
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 44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.

Warszawa
2009 r.



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

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o izbach lekarskich.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu in-
walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i œwiadczeniu pieniê¿nym
przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzy-
telniania dokumentów.

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

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹za-
nych z realizacj¹ zadañ przez Policjê.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bud¿etu pañstwa oraz
ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy pañstwa
w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwa-
rancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej Kon-
wencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu j¹drowego, przyjêtej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

15. Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2010 Rokiem Ma³ych
Ojczyzn.

16. Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat prywatyzacji maj¹tku
Skarbu Pañstwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora energetycznego.

17. Wybór senatora do sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa.

18. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie wniosku oskar¿yciela prywatnego o wyra¿enie przez Senat Rze-
czypospolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej
senatora Norberta Krajczego.

Porz¹dek obrad

44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.



19. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grach hazardowych.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego – zastêpca szefa Pawe³ Bia³ek

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rada Ministrów – minister Micha³ Boni

Rz¹dowe Centrum Legislacji – prezes Maciej Berek
– wiceprezes Jacek Krawczyk

Urz¹d Zamówieñ Publicznych – prezes Jacek Sadowy
– wiceprezes Dariusz Piasta

Ministerstwo Edukacji Narodowej – sekretarz stanu Krystyna Szumilas

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Jacek Kapica

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Piotr Styczeñ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – podsekretarz stanu Witold Jurek

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior
– podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – sekretarz stanu Jan Bury
– podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Adam Rapacki

– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Twardowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Marek Zió³kowski, Zbigniew Romaszewski
i Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie i Panowie Senatorowie, proszê o zajmo-

wanie miejsc.
Otwieram czterdzieste czwarte posiedzenie Se-

natu siódmej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹

senator Ma³gorzatê Adamczak oraz pana senato-
ra Przemys³awa B³aszczyka. Proszê senatorów se-
kretarzy o zajêcie miejsc. Listê mówców prowadzi
senator B³aszczyk.

Informujê, ¿e Sejm na piêædziesi¹tym trzecim
posiedzeniu w dniu 5 listopada przyj¹³ wszystkie
poprawki Senatu do ustawy o spó³dzielczych ka-
sach oszczêdnoœciowo-kredytowych, do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz o zmianie innych ustaw.
Sejm przyj¹³ te¿ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny
skarbowy oraz niektórych innych ustaw oraz
czêœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych i ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego pierwsze-
go posiedzenia Senatu, zgodnie z regulaminem,
jest przygotowany do udostêpnienia senatorom.
Je¿eli nikt z pañstwa nie zg³osi do niego zastrze-
¿eñ, zostanie on przyjêty na kolejnym posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e 10 lipca Krajowa
Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przeka-
za³a Senatowi „Sprawozdanie z dzia³alnoœci regio-
nalnych izb obrachunkowych i wykonania bud¿e-
tu przez jednostki samorz¹du terytorialnego
w 2008 r.”; druk nr 595. Marsza³ek Senatu skie-
rowa³ to sprawozdanie do Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisja
12 listopada zapozna³a siê z tym sprawozdaniem.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad czterdziestego czwartego posiedze-
nia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie – kolejne pun-
kty to te¿ bêd¹ takie stanowiska, ale bêdê mówi³
tylko „ustawa…” – ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo zamówieñ publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

2. Ustawa o izbach lekarskich.
3. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu

pracowników tymczasowych.
4. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy spo³e-

cznej.
5. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu in-

walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
i œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej… itd.

6. Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzy-
telniania dokumentów.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi.

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw zwi¹za-
nych z realizacj¹ zadañ przez Policjê.

9. Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
z bud¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañ-
stwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej.

10. Ustawa o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry-
cza³towanym podatku dochodowym… itd.

11. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy pañ-
stwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkanio-
wych, udzielaniu premii gwarancyjnych… itd.

12. Ustawa o ratyfikacji Miêdzynarodowej Kon-
wencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu
j¹drowego… itd.

13. Ustawa o prywatyzacji maj¹tku Skarbu
Pañstwa… Przepraszam bardzo, to jest informa-
cja Ministra Skarbu Pañstwa na temat prywaty-
zacji maj¹tku Skarbu Pañstwa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem sektora energetycznego. Pod-
kreœlam: to jest informacja Ministra Skarbu Pañ-
stwa.

14. Wybór senatora do sk³adu Krajowej Rady
S¹downictwa.



15. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku
oskar¿yciela prywatnego o wyra¿enie przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie
do odpowiedzialnoœci karnej senatora Norberta
Krajczego.

Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie –
i teraz prosi³bym o uwagê, bo do tej pory mieli
pañstwo wszystko w dokumentach – porz¹dku
obrad o nastêpuj¹ce punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie-
których innych ustaw; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz ustawy o bezpoœre-
dnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta. Na podstawie jednomyœlnej decyzji kon-
wentu chcia³bym wnieœæ o rozpatrzenie tych
punktów jako punktu pi¹tego i punktu szóstego
porz¹dku obrad oraz o przeprowadzenie ³¹cznej
debaty nad tymi punktami. Bêd¹ to punkty pi¹ty
i szósty porz¹dku obrad.

Ponadto proponujê uzupe³nienie porz¹dku ob-
rad o punkty: drugie czytanie projektu uchwa³y
o og³oszeniu roku 2010 Rokiem Ma³ych Ojczyzn –
i rozpatrzenie go jako punktu piêtnastego; trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy – i rozpatrzenie go jako punktu dzie-
wiêtnastego.

Zatem, Wysoki Senacie, nasz porz¹dek obrad
bêdzie obejmowa³ dziewiêtnaœcie punktów… To
znaczy chcia³em powiedzieæ, ¿e je¿eli nie us³yszê
sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
przedstawione propozycje.

Rozumiem, ¿e senator Zaj¹c…
Proszê bardzo, pan senator Zaj¹c, a potem pan

senator Wiatr.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku, to jest nie jest sprzeciw, tylko

pytanie. W dniu dzisiejszym chcielibyœmy rozpa-
trzyæ punkty do którego punktu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ja wiem, ¿e to jest

trudne pytanie.)
Jest to trudne pytanie, dlatego nie udzielam na

nie odpowiedzi. Zrobiê wszystko, ¿eby jak najwiê-
cej punktów rozpatrzono dzisiaj. Do kiedy dzisiaj
bêdziemy obradowali, trudno w tej chwili powie-
dzieæ. Chcielibyœmy zakoñczyæ rozpatrywanie ja-
kiejœ czêœci punktów. Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e
zaraz przedstawiê propozycjê, ¿eby niektóre pun-

kty by³y, ze wzglêdu na ró¿ne zobowi¹zania sena-
torów sprawozdawców, rozpatrywane w dniu ju-
trzejszym. Ale to zaraz o tym powiem. To jest od-
powiedŸ na pytanie pana senatora, rozumiem, ¿e
niezadowalaj¹ca, ale tylko tyle mogê w tej chwili
powiedzieæ. Dzisiaj rozpatrzymy, je¿eli dobrze
pójdzie… Chcia³bym, ¿ebyœmy dzisiaj nie prze-
kroczyli godziny 20.30. To jest gwarancja dla pa-
na przewodnicz¹cego.

Pan senator Wiatr, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku, ja mo¿e uprzedzam, bo pan

mówi³, ¿e pewne punkty bêd¹ jutro… Opieraj¹c
siê na starym porz¹dku obrad, pyta³em pani¹ dy-
rektor Lasotê, o której bêdzie rozpatrywany punkt
dziewi¹ty, dotycz¹cy Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej, poniewa¿ zaprosi³em ksiêdza rektora.
Gdyby to mog³o byæ dzisiaj… Wstêpnie oceniliœ-
my, ¿e byæ mo¿e bêdzie to o 15.00, ale chodzi o to,
¿eby przynajmniej dzisiaj to by³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

S¹dzê, ¿e ze wzglêdu na to, ¿e punkty czwarty,
ósmy i dziewi¹ty nowego porz¹dku obrad zosta³y
przesuniête na jutro, jest du¿a szansa, ¿e tak siê
w³aœnie stanie. Ale to oczywiœcie zale¿y od tempe-
ratury dyskusji w czasie posiedzenia.

(Senator Kazimierz Wiatr: Bardzo dziêkujê pa-
nu marsza³kowi.)

Proszê pañstwa, rozumiem, ¿e po tych wyjaœ-
nieniach… Chcia³bym powiedzieæ, ¿e je¿eli nie
us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przy-
jê³a przedstawione propozycje.

W takim razie, wobec braku g³osów sprzeciwu,
stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ te propozycje.

Proszê pañstwa, czy ktoœ jeszcze chcia³by za-
braæ g³os w sprawie porz¹dku obrad?

Proszê bardzo, pan senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, kiedy bêdzie rozpa-

trywany punkt dotycz¹cy izb lekarskich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W dniu jutrzejszym – na wniosek senatora

sprawozdawcy, pana senatora Sidorowicza, któ-
ry z powodu obowi¹zków miêdzynarodowych dzi-
siaj nie mo¿e byæ na posiedzeniu. Godzinê dopa-
sujemy… Bêdzie to wtedy, kiedy to bêdzie mo¿li-
we. Poniewa¿ to jest punkt, który spada z pocz¹t-
ku listy punktów, bêdzie rozpatrywany jutro jak
najszybciej. To jest odpowiedŸ na pytanie pana
senatora.
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Stwierdzam zatem, ¿e Senat zatwierdzi³ po-
rz¹dek obrad czterdziestego czwartego posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

Informujê, ¿e punkty nowego porz¹dku obrad:
drugi, czyli punkt pana senatora Sidorowicza, do-
tycz¹cy izb lekarskich, oraz ósmy i dziewi¹ty – te
na proœbê pana senatora Kieresa – bêd¹ rozpa-
trzone jutro.

Ponadto – i prosi³bym teraz o chwilê uwagi – in-
formujê, ¿e porz¹dek obrad mo¿e zostaæ uzu-
pe³niony o punkt dotycz¹cy rozpatrzenia ustawy
o grach hazardowych i w zwi¹zku z tym istnieje
mo¿liwoœæ przed³u¿enia posiedzenia do pi¹tku.

I ostatnia informacja. G³osowania nad punktem
pi¹tym i szóstym obecnego porz¹dku obrad, to
znaczy w sprawie ordynacji wyborczych, zostan¹
przeprowadzone jutro rano, o godzinie 9.00. G³o-
sowanie bêdzie wtedy, poniewa¿ to bardzo szybko
musi wróciæ do Sejmu. Wobec tego teraz taka krót-
ka uwaga. Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e na tym posiedze-
niu Senatu bêd¹ jak gdyby trzy tury g³osowañ. Ju-
tro o 9.00 rano, potem reszta wieczorem, a gdyby
dosz³a ustawa hazardowa, to wtedy w pi¹tek bêd¹
jeszcze g³osowania w sprawie tej ustawy. Chodzi
oczywiœcie o to, ¿eby maksymalnie szybko i spraw-
nie Senat te wszystkie punkty rozpatrzy³.

(Rozmowy na sali)
Proszê kibiców sportowych o niezajmowanie

nas tymi sprawami w tym momencie. Dziêkujê
bardzo.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu pierwszego nowego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 687, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 687A.

A gdzie jest pan senator Wyrowiñski?
(G³os z sali: Jest.)
Jest.
Panie Senatorze, jest pan sprawozdawc¹ Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Panie Senatorze, czekamy na sprawozdanie.
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pañstwo Senatorowie! Panie Prezesie!
Upowa¿niony przez dwie komisje, Komisjê Sa-

morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej, pragnê
z³o¿yæ, na miarê posiadanej wiedzy i mo¿liwoœci,
sprawozdanie tych¿e komisji dotycz¹ce ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw.

Komisje zajmowa³y siê przywo³an¹ przed chwi-
l¹ ustaw¹ na posiedzeniu w dniu 3 listopada. Za-
proponowa³y do tej ustawy piêæ poprawek, ale
o tym za chwilê.

Panie i Panowie Senatorowie! Nie po raz pier-
wszy w tej kadencji zajmujemy siê nowelizacj¹
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Wszystko
te¿ wskazuje na to, ¿e nie po raz ostatni. Proble-
matyka, która reguluje niezmiernie istotn¹, a je-
dnoczeœnie delikatn¹ kwestiê sposobu dyspono-
wania funduszami publicznymi, szczególnie
w naszym kraju, który modernizuje siê i wykorzy-
stuje miêdzy innymi równie¿ fundusze unijne, bê-
d¹ce te¿, w jakimœ tam sensie, funduszami publi-
cznymi, jest niezwykle istotna. Niezwykle wa¿ne
jest równie¿ to, ¿e tak jak poprzednio, tak i teraz
zasadniczym powodem tej nowelizacji jest konie-
cznoœæ implementacji, czyli wdro¿enia do naszego
systemu prawnego, rozwi¹zañ proponowanych
w tak zwanej dyrektywie odwo³awczej, dotycz¹cej
zamówieñ publicznych. Ta dyrektywa zosta³a
przez Parlament Europejski i Radê przyjêta dnia
11 grudnia 2007 r. Czas na jej implementacjê mi-
ja w grudniu tego roku, tak ¿e jesteœmy ju¿ blisko
tego terminu. I st¹d koniecznoœæ podjêcia decyzji.

Dyrektywa dotyczy nastêpuj¹cych spraw. Cho-
dzi o poprawê skutecznoœci procedur odwo³aw-
czych – taka jest idea tej dyrektywy. Jednoczeœnie
zmienia ona starsze dyrektywy. G³ówny wysi³ek
legislacyjny rz¹du, a potem po czêœci równie¿ Sej-
mu, w³o¿ony by³ w to, aby w miarê rzetelnie
w³¹czyæ w nasz¹ ustawê te rozwi¹zania, które pro-
ponuje przywo³ana przeze mnie dyrektywa, aby je
wdro¿yæ.

Panie i Panowie Senatorowie! Dyrektywa wpro-
wadza modyfikacje w zakresie œrodków odwo³aw-
czych w dziedzinie zamówieñ publicznych. Ma to
na celu wzmocnienie ochrony wykonawców ucze-
stnicz¹cych w procesie udzielania zamówieñ pub-
licznych. W zwi¹zku z tym proponuje siê nowe in-
strumenty i œrodki prawne, które mog¹ byæ stoso-
wane w procedurze odwo³awczej zarówno na eta-
pie rozpatrywania sprawy przez Krajow¹ Izbê Od-
wo³awcz¹, czyli ten organ, który dzia³a przy urzê-
dzie prezesa, jak i póŸniej, to znaczy przed s¹dem.
Takim najbardziej spektakularnym wyrazem tej
reformy jest to, ¿e siê odchodzi od instytucji prote-
stu. W omawianej dyrektywie ta instytucja nie
jest przewidziana. Protest, jak doskonale wiedz¹
pañstwo senatorowie, którzy zajmuj¹ siê t¹ pro-
blematyk¹ – to zosta³o w dosyæ krytyczny sposób
przedstawione w uzasadnieniu, które towarzy-
szy³o projektowi ustawy skierowanej przez rz¹d
do Sejmu – by³ kierowany wy³¹cznie do zamawia-
j¹cego. To on by³ instytucj¹ decyduj¹c¹ o tym, co
siê dzia³o z wnioskami wykonawców sk³ada-
j¹cych protest, wy³¹cznie on. Oczywiœcie, ponie-
wa¿ protesty dotyczy³y zamawiaj¹cego, jest jasne,
¿e niew¹tpliwie przy ich rozpatrywaniu wystêpo-
wa³y naturalne w tym momencie mechanizmy ob-
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ronne. Zamawiaj¹cy stara³ siê jako zainteresowa-
ny, niezale¿nie od tego, czy mia³ racjê, czy nie mia³
racji, broniæ swej sprawy. Jednoczeœnie instytu-
cja protestu by³a nadu¿ywana równie¿ w tym sen-
sie, ¿e wykonawcy bardzo czêsto sk³adali protesty
tak dla œwiêtego spokoju. W ocenie rz¹du, którego
zdanie, jak s¹dzê, podzielali równie¿ pos³owie, ten
instrument zosta³ okreœlony jako nieefektywny
i przed³u¿a³ proces zamówieñ publicznych. Jak
pañstwo zapewne wiedz¹, dopiero w momencie,
kiedy proces by³ oddalony przez zamawiaj¹cego,
wykonawca móg³ sk³adaæ odwo³anie do prezesa
Urzêdu Zamówieñ Publicznych i proces móg³ zo-
staæ poddany os¹dowi Krajowej Izby Odwo³aw-
czej. Likwidacja instytucji protestu w istotny spo-
sób skróci czas rozstrzygania o sporze.

Oczywiœcie, nale¿y spodziewaæ siê tego, ¿e
w zwi¹zku z likwidacj¹ instytucji protestu Krajo-
wa Izba Odwo³awcza bêdzie mia³a wiêcej pracy.
Dlatego, by uprzedziæ pytania pañstwa senatorów
– pamiêtaj¹c debatê, która odby³a siê w Sejmie
i sk³adane deklaracje – powiem, ¿e przewiduje siê
zwiêkszenie sk³adu Krajowej Izby Odwo³awczej
o dziesiêciu cz³onków. Tak ¿e docelowo pracowa-
³oby w niej czterdzieœci osób, co niew¹tpliwie
zwiêkszy efektywnoœæ jej dzia³ania.

Jednoczeœnie, o czym zapewne te¿ pañstwo
wiedz¹, podczas prac w Sejmie zdecydowano, aby
wprowadziæ mo¿liwoœæ rozstrzygania spraw
w sk³adzie jednoosobowym. I tylko dla spraw
skomplikowanych, ewentualnie jeszcze dla tych,
o których prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych
tak zdecyduje, sk³ady by³yby trzyosobowe, co te¿
w istotny sposób tê procedurê przyspieszy. Ak-
ceptacjê w Sejmie zyska³ równie¿ wniosek, aby
sprawy proceduralne rozstrzygane by³y bez po-
trzeby obecnoœci zainteresowanych, na posiedze-
niu niejawnym, co te¿ jest wp³ynie na przyspie-
szenie prac. Faktem jest tak¿e to, ¿e wykonawcy
nie ponosili ¿adnych kosztów przy sk³adaniu pro-
testu, w zwi¹zku z czym, tak jak powiedzia³em na
pocz¹tku, protesty by³y wnoszone czêstokroæ nie-
zale¿nie od tego, czy racja by³a po stronie wyko-
nawcy, czy te¿ nie, na zasadzie: a nu¿ siê uda. To
nadu¿ywanie protestu przed³u¿a³o procedurê.
I mo¿e tyle o tej sprawie, która budzi³a najwiêcej
pytañ w czasie debaty sejmowej.

Rezygnacja z protestu oznacza, ¿e przyjêtymi
œrodkami ochrony prawnej bêdzie odwo³anie do
Krajowej Izby Odwo³awczej oraz skarga do s¹du,
przy czym odwo³anie przys³ugiwaæ bêdzie wy³¹cz-
nie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoœci
zamawiaj¹cego podjêtej w postêpowaniu o udzie-
lenie zamówienia lub wobec zaniechania czynno-
œci, do której zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany na
podstawie ustawy. Skarga do s¹du bêdzie przy-
s³ugiwa³a stronom oraz uczestnikom postêpowa-
nia odwo³awczego na orzeczenie Krajowej Izby

Odwo³awczej. Modyfikacji ulega tak¿e procedura
przed Krajow¹ Izb¹ Odwo³awcz¹, w szczególnoœci
w odniesieniu do przepisów dotycz¹cych wnosze-
nia odwo³ania, tak w zakresie terminów, jak
i przes³anek. Przyjêto równie¿ jako zasadê rozpoz-
nawanie odwo³añ, o czym ju¿ mówi³em, przy sk³a-
dzie jednoosobowym. Tu wyj¹tkowo ten sk³ad bê-
dzie trzyosobowy tylko w sytuacji zwi¹zanej z za-
wi³oœci¹ i precedensowym charakterem sprawy.

Nowelizacja wprowadza tak¿e nowe kary, które
bêd¹ mog³y byæ orzekane zamiast uniewa¿nienia
umowy, bêd¹cej dla stron rozwi¹zaniem bardzo
dolegliwym. I tak na przyk³ad bêdzie skrócenie
okresu obowi¹zywania umowy b¹dŸ kara pieniê¿-
na. Proponuje siê ponadto wprowadzenie instytu-
cji uniewa¿nienia umowy albo czêœci umowy
w miejsce dotychczasowej konstrukcji bezwzglê-
dnej niewa¿noœci umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Oprócz wymienionych zmian dotycz¹cych pro-
cedury odwo³awczej ustawa zawiera inne jeszcze
propozycje, niezwi¹zane ze œrodkami ochrony
prawnej, których potrzeba wprowadzenia jest wy-
nikiem analizy funkcjonowania systemu zamó-
wieñ publicznych wskazuj¹cej na potrzebê korek-
ty niektórych rozwi¹zañ. I to jest ten nasz wk³ad
w³asny, niewynikaj¹cy z koniecznoœci, jakie
wprowadza dyrektywa, ale z praktyki, wci¹¿ kory-
gowanej praktyki stosowania ustawy.

Szanowni Pañstwo, jakiego efektu spodziewaæ
siê nale¿y po wdro¿eniu proponowanego w tej
ustawie systemu? Otó¿ wdro¿enie to pozwoli na
rozstrzyganie sporów zamawiaj¹cego z wykonaw-
cami w terminie do dwudziestu piêciu dni w przy-
padku zamówieñ o wartoœci równej lub wiêkszej
od wartoœci kwot okreœlonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – to s¹
te progowe wartoœci zamówieñ, ró¿ne w ró¿nych
sytuacjach. Bêdzie dziesiêæ dni na wniesienie od-
wo³ania oraz piêtnaœcie dni na jego rozpatrzenie
przez Krajow¹ Izbê Odwo³awcz¹. Po rozpatrzeniu
odwo³ania przez Krajow¹ Izbê Odwo³awcz¹ zama-
wiaj¹cy bêdzie uprawniony do zawarcia umowy
z wybranym wykonawc¹. Jednoczeœnie zwiêksza
siê mo¿liwoœci co do rodzaju œrodków orzekanych
w postêpowaniu odwo³awczym. Tak jak to ju¿ mó-
wi³em, dopuszczalne bêdzie skrócenie obowi¹zy-
wania umowy oraz wymierzenie kary finansowej.
Nale¿y te¿ spodziewaæ siê, i¿ pozytywny wp³yw na
pewnoœæ obrotu prawnego bêdzie mia³o przyjêcie
instytucji wzglêdnej niewa¿noœci umów w spra-
wach zamówieñ publicznych, bowiem w ka¿dym
przypadku umowa bêdzie mog³a byæ wyelimino-
wana z obrotu gospodarczego dopiero po stoso-
wnym orzeczeniu Krajowej Izby Odwo³awczej
b¹dŸ s¹du.

Panie i Panowie Senatorowie! Jak ju¿ powie-
dzia³em, po³¹czone komisje proponuj¹ piêæ po-
prawek, które maj¹ w zasadzie przede wszystkim
charakter legislacyjny. Ale na rêce moje, przewo-
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dnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej, z³o¿o-
no opiniê Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych „Lewiatan”, która krytycznie odnosi siê
do niektórych proponowanych w ustawie roz-
wi¹zañ. Ta opinia zosta³a przedstawiona pañstwu
senatorom, zosta³a równie¿ poddana ocenie przez
pana prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Se-
natorowie uznali, ¿e proponowane przez konfede-
racjê propozycje zmian nie znajduj¹ ich aprobaty.

Jest jeszcze jedna sprawa, o której powiem
w debacie, a która, moim zdaniem, wymaga chy-
ba uwzglêdnienia. I zaproponujê j¹ w formie po-
prawki ju¿ jako zwyk³y senator, a nie jako senator
sprawozdawca.

Panie i Panowie Senatorowie, jak zawsze, ma-
teria dotycz¹ca kwestii zamówieñ publicznych
jest niezwykle skomplikowana, dotyczy spraw,
które s¹ niekiedy warte wiele dziesi¹tków, setek,
a nawet miliardów z³ i wymaga z tego powodu
szczególnej troski legislatorów. Myœlê, ¿e tak¹
troskê przynajmniej staraliœmy siê wykazaæ
w czasie prac, jakie prowadziliœmy w ramach po-
³¹czonych komisji. Ostateczny kszta³t omawianej
ustawy zale¿y równie¿ od Senatu. Jest ona w tej
chwili w pañstwa rêkach, podobnie jak ja i pan
prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram etap pytañ. Ju¿ bêd¹ zapisywani

chêtni. Ja sobie pierwszemu udzielê g³osu i za-
dam pytanie; one bêd¹ parami. Potem senator
Dajczak, a potem na razie senatorowie Andrze-
jewski i Bisztyga. To jest pierwsza czwórka. Sena-
tor Knosala, senator Kowalski. Proszê to zapisaæ.
Proszê, Panie Senatorze, wpisaæ te¿ kolejnych py-
taj¹cych. Pytania bêdziemy zadawali parami.

Senator Marek Zió³kowski:
Otomojepytanie,aw³aœciwiedwa,bardzokrótkie.
Wyra¿aj¹c zdecydowane poparcie dla kierunku

tych rozwi¹zañ z powodu tego, o czym wiadomo,
co siê dzieje z przetargami publicznymi, pytam,
jak pan senator ocenia, jaki bêdzie skutek czaso-
wy, to znaczy w jakim procencie te wszystkie re-
gulacje doprowadz¹ do skrócenia procedury? To
jest pytanie pierwsze. Tak wed³ug pana oceny.
Wiem, ¿e materia jest bardzo skomplikowana.

A drugie pytanie by³oby takie. Które elementy
wynikaj¹ po prostu z wykonania prawa Unii Eu-
ropejskiej? I proszê o podkreœlenie, co my wpro-
wadziliœmy w ramach jak gdyby uporz¹dkowania
w³asnych procedur, niezale¿nie od tego, czego
oczekuje Unia Europejska. Mówi³ pan senator
o tym, ale chcia³bym, ¿eby to jakoœ bardziej by³o
zarysowane. I to s¹ moje pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja w³aœciwie mam takie pytanie uzupe³niaj¹ce,

poniewa¿ pan senator sprawozdawca faktycznie
uprzedzi³ moje zapytanie i dowiedzia³em siê, ¿e
Krajowa Izba Odwo³awcza zostaje zasilona dzie-
siêcioma dodatkowymi etatami, z oczywistych
wzglêdów. A czy pan senator ma informacje, o ile
zosta³ zwiêkszony równie¿ zaplanowany bud¿et
Krajowej Izby Odwo³awczej w zwi¹zku z t¹ noweli-
zacj¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Je¿eli chodzi o skrócenie – to zwi¹zane z likwi-

dacj¹ protestu – to jest to dwadzieœcia dni, jeœli
dobrze pamiêtam. Po prostu tego terminu ju¿ nie
bêdzie. To jest taki najbardziej namacalny i kon-
kretny zysk czasowy. Jak powiedzia³em, dwadzie-
œcia piêæ dni jest w tej chwili w przypadku normal-
nych spraw, do tego czasu siê sprowadzi ta proce-
dura odwo³awcza. Terminy s¹ okreœlone w ró¿-
nych miejscach. Tak ¿e nale¿y siê spodziewaæ, ró-
wnie¿ patrz¹c na praktykê w innych krajach, ¿e to
bêdzie jednak znacznie krócej.

Co do tych zmian, które nie s¹ bezpoœredni¹
konsekwencj¹ rozwi¹zañ proponowanych przez
dyrektywê, tylko wynikaj¹ z naszych doœwiad-
czeñ, to pozwolê sobie je przedstawiæ w pewnym
skrócie. Po pierwsze, wprowadzono wreszcie defi-
nicjê pojêcia „postêpowanie o udzielenie zamó-
wienia” – to jest w samym s³owniczku. To pojêcie
budzi³o pewne kontrowersje, a w tej chwili jest
ustalone jego konkretne znaczenie. To wywo³a³o
koniecznoœæ zmian w ca³ej ustawie, ale tego ocze-
kiwano.

Po drugie, sformu³owano upowa¿nienie dla
prezesa Rady Ministrów do okreœlenia, w drodze
rozporz¹dzenia, wykazu us³ug o charakterze prio-
rytetowym i niepriorytetowym. Dotychczasowa
ustawa odsy³a³a w tym zakresie do za³¹czników
dyrektyw – tych dwóch, które w tej chwili s¹ zno-
szone przez omawian¹ dyrektywê.

Nastêpnie, zmodyfikowano katalog wy³¹czeñ
z re¿imu nowelizowanej ustawy. Ograniczono do
uzasadnionych przypadków stosowanie trybu
negocjacji bez og³oszenia i zamówienia z wolnej
rêki przy udzielaniu zamówieñ, których przed-
miotem s¹ us³ugi niepriorytetowe. To wszystko
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jest bardzo specjalistyczne, ale mówiê o tym, bo
pan marsza³ek pyta³.

Dalej, umo¿liwiono zamawiaj¹cemu bezpoœre-
dnie informowanie o wszczêciu postêpowania
o udzielenie zamówienia znanych mu wykonaw-
ców, którzy w ramach prowadzonej dzia³alnoœci
œwiadcz¹dostawy,us³ugi lub robotybudowlanebê-
d¹ce przedmiotem zamówienia – to jest pewne u³at-
wienie.

Skrócenie terminu sk³adania ofert te¿ jest po
czêœci zwi¹zane z potrzeb¹ skrócenia procedur.

Dalej, umo¿liwiono zamawiaj¹cemu, w przy-
padku trybu negocjacji bez og³oszenia oraz zamó-
wienia z wolnej rêki, publikacjê og³oszenia o za-
miarze zawarcia umowy.

Umo¿liwiono udzielenie zamówienia z wolnej
rêki w przypadku, je¿eli zamówienie udzielane
jest na potrzeby w³asne jednostki wojskowej w ro-
zumieniu przepisów o zasadach u¿ycia lub poby-
tu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami pañstwa, a wartoœæ tego zamówienia
jest ni¿sza od tak zwanych progów unijnych. To
te¿ jest u³atwienie.

Inn¹ istotn¹ kwesti¹ jest umo¿liwienie zama-
wiaj¹cemu uniewa¿nienia postêpowania o udzie-
lenie zamówienia, je¿eli œrodki pochodz¹ce z bu-
d¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj¹ce
zwrotowi œrodki z pomocy udzielanej przez pañ-
stwo cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu, które to œrodki zamawiaj¹cy
zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie ca³oœci
lub czêœci zamówienia, nie zosta³y mu przyznane,
a mo¿liwoœæ uniewa¿nienia postêpowania na tej
podstawie zosta³a przewidziana w og³oszeniu
o zamówieniu albo zaproszeniu do negocjacji, al-
bo zaproszeniu do sk³adania ofert. Czêsto bywa
tak, ¿e nie ma ca³kowitej pewnoœci co do mo¿liwo-
œci przyznania tych œrodków i faktycznie okazuje
siê, ¿e tych œrodków nie ma. To by³y przypadki,
które sk³ania³y do wprowadzenia tego…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To ja dziêkujê, moja ciekawoœæ zosta³a ju¿ za-

spokojona.
(Senator Jan Wyrowiñski: Itd., itd. Tu jeszcze

jest tych rozwi¹zañ wynikaj¹cych z praktyki, jak
policzy³em, siedemnaœcie.)

Teraz pytanie pana senatora Dajczaka.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e na to pytanie od-

powie pan prezes. Powtarzam: moja wiedza na te-
mat spraw osobowych wynika z lektury stenogra-
mu sejmowego, potwierdzona jest zreszt¹ przez
pana prezesa. Wiêcej na ten temat nie wiem. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pytania pana senatora Andrzejewskiego

i potem pana senatora Bisztygi.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

W jakim zakresie, Panie Senatorze, stosuje siê
przepisy odszkodowawcze ogólnego systemu
w razie przekroczenia ustawy przez zamawiaj¹ce-
go? To jest pierwsze pytanie. Drugie: dlaczego jest
tu tak dalece posuniêta kazuistyka, która kompli-
kuje zagadnienia, zamiast je upraszczaæ? I wresz-
cie trzecie: czy izba nie mo¿e orzekaæ w postêpo-
waniu odwo³awczym odnoœnie do zarzutów, które
nie by³y zawarte w odwo³aniu? Przecie¿ mog¹ po-
jawiæ siê zarzuty, które nie zosta³y zawarte w od-
wo³aniu, bo sytuacja jest dynamiczna. Czy nie
jest to ograniczenie powszechnych praw strony
w postêpowaniu odwo³awczym? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie senatora Bisztygi.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Ustawa idzie w dobr¹ stronê, je¿eli chodzi

o usprawnienie procesów inwestycyjnych, choæ
oczywiœcie mo¿na mieæ pewne zastrze¿enia. Ale
wobec faktu, ¿e nast¹pi likwidacja protestów,
o czym pan senator sprawozdawca mówi³, po-
wstaje problem uzupe³nienia sk³adu Krajowej Iz-
by Odwo³awczej do czterdziestu cz³onków. Czy
nie uwa¿a pan senator, ¿e powinno siê w ogóle wy-
mieniæ ca³y sk³ad Krajowej Izby Odwo³awczej,
skorzystaæ z tej okazji i go zweryfikowaæ? Nastêp-
ne pytanie dotyczy kryteriów wyboru, mechaniz-
mów powo³ywania i terminu, kiedy tego siê doko-
nuje, je¿eli chodzi o Krajow¹ Izbê Odwo³awcz¹.

Byæ mo¿e s¹ to w czêœci pytania równie¿ do
Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
£atwiejsze jest pytanie pana senatora Bisztygi

oczywiœcie. Powiem tak: nie czujê siê kompeten-
tny, aby to oceniaæ ani wypowiadaæ siê na ten te-
mat. Myœlê, ¿e uczyni to pan prezes, powie, jak ta
nowa okolicznoœæ mo¿e wp³yn¹æ na sprawy kad-
rowe w Krajowej Izbie Odwo³awczej. Niew¹tpliwie
jest to rewolucja dla Krajowej Izby Odwo³awczej,
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bo jest to po prostu nowa rzeczywistoœæ. Jak pañ-
stwo senatorowie zauwa¿yli, ta czêœæ ustawy to
w zasadzie taka pe³na nowela, tam nie ma ¿a-
dnych poprawek, ¿adnych zmian, tylko po prostu
to jest nowa jakoœæ i ona na pewno wymaga nowej
jakoœci pracy.

Panie Senatorze – chcia³bym siê uprzejmie
zwróciæ do pana senatora Andrzejewskiego i od-
nieœæ do kwestii przepisów odszkodowawczych –
myœlê, ¿e pan prezes odpowie na to pytanie doty-
cz¹ce kazuistyki itd. Ja nie jestem w tej chwili
w stanie na nie odpowiedzieæ. Myœlê… Gdy siê po-
równuje te dyrektywy z ich implementacj¹, to wy-
daje siê – zreszt¹ czêœciowo na posiedzeniu komi-
sji na ten temat rozmawialiœmy – ¿e starano siê tê
kazuistykê zminimalizowaæ. Takie by³o przynaj-
mniej odczucie moje i niektórych panów senato-
rów. I nie podziela³bym pogl¹du, ¿e ona jest tutaj
tak bardzo obecna. Nie wiem… Ale to jest mój oso-
bisty pogl¹d, Panie Senatorze. Ja nie znam ogól-
nego zdania komisji w tej sprawie. Byæ mo¿e pan
prezes na ten temat powie coœ wiêcej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytania: pan senator Knosala i potem

pan senator Kowalski.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator sprawozdawca mówi³ o karach fi-

nansowych. Te kary maj¹ wynosiæ do 10% warto-
œci wynagrodzenia wykonawcy. Czy by³a dysku-
sja nad tym, czy to nie jest za ma³o w niektórych
przypadkach, szczególnie kiedy te wynagrodzenia
bêd¹ niewielkie?

I drugie pytanie. W zapisie dotycz¹cym utrzy-
mania umowy w mocy jest takie sformu³owanie:
„wa¿ny interes publiczny”. W³aœnie ze wzglêdu na
wa¿ny interes publiczny mo¿na pozwoliæ, ¿eby
umowa dalej obowi¹zywa³a. Co prawda w art. 192
mamy wyt³umaczenie, czym wa¿ny interes publi-
czny nie jest, ale czy by³o dyskutowane, czy by³y
podawane przyk³ady, czym wa¿ny interes publi-
czny tak naprawdê jest? Bo to jest jednak trochê
rozmyte pojêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kowalski. Proszê.

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy nie

mia³ pan obaw, ¿e wraz z rezygnacj¹ z instytucji

protestu i wprowadzeniem op³at zostanie ograni-
czony dostêp ma³ych wykonawców do zamówieñ
publicznych? To jest pierwsze pytanie.

Adrugie jestbardziej dopanaprezesa.Bo tutaj…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê je za-

daæ panu prezesowi za chwilê.)
Dobrze. To dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Powiem tak: ani kwestia wysokoœci kary, jej
uci¹¿liwoœci, ani sprawa wa¿nego interesu publi-
cznego, sposobu jego rozumienia nie by³y dysku-
towane w czasie posiedzenia komisji. Z tego, co
wiem, to te 10% wynika wprost z dyrektywy
i w zwi¹zku z tym jest to transpozycja bezpoœre-
dnia przepisu. Tak mi siê wydaje. Jeœli chodzi
o sprawê wa¿nego interesu publicznego, to te¿
jest to chyba transpozycja bezpoœrednia dyrekty-
wy. To oczywiœcie zawsze bêdzie wymaga³o inter-
pretacji, szczególnie w sytuacji, kiedy bêdzie od-
wo³anie. No w³aœnie od tego jest ten organ odwo-
³awczy. Oczywiœcie sprawa nie jest domkniêta
i wymaga… Ale okolicznoœæ, ¿e mo¿e byæ tego typu
sytuacja i ¿e ona jakoœ zmienia ten ca³y proces,
musi zostaæ podkreœlona. To zreszt¹, jak powie-
dzia³em, wynika z dyrektywy.

Pan senator Kowalski mówi³ o ma³ych przed-
siêbiorcach. Na ten temat równie¿ nie dyskutowa-
liœmy w czasie posiedzenia komisji. Nie uczestni-
czy³em nigdy w takim procesie, tak ¿e trudno mi
powiedzieæ, na ile jest to zagro¿enie dla ma³ych
przedsiêbiorców. Mo¿e pan prezes, bior¹c pod
uwagê swoj¹ praktykê, bêdzie w stanie odpowie-
dzieæ na pytanie o ewentualne zagro¿enia wynika-
j¹ce z tego, o czym mówi³ pan senator.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê.
Mam bardziej ogólne pytanie zwi¹zane z t¹

ustaw¹. Chodzi mi o rzecz nastêpuj¹c¹. O ile dob-
rze pamiêtam, jest to kolejna zmiana, du¿a zmia-
na ustawy o zamówieniach publicznych w ci¹gu
ostatniego miesi¹ca. Sam pan senator podkreœli³,
¿e jest to ustawa trudna, powoduj¹ca w razie
uchybieñ bardzo istotne konsekwencje prawne,
dotycz¹ce równie¿ odpowiedzialnoœci osób po-
pe³niaj¹cych b³êdy. Mam takie pytanie: czy mo¿-
na oczekiwaæ pewnej stabilnoœci tej ustawy, przy-
najmniej w najbli¿szym okresie? Nie wiem, czy ta
ostatnia zmiana, któr¹ rozpatrywaliœmy, wesz³a
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w ¿ycie, a ju¿ mamy kolejn¹, bardzo istotn¹ zmia-
nê. Czy wyra¿enie pewnego niepokoju, dotycz¹ce-
go kwestii, dlaczego te zmiany nie zosta³y ze sob¹
po³¹czone, pojawi³o siê na posiedzeniu komisji?
To by by³a wiêksza zmiana, ale nie wprowadza³a-
by, jak mi siê wydaje, takiego zamêtu wœród osób,
które maj¹ wykonywaæ tê ustawê. A bardzo du¿y
jest kr¹g tych osób, bo s¹ to samorz¹dy i inne in-
stytucje publiczne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo. To jest ostat-
nie pytanie, w zwi¹zku z tym nie ma ju¿ pary.

Senator Jan Wyrowiñski:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, powiem tak. Swoje wyst¹pie-

nie tak¿e rozpocz¹³em od tego, ¿e jest to kolejna
zmiana. Wczoraj mieliœmy posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodaw-
czej na temat kolejnej, co prawda zainicjowanej
przez senatorów, zmiany ustawy o zamówieniach
publicznych. Chodzi³o o to, aby wy³¹czyæ spod
trybu ustawy zamówienia kierowane przez gospo-
darstwa pomocnicze funkcjonuj¹ce przy wiêzie-
niach. Jak siê okaza³o, przepisy europejskie s¹ re-
strykcyjne i nie ma wprost takiej mo¿liwoœci, ¿eby
to zrobiæ. Jest to kolejny przyk³ad na to, ¿e po-
trzebne s¹ zmiany. W tym przypadku taka potrze-
ba rzeczywiœcie istnieje.

Je¿eli chodzi o implementacjê dyrektyw, to
rz¹d przyj¹³ zasadê, ¿e implementacja ma nastê-
powaæ w sposób: dyrektywa po dyrektywie. Cho-
dzi o to, ¿eby nie by³o gromadzenia ró¿nych me-
rytorycznie dyrektyw w jednym akcie prawnym.
St¹d po tej du¿ej nowelizacji, która by³a spowo-
dowana równie¿ w du¿ej mierze potrzeb¹ imple-
mentacji, jest ta, kolejna. Taki by³, jak s¹dzê, g³ó-
wny powód tego, ¿e mamy z ni¹ w tej chwili do
czynienia.

Jak pañstwo doskonale wiecie, dysponowanie
œrodkami publicznymi za pomoc¹ mechanizmów,
które funkcjonuj¹ nie tylko w Polsce, ale i w ca³ej
Unii, to jest nies³ychanie ¿ywa dziedzina ¿ycia
publicznego, budz¹ca wielkie emocje. Równie¿
st¹d tak du¿a aktywnoœæ organów europejskich.
Ta dyrektywa w³aœnie taka jest. Tak ¿e nale¿y tu-
taj, jak s¹dzê, Panie Senatorze, liczyæ na zdrowy
rozs¹dek, na nic wiêcej. Myœlê, ¿e zasada, ¿eby je-
dnak robiæ to w sposób: dyrektywa po dyrektywie,
chyba siê broni. ¯ycie wnosi poprawki i to stara-
³em siê zreferowaæ panu marsza³kowi, mo¿e nie
do koñca… To te¿ niesie potrzebê zmian. Dlatego
tu stojê i pañstwo macie...

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê senatorowi sprawozdawcy.
Proszê pañstwa, to by³...
Dziêkujê bardzo, mo¿e pan senator usi¹œæ.
(Senator Jan Wyrowiñski: Dziêkujê bardzo.)
…projekt ustawy wniesiony przez rz¹d.
Prezesa Rady Ministrów reprezentuje prezes

UrzêduZamówieñPublicznych,panJacekSadowy.
Panie Prezesie, proszê o krótkie przedstawienie

stanowiska rz¹du. Pytania do siebie ju¿ pan s³ysza³,
a wiêc móg³ pan siê przygotowaæ do odpowiedzi.

Panie Prezesie, proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym na pocz¹tku wyjaœniæ, dlaczego rze-

czywiœcie tak czêsto wystêpuj¹ te zmiany w syste-
mie zamówieñ publicznych. Oczywiœcie nie jest to
dobre zjawisko. Jeœli zmiany s¹ zbyt czêste, bra-
kuje stabilnoœci prawa i przez to brakuje te¿ pew-
nego rodzaju zaufania do prawa. Niezale¿nie od
dziedziny, niezale¿nie od tego, czy s¹ to zamówie-
nia publiczne, czy jakaœ inna dziedzina, która jest
zbyt czêsto zmieniana, niew¹tpliwie to zjawisko,
w mojej ocenie i w moim przekonaniu, nie jest zja-
wiskiem w³aœciwym.

No niestety, prawo zamówieñ publicznych jest
objête regulacjami… Mo¿e nie niestety, ale jest
tak, ¿e prawo zamówieñ publicznych jest objête
przede wszystkim normami prawa unijnego. To
nasze prawo zamówieñ publicznych, ustawa –
Prawo zamówieñ publicznych musi nad¹¿aæ za
wszelkimi zmianami, jakie wystêpuj¹ na pozio-
mie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europej-
skiej. Jest to o tyle istotne, ¿e wdro¿enie systemu
zamówieñ publicznych i zapewnienie zgodnoœci
naszego, krajowego porz¹dku prawnego z porz¹d-
kiem prawnym Unii Europejskiej ma fundamen-
talne znaczenie chocia¿by dla efektywnoœci wy-
datkowania œrodków unijnych. Wydatkowanie
œrodków unijnych niezgodnie z wymaganiami
unijnymi, na podstawie niedostosowanych do
prawa europejskiego przepisów systemu zamó-
wieñ publicznych grozi po prostu naszemu krajo-
wi korektami finansowymi.

W zwi¹zku z tym istnieje koniecznoœæ dostoso-
wywania tego prawa do te¿ ci¹gle zmienianego sy-
stemu zamówieñ publicznych w Unii Europej-
skiej. Podam tylko te przyk³ady zmian, jakie na-
st¹pi³y w ostatnich bodaj¿e piêciu latach. 2004 r.
– dwie zupe³nie nowe dyrektywy reguluj¹ce spo-
sób udzielania zamówieñ publicznych, termin
implementacji do 2006 r., w zwi¹zku z tym bardzo
du¿a nowelizacja ustawy w 2006 r. Nie uda³o siê
wtedy dostosowaæ w pe³ni systemu zamówieñ
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publicznych do dyrektyw unijnych, w zwi¹zku
z tym Komisja Europejska zg³osi³a zastrze¿enia
do naszego prawa zamówieñ publicznych. Wyni-
kiem tego by³a nowelizacja ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych w ubieg³ym roku, która ju¿
przynosi pierwsze efekty, jeœli chodzi o podniesie-
nie efektywnoœci procesu udzielania zamówieñ
publicznych. Dzisiaj z kolei jest koniecznoœæ do-
stosowania prawa zamówieñ publicznych do no-
wej dyrektywy reguluj¹cej zasady wnoszenia
œrodków odwo³awczych. I tak, jak ju¿ pan senator
Wyrowiñski wskaza³, termin implementacji mija
20 grudnia 2009 r. Tak wiêc te zmiany w g³ównej
mierze wynikaj¹ z koniecznoœci nad¹¿ania za
zmianami prawa europejskiego.

Ju¿ w tym momencie chcia³bym zwróciæ uwa-
gê, ¿e gdy pracujemy nad dzisiejsz¹ zmian¹ usta-
wy – Prawo zamówieñ publicznych, ju¿ wiemy, ¿e
w perspektywie najbli¿szych dwóch lat czekaj¹
nas kolejne zmiany. Dlatego ¿e w sierpniu bie-
¿¹cego roku zosta³a opublikowana nowa dyrekty-
wa reguluj¹ca zasady udzielania zamówieñ
w dziedzinie obronnoœci – generalnie chodzi o za-
sady udzielania zamówieñ na dostawy sprzêtu
wojskowego i uzbrojenia. Termin implementacji
mija te¿ w grudniu, bodaj¿e, 2011 r., wiêc w tej
perspektywie czasowej ju¿ nam siê rysuj¹ kolejne
zmiany w systemie zamówieñ publicznych. Jest
nowa dyrektywa dotycz¹ca zielonych zamówieñ
i pewnych obowi¹zków nak³adanych na pañstwa
cz³onkowskie w zakresie promowania „zielonych
rozwi¹zañ” w systemie zamówieñ publicznych.
Tutaj chodzi chocia¿by o takie kwestie, jak zaku-
pywanie przez jednostki samorz¹du terytorialne-
go samochodów s³u¿¹cych do transportu miej-
skiego, które zapewnia³yby odpowiedni poziom
nieszkodliwoœci tego transportu dla œrodowiska
naturalnego. Nie bêdê tu ju¿ nawet wspomina³
o rozporz¹dzeniach Komisji Europejskiej. Tak
wiêc tych zmian jest bardzo, bardzo du¿o, no
i w zasadniczej czêœci wynikaj¹ one z konieczno-
œci dostosowania naszego prawa do wymagañ
Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych, uchwalona 5 listopada bie¿¹cego roku, któ-
ra zosta³a ju¿ skierowana do pana prezydenta do
podpisu, wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwa-
niom spo³ecznym zwi¹zanym z recesj¹ gospodar-
cz¹, a mianowicie wi¹¿e siê z rozszerzeniem do-
stêpu do systemu zamówieñ publicznych na rzecz
przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o zamówienia
publiczne. I te rozwi¹zania nie wynika³y bezpoœre-
dnio z dostosowania do wymogów Unii Europej-
skiej, ale rzeczywiœcie, tak jak pan senator Wyro-
wiñski ju¿ powiedzia³, nie jest w³aœciwe ³¹czenie
implementacji dyrektyw Unii Europejskiej z inny-
mi wa¿nymi aspektami, albowiem czêsto te inne
aspekty, inne zmiany opóŸniaj¹ prace zwi¹zane

z terminowym wdro¿eniem przepisów dostoso-
wuj¹cych do wymagañ Unii Europejskiej.
W zwi¹zku z tym rz¹d przyj¹³ zasadê, by nie ³¹czyæ
tych dwóch kwestii, albowiem ma to bezpoœredni
wp³yw na sprawnoœæ prac nad poszczególnymi
rozwi¹zaniami. Obowi¹zuj¹ nas pewne terminy,
jeœli chodzi o implementacjê prawa unijnego do
naszego porz¹dku krajowego, i staramy siê, by te
terminy by³y w jak najwiêkszym stopniu docho-
wywane.

To tytu³em wyjaœnienia, dlaczego tyle tych
zmian. One nie wynikaj¹ z tego, ¿e mamy tak¹ wo-
lê, by zmieniaæ tê ustawê zbyt czêsto, tylko rzeczy-
wiœcie jest to w du¿ym stopniu koniecznoœæ o cha-
rakterze obiektywnym, niezale¿nym od nas.

Ustawa – Prawo zamówieñ publicznych dosto-
sowuje nasze regulacje do nowej dyrektywy unij-
nej w zakresie œrodków ochrony prawnej. Dyrek-
tywa ta ma na celu przede wszystkim poprawienie
skutecznoœci procedur odwo³awczych w poszcze-
gólnych pañstwach cz³onkowskich. I my oczywi-
œcie staraliœmy siê w tym zakresie jak najwierniej
odzwierciedliæ to, co wynika z dyrektywy. Po czê-
œci ta kazuistyka, o której tutaj wspomina³ pan
senator Andrzejewski, wynika w³aœnie z chêci jak
najpe³niejszego dostosowania naszego prawa do
wymagañ Unii Europejskiej, tak by ograniczyæ do
minimum ewentualne ryzyko zwi¹zane z zakwe-
stionowaniem zgodnoœci z prawem unijnym na-
szego prawa zamówieñ publicznych, które jest
fundamentalne i ma fundamentalne znaczenie
dla wdro¿enia œrodków ochrony prawnej, wiêc
w zasadniczej czêœci ta kazuistyka niejako podyk-
towana jest rozwi¹zaniami dyrektywy.

Mogê siê z pañstwem podzieliæ tak¹ refleksj¹,
¿e o ile dyrektywy jeszcze sprzed paru lat rzeczy-
wiœcie wyznacza³y pewien cel ogólny dla poszcze-
gólnych pañstw cz³onkowskich, o tyle teraz te dy-
rektywy staj¹ siê coraz bardziej kazuistyczne, co-
raz bardziej szczegó³owe. I w³aœciwie pañstwa
cz³onkowskie niekiedy, no, s¹ zmuszone do przyj-
mowania pewnych rozwi¹zañ w sposób kazuisty-
czny dlatego, ¿e dyrektywy s¹ ju¿ na takim stop-
niu szczegó³owoœci. I w tym zakresie my te¿ musi-
my w trosce o zgodnoœæ prawa zamówieñ publicz-
nych z dyrektywami, no, pos³ugiwaæ siê w³aœnie
takimi czêsto kazuistycznymi rozwi¹zaniami, wy-
nikaj¹cymi z dyrektyw unijnych. Tak wiêc chodzi-
³o przede wszystkim o jak najwierniejsze dostoso-
wanie naszego prawa do wymagañ Unii Europej-
skiej, ale te¿ chodzi³o o to, by nasze prawo zamó-
wieñ publicznych zawiera³o te elementy, które
przewiduje dyrektywa, a które z kolei odformali-
zowuj¹ proces udzielania zamówieñ publicznych.

Jeœli siê wczytaæ w tê dyrektywê, mo¿na do-
strzec, ¿e pozostawia ona w pewnym zakresie
wiêksz¹ swobodê ni¿ ta, któr¹ przewidywa³ nasz
dotychczasowy system prawa. I tutaj jako przy-
klad mo¿na podaæ chocia¿by kwestiê zwi¹zan¹
z protestem, tak szeroko omawian¹ przez pana
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senatora Wyrowiñskiego i poruszan¹ w pytaniach
zadawanych przez panów senatorów. Otó¿ dyrek-
tywa nie wymaga, by odwo³anie do niezale¿nego
organu by³o poprzedzone protestem. W zwi¹zku
z tym, jako ¿e protest jednak wyd³u¿a ca³¹ œcie¿kê
procedury odwo³awczej i wp³ywa na czas, w jakim
procedura udzielania zamówieñ publicznych siê
koñczy, zrezygnowaliœmy tutaj z tej instytucji ja-
ko instytucji, która rzeczywiœcie jest nieefekty-
wna, a której wykonawcy nadu¿ywaj¹, dlatego ¿e
ona dzisiaj nie wi¹¿e siê z jakimkolwiek ryzykiem
po stronie wykonawców. Wykonawcy próbuj¹,
zg³aszaj¹ protesty, by wymóc pewne decyzje na
zamawiaj¹cych nawet wtedy, gdy te protesty nie
maj¹ jakiegokolwiek uzasadnienia merytoryczne-
go. W zwi¹zku z tym rzeczywiœcie rezygnacja
z protestu, która ma na celu przyspieszenie pro-
cedury udzielania zamówieñ publicznych, jest za-
sadna.

I tutaj chcia³bym tylko wspomnieæ, bo pad³o
pytanie o przyspieszenie procesu udzielania za-
mówieñ publicznych, ¿e dzisiaj terminy dla zamó-
wieñ o najwy¿szych wartoœciach s¹ kszta³towane
w ten sposób, ¿e wykonawcy maj¹ dziesiêæ dni na
wniesienie protestu, zamawiaj¹cy ma dziesiêæ dni
na udzielenie odpowiedzi, po czym wykonawca
ma znowu dziesiêæ dni na wniesienie do Krajowej
Izby Odwo³awczej odwo³ania od rozstrzygniêcia
takiego protestu. Eliminacja tego pierwszego sta-
dium postêpowania, a wiêc sprowadzenie proce-
dury odwo³awczej do wymogu z³o¿enia odwo³ania
od razu do Krajowej Izby Odwo³awczej, spowoduje
skrócenie ca³ej procedury o co najmniej dwadzie-
œcia dni. Przy czym nie uwzglêdniamy tutaj tego,
¿e w wypadku wniesienia odwo³ania konieczne
jest uiszczenie op³aty za wpis, a wiêc wykonawca
bêdzie musia³ dzia³aæ bardziej racjonalnie, bo od-
dalenie odwo³ania bêdzie siê wi¹za³o z okreœlony-
mi kosztami, czyli ograniczenie dotycz¹ce wno-
szenia protestu i zmuszenie wykonawcy do tego,
by sk³ada³ odwo³anie, od którego uiœci op³atê za
wpis, bezpoœrednio do Krajowej Izby Odwo³awczej
umo¿liwi ograniczenie nadu¿ywania przez wyko-
nawców tej instytucji, a tym samym umo¿liwi wy-
konawcom i zamawiaj¹cym szybsze zawieranie
umów o zamówienie publiczne, co dzisiaj te¿ jest
bardzo wa¿nym elementem.

Oczywiœcie w momencie, kiedy odwo³anie wy-
konawców jest uzasadnione – i na to rozwi¹zanie
w przepisach nowelizowanej ustawy chcia³bym
zwróciæ uwagê – zamawiaj¹cy mo¿e je uwzglêdniæ,
i wtedy postêpowanie przed Krajow¹ Izb¹ Odwo-
³awcz¹ podlega umorzeniu, op³ata za wpis zostaje
wykonawcy zwrócona, no bo skoro mia³ racjê, to
nie ma powodu, by te koszty ponosi³, a koszty po-
stêpowania miêdzy stronami s¹ znoszone. Takie
rozwi¹zanie te¿ jest przewidziane w nowelizacji
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Dziœ

uprawnienie do protestu zamawiaj¹cego, który
dzia³a zgodnie z prawem, jedynie wyd³u¿a proces
zawierania umów i to jest zjawisko negatywne,
z którym chcemy siê zmierzyæ i które chcemy wye-
liminowaæ. Ponadto protest czêsto s³u¿y wyko-
nawcom te¿ do wywierania presji na zamawia-
j¹cych, by dokonywali pewnych zmian w specyfi-
kacjach, w treœciach og³oszeñ. Spotykamy siê
z takimi przypadkami, ¿e zamawiaj¹cy w obawie
przed wykonawcami dokonuje zmian nie zawsze
le¿¹cych w jego interesie i interesie publicznym,
dlatego ¿e ma obawy, ¿e nie chce wdawaæ siê
w spór, woli iœæ na rêkê wykonawcy. A wiêc czêsto
niejako zmuszony jest dokonywaæ w treœci og³o-
szenia czy w specyfikacjach istotnych warunków
zamówienia zmian, które wcale nie s¹ szczególnie
uzasadnione. I to te¿ nie jest dobre zjawisko. Jeœli
wykonawca uwa¿a, ¿e jego prawa zosta³y naru-
szone, to niech z³o¿y odwo³anie do Krajowej Izby
Odwo³awczej i spór od razu niech rozstrzyga or-
gan niezale¿ny zarówno od zamawiaj¹cego, jak
i od wykonawcy. I te zmiany id¹ w³aœnie w takim
kierunku.

Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e wykonawca ma
wszelkie prawo… Nowelizacja ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych gwarantuje efektywnoœæ
wnoszenia œrodków odwo³awczych. To znaczy,
nowelizacja przewiduje terminy, w których zama-
wiaj¹cy po wyborze najkorzystniejszej oferty nie
mo¿e zawrzeæ umowy. Daje to wykonawcom czas
na ewentualne skorzystanie ze œrodków odwo-
³awczych. Te terminy s¹ wiernym odzwierciedle-
niem tego, co jest przewidziane w dyrektywach
odwo³awczych. I tak, przyk³adowo, w przypadku
postêpowañ o najwy¿szych wartoœciach, od mo-
mentu przes³ania informacji o wyborze najkorzy-
stniejszej oferty faksem lub drog¹ elektroniczn¹
zamawiaj¹cy nie mo¿e zawrzeæ umowy o zamó-
wienie publiczne w terminie dziesiêciu dni. Jeœli
zaœ przesy³a tak¹ informacjê w inny sposób ni¿
ten szybki, poprzez faks lub drog¹ elektroniczn¹,
nie mo¿e zawrzeæ umowy w terminie piêtnastu
dni od dnia przes³ania takiej informacji i jest to za-
kaz bezwzglêdny. Od niego s¹ pewne wyj¹tki, ale
s¹ to wyj¹tki, które zapewniaj¹ skutecznoœæ œrod-
ków odwo³awczych, przewidziane tak¿e w dyrek-
tywie unijnej. S¹ one te¿ przewidziane w noweliza-
cji ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Gdy
odwo³anie wp³ynie w terminie przewidzianym
ustaw¹, skutek bêdzie taki, i¿ zamawiaj¹cy nie
bêdzie móg³ zawrzeæ umowy o zamówienie publi-
czne do czasu rozstrzygniêcia sporu przez Krajo-
w¹ Izbê Odwo³awcz¹. Przy czym tutaj nale¿y te¿
zwróciæ uwagê, i¿ na wniosek zamawiaj¹cego Kra-
jowa Izba Odwo³awcza mo¿e uchyliæ zakaz zawar-
cia umowy w okolicznoœciach przewidzianych no-
welizacj¹, a wiêc tu te¿ jest pewien element, który
umo¿liwia szybsze zawieranie umów. Ten ele-
ment jest przewidziany prawem unijnym i zosta³
zaimplementowany do naszego porz¹dku krajo-

44. posiedzenie Senatu w dniu 18 listopada 2009 r.
14 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw

(prezes J. Sadowy)



wego ju¿ w ubieg³ym roku, a w tej nowelizacji zo-
sta³ jakby podtrzymany, ta instytucja zosta³a
podtrzymana.

Ja chcia³bym tylko poinformowaæ, ¿e w oparciu
o przyjête w ubieg³ym roku rozwi¹zania w tym za-
kresie Krajowa Izba Odwo³awcza wyda³a zgodê na
zawarcie umów na budowê autostrady A2 Stry-
ków – Konotopa, dziêki czemu te umowy mog³y
byæ zawarte jeszcze we wrzeœniu. Co do sporów,
odwo³añ, które zosta³y wniesione przez wykonaw-
ców, to bodaj¿e wczoraj zapad³o ostatnie orzecze-
nie Krajowej Izby Odwo³awczej oddalaj¹ce odwo-
³anie wniesione w tym postêpowaniu przez jedne-
go z wykonawców. To jest taki przyk³ad na margi-
nesie i tak¿e taka informacja, jak zaczynaj¹ dzia-
³aæ te zmiany, które zosta³y przyjête jeszcze
w ubieg³ym roku nowelizacj¹ prawa zamówieñ
publicznych. Widaæ tu te¿, w jaki sposób dzisiaj
zawierane s¹ umowy o budowê dróg, autostrad
czy te¿ chocia¿by jak wygl¹daj¹ procedury doty-
cz¹ce zamawiaj¹cych w zakresie budowy stadio-
nów na Euro 2012. To by³y procedury prowadzo-
ne ju¿ w oparciu o zmienione w ubieg³ym roku
prawo zamówieñ publicznych i pewne instytucje,
które zosta³y tam przywo³ane. Przepraszam, ¿e
pozwoli³em sobie na tak¹ wycieczkê do przesz³o-
œci, ale czêsto uchwalamy pewne zmiany w syste-
mie, czy to dotycz¹ce zamówieñ publicznych, czy
innych, a brak jest informacji zwrotnej o efekcie.
To jest taki namacalny dowód, ¿e te zmiany, które
zosta³y przyjête, i ta praca wykonana w roku
ubieg³ym przynosz¹ dzisiaj ju¿ naprawdê doœæ
daleko id¹ce efekty. Mamy nadziejê, ¿e kolejna
nowelizacja ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych jeszcze bardziej usprawni proces udzielania
zamówieñ publicznych.

Oprócz likwidacji protestu, nawi¹zuj¹c ca³y
czas do pytania dotycz¹cego tego, jak skróci siê
proces udzielania zamówieñ publicznych,
chcia³bym zwróciæ uwagê na inne rozwi¹zanie
przyjête w nowelizacji ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych, a mianowicie skrócenie terminów
wnoszenia ofert w postêpowaniach o udzielenie
zamówieñ publicznych na roboty budowlane. Ten
termin minimalny, jaki jest dzisiaj, bêdzie móg³
byæ skrócony nawet do dwudziestu dwóch dni,
przy czym tutaj bêd¹ musia³y byæ spe³nione pew-
ne warunki dodatkowe – dzisiaj te terminy sk³a-
dania ofert w postêpowaniach dotycz¹cych robót
budowlanych o najwy¿szych wartoœciach to dwa-
dzieœcia dziewiêæ dni, te¿ pod pewnymi warunka-
mi. Dyrektywy daj¹ nam takie mo¿liwoœci, wiêc
uwa¿am, ¿e skoro one przewiduj¹ mo¿liwoœæ
szybszego udzielania zamówieñ publicznych, to
powinniœmy z tego korzystaæ, wprowadzaj¹c od-
powiednie rozwi¹zania do ustawy.

Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ w nowelizacji ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych jest sposób roz-

strzygania sporów przez Krajow¹ Izbê Odwo³aw-
cz¹. I tutaj w przypadku, gdy odwo³anie jest zasa-
dne, Krajowa Izba Odwo³awcza co do zasady na-
kazuje powtórzenie czynnoœci w postêpowaniach
o zamówienie publiczne. Ale mo¿e siê zdarzyæ ta-
ka oto sytuacja, ¿e w czasie, gdy odwo³anie jest
rozpoznawane, dana umowa o zamówienie publi-
czne zostanie ju¿ zawarta. W takich okoliczno-
œciach, zgodnie z prawem unijnym, jeœli umowa
zosta³a zawarta z ra¿¹cym naruszeniem prawa,
a wiêc na przyk³ad zamawiaj¹cy naruszy³ ten
dziesiêcio- b¹dŸ piêtnastodniowy termin zawie-
szenia umowy, Krajowa Izba Odwo³awcza,
uwzglêdniaj¹c takie odwo³anie, bêdzie mia³a
wrêcz obowi¹zek uniewa¿nienia umowy zawartej
w ten sposób, z ra¿¹cym naruszeniem prawa.
W pewnych okolicznoœciach, podyktowanych
wa¿nym interesem publicznym – i tutaj pozwolê
sobie od razu odpowiedzieæ na pytanie – Krajowa
Izba Odwo³awcza bêdzie mog³a odst¹piæ od unie-
wa¿nienia umowy, zachowaæ jakby skutecznoœæ
dokonanych czynnoœci prawnych, i na³o¿yæ karê
finansow¹ do wysokoœci 10% wartoœci udzielane-
go kontraktu. I w nowelizacji ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych staraliœmy siê zdefiniowaæ,
co nie stanowi wa¿nego interesu publicznego, zre-
szt¹ w œlad za tym, co stanowi dyrektywa unijna.
Oczywiœcie tutaj du¿a jest rola organów, które
rozstrzygaj¹ spory, bo nie da siê, w moim przeko-
naniu, tak jednoznacznie zdefiniowaæ wa¿nego
interesu publicznego. Tutaj w pewnym zakresie
konieczna jest ta swoboda podczas rozstrzygania
tego typu spraw, swoboda dana Krajowej Izbie
Odwo³awczej czy te¿ s¹dowi, który rozpatruje
skargê na orzeczenie Krajowej Izby Odwo³awczej.

Jeœli chodzi o wysokoœæ tej alternatywnej kary
orzekanej przez Krajow¹ Izbê Odwo³awcz¹, to dla-
czego ma to byæ 10%. Dyrektywa nie okreœla
w sposób jednoznaczny wysokoœci kary pieniê¿-
nej nak³adanej przez organ odwo³awczy, wskazu-
je jedynie, ¿e kara musi mieæ charakter odstra-
szaj¹cy. Wydaje siê, ¿e 10% od wartoœci kontrak-
tów to ju¿ jest kara odstraszaj¹ca. Oczywiœcie
mo¿na tu przyj¹æ inny punkt widzenia, mog¹ tu
byæ ró¿ne zdania, ale 10% od iluœ milionów to s¹
naprawdê bardzo powa¿ne sumy, wiêc w naszym
przekonaniu, w moim przekonaniu ta kara rze-
czywiœcie ma taki charakter odstraszaj¹cy. Przy
czym chcia³by zwróciæ uwagê na to, ¿e na przy-
k³ad Wêgrzy – tu przywo³am praktykê innych pañ-
stw cz³onkowskich – te¿ przewidzieli karê w takiej
wysokoœci. Tak wiêc jest ona w jakiœ sposób uzna-
wana w pañstwach cz³onkowskich za karê wy-
starczaj¹c¹ i odstraszaj¹c¹ od dokonywania pew-
nych czynnoœci w postêpowaniu. Ja nie muszê
oczywiœcie dodawaæ, ¿e w zwi¹zku z t¹ kar¹ jest
te¿ ca³a kwestia odpowiedzialnoœci wi¹¿¹cej siê
z naruszeniami dyscypliny finansów, odpowie-
dzialnoœci dotycz¹cej kierowników czy te¿ osób
odpowiedzialnych itd., itd. Wydaje siê wiêc, ¿e na-
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prawdê bêd¹ to pojedyncze przypadki, w których
ta kara bêdzie nak³adana czy uniewa¿niane bêd¹
umowy w zwi¹zku z tym, ¿e odwo³anie jest
uwzglêdniane i dochodzi do ra¿¹cego naruszenia
prawa.

Nowelizacja przewiduje te¿, ¿e w sytuacji,
w której odwo³anie jest uwzglêdniane przez Krajo-
w¹ Izbê Odwo³awcz¹, ale umowa zosta³a zawarta
w okolicznoœciach przewidzianych w ustawie,
a wiêc na przyk³ad na podstawie wczeœniejszej
zgody Krajowej Izby Odwo³awczej, izba, uwzglê-
dniaj¹c takie odwo³anie, w sytuacji zawarcia do-
datkowej umowy stwierdza naruszenie. I na pod-
stawie takiego orzeczenia Krajowej Izby Odwo-
³awczej, póŸniej podtrzymanego przez s¹d okrêgo-
wy, wykonawcy przys³uguj¹ oczywiœcie roszcze-
nia odszkodowawcze w stosunku do zamawia-
j¹cego. W tej kwestii obowi¹zuj¹ normy wynika-
j¹ce z prawa cywilnego, a wiêc kodeksu cywilne-
go. I w tym zakresie, w jakim wykonawca potrafi
wykazaæ, i¿ dozna³ szkody, mo¿e dochodziæ od-
szkodowania, jeœli wyka¿e, i¿ rzeczywiœcie dosz³o
do naruszenia przepisów prawa zamówieñ publi-
cznych, w wyniku którego dozna³ szkody.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Prezesie, bêdzie jeszcze ca³a seria pytañ.
(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek

Sadowy: Tak, i dlatego, omawiaj¹c to, staram siê
te¿ odnosiæ do niektórych pytañ. Jeœli pan mar-
sza³ek pozwoli, ja dodam jeszcze tylko dwa zda-
nia…)

Tak, oczywiœcie, na dwa zdania zezwalam.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Jeszcze dwa zdania dotycz¹ce podsumowania

tego, co dotychczas uda³o siê zrobiæ w zakresie
zmian systemu zamówieñ publicznych, i tego, co
rzeczywiœcie nam przyœwieca przy dokonywaniu
tych zmian. Mianowicie zmiany dokonywane
w systemie zamówieñ publicznych i odformalizo-
wanie procedur udzielania zamówieñ publicz-
nych dotycz¹ g³ównie procedur otwartych, to zna-
czy tych, w przypadku których jest publikacja
og³oszenia o zamówieniu i wszyscy wykonawcy
maj¹ szansê ubiegania siê o zamówienie publicz-
ne. I w tym zakresie nastêpuje doœæ znacz¹ce od-
formalizowanie.

Natomiast tak daleko id¹ce odformalizowanie –
jest to wrêcz brak odformalizowania – nie dotyczy
procedur niekonkurencyjnych i nieprzejrzystych,
które nie gwarantuj¹ wszystkim wykonawcom
dostêpu do zamówieñ publicznych. I tutaj mam
na myœli takie tryby, jak: zapytanie o cenê, z wol-

nej rêki i negocjacje bez og³oszenia. Nowelizacja
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych wrêcz
zwiêksza nadzór nad takimi procedurami. Pan se-
nator Wyrowiñski powiedzia³ o tych us³ugach nie-
priorytetowych, w przypadku których na przy-
k³ad ograniczamy mo¿liwoœci stosowania trybu
z wolnej rêki, negocjacji bez og³oszenia, eliminu-
jemy mo¿liwoœci stosowania trybu zapytania o ce-
nê czy te¿ mo¿liwoœæ opublikowania og³oszenia
o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonku-
rencyjnym, co zwiêkszy przejrzystoœæ procesu
udzielania zamówieñ publicznych.

A wiêc to jest ta g³ówna i naczelna idea: odfor-
malizowywaæ procesy otwarte, dostêpne dla wy-
konawców na zasadach konkurencyjnych, wy-
bieraæ oferty najkorzystniejsze, a tam, gdzie przej-
rzystoœci nie ma, bo brak jest publikacji og³osze-
nia o zamówieniu, zwiêkszyæ nadzór nad sposo-
bem udzielania zamówieñ publicznych i w tym
w³aœnie zakresie ta nowelizacja przewiduje stoso-
wne rozwi¹zania.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e zakres tematycz-
ny jest wielki i mo¿na by jeszcze o tym mówiæ, ale
wiem, ¿e tak jak pan marsza³ek wspomnia³, jest
wiele pytañ, wiêc jestem do dyspozycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Odczytam najpierw listê pytaj¹cych. Parami

bêd¹ pytali: Kowalski – Zió³kowski, Iwan – Kieres,
Ortyl – Paszkowski, Knosala – Skurkiewicz, An-
drzejewski – Paw³owicz. Taka jest kolejnoœæ.

W zwi¹zku z tym pan senator Kowalski zada
pytanie przeniesione, ¿e tak powiem, z poprzed-
niego etapu. Proszê bardzo.

Prosi³bym, ¿eby trzymaæ siê tych minut, trzy-
maæ siê materii i ¿eby, Panie Prezesie, to by³y
zwiêz³e odpowiedzi, bo pytañ jest dosyæ du¿o.

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan prezes ju¿ czêœciowo odpowiedzia³ na pyta-

nie, które chcia³em zadaæ, wiêc poproszê tylko
o jakieœ konkrety. W tej chwili ca³y czas mówimy
o zwi¹zanych z ustaw¹ zmianach wynikaj¹cych
z dostosowywania naszego prawa do prawa euro-
pejskiego. Czy urz¹d przewiduje w najbli¿szym
czasie tak¹ wiêksz¹ zmianê ustawy niezwi¹zan¹
z dostosowywaniem naszego prawa do prawa eu-
ropejskiego i pracuje nad ni¹? Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:
W takim razie moje pytanie, jako drugiego w tej

parze. To jest taka nowelizacja, która przewiduje
uproszczenie, odformalizowanie, ale jednoczeœ-
nie ochronê praw wykonawców. I teraz mam takie
pytanie porównawcze. To ma wyrównywaæ sytua-
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cjê w krajach europejskich. Wed³ug pana roze-
znania, jak nasze prawo o zamówieniach publicz-
nych sytuuje siê pod wzglêdem skomplikowania,
przewlek³oœci i kilku innych rzeczy wœród praw
innych krajów takich, jak Niemcy, Dania czy ja-
kieœ inne kraje kontynentalne? O Anglii nie mó-
wiê, bo to jest trochê coœ innego.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Odpowiadaj¹c w kolejnoœci zadawania pytañ

panu senatorowi Kowalskiemu, powiem, ¿e nie
mamy planu wprowadzenia w najbli¿szym czasie,
w ci¹gu najbli¿szego roku zmian niewynikaj¹cych
z dostosowywania prawa do wymagañ Unii Euro-
pejskiej. Te zmiany staramy siê jednak wprowa-
dzaæ niejako przy okazji, tak jak w ubieg³ym roku
wprowadziliœmy je przy okazji nowelizacji zwi¹za-
nej z zastrze¿eniami Komisji Europejskiej. Na
piêædziesi¹t punktów w nowelizacji czterdzieœci
dotyczy³o zmian niewynikaj¹cych z zastrze¿eñ
Komisji Europejskiej. Tak wiêc te zmiany nastê-
puj¹ niejako przy okazji dostosowywania naszego
prawa do prawa unijnego, dlatego ¿e wartoœci¹
jest jednak pewna stabilnoœæ prawa. Gdybyœmy
jeszcze bardziej szatkowali te zmiany, to noweli-
zacje nastêpowa³yby w³aœciwie co dwa, trzy mie-
si¹ce. To nie jest w mojej ocenie w³aœciwe, wiêc
staramy siê niejako – tak jak przy okazji poprzed-
niej nowelizacji – po³¹czyæ zmiany z dostosowy-
waniem naszego prawa do prawa Unii Europej-
skiej i w ubieg³ym roku wprowadziliœmy szereg
rozwi¹zañ niewynikaj¹cych z prawa unijnego.
W tym roku s¹ dwie odrêbne nowelizacje. Pier-
wsza to ta, która ju¿ zosta³a przyjêta i skierowana
do podpisu do pana prezydenta, a druga to ta,
która jest dzisiaj przedmiotem prac Wysokiej Iz-
by. W nastêpnym roku nie przewidujemy dokony-
wania zmian, chcemy zapewniæ zamawiaj¹cym
jednak pewn¹ stabilnoœæ, tak by te przepisy mog-
³y zafunkcjonowaæ.

Jeœli chodzi o pytanie pana marsza³ka, to trud-
no w tym momencie dokonaæ takiej analizy prawa
dwudziestu siedmiu pañstw cz³onkowskich,
a wiêc trudno to porównaæ. Jednak na podstawie
tych doœwiadczeñ i tej wiedzy, któr¹ posiadamy,
mogê powiedzieæ, ¿e nie jest tak, ¿e nasze prawo
zamówieñ publicznych jest jakoœ szczególnie
skomplikowane w porównaniu z rozwi¹zaniami
przewidywanymi w innych pañstwach cz³onkow-
skich. Odwo³ywa³em siê do przyk³adu Wêgier.
Tam ustawa o zamówieniach publicznych liczy
ponad czterysta artyku³ów, a nasza ustawa liczy
oko³o dwustu. Do przyk³adu Wêgier odwo³ujê siê
dlatego, ¿e w ostatnim czasie mamy doœæ bliskie
kontakty z tym pañstwem w tym zakresie.

Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na system nie-
miecki. Ten system zamówieñ publicznych z jed-
nej strony jest scentralizowany, ale z drugiej – od-
rêbny dla ka¿dego landu. Jest on doœæ zró¿nico-
wany i wcale nie jest ³atwy. Podobnie jest we Fran-
cji. To nie jest dziedzina ³atwa, któr¹ da siê spro-
wadziæ do wy³¹cznie jednego przepisu. Niestety,
zakres tematyczny, liczba dyrektyw, iloœæ prawa
unijnego – to wszystko powoduje, ¿e te systemy s¹
dzisiaj pod wzglêdem prawnym mocno rozbudo-
wane…

(Senator Marek Zió³kowski: Czyli nie jesteœmy
negatywnym przyk³adem biurokracji w tych spra-
wach.)

Nie, nie jesteœmy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
W takim razie oddajê g³os panu senatorowi

Iwanowi, potem g³os zabierze senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, zarówno w obowi¹zuj¹cym pra-

wie, jak i w tych zmianach, wystêpuje pojêcie mo-
nopolu naturalnego, szczególnie w odniesieniu do
us³ug przesy³owych i dystrybucyjnych. Ja
chcia³bym wiêc poprosiæ… Czy by³by pan uprzej-
my przybli¿yæ trochê to pojêcie, to znaczy podaæ
jak¹œ charakterystykê tego, cechy specyficzne
itd.? Jaki obszar czy raczej jakie cechy charakte-
rystyczne s¹ wymagane, a¿eby takie pojêcie mog-
³o zaistnieæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Kieresa. Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Prezesie, rzecz dotyczy dawnego art. 186,

a obecnego art. 188, mianowicie sk³adów rozpa-
truj¹cych odwo³ania w Krajowej Izbie Odwo³aw-
czej. Dotychczas by³y to sk³ady trzyosobowe, ale
w toku prac sejmowych pojawi³a siê poprawka,
która zosta³a przyjêta, co doprowadzi³o do ustale-
nia, ¿e odwo³ania rozpatruje izba w sk³adzie je-
dnoosobowym, a tylko w sytuacjach nadzwyczaj-
nych prezes mo¿e zarz¹dziæ powo³anie sk³adu
trzyosobowego. Czy pamiêta pan, kto by³ autorem
tej inicjatywy?

Ponadto czy nie boi siê pan, Panie Prezesie, ¿e
ta poprawka mo¿e wywo³aæ podejrzenia – zreszt¹
dzisiaj bardzo popularne – o to, ¿e zrodzi ona sy-
tuacje korupcjogenne?
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I wreszcie trzecie pytanie. Czy nie by³oby lepiej,
gdyby – zamiast w ten sposób szukaæ sposobów
na przyspieszenie postêpowania – po prostu zwiê-
kszono liczbê osób w Krajowej Izbie Odwo³awczej
i rozpatruj¹cych odwo³ania w sk³adach mimo
wszystko trzyosobowych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Prezesie, jeszcze s³owo w trybie uzu-

pe³nienia. Otó¿ w tej chwili zosta³a z³o¿ona na mo-
je rêce poprawka pana senatora WoŸniaka œwiad-
cz¹ca o takich samych w¹tpliwoœciach co do tego
jednoosobowego sk³adu komisji i o tym, ¿e pan se-
nator ma podobn¹ argumentacjê jak pan senator
Kieres. Czyli te w¹tpliwoœci s¹, ¿e tak powiem,
rozpowszechnione wœród senatorów.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Mo¿e zacznê od drugiego pytania. Kwestia

sk³adów jednoosobowych. Dzisiaj rzeczywiœcie
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e zasad¹, od której nie ma
wyj¹tków, jest rozpatrywanie sporów w postêpo-
waniach odwo³awczych przez sk³ady trzyosobo-
we, niezale¿nie od charakteru rozpatrywanej
sprawy. A wiêc niezale¿nie od tego, czy sprawa
jest jednoznaczna, czy skomplikowana, czy jest
z³o¿ona, czy prosta, czy ma charakter formalny,
czy jest rozpoznawana co do istoty, dzisiaj zawsze
mamy do czynienia z orzekaniem w sk³adach trzy-
osobowych. Tak wiêc Krajowa Izba Odwo³awcza
rozstrzyga w sk³adzie trzyosobowym chocia¿by
takie spory jak w wypadku wycofania odwo³ania.
A wiêc decyzja, na skutek której Krajowa Izba Od-
wo³awcza umarza postêpowania o zamówienie
publiczne, jest podejmowana w sk³adzie trzyoso-
bowym. Tak¿e sprawy czysto formalne, na przy-
k³ad koñcz¹ce siê odrzuceniem odwo³ania, a wiêc
gdy wykonawca wnosz¹cy odwo³anie nie spe³nia
pewnych wymogów o charakterze formalnym,
Krajowa Izba Odwo³awcza rozstrzyga w sk³adzie
trzyosobowym. Czyli sprawy nieskomplikowane,
które nie wymagaj¹ zaanga¿owania a¿ trzech
osób, s¹ równie¿ rozpatrywane w sk³adach trzyo-
sobowych.

Czym to skutkuje? Otó¿ skutkuje to tym, i¿
Krajowa Izba Odwo³awcza i w ogóle system, w ja-
kim dzia³a Krajowa Izba Odwo³awcza, s¹ ma³o wy-
dolne i rzeczywiœcie zbytnio sformalizowane. Po-
woduje to, szczególnie dzisiaj, doœæ du¿e opóŸnie-
nia w rozpatrywaniu odwo³añ przez Krajow¹ Izbê
Odwo³awcz¹. A gdy weŸmie siê pod uwagê to, ¿e
odwo³añ, które bêd¹ wp³ywa³y po tej nowelizacji,
niew¹tpliwie bêdzie wiêcej – bo wyeliminuje siê
element sk³adania przez wykonawców protestów

na pierwszym etapie – to okazuje siê potrzebne za-
pewnienie Krajowej Izbie Odwo³awczej takiego
sposobu postêpowania, który rzeczywiœcie za-
gwarantuje pewn¹ efektywnoœæ.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e spraw
o charakterze formalnym i spraw mniej z³o¿onych
bêdzie o wiele wiêcej ni¿ obecnie, wiêcej ni¿ to wy-
nika z obecnego stanu prawnego, dlatego ¿e dzi-
siaj nie spotykamy siê w praktyce z takimi sytua-
cjami, ¿e zamawiaj¹cy uwzglêdnia odwo³ania
wnoszone przez wykonawców, ale tego typu sy-
tuacje dotycz¹ce kwestii formalnych bêd¹ nastê-
powa³y ju¿ po wejœciu w ¿yciu nowelizacji ustawy
– Prawo zamówieñ publicznych. Bêd¹ to sytuacje,
w których nie bêdzie potrzebne anga¿owanie Kra-
jowej Izby Odwo³awczej w takim zakresie, jak to
ma miejsce dzisiaj. W³aœciwie nie bêdzie to mia³o
absolutnie ¿adnego uzasadnienia. Z tym siê wi¹¿e
ta omawiana propozycja zmiany w nowelizacji
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych, wynika-
j¹ca z obserwacji dzisiejszej praktyki, a szczegól-
nie z du¿ej liczby wnoszonych odwo³añ, dlatego ¿e
dzisiejsza recesja gospodarcza powoduje te¿ zwiê-
kszenie liczby wnoszonych odwo³añ, zwiêkszenie
rywalizacji miêdzy wykonawcami. Bo rzeczywi-
œcie system odwo³awczy, który obecnie mamy,
aktualny sposób rozpatrywania sporów miêdzy
zamawiaj¹cymi a wykonawcami, zw³aszcza wo-
bec zwiêkszonej liczby odwo³añ, powoduje, ¿e rze-
czywiœcie to rozpatrywanie nie nastêpuje w takim
terminie, jakiego byœmy sobie ¿yczyli. Dlatego jest
konieczna reforma sposobu rozpatrywania wno-
szonych odwo³añ i podejœcia do tego Krajowej Izby
Odwo³awczej.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê, ¿e o tym, czy da-
na sprawa ma charakter z³o¿ony, skomplikowa-
ny, czy mniej z³o¿ony, bêdzie rozstrzyga³ prezes
Krajowej Izby Odwo³awczej, nikt wiêcej. Nikt nie
bêdzie sta³ nad prezesem Krajowej Izby Odwo³aw-
czej i nie bêdzie tego nakazywa³, nikt nie bêdzie
te¿ weryfikowa³, czy dana sprawa ma charakter
z³o¿ony, mniej z³o¿ony, bardziej czy mniej skom-
plikowany. A wiêc takie decyzje zawsze zostan¹
pozostawione samej izbie odwo³awczej i nikt inny
nie bêdzie mia³ absolutnie ¿adnego wp³ywu na po-
dejmowanie takich decyzji.

Druga sprawa. Zwiêkszamy sk³ad do czterdzie-
stu osób. Dzisiaj orzeka i rozstrzyga spory dwa-
dzieœcia piêæ osób, ale jest postêpowanie, wszczê-
te jeszcze w sierpniu bie¿¹cego roku, dotycz¹ce
rozszerzenia sk³adu Krajowej Izby Odwo³awczej.
Tak wiêc zwiêkszamy sk³ad Krajowej Izby Odwo-
³awczej do czterdziestu osób.

Mam nadziejê, a nawet wierzê w to, ¿e roz-
wi¹zania przyjête przez Sejm wraz ze zwiêksze-
niem i wzmocnieniem Krajowej Izby Odwo³awczej
pozwol¹ w rzeczywiœcie sprawny sposób rozpatry-
waæ odwo³ania wnoszone do Krajowej Izby Odwo-
³awczej. A pozostawienie dotychczasowego spo-
sobu rozpatrywania odwo³añ, a wiêc anga¿owanie
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do ka¿dej ze spraw, niezale¿nie od jej charakteru,
trzech osób, nawet mimo zwiêkszonej liczby
cz³onków Krajowej Izby Odwo³awczej, mog³oby
spowodowaæ, ¿e te terminy rozpatrywania odwo-
³añ nie by³yby satysfakcjonuj¹ce, to znaczy nie
by³oby zachowywania tych terminów przez Krajo-
w¹ Izbê Odwo³awcz¹. To po pierwsze.

Po drugie, chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
takie rozwi¹zanie zosta³o przyjête te¿, o ile siê nie
mylê, w s¹downictwie powszechnym. A wiêc my
to rozwi¹zanie przyjmujemy w œlad za doœwiad-
czeniami s¹downictwa powszechnego. Ja mia-
³em rozmowy z sêdziami s¹dów powszechnych
i pamiêtam, ¿e sêdziowie wskazywali na to, i¿ ta-
ka zmiana jest jak najbardziej wskazana, jest to
te¿ rozwi¹zanie bardzo elastyczne, pozwoli na
wiêksz¹ elastycznoœæ w procesie rozpatrywania
odwo³añ.

Ja nie obawiam siê, zw³aszcza wobec zape-
wnienia dodatkowych mechanizmów bezpieczeñ-
stwa – mianowicie tego, ¿e upublicznienie osób
przewidzianych do rozpoznawania danego odwo-
³ania bêdzie nastêpowa³o ewentualnie w momen-
cie wyznaczenia rozprawy… A wiêc bêdzie tajem-
nic¹ s³u¿bow¹ to, jaka osoba jest wyznaczona do
danej sprawy. I w takich okolicznoœciach nie oba-
wiam siê jakiegoœ zarzutu zwi¹zanego z korupcj¹.

Sprawa zwiêkszenia liczby osób. Tak, dokonu-
jemy tego. Jest co prawda pytanie, ile tych odwo-
³añ bêdzie wp³ywa³o i jak d³ugo bêdzie utrzymy-
wa³a siê recesja gospodarcza, a wiêc bêdzie zwiêk-
szona liczba odwo³añ, zwiêkszona rywalizacja wy-
konawców. W ka¿dym razie mamy nadziejê, ¿e te
zmiany pozwol¹ w sposób rzeczywiœcie bardziej
sprawny rozpatrywaæ odwo³ania. Niemniej je-
dnak oczywiœcie nie mo¿na wykluczyæ tego, ¿e jeœ-
li liczba cz³onków Krajowej Izby Odwo³awczej
oka¿e siê niewystarczaj¹ca, to bêdziemy prowa-
dziæ kolejny nabór, który pozwoli w sposób jeszcze
sprawniejszy rozpatrywaæ spory odwo³awcze.

Przy czym w mojej ocenie potrzebne s¹ te¿
zmiany w zakresie systemu rozpatrywania odwo-
³añ. Samo zwiêkszenie liczby cz³onków Krajowej
Izby Odwo³awczej te¿ nie jest sposobem, dlatego
¿e mo¿e siê okazaæ, i¿ nied³ugo nast¹pi spadek li-
czby odwo³añ i te osoby w³aœciwie nie bêd¹ mia³y
co robiæ. A w takich okolicznoœciach w prosty spo-
sób nie mo¿na tych osób odwo³aæ, dlatego ¿e od-
wo³anie cz³onków Krajowej Izby Odwo³awczej mo-
¿e nast¹piæ tylko w sytuacjach wskazanych
w ustawie. Pod tym wzglêdem te osoby s¹ chro-
nione. A wiêc tutaj, w moim przekonaniu, trzeba
i nale¿y zapewniæ elastycznoœæ rozpatrywania od-
wo³añ w zale¿noœci od charakteru wnoszonych
spraw, oczywiœcie przy jednoczesnym zapewnie-
niu niezawis³oœci cz³onków Krajowej Izby Odwo-
³awczej i ich bezstronnoœci. I tu takie rozwi¹zania
zosta³y przyjête.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce monopolu na-
turalnego us³ug przesy³owych i dystrybucyjnych,
to nowelizacja ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych zak³ada, i¿ samo dostarczanie energii elek-
trycznej do koñcowego odbiorcy nastêpuje na za-
sadach konkurencyjnoœci. W zwi¹zku z tym nie ma
potrzeby wprowadzania rozwi¹zañ czy te¿ zacho-
wywania rozwi¹zañ, które nadal ten swoisty mo-
nopol utrzymuj¹. Dlatego nowelizacja ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych przewiduje, ¿e w za-
kresie dostawy energii do koñcowego odbiorcy,
który ju¿ mo¿e dokonaæ wyboru operatora dostar-
czaj¹cego mu tê energiê, bêdzie konieczne zorgani-
zowanie przetargu. I temu s³u¿¹ chocia¿by zmiany
dotycz¹ce ograniczenia mo¿liwoœci stosowania
trybu zamówienia z wolnej rêki na dostarczanie
energii elektrycznej – tutaj jest przewidziana zmia-
na – oraz zawierania umów na czas nieokreœlony.
Ale jako ¿e nadal mamy do czynienia z pewnego ro-
dzaju monopolem naturalnym na us³ugi przesy³o-
we, wiêc w przypadku umów zawieranych de facto
miêdzy przedsiêbiorcami bêdzie mo¿liwoœæ zawie-
rania umów na czas nieokreœlony. I to przewidzia-
ne jest w nowelizacji ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych. Ja rozumiem us³ugi przesy³owe jako
umowê miêdzy przedsiêbiorstwami, które zajmuj¹
siê obrotem energii. Oczywiœcie jest to te¿ dostar-
czanie energii do odbiorcy koñcowego, którym ka¿-
dy z nas zapewne jest i który mo¿e ju¿ swobodnie
wybraæ operatora dostarczaj¹cego mu tê energiê.
I w tym zakresie utrzymywanie rozwi¹zañ, które
dzisiaj mamy, nie znajduje uzasadnienia, przynaj-
mniej w warunkach formalnej konkurencji, jaka
istnieje.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl. Proszê bardzo o pytanie.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, moje pytanie bêdzie troszkê kore-

spondowa³o z pytaniem pana senatora Kowalskie-
go. Oczywiœcie odpowiedŸ by³a jasna i czytelna, ale
powiem szczerze, ¿e maj¹c na uwadze to, i¿ dzisiaj
dyrektywy unijne, które obowi¹zkowo musimy
wprowadzaædonaszegoustawodawstwa, s¹bardzo
kazuistyczne, chcia³bym zapytaæ: po pierwsze, czy
Urz¹d Zamówieñ Publicznych prowadzi swoist¹ ob-
serwacjê pewnych tendencji, jeœli chodzi o zmiany,
które mog¹ do nas trafiaæ z Unii Europejskiej, a po
drugie, czy prowadzi swoist¹ obserwacjê co do ko-
niecznoœci zmian wynikaj¹cych z doœwiadczeñ fun-
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kcjonowania obszaru regulowanego poza Uni¹ Eu-
ropejsk¹. Chcê powiedzieæ, ¿e takie obserwacje s¹,
moim zdaniem, konieczne, dlatego ¿e te zmiany
wprowadzaj¹ pewien rygoryzm. Musimy te¿ próbo-
waæ siê jakoœ na tym tle odró¿niaæ i reagowaæ wcze-
œniej. Byæ mo¿e po to, aby nie mieæ z tego tytu³u dy-
lematów. To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, dotycz¹ce ograniczeñ, które
nowy tryb odwo³awczy likwiduj¹cy protest wpro-
wadza dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. To
pytanie zosta³o ju¿ skierowane do pana senatora
sprawozdawcy, ale chodzi³oby o to, aby odpowie-
dzia³ te¿ pan prezes, maj¹c na uwadze tak¹ kwe-
stiê, ¿e regulacje powinny ograniczaæ liczbê prote-
stów, ale nie powinny eliminowaæ podmiotów,
które mog¹ w tym procesie uczestniczyæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, jeszcze pan senator Paszkow-
ski. Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê.
Panie Prezesie, ja mam takie pytanie: jak to jest

z wdra¿aniem tych dyrektyw do polskiego porz¹d-
ku prawnego? Jeœli dobrze zrozumia³em wypo-
wiedŸ senatora sprawozdawcy, to przynajmniej
w pewnym zakresie jesteœmy ju¿ prawie na styku,
¿e tak powiem, ¿eby te dyrektywy wprowadziæ. Ja
patrzê na ich daty. Chodzi tutaj o trzy dyrektywy.
Jedna jest stosunkowo œwie¿a, bo z 11 grudnia
2007 r., ale dwie pozosta³e s¹ z 31 marca 2004 r.
Moje pytanie sprowadza siê do tego, czym siê kie-
rujemy, ¿e jedne dyrektywy s¹ szybko wprowa-
dzane, a inne wolniej? Oprócz tego, ¿e pewnie s¹
ró¿ne okresy, kiedy trzeba je wdro¿yæ, a wynika to
pewnie z samej treœci dyrektyw. Ale czy czasami
nie traktujemy tych dyrektyw jako takiego dopu-
stu unijnego? To znaczy trzeba je wprowadziæ, bo
ju¿ koñczy siê czas i w zwi¹zku z tym mog¹ byæ ja-
kieœ restrykcje?

(Senator Piotr Andrzejewski: Dopust bo¿y.)
Mówiê to zw³aszcza w odniesieniu do dwóch dy-

rektyw, które zosta³y uchwalone w 2004 r., czyli
jeszcze przed naszym wst¹pieniem do Unii.
A wiêc: dlaczego tak póŸno?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mo¿e znowu
zacznê od koñca. Nie chcia³bym traktowaæ dyrek-
tyw jako dopustu bo¿ego. To znaczy dyrektywy
maj¹…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bo¿y to na pewno
on nie jest.)

(Weso³oœæ na sali)
…na celu koordynowanie procesu udzielania

zamówieñ publicznych w ka¿dym pañstwie
cz³onkowskim. System zamówieñ publicznych
po prostu jest objêty t¹ regulacj¹ i musimy do
niej dostosowaæ w³asne prawo. Le¿y to w na-
szym interesie dlatego, ¿e musimy te¿ zapewniæ
efektywnoœæ chocia¿by wydatkowania miliar-
dów œrodków europejskich, a mo¿e to nast¹piæ
tylko poprzez prawo zamówieñ publicznych,
które jest w pe³ni zgodne z dyrektywami. Tak
wiêc jest to bardzo istotna rzecz, bardzo wa¿na
kwestia.

Ale dlaczego pojawiaj¹ siê dyrektywy z 2004
r.? Oczywiœcie dzisiejszy stan prawny jest zgod-
ny z dyrektywami z roku 2004, to znaczy system
prawa zamówieñ publicznych jest zgodny z dy-
rektywami i z wymaganiami przewidzianymi
w dyrektywach, ale te dyrektywy w pewnym za-
kresie s¹ bardziej elastyczne ni¿ dzisiejsze pra-
wo zamówieñ publicznych. W zwi¹zku z tym
analizujemy te dyrektywy i staramy siê w zakre-
sie, w jakim to jest mo¿liwe, czyniæ prawo zamó-
wieñ publicznych bardziej elastyczne, bardziej
przyjazne zamawiaj¹cemu – na tyle, na ile dy-
rektywy na to pozwalaj¹. Dlatego ¿e, w mojej
ocenie, naszym nieszczêœciem, szczególnie w la-
tach 2004–2006, by³o to, ¿e mieliœmy nazbyt ry-
gorystyczny system prawa zamówieñ publicz-
nych. System ten nadmiernie regulowa³ pewne
kwestie zwi¹zane z procedur¹ udzielania zamó-
wieñ publicznych, co absolutnie nie wynika³o
z wymagañ dyrektyw unijnych. I tych balastów,
które gdzieœ tam zosta³y nagromadzone, powoli
staramy siê pozbywaæ. Jeden taki prosty przy-
k³ad rozwi¹zania, które mieliœmy w systemie za-
mówieñ publicznych, które absolutnie nie wyni-
ka³o z dyrektyw prawa unijnego i które dzisiaj
eliminujemy poprzez nowelizacjê ustawy – Pra-
wo zamówieñ publicznych, to jest termin na
sk³adanie ofert w przetargach nieograniczo-
nych. Dyrektywa dopuszcza sk³adanie ofert
przez dwadzieœcia dwa dni – tak wynika po do-
k³adnej analizie – a my dzisiaj mamy ten termin
jednak d³u¿szy. W zwi¹zku z tym dokonujemy
zmian, które maj¹ na celu odformalizowanie
procesu udzielania zamówieñ publicznych.
I dlatego dyrektywa z roku 2004 te¿ nam siê tu
przewija. Ale te zmiany nie wynikaj¹ z jakichœ
obow i¹zków zawar tych w dyrek tywach
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z 2004 r., bo w bezwzglêdnie wi¹¿¹cym zakresie
to prawo mamy ju¿ dostosowane.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Ortyla do-
tycz¹ce obserwacji zmian, to powiem tak: oczywi-
œcie rz¹d, jak równie¿ Urz¹d Zamówieñ Publicz-
nych uczestnicz¹ w pracach nad tymi zmianami,
wiêc w takim stopniu, w jakim mo¿emy, staramy
siê nadaæ temu prawu kierunek, który jest dla
nas po¿¹dany. Jest te¿ pewnego rodzaju monito-
ring i zg³aszanie propozycji czy postulatów, które
s¹ korzystne dla naszego pañstwa. I, si³¹ rzeczy,
uczestniczymy w tych pracach na poziomie Unii
Europejskiej i mamy te¿ wp³yw na stan prawny.

Jeœli chodzi o regulacje pozaunijne, chocia¿by
w zakresie procedur w³aœciwych dla Banku Œwia-
towego czy ONZ, to te¿ w jakiœ sposób jesteœmy
aktywni, a przynajmniej staramy siê tacy byæ.
Wymieniamy siê doœwiadczeniami, uczestniczy-
my w pracach w ramach tych instytucji i staramy
siê obserwowaæ trendy i zmiany nie tylko w zakre-
sie systemu zamówieñ publicznych, ale równie¿
w systemie globalnym.

Jeœli chodzi o likwidacjê protestu i ogranicze-
nie tego ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, to
nie podzielam tych obaw, bo po omawianej dzisiaj
nowelizacji ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych ka¿dy wykonawca bêdzie mia³ dok³adnie ta-
kie same uprawnienia, tyle ¿e nie do wnoszenia
protestu, a do wnoszenia odwo³ania do Krajowej
Izby Odwo³awczej. A wiêc tutaj nie ma ogranicze-
nia uprawnieñ, ka¿dy wykonawca bêdzie mia³ do-
k³adnie takie same uprawnienia, tylko ¿e zamiast
protestu bêdzie wnoszone odwo³anie. Oczywiœcie
w przypadku odwo³ania bêdzie konieczne uisz-
czenie wpisu, przy czym wysokoœæ wpisu te¿ nie
jest tutaj jakaœ drastyczna. Dzisiaj wysokoœæ wpi-
su od wnoszonego odwo³ania okreœlona w rozpo-
rz¹dzeniu – nie zak³adamy dokonywania tutaj
zmian – wynosi od 7,5 tysi¹ca z³ do 20 tysiêcy z³.
Takie s¹ wide³ki, jeœli chodzi o wpis, który dzisiaj
wykonawca uiszcza w przypadku wnoszenia od-
wo³ania. Tak¹ wysokoœæ wpisu przewidujemy
utrzymaæ po wejœciu w ¿ycie nowelizacji ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych. Warto podkreœliæ,
¿e kiedy wpis s³u¿y tylko i wy³¹cznie pokryciu ko-
sztów zwi¹zanych z rozpatrzeniem odwo³ania,
faktyczne œrednie koszty na dzieñ dzisiejszy, jakie
s¹ ponoszone, wahaj¹ siê w granicach 5–6 tysiê-
cy z³. Ró¿nica miêdzy rzeczywistymi kosztami
a wpisem wniesionym przez wykonawcê jest temu
wykonawcy zwracana i to nadal bêdzie obowi¹zy-
wa³o po wejœciu w ¿ycie nowelizacji. W tym zakre-
sie nie podzielam przedstawionego tu pogl¹du
i obaw zwi¹zanych z tym, ¿e to ograniczy ma³ym
i œrednim przedsiêbiorstwom prawo wnoszenia
œrodków odwo³awczych. Wysokoœæ wpisu w poró-
wnaniu do wartoœci zamówieñ publicznych na-
prawdê nie jest wygórowana.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, czy nie uwa¿a pan, ¿e w ustawie

s¹ zapisy naruszaj¹ce pewnoœæ obrotu gospodar-
czego? Mianowicie jest taka zasada, ¿e przestrze-
ga siê umów, pacta sunt servanda, i jest zasada
modyfikuj¹ca to, czyli klauzula rebus sic stanti-
bus. Dodany art. 1a mówi, ¿e mo¿na uniewa¿niæ
ca³e postêpowanie o udzielenie zamówienia i od-
st¹piæ od zawarcia umowy, je¿eli œrodki material-
ne, których siê spodziewa zamawiaj¹cy, nie zosta-
n¹ mu przyznane. To jest nieodpowiedzialny prze-
pis, który narusza prawa podmiotów gospodar-
czych w obrocie prawnym. Nie mo¿na chyba tak
szeroko klauzuli rebus sic stantibus stosowaæ, bo
je¿eli ju¿ siê coœ zamawia, to trzeba mieæ jakieœ
pokrycie. Inaczej rozpoczyna siê ca³y proces, na-
ra¿a siê na ujawnienie przez podmioty konkuren-
cyjnych informacji, które mog¹ byæ wykorzystane
przy okazji rozmaitych przecieków, a póŸniej na-
gle mówi siê: ach, pieni¹dze, których siê spodzie-
waliœmy, nie sp³ynê³y, i uniewa¿nia siê wszystko.
Wydaje mi siê, ¿e jest to przepis, który narusza za-
sadê odpowiedzialnego traktowania podmiotów
gospodarczych. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Dlaczego nie ma klauzuli, któ-
ra mówi… To jest wa¿ny interes spo³eczny, pew-
noœæ obrotu gospodarczego to jest wa¿ny interes
spo³eczny i zamawiaj¹cy mo¿e zawieraæ umowy
mimo wniesienia odwo³ania. Czy nie jest tutaj po-
trzebna szersza formu³a ni¿ tylko kazuistyczna,
która jest w ustawie?

I wreszcie trzecie pytanie. Czy urz¹d i polski
ustawodawca nie traktuj¹ implementacji zbyt ry-
gorystycznie? Chodzi mi o przepisywanie po-
szczególnych zaleceñ i rozwi¹zañ biurokracji eu-
ropejskiej zamiast realizowania tylko swoimi
œrodkami celów w polskim systemie prawnym.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym nawi¹zaæ do wypowiedzi pana pre-

zesa o skróceniu minimalnych terminów sk³ada-
nia ofert. Mianowicie pan prezes powiedzia³, ¿e
jest skrócenie z trzydziestu szeœciu dni do dwu-
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dziestu dziewiêciu, ale te¿ jest mo¿liwoœæ skróce-
nia z dwudziestu dziewiêciu dni do dwudziestu
dwóch. Wiemy z tej dyrektywy, o której tu mówi-
liœmy, ¿e te dwadzieœcia dwa dni to jest absolutnie
dolna granica, jaka w ogóle jest dopuszczalna,
i tam jest niestety dopisek, mówi¹cy, ¿e mo¿na
stosowaæ te dwadzieœcia dwa dni, ale tylko jako
wyj¹tek. Czy to zastosowanie mo¿na potraktowaæ
jako wyj¹tek? I jeszcze coœ mo¿e byæ z tym zwi¹za-
ne. Czy nie stanie siê tak, ¿e mniejsze podmioty
z tego w³aœnie powodu, ¿e tego czasu bêdzie ma³o,
po prostu nie bêd¹ podejmowa³y siê uczestnictwa
w procedurze, w³aœnie ze wzglêdu na tak krótki
czas?

Drugie pytanie dotyczy art. 40, gdzie jest mowa
o bezpoœrednim poinformowaniu zamawiaj¹cego
o wszczêciu postêpowania. Przede wszystkim do-
tychczasowa ustawa w art. 40 te¿ dawa³a podob-
n¹ mo¿liwoœæ, bo zamawiaj¹cy móg³ opublikowaæ
informacjê o zamówieniu, na przyk³ad w prasie lo-
kalnej. Ja rozumiem, ¿e to jest pewne rozszerze-
nie i ono siê wziê³o st¹d, ¿e dotychczasowy sposób
nale¿y oceniæ jako nie do koñca efektywny. Ale py-
tanie moje by³oby takie: czy to dodatkowe poinfor-
mowanie… To mo¿e byæ selektywne, to znaczy je-
dnych mo¿emy chcieæ poinformowaæ, a innych
mo¿emy nie chcieæ poinformowaæ. Czy nie rodzi to
pewnych obaw? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, zacznê od odpowiedzi na pytania

pana senatora Andrzejewskiego. Pierwsze pyta-
nie dotyczy pewnoœci obrotu gospodarczego i jak
rozumiem, odnosi siê do uniewa¿niania umowy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ze wzglêdu na
zdarzenia przysz³e i niepewne.)

Nie uniewa¿nienia umowy, tylko uniewa¿nienia
postêpowania o zamówienie publiczne w przypad-
ku, gdy zamawiaj¹cy ubiegaj¹cy siê o finansowa-
nie danego zamówienia publicznego ze œrodków
unijnych takiego dofinansowania nie otrzyma.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e jeœli zamawiaj¹cy
bêdzie chcia³ skorzystaæ z tej mo¿liwoœci, musi
w sposób jednoznaczny – to wynika z dodawanego
art. 93 – wskazywaæ w og³oszeniu o zamówieniu
mo¿liwoœæ uniewa¿nienia postêpowania. To roz-
wi¹zanie ma na celu zapewnienie przejrzystoœci

procedury udzielania zamówieñ publicznych. Mia-
nowicie jeœli zamawiaj¹cy ubiega siê o œrodki unij-
ne, ale nie ma pewnoœci, ¿e je otrzyma, wszczyna
postêpowanie, ale wskazuje w og³oszeniu o zamó-
wieniu, ¿e mo¿e tych œrodków nie otrzymaæ. Ina-
czej, wskazuje, ¿e jest takie ryzyko. Takie ryzyko
jest zawsze i nigdy nie ma pewnoœci. Zamawiaj¹cy
wskazuje, i¿ uniewa¿ni postêpowanie o zamówie-
nie publiczne, jeœli nie otrzyma pozytywnej decyzji
ze strony w³aœciwych organów, które decyduj¹
o przyznaniu œrodków unijnych. A wiêc to jest od-
powiednia klauzula zabezpieczaj¹ca wykonaw-
ców, którzy w tym momencie decyduj¹ o tym, czy
sk³adaæ ofertê w postêpowaniu o zamówienie pub-
liczne, czy nie, bo wi¹¿e siê to z ryzykiem poniesie-
nia kosztów zwi¹zanych z jej przygotowaniem. I te-
mu to rozwi¹zanie ma s³u¿yæ, by rzeczywiœcie za-
gwarantowaæ przejrzystoœæ i jasnoœæ decyzji wyko-
nawcom. Chodzi o to, by wykonawca wiedzia³ ju¿
na tym etapie, ¿e rzeczywiœcie jest takie ryzyko.

To rozwi¹zanie jest o tyle istotne, i¿ w perspek-
tywie 2004–2006, jeœli chodzi o wydatkowanie
œrodków mieliœmy do czynienia z sytuacj¹, w któ-
rej w sprawie wniosków o dofinansowanie decyzje
by³y podejmowane w³aœciwie jednoczeœnie i na-
stêpowa³a akumulacja postêpowañ o zamówienie
publiczne dopiero po podjêciu decyzji. I tak na-
prawdê skutkowa³o to czêsto tym, ¿e wykonawcy
zawy¿ali oferty sk³adane w poszczególnych prze-
targach i niew³aœciwie wp³ywa³o na sposób przy-
gotowywania ofert przez wykonawców. Chodzi
wiêc o to, ¿eby przetargi by³y og³aszane stopniowo
w miarê rozwoju sytuacji, tak ¿eby wykonawca,
który nie otrzyma danego zamówienia, bo prze-
gra, móg³ gdzieœ tam w kolejnych postêpowaniach
przystêpowaæ do postêpowania o udzielanie za-
mówieñ publicznych, a tak¿e móg³ mo¿e trochê
inaczej, mo¿e w odmienny sposób ni¿ w pierwot-
nym postêpowaniu, które przegra³, kszta³towaæ
swoj¹ ofertê. Wtedy, kiedy postêpowania odbywa-
j¹ siê jednoczeœnie, takiej elastycznoœci nie ma.
Wp³ywa to te¿ niekorzystnie na interesy samego
zamawiaj¹cego. W jego interesie le¿y przecie¿ uzy-
skiwanie ofert najkorzystniejszych pod wzglêdem
ekonomicznym.

Chodzi te¿ oczywiœcie o przyspieszenie procesu
wydatkowania œrodków unijnych, dlatego ¿e dzi-
siaj mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e zama-
wiaj¹cy, nawet jeœli ma przygotowane postêpowa-
nie, jest przygotowany do wszczêcia postêpowa-
nia o zamówienie publiczne, nie mo¿e tego zrobiæ,
musi czekaæ na decyzje w³aœciwych organów i do-
piero po podjêciu przez nie decyzji przystêpuje do
postêpowania. Musi prowadziæ tê procedurê
w okreœlonym momencie. Chodzi o to, aby przy-
spieszyæ proces wydatkowania œrodków unij-
nych, a wiêc o to, aby zamawiaj¹cy, staraj¹c siê
o zamówienie publiczne, o dofinansowanie dane-
go zamówienia ze œrodków unijnych, od razu
wszczyna³ procedurê i zawiera³ umowê w chwili

44. posiedzenie Senatu w dniu 18 listopada 2009 r.
22 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw

(senator R. Knosala)



podjêcia pozytywnej dla niego decyzji. To te¿ ma
znaczenie dla przyspieszenia wydatkowania
œrodków unijnych. I nie doszukiwa³bym siê w tym
naruszenia zasady pacta sunt servanda, poniewa¿
mamy tu do czynienia z sytuacj¹ poprzedzaj¹c¹
niejako zawarcie umowy ostatecznej o zamówienie
publiczne, a ponadto wykonawca musi byæ o ta-
kich okolicznoœciach poinformowany w og³oszeniu
o zamówieniu. Nie jest to wiêc ¿adne z³amanie re-
gu³. One s¹ od pocz¹tku w ten sposób ustalane
przez zamawiaj¹cego.

Drugie pytanie: wa¿ny interes spo³eczny,
a wiêc czy nale¿y dopuszczaæ zawieranie umowy
przed ostatecznym rozstrzygniêciem odwo³ania
wnoszonego przez wykonawców. S¹ wyj¹tki prze-
widziane w art. 94 nowelizacji ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych i w mojej ocenie one zabez-
pieczaj¹ w pe³ni interesy wykonawców, których
odwo³ania podlegaj¹ rozpoznaniu. Podam jeden
przyk³ad, który jest przewidziany w tym przepisie.
Jeœli w przetargu nieograniczonym wp³ywa jedna
oferta, to zamawiaj¹cy od razu z tym wykonawc¹,
od którego wp³ynê³a jedna oferta, zawiera umowê
o zamówienie publiczne. Jeœli inni wykonawcy nie
przyst¹pili do postêpowania, to w³aœciwie nie ma
ryzyka zwi¹zanego z wnoszeniem odwo³añ, a wiêc
nie ma te¿ sensu czekaæ i wstrzymywaæ siê z za-
warciem umowy przez dziesiêæ czy piêtnaœcie dni.
Kolejne przypadki dotycz¹ sytuacji mniej wiêcej
tego samego typu, sytuacji umo¿liwiaj¹cych za-
warcie umowy szybciej, przed up³ywem tego dzie-
siêcio- b¹dŸ piêtnastodniowego okresu. Oczywi-
œcie ustawa przewiduje te¿ podtrzymanie roz-
wi¹zania, które mieliœmy dotychczas, i o którym
wspomnia³em. Mianowicie nawet w wypadku
wniesienia przez wykonawcê odwo³ania Krajowa
Izba Odwo³awcza mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie
umowy przed ostatecznym rozstrzygniêciem spo-
ru. Ale wtedy zdefiniowane s¹ okolicznoœci, w ja-
kich ta zgoda mo¿e byæ wydana, a wiêc tu jest ten
wa¿ny interes publiczny, który przewa¿a nad
ochron¹ praw wykonawcy. To, w jakich okolicz-
noœciach ta zgoda jest wydawana, jest zdefiniowa-
ne w ustawie. I tutaj te¿ w takich okolicznoœciach,
jak wa¿ny interes publiczny, powinno siê jednak
dopuœciæ szybsze zawieranie umowy, bez czeka-
nia na rozstrzygniêcie sporu, po to, aby te umowy,
które s³u¿¹ realizacji istotnych z punktu widzenia
spo³ecznego zadañ, by³y realizowane, aby proce-
dura w sposób nadmierny tej realizacji nie bloko-
wa³a.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy to nie jest za
w¹sko w ustawie okreœlone?)

Czy nie jest za w¹sko okreœlone. W moim prze-
konaniu, kszta³tuj¹c ten przepis, kierowaliœmy
siê dyrektyw¹ i definicj¹ wynikaj¹c¹ z dyrektywy.
I znowu, gdybyœmy wprowadzili szersze mo¿liwo-
œci wydawania zgody, moglibyœmy siê z kolei na-

raziæ na zarzut niedostosowania w pe³ni naszego
prawa do wymagañ unijnych, dlatego ¿e efekty-
wnoœæ nie by³aby zapewniona w takim stopniu,
jak gwarantuje to dyrektywa. W takich okoliczno-
œciach ten przepis móg³by staæ siê przedmiotem
zastrze¿eñ i ewentualnej skargi do Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Aby ograniczaæ tego
typu ryzyko, jesteœmy jednak w tym zakresie dro-
biazgowi, œciœli i staramy siê wiernie odzwiercied-
laæ to, co jest przewidziane w dyrektywie, dyrekty-
wie, która ju¿ dawno, tak jak powiedzia³em wcze-
œniej, przesta³a wyznaczaæ cel. Ona zawiera sze-
reg bardzo drobiazgowych rozwi¹zañ.

Problem przepisywania dyrektyw. OdpowiedŸ
na to pytanie wi¹¿e siê z t¹, której udzieli³em
przed chwil¹. Czasami jest mo¿liwe, dyrektywa
w pewnym zakresie pozwala na kszta³towanie
przepisów w jakiœ uznaniowy sposób, ale s¹
w niej pewne zapisy na tyle jednoznaczne, ¿e od-
mienne kszta³towanie przepisów krajowych
wi¹¿e siê z zarzutem naruszenia prawa unijnego,
a to z kolei – z zarzutami dotycz¹cymi konkret-
nych postêpowañ o zamówienia publiczne i ko-
rektami finansowymi w zakresie œrodków unij-
nych. Zale¿y nam na tym przede wszystkim, by
zapewniæ zamawiaj¹cym efektywne wydatkowa-
nie œrodków unijnych. St¹d ta drobiazgowoœæ
w dostosowaniu prawa do wymagañ Unii Euro-
pejskiej.

Jeœli chodzi o pytania pana senatora Knosali,
to powiem, ¿e skrócenie terminu sk³adania ofert
do dwudziestu dwóch dni to jest wyj¹tek. Dlacze-
go? Dlatego, ¿e po to, ¿eby skróciæ termin do
dwudziestu dwóch dni, trzeba de facto spe³niæ
trzy warunki. Po pierwsze, co najmniej piêædzie-
si¹t dwa dni przed wszczêciem postêpowania
opublikowaæ wstêpne og³oszenie informacyjne
o planowanym udzieleniu zamówienia. A wiêc
wykonawcy ju¿ wczeœniej musz¹ wiedzieæ, odpo-
wiednio wczeœniej musz¹ wiedzieæ, ¿e takie za-
mówienie publiczne bêdzie w przysz³oœci udzie-
lane. To jest pierwszy warunek, jaki zamawia-
j¹cy musi spe³niæ, by skróciæ ten termin do dwu-
dziestu dwóch dni. Po drugie, musi opublikowaæ
specyfikacjê istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej, tak aby wykonawca
móg³ bezpoœrednio „œci¹gn¹æ” tê specyfikacjê
i nie czekaæ na przyk³ad na jej dostarczanie przez
zamawiaj¹cego, co mo¿e trwaæ d³u¿ej. Po trzecie,
i to jest ten kolejny element, który musi wy-
st¹piæ, aby mo¿na by³o skróciæ ten termin do
dwudziestu dwóch dni, og³oszenie o zamówieniu
musi zostaæ przes³ane w formie elektronicznej do
Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich.
I tylko w takich okolicznoœciach mo¿na dokonaæ
skrócenia terminu do dwudziestu dwóch dni. Je-
œli nie wystêpuje któryœ z tych elementów, to
oczywiœcie te terminy powinny byæ d³u¿sze.
A wiêc termin dwudziestu dwóch dni dotyczy tyl-
ko sytuacji, w której wykonawca wie odpowied-
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nio wczeœniej, ¿e takie postêpowanie zostanie
wszczête, i w momencie, kiedy ono jest wszczête,
ma uproszczony dostêp do dokumentacji, która
pozwala mu w³aœciwie przygotowaæ treœæ sk³ada-
nej oferty. Zak³adam zatem, ¿e te mechanizmy
zabezpiecz¹ interes wykonawców, ich prawo do
z³o¿enia oferty, podstawowe prawo wykonawców
i przedsiêbiorców. W mojej ocenie to prawo jest
gwarantowane tymi przepisami.

Jeœli chodzi o art. 40, o bezpoœrednie informo-
wanie wykonawców, to jest to przepis, który ma
rozwiaæ pewne w¹tpliwoœci powstaj¹ce dzisiaj na
gruncie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.
A mianowicie nie o wszystkie zamówienia publi-
czne, niestety, wykonawcy walcz¹ z tak¹ zaciek-
³oœci¹, jak na przyk³ad o zamówienia udzielane
na roboty budowlane. Dzisiaj rzeczywiœcie wy-
stêpuje trend, i on jest bardzo pozytywny, pole-
gaj¹cy na tym, ¿e w postêpowaniach o roboty bu-
dowlane mamy bardzo du¿¹ liczbê ofert. W poró-
wnaniu chocia¿by do roku ubieg³ego ta liczba je-
szcze znacz¹co wzros³a, i to cieszy. Niestety w pe-
wnych dziedzinach liczba ofert nie jest a¿ tak du-
¿a, czasami do zamawiaj¹cego wp³ywa jedna
oferta albo nie wp³ywa ¿adna, co powoduje ko-
niecznoœæ zorganizowania nowego postêpowania
o zamówienie publiczne. W wypadku na przyk³ad
zamówieñ na drobne dostawy, dostawy o mniej-
szej wartoœci, czêsto okazuje siê, ¿e tych ofert
jest albo ma³o, co powoduje nisk¹ efektywnoœæ
ekonomiczn¹, albo w ogóle ich nie ma, co powo-
duje z kolei koniecznoœæ uniewa¿nienia postêpo-
wania. Zatem nie wszystkie zamówienia publicz-
ne ciesz¹ siê zainteresowaniem ze strony przed-
siêbiorców.

W zwi¹zku z tym w postêpowaniach, w któ-
rych publikacja og³oszenia stanowi zaproszenie
wykonawców do sk³adania ofert, wykonawcy,
nie œledz¹c biuletynów, nie sk³adaj¹ ofert. Dla-
tego art. 40 ustawy przewiduje, ¿e oprócz publi-
kacji og³oszenia, w odpowiedzi na które ka¿dy
wykonawca mo¿e z³o¿yæ ofertê, bo to jest pod-
stawowe prawo i podstawowe Ÿród³o informacji
dla wykonawców, zamawiaj¹cy bêdzie móg³ po-
informowaæ o wszczêtym postêpowaniu zna-
nych sobie wykonawców. Zatem oprócz publi-
kacji, która stanowi podstawowe Ÿród³o wiedzy
dla wszystkich wykonawców i przedsiêbiorców,
dodatkowo zamawiaj¹cy bêdzie móg³ poinfor-
mowaæ o tym, ¿e takie postêpowanie zosta³o
wszczête, aby zapewniæ sobie odpowiedni¹ licz-
bê sk³adanych ofert w postêpowaniu i by zwiêk-
szaæ konkurencjê, by tych ofert by³o jak najwiê-
cej i by móg³ rzeczywiœcie wybraæ ofertê najko-
rzystniejsz¹ pod wzglêdem ekonomicznym. Te-
mu s³u¿y to rozwi¹zanie. Zatem przes³anie in-
formacji nie ogranicza absolutnie nikomu pra-
wa do ubiegania siê o zamówienie publiczne.

Senator Ryszard Knosala:

Tak, ale mnie bardziej chodzi³o o to, ¿e jest tu
pewna selektywnoœæ w tym sensie, ¿e jednych
mo¿e poinformowaæ, a innych mo¿e nie poinfor-
mowaæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Zasada równoœci
wobec prawa.)

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Wykonawca niepoinformowany, który chce

z³o¿yæ ofertê, bêdzie móg³ j¹ z³o¿yæ w odpowiedzi
na publikacjê og³oszenia o zamówieniu. Oczywi-
œcie przepis jest sformu³owany w ten sposób, ¿e
zamawiaj¹cy informuje znanych sobie wykonaw-
ców o tym, ¿e takie postêpowanie zosta³o wszczê-
te. Oczywiœcie ten przepis nie zapewni przekaza-
nia informacji wszystkim wykonawcom funkcjo-
nuj¹cych na rynku, bo ¿aden zamawiaj¹cy nie ma
takiej wiedzy, to jest niemo¿liwe. Chodzi tu o zwiê-
kszenie konkurencji przede wszystkim w postê-
powaniach dotycz¹cych zamówieñ o mniejszej
wartoœci, które rzeczywiœcie ciesz¹ siê mniejszym
zainteresowaniem i w których ofert jest naprawdê
stosunkowo ma³o. Na przyk³ad w ubieg³ym roku
na dostawê w postêpowaniach o mniejszej warto-
œci sk³adano oko³o dwóch ofert. W blisko 50% po-
stêpowañ wp³ywa tylko jedna oferta. A jeœli jest je-
dna oferta, to zamawiaj¹cy jest skazany na tê
ofertê i czêsto, mo¿e nie czêsto, ale zdarza siê. ¿e
jest zmuszony zawrzeæ umowê na takich warun-
kach, jakie zawiera z³o¿ona oferta. To te¿ jest nie-
korzystne. Chodzi o to, ¿eby tych ofert by³o wiêcej,
chodzi o zapewnienie konkurencji, w³aœciwej
konkurencji po to, by zamawiaj¹cy rzeczywiœcie
wybra³ i zawar³ umowê na jak najkorzystniej-
szych pod wzglêdem ekonomicznym warunkach.
Jest to istotne z punktu widzenia interesu publi-
cznego i temu te¿ s³u¿y prawo zamówieñ publicz-
nych.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie dotyczy art. 5. W za³¹czniku 2b do

dyrektywy 2004/18 i w za³¹czniku 17b do dyrek-
tywy 2004/17 nie ma mowy o us³ugach zwi¹za-
nych bezpoœrednio z prowadzeniem gospodarki
leœnej. Do 2008 r. miêdzy innymi art. 5 zawiera³
zapis mówi¹cy o tym, ¿e mog¹ byæ dokonywane
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zamówienia z wolnej rêki na us³ugi bezpoœrednio
zwi¹zane z prowadzeniem gospodarki leœnej. Czy
nie uwa¿a pan, ¿e nale¿a³oby powróciæ do stwo-
rzenia mo¿liwoœci, aby zamówienia na te us³ugi
by³y dokonywane w trybie z wolnej rêki? Po pier-
wsze, s¹ to us³ugi mo¿e nie niszowe, ale specyficz-
ne, po drugie, w sytuacjach klêskowych, czyli
wtedy gdy potrzebne jest szybkie dzia³anie, jest to
optymalny sposób rozwi¹zania problemu.

Ta mo¿liwoœæ, je¿eli chodzi o us³ugi leœne, zo-
sta³a zapisana w art. 5 w 2006 r., gdy pojawi³o siê
wiele problemów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci leœnej. Ten artyku³ zosta³ znowelizo-
wany w 2008 r. i wówczas wy³¹czono ten zapis.
Czy pan prezes nie uwa¿a, ¿e nale¿a³oby jednak
pokusiæ siê o do³¹czenie tych spraw do katalogu
zawartego w artykule 5? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paw³owicz.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie! Zgodnie z obecnie obowi¹zu-

j¹cymi przepisami o zamówieniach publicznych
z chwil¹ wp³yniêcia protestu zamawiaj¹cy jest zo-
bowi¹zany poinformowaæ wszystkich uczestni-
ków postêpowania o wp³yniêciu takowego prote-
stu i uczestnicy, przyszli wykonawcy, maj¹ prawo
przyst¹pienia do tego protestu. W zwi¹zku z tym,
¿e w nowym zapisie prawnym likwidujemy proce-
durê protestu, moje pytanie ogranicza siê do ta-
kich spraw. Czy z chwil¹ wp³yniêcia odwo³ania do
izby odwo³awczej izba bêdzie informowa³a o tym
uczestników postêpowania? Czy uczestnicy po-
stêpowania bêd¹ mieli prawo przyst¹pienia do te-
go odwo³ania i czy ka¿dy z nich bêdzie wnosi³ op-
³atê wpisow¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zacznê mo¿e

od ostatnich pytañ, konkretnie od sprawy przy-
st¹pienia do protestu. Odwo³anie bêdzie wnoszo-
ne oczywiœcie bezpoœrednio do Krajowej Izby Od-

wo³awczej, zaœ jego kopia bêdzie musia³a byæ
przes³ana zamawiaj¹cemu, tak by on móg³ zapoz-
naæ siê z treœci¹ odwo³ania w terminie dziesiêciu
dni. Tak zosta³o to przewidziane w nowelizacji
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Zama-
wiaj¹cy w takim przypadku ma obowi¹zek prze-
s³aæ kopiê odwo³ania innym wykonawcom ubie-
gaj¹cym siê o zamówienie publiczne, a ci wyko-
nawcy maj¹ prawo, uprawnienie do przyst¹pienia
do postêpowania odwo³awczego w terminie trzech
dni od dorêczenia kopii odwo³ania. To uprawnie-
nie jest przewidywane, jest zachowywane w pro-
jekcie nowelizacji ustawy – Prawo zamówieñ pub-
licznych. A jeœli chodzi o przyst¹pienie, to nie
³¹czy siê ono z obowi¹zkiem uiszczania op³aty
wpisowej.

Pytanie pana senatora Skurkiewicza dotyczy³o
gospodarki leœnej. Nawet na tej sali pada³y pyta-
nia o to, czy ustawa nie jest zbyt kazuistyczna,
zbyt sformalizowana, zbyt szczegó³owa. W 2008 r.
odeszliœmy od œcis³ego wymieniania poszczegól-
nych dziedzin, w których mo¿na stosowaæ bar-
dziej z³agodzone rygoryzmy zwi¹zane z procedur¹
udzielania zamówieñ publicznych, i obecnie od-
sy³amy w tym zakresie do za³¹czników do dyrek-
tyw, a nowelizacja przewiduje, ¿e bêdzie to odes³a-
nie bezpoœrednio do rozporz¹dzenia wydanego
przez prezesa Rady Ministrów, w którym bêdzie to
okreœla³. Nie widzê uzasadnienia, aby robiæ
w ustawie wyj¹tek dla us³ug zwi¹zanych z gospo-
dark¹ leœn¹. Oczywiœcie zgadzam siê z tym, ¿e za-
³¹czniki do dyrektyw oraz projektowane rozpo-
rz¹dzenie nie wymieniaj¹ wprost gospodarki leœ-
nej, ale jest ona sklasyfikowana – jeœli dobrze pa-
miêtam, wymaga³oby to jeszcze sprawdzenia – bo-
daj¿e w ostatnim punkcie za³¹cznika jako inne
us³ugi.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, jeœli mogê dopowiedzieæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Prezesie, ja nie wyobra¿am sobie i usta-

wodawca chyba te¿ sobie tego nie wyobra¿a, ¿e
w sytuacji klêskowej, na przyk³ad huraganu, kie-
dy to s¹ setki tysi¹ce metrów szeœciennych dre-
wna do wywiezienia z lasu, do pozyskania, gdy
jest tworzona pe³na procedura, je¿eli chodzi
o us³ugi leœne… Rozumiem to, je¿eli dotyczy to la-
sów Skarbu Pañstwa, ale s¹ te¿ lasy prywatne,
nad którymi nadzór sprawuj¹ nadleœnictwa
w imieniu starostów. W tym momencie pojawia
siê bardzo powa¿ny problem, bo ca³a procedura
zamówienia publicznego mo¿e trwaæ kilka czy na-
wet kilkanaœcie tygodni, a deprecjacja drewna na-
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stêpuje w ci¹gu zaledwie kilku dni. Z tego tytu³u
mog¹ nast¹piæ bardzo powa¿ne straty. To jest
bardzo w¹skie spojrzenie na sprawê.

Ja wystêpowa³em o opiniê w sprawie tej noweli-
zacji i do Dyrekcji Generalnej „Lasów Pañstwo-
wych”, i do biura urz¹dzania lasu. W pismach,
które do mnie nades³ali, jednoznacznie wskazuj¹,
¿e ta nowelizacja, tak¿e nowelizacja, która rozpo-
czê³a siê w 2008 r., dotycz¹ca art. 5, id¹ w z³ym
kierunku. Czasem trzeba spojrzeæ na sprawê
ch³odnym okiem i byæ mo¿e powróciæ do poprzed-
niego zapisu, tym bardziej ¿e poprzedni zapis by³
uzgodniony z komisj¹ i po kilkumiesiêcznej wy-
mianie doœæ emocjonalnych pism Unia zgodzi³a
siê na w³¹czenie gospodarki leœnej do katalogu
us³ug, na które zamówienie mo¿e byæ dokonywa-
ne z wolnej rêki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym

zwróciæ uwagê, ¿e poprzedni zapis nie ogranicza³
stosowania… Mo¿e inaczej: on by³ bardzo szeroki.
W zakresie gospodarki leœnej zamawiaj¹cy, którzy
prowadzili tak¹ dzia³alnoœæ, mogli stosowaæ tak
zwan¹ woln¹ rêkê, czyli stosowaæ tryb zupe³nie
niekonkurencyjny, niezale¿nie od okolicznoœci
faktycznych danej sprawy, czy to by³y rzeczywi-
œcie takie, na jakie pan senator wskazywa³ – kata-
strofa naturalna, gdzie rzeczywiœcie zachodzi ko-
niecznoœæ szybkiej reakcji ze strony zamawia-
j¹cych, czy te¿ sytuacje, które mo¿e nie by³y aku-
rat a¿ tak do koñca jednoznaczne.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych w tym zakresie zawiera doœæ istotn¹ zmianê,
a mianowicie w œwietle za³¹czników wskazuje, ¿e
gospodarka leœna bêdzie nadal us³ug¹ o charakte-
rze niepriorytetowym. Zastosowanie trybu zamó-
wienia z wolnej rêki bêdzie mog³o dotyczyæ us³ug,
miêdzy innymi w zakresie gospodarki leœnej, ale
w uzasadnionych przypadkach – i pragnê zwróciæ
uwagê na jeden taki uzasadniony przypadek, który
jestwyraŸniewskazany–wszczególnoœci gdyzasto-
sowanie innego trybu mog³oby skutkowaæ co naj-
mniej jedn¹zewskazanych tamokolicznoœci,w tym
przypadku: poniesieniem straty w mieniu publicz-
nym.Awiêc zamawiaj¹cy równie¿dous³ugwzakre-
sie gospodarki leœnej bêdzie móg³ zastosowaæ tryb
zamówienia z wolnej rêki w sytuacji, gdy zastoso-
wanie innego sposobu udzielania zamówieñ publi-

cznych, wi¹¿¹cego siê oczywiœcie z pewn¹ procedu-
r¹, bêdzie skutkowa³o poniesieniem straty w mie-
niu publicznym. I zak³adam, ¿e w przypadku wy-
st¹pienia tego typu katastrofy naturalnej, œrodo-
wiskowej, kiedy rzeczywiœcie tutaj te dni bêd¹ mia³y
zasadnicze znaczenie, albowiem na przyk³ad nie-
œci¹gniêcie drzewa bêdzie skutkowa³o tym, ¿e ono
póŸniej bêdzie musia³o zostaæ na miejscu, jest tak¹
okolicznoœci¹. Tak domniemywam.

Ten przepis by³ tworzony na etapie uzgodnieñ
miêdzyresortowych, w uzgodnieniu równie¿ z mi-
nistrem œrodowiska, i zosta³ wpisany niejako na
wypadek wyst¹pienia tego typu okolicznoœci, o ja-
kich pan senator wspomnia³. A wiêc rzeczywiœcie
pewne ograniczenie jest, jednak w uzasadnio-
nych przypadkach, gdy ta szkoda w mieniu publi-
cznym mog³aby nast¹piæ, bêdzie mo¿na odejœæ od
stosowania tych procedur otwartych i zastosowaæ
tryb zamówienia z wolnej rêki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, tak? Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, bywa, ¿e instytucje publiczne

na potrzeby wydawania decyzji musz¹ siê po-
si³kowaæ ekspertyzami, czêsto wzmocnionymi ba-
daniami laboratoryjnymi. Jak wiadomo, dla in-
stytucji publicznych s¹ zakreœlone terminy wyda-
wania decyzji, to jest pilne. I wobec tego powstaje
pytanie, czy ustawa umo¿liwia wydawanie przez
instytucje publiczne decyzji bez pos³ugiwania siê
formu³¹ przetargu czy zamówienia publicznego
z uwagi na czas jego przeprowadzenia, uniemo¿li-
wiaj¹cy wydanie decyzji we w³aœciwym czasie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Ustawa – Prawo zamówieñ publicznych przewi-
duje pewne mo¿liwoœci szybkiego udzielania za-
mówieñ publicznych, ale w³aœnie w okoliczno-
œciach w niej przewidzianych, a wiêc przyk³adowo
z wolnej rêki, jeœli to jest jedyny podmiot, od któ-
rego mo¿na uzyskaæ tak¹ opiniê, co jest ustano-
wione jakimiœ odrêbnymi przepisami prawa. Pew-
ne uproszczone procedury udzielania zamówieñ
publicznych mo¿na uzyskiwaæ, s¹ pewne wy-
³¹czenia – do 14 tysiêcy mo¿na nie stosowaæ pro-
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cedur prawa zamówieñ publicznych. To pytanie,
jaka to jest wartoœæ. Jeœli chodzi na przyk³ad o us-
³ugi badawczo-rozwojowe, to w tym zakresie pod
pewnymi warunkami te¿ mo¿na udzielaæ zamó-
wieñ publicznych poza ustaw¹ – Prawo zamówieñ
publicznych. A wiêc, w moim przekonaniu, usta-
wa obecnie zabezpiecza mo¿liwoœci udzielania za-
mówieñ w pewnych szybkich trybach, niekonie-
cznie konkurencyjnych, no ale po to one zosta³y
stworzone, ¿eby móc szybko udzielaæ zamówieñ
publicznych. I wydaje siê, ¿e tutaj te rozwi¹zania
s¹. Wszystko zale¿y oczywiœcie od okolicznoœci
danego stanu faktycznego, wiêc tutaj trudno w to
wchodziæ.

Senator Jan Rulewski:

Jeœli ministerstwo, zw³aszcza Ministerstwo
Skarbu Pañstwa, czasem og³asza przetarg us³ugi
instytucji konsultingowej… I co im powiedzieæ?
Niestety – euro. I co wtedy? Czy czekaæ, a¿ insty-
tucja z tymi uprawnieniami odwo³awczymi za-
koñczy swój bieg i tym samym zablokowaæ ró¿ne
procesy, w tym przypadku prywatyzacyjne?

(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek
Sadowy: Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê, ¿e je-
œli chodzi o us³ugi konsultingowe, poni¿ej 14 ty-
siêcy euro…)

Powy¿ej.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Powy¿ej.
…powy¿ej 14 tysiêcy euro, to jednak, co do pro-

gów unijnych, termin na z³o¿enie oferty w przetar-
gu nieograniczonym wynosi jedynie siedem dni.
Taki jest ten termin minimalny przewidziany
w ustawie. W przypadku us³ug udzielanych ju¿ na
zasadach unijnych ten termin, o czym te¿ powie-
dzia³em poprzednio, po wejœciu w ¿ycie noweliza-
cji bêdzie wynosi³ jedynie dwadzieœcia dwa dni.
Przy za³o¿eniu, ¿e procedury odwo³awcze bêd¹ te¿
w takim brzmieniu, a wiêc ¿e bêdzie mo¿liwoœæ za-
wierania umowy szybciej w pewnych okoliczno-
œciach przewidzianych ustaw¹ oraz ewentualnie
za zgod¹ Krajowej Izby Odwo³awczej, ta elastycz-
noœæ w przypadku procedur otwartych zawartych
w ustawie jest naprawdê du¿a. A wiêc nie wydaje
mi siê, ¿eby przy odrobinie determinacji i profe-
sjonalizmu w przygotowaniu tego postêpowania
by³o tutaj jakieœ zagro¿enie z punktu widzenia is-
totnych interesów publicznych, dlatego ¿e ten
stopieñ odformalizowania procedur otwartych
jest ju¿ wysoki, o czym œwiadcz¹ te¿ zreszt¹ bar-

dzo du¿e przetargi, jakie ostatnio by³y rozstrzyga-
ne. W mojej ocenie, wedle mojego przekonania…
Ja tutaj takiego zagro¿enia nie widzê i nie widzê
te¿ potrzeby stworzenia jakiejœ szczególnej œcie¿ki
dla tego typu us³ug, które ewentualnie mog³yby
byæ szybko udzielane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Panie Mini-

strze.
(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek

Sadowy: Dziêkujê bardzo.)
Przystêpujemy do dyskusji.
W zwi¹zku z tym przypominam o koniecznoœci

zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹ce-
go listê mówców. Przemówienie senatora nie po-
winno trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisa-
ne wnioski o charakterze legislacyjnym senatoro-
wie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu
zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana profesora Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta nowelizacja, jak pan prezes powiedzia³, jest

kolejn¹ nowelizacj¹ na drodze do kolejnych nowe-
lizacji. Niestety, prawo zamówieñ publicznych
rozwija siê w sposób dynamiczny, uwzglêdniaj¹c
przede wszystkim regulacje unijne, ale tak¿e,
znowu muszê powiedzieæ „niestety”, ze wzglêdu
na wady w naszym ustawodawstwie dotycz¹cym
w³aœnie zamówieñ publicznych przez nieuwzglê-
dnienie, niedostosowanie tych regulacji do prawa
unijnego. Oczywiœcie mo¿na zastanawiaæ siê,
w jakim zakresie prawo unijne zbyt to formalizu-
je, zbyt krêpuje polskiego ustawodawcê. No ale
zawsze trzeba pamiêtaæ o pewnych po¿ytkach
p³yn¹cych z tej harmonizacji procedur udzielania
zamówieñ publicznych czy z harmonizacji prawa
zamówieñ publicznych. Tu chodzi tak¿e o intere-
sy i polskich wykonawców, i polskich zamawia-
j¹cych, ale zw³aszcza polskich wykonawców.

Te podstawowe dwie dyrektywy – osiemnasta,
w sprawie zamówieñ klasycznych, i siedemnasta,
w sprawie zamówieñ sektorowych, harmonizuj¹
nie tylko prawo polskie, ale tak¿e prawo innych
pañstw. To oznacza, ¿e polski wykonawca ma pe-
wnoœæ, i¿ znajdzie siê w sytuacji równego trakto-
wania tak¿e wtedy, gdy przyst¹pi do procedur we
W³oszech, Portugalii, Francji czy w innych pañ-
stwach cz³onkowskich. To jest bardzo istotne. Nie
chcê tutaj pañstwu przytaczaæ ca³ego szeregu wy-
roków Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci, z ró¿nej inicjatywy – czy to Komisji, czy w wy-
niku tak zwanych orzeczeñ prejudycjalnych,
wstêpnych – które wskazuj¹ na ujawniaj¹ce siê,
i to we wszystkich pañstwach, tendencje do dys-
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kryminowania podmiotów zagranicznych, wyko-
nawców zagranicznych, przez narzucanie im ko-
niecznoœci spe³nienia okreœlonych warunków, za-
nim w ogóle przyst¹pi¹ do procedur rejestracji
okreœlonego kapita³u zak³adowego. Wymóg, który
czêsto spotyka siê we W³oszech w przypadku za-
mówieñ udzielanych przez podmioty samorz¹do-
we jest taki, by przystêpuj¹cy do postêpowania
sk³adali deklaracjê, oœwiadczenie, ¿e bêd¹ zatru-
dniaæ wy³¹cznie pracowników zamieszkuj¹cych
teren danej jednostki samorz¹du terytorialnego,
regionu czy te¿ W³och. Pamiêtajmy wiêc tak¿e
o po¿ytkach, a nie tylko o k³opotach, które rzeczy-
wiœcie przynosi ta formalizacja, czasami odbiera-
na jako narzucanie procedur.

Chcia³bym tutaj podnieœæ dwie kwestie szcze-
gó³owe. Pierwsza dotyczy mojego pytania, Panie
Prezesie. Oczywiœcie pan ma racjê… Ja sobie ce-
niê inicjatywê przewijaj¹c¹ siê w tym projekcie
nowelizacji ustawy o zamówieniach publicz-
nych, dotycz¹c¹ odformalizowania procedur,
zw³aszcza procedur spornych, przez zniesienie
protestu, ograniczenie liczby cz³onków zespo-
³ów orzekaj¹cych itd. Pozostanie jednak, i musi
siê pan z tym liczyæ, taka kwestia, ¿e to pan prze-
jmie odpowiedzialnoœæ jako ten, który bêdzie
decydowa³ o sk³adach, o liczbie osób w zespole
orzekaj¹cym, a zespo³em orzekaj¹cym w œwietle
ustawy bêdzie równie¿ jedna osoba. Bêdzie to
odpowiedzialnoœæ i bêdzie siê pan musia³ zmie-
rzyæ w przysz³oœci z zarzutami, ¿e jakieœ tam
ustalenie sk³adu rodzi podejrzenia, ¿e ma on
charakter – powiedzmy wprost, bo to jest dzisiaj
sprawa bardzo g³oœna – korupcjogenny. Ja
oczywiœcie nie zamierzam tutaj formu³owaæ te-
zy, ¿e po to w³aœnie to rozwi¹zanie wprowadzo-
no. Zreszt¹ nie odpowiedzia³ mi pan ma pytanie,
Panie Prezesie, ale to mo¿e ju¿ w kuluarach, jak
ta poprawka trafi³a… Czy to by³o przed³o¿enie
rz¹dowe, czy nie? Nie bêdzie mnie na sali w mo-
mencie, kiedy pan, byæ mo¿e, bêdzie jeszcze za-
biera³ g³os, poniewa¿ obowi¹zki senatorskie
zmuszaj¹ mnie, bym by³ w innym miejscu, ale
te¿ w tym budynku.

I sprawa druga, dotycz¹ca us³ug w zakresie ba-
dañ naukowych i prac rozwojowych. Przeprowa-
dzi³em z panem – z inicjatywy œrodowiska nauko-
wego, rektorów polskich uczelni – wiele rozmów
na temat niezgodnoœci polskiego prawa zamó-
wieñ publicznych z dyrektywami i to, co siê znaj-
duje dzisiaj w art. 4 pkt 3e, w du¿ym stopniu uw-
zglêdnia te postulaty. Przedstawi³em panu – pa-
miêta pan – opiniê prawn¹ zespo³u, którym kieru-
jê we Wroc³awiu, na ten temat. Za to panu sk³a-
dam podziêkowania. Gdyby komuœ przysz³o do
g³owy sformu³owanie opinii, ¿e jest to dzia³alnoœæ
lobbingowa, to oœwiadczam: tak jest, to by³a dzia-
³alnoœæ lobbingowa na rzecz dostosowania prawa

polskiego do prawa unijnego i przejmujê pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za pogl¹d, który zosta³ przyjêty
tutaj w tej ustawie. Bardzo dziêkujê, Panie Prze-
wodnicz¹cy.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
PanieMarsza³ku!WysokiSenacie!PaniePrezesie!
Przede wszystkim, co do implementacji prawa

unijnego, trzeba powiedzieæ, ¿e nie zawsze prawo
unijne, stanowi¹ce bardzo daleko posuniêt¹ ka-
zuistykê, góruje nad polskim systemem praw-
nym, a z regu³y jest odwrotnie. Prosta implemen-
tacja prawa unijnego degraduje polski system
prawny i tradycje dobrego systemu polskiego pra-
wa. Podam parê przyk³adów. Nie mo¿na mówiæ
o niewa¿noœci postêpowania, uniewa¿niaæ go ze
wzglêdu na to, ¿e nie bêdzie spodziewanych fun-
duszy, bo sama czynnoœæ prawna jest wa¿na, tu
nie zachodz¹ przes³anki niewa¿noœci…

Jak pan prezes skoñczy rozmawiaæ, to bêdê
kontynuowa³. Proszê o odliczenie tych minut od
wyst¹pienia, bo pan prezes z panem senatorem s¹
zajêci czym innym.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ale my s³uchamy,
Panie Senatorze.)

Tak, ale chcia³bym, Panie Senatorze, ¿eby do
pana prezesa te¿ to dotar³o, bo to jest wa¿ne, to
dotyczy nastêpnych nowelizacji, nastêpnych dy-
rektyw. Dziêkujê bardzo.

Przepraszam, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.
W polskim systemie prawnym po okresie

Drugiej Rzeczypospolitej taka instytucja nie jest
uniewa¿nieniem czynnoœci, bo nie zachodz¹ prze-
s³anki niewa¿noœci, tylko jest form¹ oferty i za-
warcia umowy pod warunkiem rozwi¹zuj¹cym,
tak siê to nazywa w polskim systemie prawnym.
Nie jest to instytucja uniewa¿nienia. Nie wiem,
czy to jest Ÿle przepisana dyrektywa unijna, czy po
prostu w Unii siê nie znaj¹ na tradycji polskiego
systemu prawnego i europejskiego systemu pra-
wnego. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia równie¿ dotyczy uniewa¿nienia
umowy w zakresie zobowi¹zañ niewykonanych.
Znowu jest tu termin, który jest sprzeczny z tra-
dycj¹ poprawnoœci systemu prawnego. Nie zacho-
dz¹ przes³anki niewa¿noœci, bo umowa jest wa¿-
na, tylko chodzi o niewykonanie modyfikacji
skutków umowy.

Ja podajê tylko dwa przyk³ady nieporadnoœci
prawnej, psuj¹cej polski system prawny. To tyle
dla swojego podwórka, z punktu widzenia czysto-
œci instytucji prawnych, które dzisiaj za Uni¹, al-
bo Ÿle, albo dos³ownie interpretuj¹c dyrektywy
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unijne, b³êdnie wpisujemy jako instytucje do pol-
skiego systemu prawnego. To tyle.

Problem jest jeszcze w celach. Oczywiœcie dy-
rektywy nie s¹ po to, ¿eby je przepisywaæ ca³kowi-
cie, automatycznie, tylko po to, ¿eby zrealizowaæ
cele, którym s³u¿¹. Wydaje mi siê, ¿e my napraw-
dê nie jesteœmy na poziomie Pigmejów, których
bia³y cz³owiek poucza, jak formu³owaæ system
prawny. Przepraszam za to drastyczne sformu³o-
wanie. To ma byæ sprzê¿enie zwrotne, nie tylko
Unia ma nam dyktowaæ, jak mamy to pisaæ, ale
my te¿ mamy pouczaæ Uniê i biurokratów unij-
nych, edukowaæ co do tego, jak wygl¹da tradycja
polskiego systemu prawnego. I to dotyczy wszyst-
kich naszych urzêdników na najwy¿szym szczeb-
lu, ³¹cznie ze szczeblem ministerialnym. To tyle
i pro domo sua, i dla Unii, bo to jest korzyœæ dla
niej. My jesteœmy czêœci¹ Unii, w zwi¹zku z tym
te¿ wp³ywajmy na jakoœæ unijnego systemu praw-
nego.

Teraz sub specie poszczególnych czêœci. Ja
zada³em pytanie… Uwa¿am, ¿e to nie uniewa¿-
nienie, a umowa pod warunkiem rozwi¹zu-
j¹cym, ta oferta, gdy nie zostan¹ przyznane spo-
dziewane finanse, narusza pewnoœæ obrotu go-
spodarczego. Nie mo¿na anga¿owaæ podmiotów
z kosztami, z ujawnianiem tajemnicy handlo-
wej, która przecie¿ przemaka, ¿e tak powiem,
mimo wszystkich zabezpieczeñ, do innych pod-
miotów, konkurencyjnych, i póŸniej nagle siê
z tego wszystkiego wykpiæ i powiedzieæ: myœle-
liœmy, ¿e dostaniemy, a nie dostaliœmy. Nie. To
jest umowa z warunkiem rozwi¹zuj¹cym. Ale
kto bêdzie ponosi³ ryzyko tego? Czy te podmioty
nie s¹ tutaj w sytuacji nadmiernego ryzyka?
Moim zdaniem tak, bowiem ta ustawa, zawiera-
j¹ca ca³y szereg elementów pozytywnych, jak
chocia¿by ten art. 189 ust. 2, mówi¹cy o tym, ¿e
w przypadku odwo³ania mo¿na jednoczeœnie
wnosiæ o zawarcie tej umowy, je¿eli taki jest in-
teres spo³eczny, i to jest wielki walor, zawiera je-
dnoczeœnie tê niedookreœlon¹ klauzulê rebus
sic stantibus, o któr¹ pyta³em. To jest niedozwo-
lone i bêdê wnosi³ o wykreœlenie tego. Tak samo,
je¿eli mamy tak¹ zbêdn¹ kazuistykê, która mó-
wi o mo¿liwoœci, w pewnych momentach… W ar-
tykule, ju¿ mówiê… W art. 146 i zw³aszcza
w art. 32, mówi¹cym o procedurze… W art. 32
wymieniamy ca³y szereg wyspecyfikowanych,
istotnych uchybieñ formalnych w ustawie jako
mo¿liwoœci uniewa¿nienia umowy, zamiast za-
pisaæ to jedn¹ klauzul¹, która realizuje cele dy-
rektywy bez tego wyspecyfikowania, do uznania
przez instancjê odwo³awcz¹: istotne naruszenie
ustawy. Bo mog¹ byæ te¿ inne naruszenia, które
w sposób bardzo istotny wp³ywaj¹ na to, i¿ trze-
ba zweryfikowaæ to, co by³o przedmiotem reali-
zacji oferty w ramach przetargu.

St¹d, moim zdaniem, zamiast specyfikowaæ,
nale¿y zapisaæ to jednym zdaniem, ¿e umowa
podlega uniewa¿nieniu, je¿eli zamawiaj¹cy naru-
szy³ istotne przepisy ustawy. A nie umieszczaæ
tam parê kazuistycznych… oddzielnie wymieniaæ
ka¿dy przepis. Znowu jest to pro domo sua i dla
Unii Europejskiej wskazanie, ¿e nale¿y formu³o-
waæ czytelne i jasne, niezbyt kazuistyczne przepi-
sy, bo tego wymaga poprawnoœæ i czytelnoœæ obro-
tu gospodarczego. Ustawa jest przecie¿ i w intere-
sie tego, kto jest zamawiaj¹cym, i tych oferentów.
I pewnoœæ obrotu gospodarczego w ramach tego,
co reprezentuje, a reprezentuje tutaj zdrowy, ra-
cjonalny liberalizm chrzeœcijañski… Myœlê, ¿e
uczytelnienie tego systemu jest niezwykle wa¿ne.

Wreszcie kwestia standardów. Ci¹gle mówimy
o standardach, a s¹ te¿ standardy procedury. Je-
¿eli chcemy mieæ za³atwione nie tylko postêpowa-
nie odwo³awcze… Bardzo chwali siê ten piêtna-
stodniowy termin na rozpoznanie, który wprowa-
dzamy, czy piêciodniowy termin na zawarcie
umowy, mimo tego odwo³ania – to jest ogromny
plus tej ustawy – ale jednoczeœnie jest tu napisa-
ne, ¿e rozpoznaje siê tylko w zakresie tego, co zo-
sta³o podniesione w odwo³aniu. Dobrze, ale je¿eli
po wniesieniu odwo³ania zasz³y okolicznoœci bar-
dzo istotne dla sprawy – mamy przyk³ad chocia¿-
by nieszczêsnej sprawy katarskiej – za³ó¿my, ¿e
nastêpuje jakieœ odwo³anie oferenta, i w tym cza-
sie pojawia siê coœ istotnego, to czy w postêpowa-
niu odwo³awczym nie mo¿na tego rozpoznaæ?

Wydaje mi siê, ¿e jest taka formu³a w systemie.
Tak, rozpoznaje siê w odwo³aniu, ale tylko wtedy,
gdy danej przes³anki nie mo¿na by³o powo³aæ
w chwili sk³adania odwo³ania. Wydaje mi siê, ¿e
jest to istotne, bo je¿eli zajd¹ takie okolicznoœci, to
w interesie i zamawiaj¹cego, i samych oferentów
jest to, ¿eby konstruktywnie rozwi¹zaæ problem,
a nie to, ¿eby biurokratycznie go tylko odkreœliæ
w repertorium.

Wydaje mi siê, ¿e to s¹ takie uwagi pro domo
sua, uwagi incydentalne. Nie zmienia to charak-
teru oceny tej nowelizacji, która jest pozytywna.
Wskazuje jednoczeœnie, jak dalece trzeba byæ na-
stawionym na generalne zmodyfikowanie ca³ej
ustawy i uchwalenie nowej ustawy, po uwzglê-
dnieniu tych wszystkich dyrektyw. Jest dyrekty-
wa z 2004 r, jest dyrektywa z 2007 r. i jakoœ nic siê
nie sta³o. Praktyka narzuca tutaj rozwi¹zania,
które w imiê interesu gospodarczego, zarówno pe-
wnoœci obrotu gospodarczego, jak i poszanowa-
nia praw i poprawnoœci systemowej, ka¿¹ siê dzi-
siaj bardzo pilnie przyjrzeæ temu, co oferuj¹ po-
szczególne nowelizacje, i popracowaæ nad now¹
ustaw¹, o co do pana prezesa apelujê. Jesteœmy
w Senacie na to otwarci. Myœlê, ¿e Komisja Go-
spodarki Narodowej – ja nie pracujê w tej komisji –
pochyli siê z wielk¹ uwag¹ i trosk¹ nad now¹
ustaw¹, która bêdzie uwzglêdnia³a wszystkie te
elementy sprawnoœci systemowej i przyczyni siê
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jednoczeœnie do tego, ¿eby i Polska, i Unia dzia³a³y
w sposób bardziej efektywny ni¿ dotychczas.
Dziêkujê bardzo. Sk³adam…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl.
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mamy do czynienia z nowelizacj¹ potrzebn¹,

korzystn¹, je¿eli chodzi o wprowadzane rozwi¹za-
nia, nowelizacj¹ prawa zamówieñ publicznych,
prawa bardzo wa¿nego i skomplikowanego w swej
materii. Myœlê, ¿e o wa¿noœci, o wadze przyk³ada-
nej do tej ustawy œwiadczy dyskusja, pytania, ca-
³a debata, która siê dzisiaj odbywa, w czêœci doty-
cz¹ca nowelizacji, a w czêœci wychodz¹ca poza jej
zakres, na temat tej skomplikowanej, z³o¿onej,
potrzebnej ustawy o zamówieniach publicznych.

Tak jak z dyskusji oraz oczywiœcie z samego
przed³o¿enia wynika, mamy do czynienia g³ównie
z implementacj¹ dyrektyw Unii Europejskiej. Po-
zwolê sobie przy tej okazji wyraziæ to, co w jakiejœ
czêœci wyrazi³em w pytaniu. Chodzi o to, aby do
tych dyrektyw odnosiæ siê z odpowiednim wyprze-
dzeniem. Pamiêtajmy o tym, ¿e w momencie gdy
mamy do czynienia z koniecznoœci¹ ich zastosowa-
nia w naszym prawie, z racji ich bardzo kazuistycz-
nego charakteru nie mamy wielkiego pola manew-
ru. St¹d potrzeba tego swoistego obserwatorium,
swoistej pracy i wspó³pracy z Komisj¹ Europejsk¹,
o czym oczywiœcie pan prezes mówi³. Pan prezes
mówi³ o tym, ¿e Urz¹d Zamówieñ Publicznych
i rz¹d uczestnicz¹ w tych pracach, ale jest tu te¿
pole, miejsce na pracê i w Senacie, i w Sejmie. Myœ-
lê, ¿e o tym te¿ powinniœmy pamiêtaæ.

Czas tworzenia regulacji prawa zamówieñ pub-
licznych, miêdzy innymi, tak¿e innych ustaw, roz-
wi¹zañ ustawowych, w taki sposób, aby by³y one
bardziej rygorystyczne od prawa europejskiego,
na szczêœcie mamy ju¿ za sob¹, ale jeszcze wiele
takich praktyk pozosta³o, mo¿e w³aœnie poza
ustaw¹ dotycz¹c¹ zamówieñ publicznych, która
dziêki tej wielkiej nowelizacji zosta³a od tego
uwolniona. Trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e wprowa-
dzano wtedy to bardziej rygorystyczne prawo
i ostrzejsze, bardziej rygorystyczne rozwi¹zania
ustawowe, wykraczaj¹ce ponad regulacje euro-
pejskie, powo³uj¹c siê tak¿e na to, ¿e w³aœnie tak,
a nie inaczej nakazuje czy sugeruje Komisja Eu-
ropejska. Myœlê, ¿e to dobrze, ¿e ten czas po pro-

stu mija i my podchodzimy do tego bardziej racjo-
nalnie.

Odniosê siê do konkretnego przyk³adu, który
mo¿e dzisiaj jest trochê inaczej czy, przynajmniej
w mojej ocenie, powinien byæ w naszym kraju ina-
czej oceniany. Pamiêtajmy o tym, ¿e to prawo to
jest dyrektywa, któr¹ powinno siê stosowaæ
w ka¿dym kraju, ale miejsce zastosowania zawsze
powoduje pewne ró¿nice, ka¿de miejsce ma pew-
n¹ specyfikê, dlatego te dyrektywy nie powinny
byæ tak formu³owane, ¿eby narusza³y specyfikê,
któr¹ ma dany kraj. Mam tu na uwadze za³¹cznik
nr 2, mówi¹cy na przyk³ad o tym, ¿e us³ugi pra-
wnicze s¹ us³ugami, które maj¹ charakter priory-
tetowy, w zwi¹zku z tym s¹ one w pewien sposób
szczególnie traktowane. Nale¿y siê nad tym zasta-
nawiaæ. Myœlê, ¿e nie jest to najlepsze rozwi¹za-
nie, aby takie us³ugi tak traktowaæ w ca³ej roz-
ci¹g³oœci, bo s¹ one bardzo szeroko definiowane,
w wielu obszarach. Mo¿emy mówiæ o us³ugach
prawniczych, ale tego, co siê pod tym kryje, jest
bardzo du¿o, ró¿nych spraw i obszarów jest tam
naprawdê bardzo, bardzo du¿o.

Chcia³bym te¿ wyraziæ swój pogl¹d w odniesie-
niu do jednoosobowego sk³adu do orzekania
w procesie odwo³awczym. Chcê powiedzieæ, ¿e
oczywiœcie mo¿e on budziæ w¹tpliwoœci, ale
chcia³bym, aby to doœwiadczenie i wnioski… Ma-
j¹c na uwadze to, kto o tym decyduje, propono-
wa³bym daæ czas i pozostawiæ to rozwi¹zanie.
Myœlê, ¿e pan prezes dosyæ wyraŸnie wskaza³ kil-
ka elementów zabezpieczaj¹cych przed pewnymi
z³ymi praktykami w tym zakresie, a je¿eli po ja-
kimœ czasie oka¿e siê, ¿e coœ jest nie tak, to mo¿e
trzeba bêdzie do tego wróciæ. Dziœ uzna³bym, ¿e
na tym etapie nale¿a³oby ten kierunek rozwi¹za-
nia ustawowego zaakceptowaæ. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Jestem pod wra¿eniem wiedzy i zaanga¿owania

pana prezesa. Mnie równie¿ bardzo ciesz¹ skutki
tych zmian, które zd¹¿y³y ju¿ wejœæ w ¿ycie, bo
zmor¹ naszych czasów by³o to, ¿e te wieczne od-
wo³ania, wiecznie przeci¹gaj¹ce siê procedury nie
pozwala³y na realizacjê wielu bardzo wa¿nych ce-
lów spo³ecznych, publicznych itd.

W swoim wyst¹pieniu chcia³bym nawi¹zaæ do
pytania, które zada³em odnoœnie do spraw
zwi¹zanych miêdzy innymi z us³ugami przesy³o-
wymi i dystrybucyjnymi. Mo¿e nie zabiera³bym
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g³osu, gdyby nie to, ¿e przysz³o do mnie pismo,
nawi¹za³a ze mn¹ kontakt Izba Gospodarcza Ga-
zownictwa w³aœnie w sprawie us³ug przesy³owych
i dystrybucyjnych. Myœlê, ¿e dotar³o to do mnie,
a nie do pana przewodnicz¹cego, z tego wzglêdu,
¿e jestem cz³onkiem prezydium Parlamentarnego
Zespo³u do spraw Energetyki. Ja sobie to spraw-
dzi³em w informacji dodatkowej w uzasadnieniu
do tej ustawy. Akurat ¿adne tego rodzaju cia³o
spo³eczne z obszaru energetyki nie by³o konsulto-
wane bezpoœrednio i mo¿e dlatego powsta³a tutaj
pewna luka. Rzeczywiœcie, je¿eli mówimy o mono-
polu naturalnym, to obejmuje on niew¹tpliwie ta-
kie przypadki jak na przyk³ad przesy³ noœników
energetycznych, który nastêpuje okreœlon¹ dro-
g¹, nie ma alternatywy, nie mo¿na tego noœnika
inaczej przes³aæ. To dotyczy równie¿ wody. Prze-
wa¿nie nie zdarza siê tak, ¿e s¹ równolegle dwa
ruroci¹gi dwóch ró¿nych podmiotów czy te¿ jest
budowana podwójna instalacja kanalizacyjna.
Jest to nieuzasadnione spo³ecznie. To s¹ inwesty-
cje infrastrukturalne, bardzo drogie, zwykle takie
elementy nie wystêpuj¹. I w zwi¹zku z tym uwa-
¿am, ¿e mamy tutaj bardzo celny zapis, dotycz¹cy
zmian w art. 67 i w nastêpnym art. 143 ust. 1a,
który powiada: na czas nieoznaczony mo¿e byæ
równie¿ zawierana umowa, której przedmiotem
s¹ us³ugi przesy³owe i dystrybucyjne energii elek-
trycznej.

Jaka jest intencja? Przypomnijmy, ¿e intencja
jest taka, aby w przypadku, gdy istnieje naturalny
monopol, a wiêc nie ma potrzeby komplikacji ¿y-
cia w ramach przejrzystoœci, równych szans,
transparentnoœci tego wszystkiego, nie wznawia-
no co cztery lata umów, które z tego powodu by³y-
by zawierane. Je¿eli jest jedna rura, jeden kabel
i jedna sieæ, to wiadomo, ¿e umowy mog¹ byæ za-
wierane tylko z w³aœcicielem tej¿e sieci, tej¿e rury,
tego kabla itd. Wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie zwi¹za-
ne z us³ugami przesy³owymi i dystrybucyjnymi,
przynajmniej w kontekœcie zapisów ustawy – Pra-
wo energetyczne, i w kontekœcie innych doku-
mentów unijnych, które nakazuj¹ wyodrêbnianie
spó³ek zwi¹zanych z wytwarzaniem tych noœni-
ków, z przesy³em i z dystrybucj¹, powinno doty-
czyæ energii elektrycznej, ciep³a i gazu. Myœlê o ga-
zie ziemnym.

Poniewa¿ w art. 143 ust. 1a jest zapisane: tylko
us³ugi przesy³owe i dystrybucyjne energii elektry-
cznej, Izba Gospodarcza Gazownictwa zwróci³a siê
do mnie z proœb¹ o wprowadzenie poprawki, która
ma na celu rozszerzenie tego zapisu zarówno o gaz
ziemny, jak i o ciep³o. Przeprowadzi³em dosyæ
szybkie konsultacje w tym zakresie, bo to wp³ynê³o
do mnie dopiero przed paroma dniami, miêdzy in-
nymi z panem pos³em Januszem Cichoniem, który
wyrazi³ swoje w¹tpliwoœci odnoœnie do ciep³a sie-
ciowego. Co prawda tam te¿ jest taka kwestia, ¿e

spó³ka musi uzyskaæ koncesjê na wytwarzanie,
przesy³ i dystrybucjê. Ale pan pose³ poda³ przyk³ad
z ¿ycia, konkretnie z Olsztyna, gdzie jest w³aœnie
taka podwójna sieæ i jest tam alternatywa, jest
mo¿liwoœæ przesy³ania tego ciep³a zarówno jednym
ruroci¹giem, jak i drugim. Poniewa¿ powzi¹³em ta-
k¹ informacjê, myœlê, ¿e to ciep³o nale¿y tutaj usu-
n¹æ. A je¿eli chodzi o gaz, to przecie¿ te¿ mamy spó-
³ki wyodrêbnione z PGNiG, zarówno spó³ki zajmu-
j¹ce siê przesy³em, jak i spó³ki dystrybucyjne. We-
d³ug mnie tutaj istnieje równie¿ ten monopol natu-
ralny, na który powo³uje siê ustawodawca
w swoim uzasadnieniu.

Uzasadnienie wniosku Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa do³¹czê do tej zmiany, nie bêdê go w tej
chwili czyta³, pozwolê sobie do³¹czyæ to do po-
prawki, któr¹ zg³oszê. A ta poprawka sprowadza
siê do tego, ¿e w art. 1 w pkcie 29 lit. b w ust. 1a po
wyrazach „energii elektrycznej” dodaje siê wyrazy
„ i gazu ziemnego”. Dotyczy to konkretnie art. 143
ust. 1a. Tak¹ poprawkê sk³adam i bêdê oczekiwa³,
¿e Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, bo te dwie komisje siê tym zajmowa³y, pochy-
l¹ siê nad t¹ propozycj¹, któr¹, jak powiadam,
otrzyma³em z Izby Gospodarczej Gazownictwa.
Uwa¿am, ¿e ta poprawka powinna zostaæ wpro-
wadzona, w zwi¹zku z tym j¹ sk³adam. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Pañstwo Se-

natorowie!
Zapowiedzia³em swoje wyst¹pienie w debacie

w zwi¹zku z pewn¹ okolicznoœci¹, o której ju¿
wspomina³em. Mianowicie wp³ynê³a do mnie opi-
nia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych „Lewiatan”, któr¹ potem udostêpni³em
wszystkim cz³onkom komisji. W tej opinii sformu-
³owano piêæ propozycji poprawek. One nie zosta³y
przejête przez senatorów, by³o niezwykle ma³o
czasu, ale staraliœmy siê rzetelnie do nich od-
nieœæ. Czas, jaki up³yn¹³ od momentu, kiedy mie-
liœmy okazjê siê z tym zapoznaæ, do dnia dzisiej-
szego, spowodowa³, ¿e uznaliœmy, i¿ jedna propo-
zycja powinna jednak mieæ formê poprawki i byæ
potem czêœci¹ tej ustawy. Chodzi o sytuacjê, któ-
ra wynika z art. 187 ust. 6, kiedy prezes izby wy-
daje ostateczn¹ decyzjê o zwrocie odwo³ania. Jak
przedstawiono w opinii, w przypadku tej czynno-
œci prezesa nie przewidziano ¿adnego œrodka od-
wo³awczego, zwrot odwo³ania odcina odwo³uj¹ce-
mu siê z przyczyn formalnych mo¿liwoœæ meryto-
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rycznego rozpoznania wniesionego przez niego
odwo³ania. Wydaje mi siê, ¿e w przypadku tak is-
totnej czynnoœci organu odwo³awczego, jak¹ jest
zwrot odwo³ania bez jego rozpoznania, powinna
temu, który dozna³, ¿e tak powiem, tej nieprzy-
jemnej okolicznoœci, przys³ugiwaæ mo¿liwoœæ za-
skar¿enia. To, co proponujê w tej poprawce, jest
zgodne z art. 2 ust. 9 dyrektywy, zgodnie z którym,
gdy organy odwo³awcze nie maj¹ charakteru
s¹dowego – a z tym mamy do czynienia w tym
przypadku – wszelkie bezprawne œrodki podjête
przez taki organ lub wszelkie uchybienia w wyko-
nywaniu nadanych mu uprawnieñ powinny pod-
legaæ kontroli s¹dowej. Konsekwencj¹ propono-
wanej przeze mnie poprawki, bêdzie wprowadze-
nie mo¿liwoœci wniesienia na podstawie art. 198a
ust. 1 ustawy skargi do s¹du na postanowienie
o zwrocie odwo³ania. I tak¹ poprawkê sk³adam.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Do
s¹du gospodarczego czy administracyjnego?)

Do s¹du rejonowego, w³aœciwego terytorialnie,
to zreszt¹ wynika wprost…

(Senator Piotr Andrzejewski: Skarga do s¹du to
jest odrêbny dzia³, ale to nie wywo³uje skutków
prawnych, czyli w ogóle…)

Tak, tak.
I jeszcze, Panie Marsza³ku, je¿eli pan pozwoli,

chcia³bym jedno wyjaœniæ, poniewa¿ w trakcie
prezentacji i odpowiedzi na pytania uchybi³em is-
tniej¹cemu stanowi rzeczy, odpowiadaj¹c na py-
tanie, sk¹d taka wysokoœæ kary finansowej, która
jest w art. 183 i 194. Przypominam, ¿e karê finan-
sow¹ nak³ada siê na zamawiaj¹cego w wysokoœci
do 10% wartoœci wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie. Otó¿ tych
10% nie ma w dyrektywie, ale w dyrektywie jest
przepis, z którego jakoœ mo¿na wydedukowaæ te
10%. Mianowicie mówi siê tam, ¿e kary musz¹ byæ
skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce. Ta
proporcjonalnoœæ to jest w³aœnie te 10%, jak
s¹dzê. W jakimœ sensie ta wysokoœæ, podzielam
pogl¹d pana prezesa, taki ma w³aœnie charakter.
I to prostuj¹c, dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli panowie senatoro-

wie WoŸniak i pan senator Skurkiewicz.
(Senator Piotr Andrzejewski: Andrzejewski ró-

wnie¿.)
Andrzejewski z³o¿y³ w czasie przemówienia.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, by³a propozy-

cja…)
Dobrze. Wobec tego…

(Senator Jan Wyrowiñski: Pan prezes chcia³by
siê odnieœæ.)

Tak jest. Dobrze. Pan prezes, proszê bardzo.
Dyskusjê zamykam, oczywiœcie.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie dziêkujê za te wszystkie g³osy, i po-

zytywne, i krytyczne. Krytyczne przyjmujê, to jest
dla mnie pewna wytyczna na przysz³oœæ. W tym
momencie chcia³bym siê jednak ustosunkowaæ
przede wszystkim do pytania pana senatora Kie-
resa i sprostowaæ pewn¹ kwestiê.

Jeœli chodzi o jednoosobowe orzekanie, to nie
prezes urzêdu, tak jak podkreœla³em, bêdzie decy-
dowa³ o tym, czy w danej konkretnej sprawie bê-
dzie wyznaczony sk³ad jednoosobowy czy trzyoso-
bowy, lecz prezes Krajowej Izby Odwo³awczej, or-
ganu niezale¿nego od Urzêdu Zamówieñ Publicz-
nych, co te¿ wynika z ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych. Poprawka zg³oszona do tego w Sej-
mie by³a poprawk¹ poselsk¹ przygotowan¹ z mo-
jej inicjatywy i wynika³a z obserwacji dzia³ania
Krajowej Izby Odwo³awczej, szczególnie w okoli-
cznoœciach, w których rzeczywiœcie obserwujemy
zwiêkszon¹ liczbê odwo³añ zwi¹zanych z silniej-
sz¹ rywalizacj¹ wykonawców o zamówienia publi-
czne. Dlatego teraz odnoszê siê do wypowiedzi pa-
na senatora Kieresa, przepraszaj¹c, ¿e w pierwot-
nej odpowiedzi nie udzieli³em stosownych wyjaœ-
nieñ w tym zakresie.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e koszt
zwi¹zany z rozszerzeniem sk³adu Krajowej Izby
Odwo³awczej o dziesiêæ osób – takie pytanie zo-
sta³o zadane panu senatorowi Wyrowiñskiemu
i ja te¿ spieszê udzieliæ na nie odpowiedzi – wy-
niesie oko³o 1 miliona 100 tysiêcy z³. To jest dzie-
siêæ etatów Krajowej Izby Odwo³awczej. Nie jest
to koszt znacz¹cy, a ze wzglêdu na pewien absur-
dalny formalizm w procesie rozpatrywania odwo-
³añ, jaki dzisiaj mo¿na dostrzec w dzia³aniu Kra-
jowej Izby Odwo³awczej, w mojej ocenie nale¿y
przede wszystkim eliminowaæ absurdy, które na-
potykamy w procesie sprawnego rozpatrywania
odwo³añ.

Jeœli pan marsza³ek i Wysoka Izba pozwol¹,
to do poszczególnych poprawek ustosunkujê siê
w trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej. Teraz chcia³bym je-
dynie odnieœæ siê do poprawki zg³oszonej przez
pana senatora Wyrowiñskiego, wywo³anej nie-
jako pismem Konfederacji Pracodawców „Le-
wiatan”. Rzeczywiœcie dzisiejszy stan prawny
jest taki, ¿e od zwrotu odwo³ania skarga do s¹du
nie przys³uguje. Po dok³adnej analizie tego pis-
ma i treœci dyrektyw uznajê, i¿ w tym zakresie
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stosowna zmiana ustawy powinna zostaæ doko-
nana.

W tym miejscu tylko w tym zakresie chcia³bym
siê odnieœæ do poprawek, jeszcze raz dziêkuj¹c za
wszelkie g³osy pozytywne i krytyczne. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o izbach lekarskich zosta-
nie rozpatrzony w dniu jutrzejszym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 692,
a sprawozdania komisji w drukach nr 692A
i 692B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Rafa³a Muchackiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Rafa³ Muchacki:

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

Rodziny i Polityki Spo³ecznej obraduj¹cej 4 listo-
pada bie¿¹cego roku, sprawozdanie komisji o jej
pracach nad ustaw¹ o zmianie ustawy o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych.

Nowelizacja ustawy uchwalona przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ma
na celu umo¿liwienie pracodawcom u¿ytkowni-
kom efektywniejszego zatrudniania pracowników
tymczasowych. W obecnie obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym niedopuszczalne jest zatrudnianie pra-
cowników tymczasowych u pracodawców u¿ytko-
wników, je¿eli w ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy
nast¹pi³y zwolnienia grupowe. Proponowane
w art. 1 pkt 1 ustawy zmieniaj¹cej wykreœlenie ar-
tyku³u przewiduj¹cego taki zakaz, zwiêksza ela-
stycznoœæ zatrudnienia.

W art. 1 pkt 2 ustawy zmieniaj¹cej dodano do
ustawy dwa nowe przepisy, które wprowadzaj¹
inne ni¿ okreœlone w kodeksie pracy zasady wyda-
wania pracownikom tymczasowych œwiadectw
pracy. Zgodnie z ich treœci¹ agencja pracy tym-

czasowej po ka¿dym zakoñczeniu stosunku pracy
jedynie na ¿¹danie pracownika bêdzie obowi¹za-
na wydaæ pracownikowi tymczasowemu œwiade-
ctwo pracy. W pozosta³ych wypadkach agencja
pracy tymczasowej bêdzie wydawaæ pracowniko-
wi œwiadectwo pracy dotycz¹ce ³¹cznego zakoñ-
czonego okresu zatrudnienia w agencji objêtego
kolejnymi umowami o pracê nawi¹zanymi
w okresie nie d³u¿szym ni¿ dwanaœcie kolejnych
miesiêcy.

W art. 1 w pkcie 3 ustawy zmieniaj¹cej za-
proponowano zmianê, która stanowi, i¿ w okre-
sie obejmuj¹cym trzydzieœci szeœæ kolejnych
miesiêcy ³¹czny okres wykonywania pracy tym-
czasowej przez pracownika na rzecz jednego
pracodawcy u¿ytkownika nie mo¿e przekra-
czaæ dwunastu miesiêcy. Zmiana w treœci tego
przepisu sprowadza siê do wyd³u¿enia œwiad-
czenia pracy przez pracownika na rzecz tego
samego pracodawcy z dwunastu do osiemna-
stu miesiêcy.

Komisja rekomenduje, bez g³osów przeciw,
przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, sprawozdawca Komisji

Gospodarki Narodowej, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ, w imieniu senac-

kiej Komisji Gospodarki Narodowej, stanowisko
w sprawie zmiany ustawy o zmianie ustawy o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych.

Projekt tej ustawy uchwalony przez Sejm na
piêædziesi¹tym drugim posiedzeniu w dniu
23 paŸdziernika pochodzi z przed³o¿enia Komisji
Nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”. W Sejmie
projektem zajmowa³a siê Komisja Polityki Spo³e-
cznej i Rodziny. Nasza komisja, senacka Komisja
Gospodarki Narodowej, rozpatrywa³a tê ustawê
3 listopada i przyjê³a j¹ bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu praco-
wnikówtymczasowych jest jednymztychprojektów,
które maj¹ ograniczyæ biurokracjê zwi¹zan¹ z zatru-
dnianiem pracowników przez agencje pracy tymcza-
sowej i kierowaniem ich do tak zwanych pracodaw-
ców u¿ytkowników. W ramach ustawy zmianie ule-
gaj¹ niektóre zasady zatrudniania pracowników
tymczasowych. Mój poprzednik, kolega senator,
omówi³ te zasady.

Ja chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na jedn¹
z nich, a mianowicie wyd³u¿enie z dwunastu do
osiemnastu miesiêcy okresu zatrudnienia praco-
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wnika tymczasowego u jednego pracodawcy u¿yt-
kownika w okresie trzech lat. PóŸniej s¹ to zmiany
zwi¹zane z wydawaniem œwiadectw pracy, a tak¿e
ten okres szeœciu miesiêcy przerwy miêdzy za-
trudnieniem pracownika sta³ego a zatrudnieniem
pracownika tymczasowego na tym samym stano-
wisku, je¿eli rozwi¹zany zosta³ stosunek pracy
z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.

Wszystkie te zmiany realizuj¹ cele omawianego
projektu ustawy, zmniejszaj¹ biurokracjê i spra-
wiaj¹, ¿e proces zatrudniania pracowników tym-
czasowych staje siê bardziej elastyczny i ³ago-
dniejszy dla pracownika.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej go-
r¹co rekomendujê przyjêcie przedmiotowej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ pytanie?
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam pytanie do pana senatora Bisztygi.

Ustawa – tu jest oczywiœcie jej nowelizacja – mówi
o pracownikach tymczasowych. Ja bym chcia³
otrzymaæ odpowiedŸ na pytania: jak instytucja
pracy tymczasowej jest regulowana w innych kra-
jach Unii Europejskiej, czy taka instytucja tam
wystêpuje, czy nasze rozwi¹zania s¹ wzorowane,
powiedzmy, na takiej instytucji wystêpuj¹cej
w innych krajach?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy kilka pytañ razem? Dobrze.
To proszê, pan senator Kowalski.
Panie Senatorze, proszê sobie zapisywaæ. Gdy-

by pamiêæ zawiod³a…

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja te¿ mam pytanie do pana senatora Bisztygi.

Czy nie uwa¿a pan senator, ¿e wyd³u¿enie okresu
zatrudnienia pracowników tymczasowych z dwu-
nastu do osiemnastu miesiêcy w ci¹gu trzydzie-
stu szeœciu miesiêcy mo¿e zachêcaæ pracodaw-
ców do zatrudniania pracowników tymczasowych
kosztem tych zatrudnionych na umowê o pracê?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pytanie pana senatora Bohdana. Otó¿ jest to
tak: wed³ug mojej wiedzy w krajach unijnych
oczywiœcie wystêpuje instytucja pracy tymczaso-
wej. U Wêgrów i S³owaków jest bez ograniczeñ –
z tego, co wiem – a Francuzi maj¹ chyba tak samo
jak my, czyli osiemnaœcie miesiêcy. Ale problem
pracy tymczasowej jako instytucji i pracownika
pracy tymczasowej wystêpuje.

Ten okres jest doœæ ró¿ny – tu przechodzê do
drugiego pytania. Przeœledzi³em materia³y z po-
siedzenia naszej komisji, a tak¿e z posiedzeñ sej-
mowej komisji i Sejmu, gdzie te kwestie by³y dys-
kutowane, i pojawia³a siê w¹tpliwoœæ: czy dwana-
œcie, czy osiemnaœcie miesiêcy. To jest odpowiedŸ
na pytanie senatora Kowalskiego. Otó¿ wydaje
siê, ¿e osiemnaœcie miesiêcy to jest akurat taki
okres, który nie spowoduje zmiany formu³y. Nie
bêdzie uszczerbku, jeœli chodzi o zatrudnianie
pracowników, którzy maj¹ umowê na czas okreœ-
lony. Ja rozumiem ideê pytania, bo takie w¹tpli-
woœci te¿ siê pojawia³y. Jak to w ten sposób zrobi-
my, to czy aby nie odbije siê to na tych, którzy ju¿
pracuj¹, i czy nie stanie siê to form¹ zastêpcz¹?
W moim przekonaniu, tak siê nie stanie. Obawy
co do tego by³y podnoszone przez organizacje
zwi¹zkowe, ale uznano, i to znacz¹c¹ wiêkszoœci¹
g³osów, równie¿ w debacie parlamentarnej, ¿e
osiemnaœcie miesiêcy to dobry okres.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I jeszcze drugie pytanie, pana senatora Kowal-
skiego.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To w³aœnie by³a
odpowiedŸ.)

Przepraszam, dopiero wesz³am i muszê siê tro-
szeczkê rozeznaæ w pracy Izby.

W tej chwili zapisani s¹ pan senator Tadeusz
Gruszka i pan senator Dajczak.

Proszê pierwszego.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie do obu przedstawicieli komisji. Czy

w trakcie obrad komisji by³a podejmowana dys-
kusja na temat usuniêtego przez Sejm art. 3, a co
za tym idzie liberalizacji dotycz¹cej pracodawców,
którzy w ostatnich szeœciu miesi¹cach zwolnili
pracowników? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator W³adys³aw Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pytanie: czy co do tej ustawy w ogóle by³a zasiê-

gana opinia partnerów spo³ecznych, a jeœli tak, to
jaka ta opinia by³a?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ… Czy najpierw podpo-
wiedŸ, a potem odpowiedŸ?

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Jeœli chodzi o liberalizacjê i art. 3, to w trakcie
debaty w Komisji Gospodarki Narodowej ten
w¹tek siê nie pojawi³, a z tego, co mówi kolega,
wynika, ¿e równie¿ nie pojawi³ siê w trakcie po-
siedzenia drugiej komisji. Ale, tak jak mówi³em,
przeœledzi³em materia³y sejmowe i ta kwestia by-
³a poruszana. Oczywiœcie to budzi emocje. Wyda-
je siê jednak, ¿e œrodowiska pracodawców i œro-
dowiska partnerów spo³ecznych nie zawsze maj¹
zbie¿ne zdanie. To wynika z idei ich funkcjono-
wania.

I przechodzê do drugiego pytania. Wed³ug mo-
jej wiedzy, by³a dyskusja na ten temat z partnera-
mi spo³ecznymi, ale odnios³em takie wra¿enie, ¿e
ka¿da ze stron zosta³a przy swoim stanowisku.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pani senator Fetliñska. Potem pan se-
nator Wojciechowski.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja w³aœciwie mam pytanie do obu panów se-

natorów sprawozdawców, ale w wiêkszym stop-
niu do pana senatora Bisztygi. Mianowicie, czy
wiadomo, ile jest agencji pracy tymczasowej
w Polsce, jakie s¹ przyk³ady i jakie grupy zawo-
dowe najczêœciej korzystaj¹ z tych agencji? To
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, dotycz¹ce obowi¹zku wyda-
wania tymczasowych œwiadectw pracy na ¿¹danie
pracownika. Je¿eli agencja pracy tymczasowej
bêdzie mog³a je wydawaæ tylko na ¿¹danie praco-

wnika – a domniemywam, ¿e tymi pracownikami
bêd¹ ludzie o ni¿szych kwalifikacjach, czyli o ni¿-
szej œwiadomoœci prawnej albo mo¿e mniej prze-
widuj¹cy co do potrzeby zabezpieczenia swojej
emerytury czy renty – to w sytuacji, kiedy nie bê-
dzie takiego ¿¹dania, nie bêdzie takich œwiadectw.
Myœlê te¿, ¿e agencja pracy tymczasowej nie jest
jak¹œ tak¹ bardzo sta³¹ firm¹. W zwi¹zku z tym
mam nastêpuj¹ce pytania. Czy jest odpowiednio
zabezpieczony obowi¹zek archiwizowania doku-
mentów dotycz¹cych pracy tych pracowników
i czy ta dokumentacja nie zniknie? Czy jeœli za
dwadzieœcia lat pracownik uœwiadomi sobie, ¿e
kiedyœ pracowa³, ale nie za¿¹da³ œwiadectwa,
a wiêc go nie ma, to je otrzyma z jakiegoœ archi-
wum? Jak wygl¹da archiwizacja takich doku-
mentów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, projekt ustawy

zosta³ przed³o¿ony przez komisjê nadzwyczajn¹
do spraw zwi¹zanych z ograniczaniem biurokra-
cji. Mnie interesuje, gdzie tutaj ogranicza siê biu-
rokracjê, w jakim zakresie i jakie korzyœci
w zwi¹zku z tym ograniczeniem osi¹gnie pañstwo
lub obywatel. Do obydwu panów sprawozdaw-
ców. Dziêkujê.

Senator Rafa³ Muchacki:
Pani Marsza³ek, je¿eli chodzi o archiwizacjê, to

na ten temat nie by³o mowy na posiedzeniu komi-
sji. Myœlê, ¿e mo¿e pan minister siê do tego usto-
sunkuje.

Kwestie biurokracji i zaœwiadczeñ, o których
pani senator mówi³a, ³¹cz¹ siê ze sob¹. Zgodnie
z treœci¹ przepisu, agencja pracy tymczasowej po
ka¿dym zakoñczonym stosunku pracy jedynie na
¿¹danie pracownika bêdzie obowi¹zana wydawaæ
mu œwiadectwo pracy. Ale jest te¿ dok³adnie
okreœlone, ¿e pracownikowi tymczasowemu bê-
dzie wydawaæ œwiadectwo pracy dotycz¹ce ³¹cz-
nego zakoñczonego okresu zatrudnienia w agen-
cji, objêtego kolejnymi umowami o pracê, na-
wi¹zanymi w okresie nie d³u¿szym ni¿ dwanaœcie
kolejnych miesiêcy. Czyli tak czy tak ten praco-
wnik dostanie œwiadectwo pracy, ale nie po ka¿-
dym okresie zatrudnienia. De facto na koniec to
œwiadectwo pracy dostanie. Domyœlam siê rów-
nie¿, ¿e jak bêdzie zatrudniany, to bêdzie przez
pracodawcê informowany o mo¿liwoœci uzyska-
nia takiego œwiadectwa w ka¿dym przypadku,
oczywiœcie je¿eli bêdzie siê o to ubiega³. Ja tak mo-
gê odpowiedzieæ na to pytanie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Bisztyga chce dopowiedzieæ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Tak. Chcia³bym odpowiedzieæ pani senator
Fetliñskiej. Jeœli chodzi o grupy zawodowe, to,
wed³ug mojej wiedzy, instytucja pracy tymczaso-
wej stosowana jest bardzo powszechnie w takich
bran¿ach jak: budownictwo, gastronomia, hote-
larstwo, turystyka – szeroko rozumiana. To nie
jest taka rzadkie zjawisko, bo, je¿eli wierzyæ da-
nym, w 2008 r. czterysta siedemdziesi¹t piêæ ty-
siêcy osób korzysta³o z tej formy zatrudnienia. To
zatrudnienie oczywiœcie siê troszkê zmniejszy³o,
ale niewiele w porównaniu z poprzednim rokiem.
Mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e to trudny czas, kry-
zys dotkn¹³ instytucji pracy tymczasowej. To je-
dnak jest doœæ rozpowszechniona formu³a.

My te¿ prosilibyœmy pana ministra o wypo-
wiedŸ co do archiwizacji. Szczerze mówi¹c, nie
wiem, jak to siê ma do obowi¹zku archiwizowa-
nia. Byæ mo¿e jest tak, jak w normalnych instytu-
cjach, czyli tak samo jak przy umowie o pracê, jak
z ka¿dym innym pracownikiem.

Jeœli zaœ chodzi o oszczêdnoœci w zwi¹zku
z ograniczeniem biurokracji to podam dwa argu-
menty: po pierwsze, nieobowi¹zkowe wydawanie
œwiadectw pracy, po drugie, je¿eli przed³u¿ymy
z dwunastu do osiemnastu miesiêcy okres za-
trudnienia, to ju¿ odpada wystawianie kolejnych
umów. I takie przyk³ady pewnie jeszcze mo¿na by
mno¿yæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie jeszcze chc¹ zadaæ

pytanie naszym sprawozdawcom?
Pani senator jeszcze raz. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Jeszcze tylko ad vocem, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym zapytaæ o tak¹ sprawê. U¿yjê kolo-

kwialnego okreœlenia „firma krzak”. S¹ takie fir-
my, które dzia³aj¹ krótko, znikaj¹ z rynku, ale
skutki spo³eczne ich istnienia pozostaj¹. Czy ta-
kie firmy rzeczywiœcie dbaj¹ – czy maj¹ w ogóle
œwiadomoœæ, ¿e nale¿y o to dbaæ – o zabezpiecze-
nie dokumentacji pracowniczej? To mo¿e jest py-
tanie bardziej do pana ministra, ale mimo wszyst-
ko chcia³am to jeszcze uszczegó³owiæ. Czy wiado-
mo coœ wiêcej na ten temat?

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Do tego na pewno te¿ siê odniesie pan minister,
ale mnie siê wydaje, ¿e instytucjê „firma krzak”
akurat w tej bran¿y raczej doœæ trudno wprowa-
dziæ, dlatego ¿e to jest bran¿a, w której istnieje
ogromnie du¿a konkurencja. Agencje s¹ spraw-
dzane, same siê weryfikuj¹. A te, które s¹ ju¿ na
rynku, raczej na tak¹ nierzetelnoœæ nie mog³yby
sobie pozwoliæ. Tak wiêc mnie siê wydaje, ¿e tutaj
ten problem, i kontaktu z pracownikami, i umów,
a jest podstawow¹ kwesti¹, czy to jest umowa
z pracownikiem, czy umowa z pracodawc¹ u¿yt-
kownikiem, jest regulowany i kodeksem pracy,
i wieloma innymi prawnymi uwarunkowaniami.
Wydaje mi siê wiêc, ¿e interes pracownika jest tu-
taj bardzo mocno zabezpieczony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze pan senator Wojciechowski chce o coœ
zapytaæ.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Mam jeszcze krótkie pytanie, Pani Marsza³ek.
Nie bardzo mogê siê zgodziæ z tym, co zosta³o

powiedziane w sprawie jakoœci firm zatrudnia-
j¹cych pracowników sezonowych. Bardzo czêsto
s³yszymy czy czytamy w ró¿nych mediach o ja-
kiejœ firmie, która werbuje do pracy niewolniczej
czy do pracy w okreœlonych warunkach. Bardzo
czêsto w³aœnie w zwi¹zku z tymi pracami sezono-
wymi, zw³aszcza pracami sezonowymi w rolni-
ctwie, zdarzaj¹ siê nieprawid³owoœci, czasami na-
wet powa¿ne. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Do tego te¿ na pewno odniesie siê pan minister.
My tutaj nie mówimy o patologiach, które zdarza-
j¹ siê w ka¿dej bran¿y, i w turystyce, i w rolni-
ctwie. My mówimy o agencjach pracy tymczaso-
wej, które ¿eby zostaæ zarejestrowane, musz¹ ist-
nieæ na rynku i spe³niaæ okreœlone wymogi. To
przecie¿ jest kontrolowane. Wiêc nie bardzo chce
mi siê wierzyæ, ¿e w tej grupie firm takie rzeczy siê
zdarzaj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Zamykam etap pytañ.
Dziêkujê uprzejmie panom sprawozdawcom.
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Szanowni Pañstwo, projekt tej ustawy zosta³
wniesiony przez komisjê sejmow¹. Do prezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister pracy i poli-
tyki spo³ecznej. Jest z nami pan podsekretarz sta-
nu Rados³aw Mleczko, który bêdzie wystêpowa³
w jego imieniu.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Skoro ju¿ wczeœniej zosta³em przez panów se-

natorów wywo³any do odpowiedzi, to oczywiœcie
bardzo chêtnie poszerzê czêœæ tych wyjaœnieñ,
które zosta³y ju¿ udzielone, i odniosê siê do ewen-
tualnych w¹tpliwoœci, które zosta³y przez pañ-
stwa przedstawione.

Pierwsza kwestia to kwestia danych, o któ-
rych pañstwo mówili, a które s¹ niezwykle sym-
ptomatyczne i które – nie ukrywam – braliœmy
pod uwagê podczas opracowywania projektu
stanowiska rz¹du. Otó¿, jak s³usznie mówi³ pan
senator sprawozdawca, zaobserwowaliœmy
w roku 2008 na rynku osób zatrudnianych po-
przez agencje pracy tymczasowej nieznaczny
spadek zatrudnienia. Te liczby ju¿ pada³y, przy-
toczê je jeszcze raz. Mianowicie liczba osób skie-
rowanych przez agencje pracy tymczasowej do
wykonywania pracy tymczasowej w 2008 r. wy-
nios³a ogó³em czterysta siedemdziesi¹t cztery
tys i¹ce s iedemset cz terdz ieœc i s i edem.
A w 2007 r. liczba pracowników tymczasowych
by³a wy¿sza o jedenaœcie tysiêcy osiemset czter-
dzieœci cztery osoby i wynosi³a odpowiednio
czterysta osiemdziesi¹t szeœæ tysiêcy piêæset
dziewiêædziesi¹t jeden osób. W pewnym stopniu
odpowiadam równie¿ na tê w¹tpliwoœæ, któr¹
pañstwo tutaj podnosili: czy agencja pracy tym-
czasowej, zatrudniaj¹c na podstawie ustawy
z 2003 r., powoduje wyparcie z rynku pracy pra-
cowników zatrudnionych na umowy na czas
nieokreœlony lub na umowy na czas okreœlony
nie przez agencje pracy tymczasowej. Zaobser-
wowaliœmy zjawisko odwrotne. To nie by³ taki
ruch, ¿e w 2008 r., gdy nieznacznie wzrasta³o
bezrobocie, automatycznie wzrasta³a liczba
osób zatrudnionych przez agencje pracy tym-
czasowej, tylko wrêcz przeciwnie, to by³a ten-
dencja proporcjonalna i jakby równoleg³a do te-
go, co obserwowaliœmy pod tym wzglêdem na
rynku pracy.

Oczywiœcie przygotowuj¹c i opracowuj¹c pro-
jekt stanowiska rz¹du, mieliœmy na uwadze hi-
storiê prac nad t¹ ustaw¹. To jest ustawa z 2003 r.
Wydawa³o nam siê, ¿e jest bardzo dobry moment
na to, ¿eby dokonaæ pewnej jej rewizji i podsumo-
wañ zwi¹zanych z zatrudnieniem osób poprzez
agencje pracy tymczasowej. I chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e odnosimy wra¿enie, ¿e ten mechanizm
zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej
jest bardzo dobr¹ i skuteczn¹ form¹ uzupe³niania
rynku pracy i tworzenia mo¿liwoœci zarówno dla
pracodawców, jak i dla pracowników. Jest na-
prawdê wiele sposobów, systemów i instytucji
kontrolnych, które maj¹ wp³yw na to, w jaki spo-
sób dzia³aj¹ agencje pracy tymczasowej. S¹ to
agencje, które musz¹ uzyskaæ stosowne certyfi-
katy, i w tym sensie kontrolowane s¹ przez organy
samorz¹du terytorialnego. S¹ to agencje, które
tak samo jak ka¿dy inny pracodawca podlegaj¹
kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy. Jest zatem
wiele mechanizmów, które tworz¹ tê formê wspie-
raj¹c¹ zatrudnienie na czas nieokreœlony i na
umowy o pracê.

Chcia³bym równie¿ podkreœliæ, bo to wa¿ne…
Czasem mo¿e siê wydawaæ, ¿e zatrudnienie po-
przez agencjê pracy tymczasowej oznacza w³aœnie
wy³¹cznie pracê dorywcz¹. Otó¿ mo¿e nie zdecydo-
wana wiêkszoœæ, ale znaczna czêœæ pracowników
jest zatrudniona w agencji na podstawie umowy
o pracê. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia…
Jeœli chodzi o te proporcje w Polsce w 2008 r., to na
te czterysta siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce ileœ osób,
które zosta³y w ten sposób zatrudnione, ponad
dwieœcie czternaœcie tysiêcy zosta³o zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracê na czas okreœlo-
ny oraz na czas wykonywania okreœlonej pracy.
Tak ¿e ta forma zatrudnienia poprzez agencjê pra-
cy tymczasowej jest te¿ jest stosowana.

Pada³o równie¿ pytanie dotycz¹ce odniesieñ
europejskich. Oczywiœcie tak. Instytucja agencji
pracy tymczasowej, ta forma prawna zatrudnia-
nia pracowników, jest powszechnie znana w Unii
Europejskiej i powszechnie stosowana. Kiedy
w 2003 r. tworzyliœmy w Polsce regulacje, opiera-
liœmy siê na dyrektywie, która wówczas obowi¹zy-
wa³a. I praktycznie rzecz bior¹c, ta ustawa by³a
dosyæ dos³ownym przeniesieniem postanowieñ
tej dyrektywy. W tej chwili mamy te¿ now¹ dyrek-
tywê, dyrektywê Parlamentu Europejskiego
z 19 listopada 2008 r., dyrektywê, któr¹ równie¿
braliœmy pod uwagê podczas opracowywania sta-
nowiska rz¹du. Nowelizacja ustawy o zatrudnie-
niu pracowników tymczasowych, która zosta³a
zaproponowana przez komisjê „Przyjazne Pañ-
stwo”, w naszej ocenie wychodzi naprzeciw celom
dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 li-
stopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej.
Dyrektywa ta wskazuje zwiêkszanie atrakcyjno-
œci i umo¿liwianie zatrudniania pracowników
w³aœnie poprzez agencje pracy tymczasowej.
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Zerknê… aha, no tak, archiwizacja. Oczywiœcie
tak. Jest na takich samych zasadach… Jeœli
mia³bym siê odwo³aæ do regulacji prawnych, to
wskaza³bym na art. 5 ustawy o zatrudnieniu pra-
cowników tymczasowych, który mówi o tym, ¿e je-
œli nie ma regulacji szczegó³owych w tej ustawie,
nale¿y siê odnieœæ do kodeksu pracy, a kodeks
pracy z kolei w art. 94 jasno wskazuje koniecz-
noœæ takiej archiwizacji. Prowadzenie lub niepro-
wadzenie tej archiwizacji równie¿ mo¿e byæ pod-
dawane kontroli, takie kontrole na pewno mog¹
byæ przeprowadzane.

Wróæmy do tego w¹tku, tego kontekstu euro-
pejskiego, a mianowicie do tego, czy takie insty-
tucje funkcjonuj¹, czy nie. I mo¿e spróbo-
wa³bym coœ powiedzieæ w kontekœcie tej dysku-
towanej w Sejmie nowelizacji zwi¹zanej z ewen-
tualnym wyd³u¿eniem okresu zatrudnienia
z dwunastu do osiemnastu miesiêcy. Otó¿, Pani
Marsza³ek, Szanowni Pañstwo, przede wszyst-
kim to wyd³u¿enie z dwunastu do osiemnastu
miesiêcy odnosi siê do bardzo specyficznych
rozstrzygniêæ, specyficznych grup pracowni-
ków. Jeœlibyœmy zadali pytanie, jaki jest œredni
czas zatrudnienia pracownika poprzez agencje
pracy tymczasowej, to okaza³oby siê, ¿e wed³ug
danych, którymi dysponuje minister pracy i po-
lityki spo³ecznej, to s¹ trzy miesi¹ce. A zatem
w przypadku wiêkszoœci pracowników, którzy
s¹ zatrudniani w tym trybie, nie ma konieczno-
œci wyd³u¿ania okresu zatrudnienia z dwunastu
do osiemnastu miesiêcy. Niemniej s¹ bran¿e, za
chwilê bêdê mówi³ o tych najistotniejszych… Ale
pani marsza³ek spogl¹da ju¿ na mnie, ¿ebym ra-
czej koñczy³. Nie?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie, prze-
praszam, ja mam tylko taki wzrok.)

(Weso³oœæ na sali)
Nie, nie, nie, wobec tego ja przepraszam za to

pytanie, które skierowa³em do pani marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Z sympa-

ti¹, Panie Ministrze…)
Jeœli pani marsza³ek pozwala, to wracam wo-

bec tego do kontekstu europejskiego. Oczywi-
œcie przygotowuj¹c projekt stanowiska rz¹du,
dokonaliœmy przegl¹du dostêpnych informacji
za rok 2007 i 2008, je¿eli chodzi o ten czas za-
trudnienia. I jest wiele krajów, które w ogóle nie
przewiduj¹ takiego limitu. Wœród tych zaœ,
w których ten limit czasu zatrudnienia praco-
wników obowi¹zuje, jest Grecja, gdzie ten limit
to osiem miesiêcy, Luksemburg, gdzie jest to
dwanaœcie miesiêcy i Francja, gdzie to jest – jeœli
nasza, to jest komisji „Przyjazne Pañstwo”, no-
welizacja zostanie przez Wysok¹ Izbê przyjêta,
to bêdzie tak samo w Polsce – w³aœnie osiemna-
œcie miesiêcy. W Portugalii i Belgii ten limit zale-
¿y od przyczyn korzystania z pracy tymczaso-

wej. Czas trwania wypo¿yczenia mo¿e obejmo-
waæ w Portugalii ca³y okres nieobecnoœci zastê-
powanego pracownika, w innych przypadkach
to zasadniczo szeœæ miesiêcy. W Belgii zasadni-
czo od trzech do szeœciu miesiêcy, ale mo¿na te¿
to zmieniaæ. Na £otwie – zasadniczo dwa lata.
Czechy maj¹ dwunastomiesiêczny okres na
wniosek, a w wyj¹tkowych przypadkach dopu-
szczalne s¹ dwadzieœcia cztery miesi¹ce. S³o-
wem, nie ma jednego uniwersalnego modelu
w Unii Europejskiej, jeœli chodzi o ten akurat
aspekt funkcjonowania agencji pracy tymcza-
sowej, czyli o ten limit. Wiêkszoœæ, znaczna
czêœæ pañstw tego limitu nie stosuje w ogóle,
a te, które go stosuj¹, robi¹ to w pewnym ograni-
czeniu albo w zakresie zbli¿onym do regulacji,
jaka obowi¹zuje w przepisach polskiego prawa
dziœ lub do tych, które bêd¹ obowi¹zywaæ
w przypadku przyjêcia nowelizacji, czyli z dwu-
nastu do osiemnastu miesiêcy.

O archiwizacji ju¿ wspomina³em. Regulacje
w innych krajach – to chyba te¿ ju¿ poruszyliœmy.
Jeœli pomin¹³em któreœ z pytañ, jakie wymaga³y-
by jeszcze rozszerzenia, to proszê o przypomnie-
nie, a jeœli nie, to bardzo dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To my dziêkujemy za wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.
Pan senator Tadeusz Gruszka.
Proszê tu zostaæ, Panie Ministrze.
I pani senator Fetliñska, proszê. Dwa pytania

w takiej kolejnoœci.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, wrócê do pytania, jakie zada-

³em, o likwidacjê art. 3, w myœl którego pracodaw-
cy, którzy w ostatnich szeœciu miesi¹cach zrezyg-
nowali z pracowników na podstawie pewnych
wspomnianych wytycznych, w obecnej sytuacji
bêd¹ mogli korzystaæ z tych agencji. Jaka by³a ge-
neza i uzasadnienie zniesienia art. 3 w pracach
sejmowych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani Senator, proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ o jakiœ ty-

powy przyk³ad takiej agencji pracy tymczasowej,
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bo po prostu ¿adnego nie znam, a chcia³abym
mieæ tak¹ wiedzê. Drugie pytanie dotyczy jeszcze
archiwizacji. Ja oczywiœcie jestem przekonana, ¿e
firma, która funkcjonuje, prowadzi archiwizacjê,
bo jest to nieod³¹czny element… Ale co siê dzieje
na przyk³ad z chwil¹ likwidacji, czy jest zabezpie-
czenie, ¿e dokumentacja pracownicza takiej fir-
my, która istnia³a dwa, trzy lata czy piêæ lat, na
pewno bêdzie odpowiednio zdeponowana, tak aby
pracownik, który przypomni sobie po piêtnastu
latach, ¿e kiedyœ tam pracowa³, a potrzeba mu
piêæ miesiêcy do uzyskania emerytury, móg³ tê
pracê udokumentowaæ, siêgn¹æ do tego archi-
wum? Jak to jest? Skoro takich k³opotów by³o
bardzo du¿o w ubieg³ych latach, chcia³abym mieæ
pewnoœæ, ¿e to przyjazne pañstwo te¿ siê tu objawi
w takiej sytuacji, po kilkunastu latach pracy tym-
czasowej takiego cz³owieka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Dziêkujê bardzo.
Odniosê siê teraz do pytania pana senatora

Gruszki co do uchylenia art. 3, oczywiœcie nie wy-
stêpuj¹c tu w imieniu komisji „Przyjazne Pañ-
stwo”, ale przedstawiaj¹c z jednej strony motywa-
cjê projektu rz¹dowego, jego kszta³tu, a z drugiej
strony – przebieg prac w komisjach sejmowych
i w Sejmie.

Otó¿ oczywiœcie tak, trwa³a na ten temat deba-
ta. Podnoszony by³ argument, ¿e art. 3 stanowi
niejako ograniczenie czy blokadê w dostêpie do
korzystania z us³ug agencji pracy tymczasowej
przez pracodawcê, który dokona³ zwolnieñ na wa-
runkach zwolnienia grupowego. Wskazywany by³
przede wszystkim bardzo szczególny przypadek,
mianowicie taki, w którym du¿a firma, prowa-
dz¹ca w centrali i w oddzia³ach swoj¹ politykê za-
trudnienia, dokona³a na przyk³ad w jednym z tych
oddzia³ów lub w centrali zwolnieñ na warunkach
zwolnienia grupowego. Wówczas taka firma objê-
ta by³a dotychczasow¹ ustaw¹ i w swoim oddzia-
le, w którym takie zwolnienia nie zosta³y dokona-
ne, nie mog³a przez okres tej niejako karencji za-
trudniæ pracowników poprzez agencjê pracy tym-
czasowej.

Ta zmiana, która jest w tej chwili wprowadzo-
na, nie pogorszy, ¿ebyœmy mieli tu jasnoœæ, sytua-
cji pracowników sta³ych, gdy¿ zachowany zostaje
art. 8 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu pracowników

tymczasowych, w myœl którego nie mo¿na przyj¹æ
pracownika tymczasowego na stanowisko pracy,
z którego zosta³ zwolniony pracownik sta³y z przy-
czyn nie dotycz¹cych pracowników. Czyli ten
próg, który by³ dotychczas stosowany, ¿e przez
trzy miesi¹ce na stanowisko zwolnionego praco-
wnika nie mo¿na przyj¹æ pracownika poprzez
umowê z agencj¹ pracy tymczasowej, pozostaje.
Jednoczeœnie daje siê jednak takiemu pracodaw-
cy, który dokona³ zwolnieñ na zasadach zwolnie-
nia grupowego – pozostawiaj¹c oczywiœcie ten
trzymiesiêczny okres, w którym nie mo¿e zatrud-
niæ na to miejsce takiego pracownika – mo¿liwoœæ
zatrudnienia w takich oddzia³ach, w których takie
zwolnienia nie by³y dokonywane. Taka debata siê
odby³a i takie argumenty pada³y podczas naszych
prac. Uwa¿aliœmy te¿, analizuj¹c ten projekt, ¿e
z kolei wyd³u¿enie trzymiesiêcznego okresu do,
na przyk³ad, szeœciomiesiêcznego, de facto pogor-
szy³oby sytuacjê tych firm, tych pracodawców,
którzy nie dokonywali zwolnieñ na zasadach
zwolnienia grupowego. W zwi¹zku z tym pozosta³
ten okres trzymiesiêczny, czyli, mówi¹c ju¿ naj-
proœciej, w ¿adnej firmie nie pogarsza to warun-
ków i mo¿liwoœci korzystania z zatrudnienia po-
przez agencjê pracy tymczasowej, a dla pewnej
w¹skiej grupy firm te warunki to polepsza.

Jeœli chodzi o agencje pracy tymczasowej,
o których pani senator prosi³a o nieco wiêcej in-
formacji, to oczywiœcie tak, jeœli chodzi o bran¿ê…
Tu znów bêdê odwo³ywa³ siê do danych za 2008 r.
Mo¿e zainteresuje pañstwa równie¿ to, jak du¿e
jeszcze s¹ w tej chwili w Polsce dysproporcje, je¿e-
li chodzi o korzystanie z us³ug agencji pracy tym-
czasowej. Pod tym wzglêdem w tej ogólnej liczbie
474 tysiêcy 747 osób zatrudnionych poprzez
agencje pracy tymczasowej w 2008 r. blisko po³o-
wa, bo 202 tysi¹ce 683 osoby zosta³y zatrudnione
w województwie mazowieckim. Dalej jest wojewó-
dztwo dolnoœl¹skie – ponad 62 tysi¹ce osób; ³ódz-
kie – ponad 55 tysiêcy osób; œl¹skie – ponad 39 ty-
siêcy; pomorskie – 26 tysiêcy. Z kolei na drugim,
powiedzmy, biegunie tej tendencji jest 360 osób
w województwie podlaskim, 130 w województwie
œwiêtokrzyskim czy 919 w województwie lubel-
skim. Najliczniejsza grupa pracowników tymcza-
sowych by³a w³aœnie w województwie mazowiec-
kim.

A jakie to s¹ grupy zawodowe? Otó¿ odwo³uj¹c
siê do obowi¹zuj¹cej grupy klasyfikacji zawodów,
jakimi dysponujemy, to przede wszystkim robot-
nicy przy pracach prostych w przemyœle, oko³o
114 tysiêcy osób. Dalej ju¿ mniejsza grupa: sprze-
dawcy i demonstratorzy, magazynierzy i zawody
pokrewne, operatorzy urz¹dzeñ do produkcji wy-
robów, kasjerzy i sprzedawcy biletów, pracownicy
obs³ugi biurowej, operatorzy maszyn gdzie indziej
nieklasyfikowani, operatorzy maszyn i urz¹dzeñ
do obróbki metali, robotnicy pomocniczy trans-
portu, tragarze itd.
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Co bardzo wa¿ne, a zwi¹zane z rynkiem pracy
ju¿ nie tylko w Polsce, ale równie¿ w innych kra-
jach, przede wszystkim Unii Europejskiej, i na co
warto zwróciæ uwagê, to ¿e agencje pracy tymcza-
sowej umo¿liwiaj¹ równie¿ pracê za granic¹. I tak,
jeœli chodzi o kraje, do których w 2008 r. agencje
pracy tymczasowej kierowa³y pracowników tym-
czasowych, to by³a to przede wszystkim Holandia
– blisko 6 tysiêcy osób, Francja – 4 tysi¹ce
943 osoby, Niemcy – 2 tysi¹ce 560 osób i Norwegia
– 1 tysi¹c 428 osób. Ja przytaczam tak szczegó³o-
wo te liczby, ¿eby wskazaæ, i¿ Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej bardzo starannie analizuje te
materia³y i dane w³aœnie po to, aby projekt stano-
wiska do proponowanych nowelizacji by³ wywa¿o-
ny i uwzglêdnia³ zrównowa¿one interesy zarówno
tych osób, które korzystaj¹ z mo¿liwoœci zatrud-
nienia poprzez agencje pracy tymczasowej, jak
i tych, które tê mo¿liwoœæ tworz¹.

Chcia³bym jeszcze nawi¹zaæ do pewnego za-
wsze pojawiaj¹cego siê w¹tku, to znaczy doty-
cz¹cego pewnych patologii wystêpuj¹cych na tym
rynku. Odnoszê wra¿enie, ¿e w³aœnie agencje pra-
cy tymczasowej poprzez ten system certyfikacji,
poprzez system wszechstronnej kontroli, w pew-
nym sensie wype³niaj¹ na rynku pracy to miejsce,
w którym takie patologie mog³yby siê pojawiaæ.
I gdy mówimy o pracownikach sezonowych, to nie
znaczy to, ¿e mówimy o zatrudnieniu poprzez
agencjê pracy tymczasowej, dlatego nie mylmy
tych pojêæ. Oczywiœcie sytuacja, ¿e zachodzi³oby
i jedno, i drugie, mo¿e siê te¿ zdarzyæ, nie chcê
z tym polemizowaæ, niemniej jednak tu nie chodzi
o mechanizm, który poprzez swój kszta³t zachê-
ca³by do tego rodzaju dzia³añ. Agencje pracy tym-
czasowej musz¹ przedstawiaæ bardzo szczegó³o-
we informacje na temat swojej pracy i zatrudnia-
nia osób. Dziêki temu takimi informacjami dys-
ponuje równie¿ minister pracy i polityki spo³ecz-
nej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy mamy, Szanowni Pañstwo, pytania? Czy
jeszcze ktoœ chcia³…?

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze archiwiza-
cja…)

Momencik, pierwszy pan senator Grzegorz
Wojciechowski, a potem pani senator Janina Fet-
liñska…

(Senator Janina Fetliñska: Ale to jeszcze…)
To jeszczedotyczy tego tematu, tak,PaniSenator?
(Senator Janina Fetliñska: Ja pyta³am pana mi-

nistra, czy jest pewnoœæ, ¿e firma, która koñczy
swoj¹ dzia³alnoœæ, rzeczywiœcie zdeponuje doku-
mentacjêpracownicz¹warchiwum.Czy topewne?)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Te sprawy, jak mówi³em, reguluje art. 94 ko-
deksu pracy. W zwi¹zku z tym firma jest zobo-
wi¹zana do wype³nienia takich regulacji. To samo
dotyczy agencji pracy tymczasowej – obowi¹zuje
to j¹ tak jak ka¿dego innego pracodawcê. Agencja
pracy tymczasowej podpisuje z pracownikiem
umowê o pracê lub umowê cywilnoprawn¹ i jest
zobowi¹zana do archiwizacji dokumentów tak sa-
mo jak ka¿dy inny pracodawca.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Grzegorz Wojciechowski. Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

W nawi¹zaniu do pana odpowiedzi co do niepo-
garszania sytuacji pracowników sta³ych powiem,
¿e czasami, w podobnych sytuacjach – nie mówiê,
¿e w identycznych, ale w podobnych sytuacjach –
by³y takie dzia³ania, ¿e pracownik by³ zwalniany,
a potem zostawa³ zatrudniony na jakimœ innym
stanowisku, niemniej jednak robi³ to samo co
przed zwolnieniem, na poprzednim stanowisku.
A wiêc czy jest w tej ustawie lub w jakiejœ innej za-
bezpieczenie przed tego typu praktykami, ¿eby
nie tworzyæ swego rodzaju fikcji? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Pan senator w swojej uwadze w istocie odnosi

siê do pewnego zjawiska, na które zwraca uwagê
równie¿ g³ówny inspektor pracy, a mianowicie do
zjawiska, ¿e praca wykonywana wczeœniej
i spe³niaj¹ca wszelkie wymogi i kryteria pracy wy-
konywanej na podstawie umowy o pracê w dalszej
czêœci wykonywana jest na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej. Odnotowujemy takie zjawisko.
Pañstwowa Inspekcja Pracy ma wszelkie kompe-
tencje, ¿eby w takich sytuacjach wyci¹gaæ kon-
sekwencje. Jest pewien katalog warunków, które
musz¹ zostaæ spe³nione, ¿eby mo¿na by³o uznaæ,
i¿ charakter pracy w sposób jednoznaczny wska-
zuje na œwiadczenie pracy na podstawie umowy
o pracê i ¿e takie powinno byæ zatrudnienie. Jeœli
jednak chodzi o regulacje dotycz¹ce ustawy, któ-
ra jest przedmiotem tej nowelizacji, to tu nie
wprowadza siê ¿adnych nowych rozwi¹zañ pod
tym wzglêdem ani nie ma odniesienia bezpoœre-
dniego do takich sytuacji, gdy¿ ta sprawa nie jest

44. posiedzenie Senatu w dniu 18 listopada 2009 r.
40 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

(podsekretarz stanu R. Mleczko)



zwi¹zana bezpoœrednio z t¹ w³aœnie ustaw¹, tylko
z respektowaniem kodeksu pracy jako takiego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Rozgl¹dam siê po sali i nie widzê…
Pan senator Mieczys³aw Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Zatrudnienie niepe³noetatowe, niesta³e, staje

siê teraz dosyæ powszechne w Europie, co jest
zwi¹zane z koniecznoœci¹ uelastycznienia rynku
pracy w zwi¹zku z silnymi zmianami na rynku.
Czy móg³by pan minister powiedzieæ, jak na tle in-
nych krajów europejskich sytuuje siê pod tym
wzglêdem Polska? Bo o ile wiem, nale¿ymy do
tych krajów, które, gdy idzie o formy zatrudnienia
inne ni¿ pe³noetatowe, maj¹ to zatrudnienie wy-
sokie. Czy mo¿na by by³o prosiæ o takie dane?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Jeœli mia³bym siê odnieœæ…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale to zatrudnie-

nie tymczasowe…)
Pan senator porusza tu bardzo wa¿ny i ciekawy

w¹tek zwi¹zany ze zmianami, które siê dokonuj¹
na rynku pracy i które s¹ zwi¹zane z mechaniz-
mem powszechnie okreœlanym jako mechanizm
uelastyczniania rynku pracy oraz zawierania
umów z pracownikami. Oczywiœcie trwa na ten te-
mat debata, taka debata jest prowadzona równie¿
w ramach dialogu spo³ecznego na forum Komisji
Trójstronnej w zespole prawa pracy i w innych ze-
spo³ach problemowych tej komisji. W naszym
przekonaniu taka tendencja, d¹¿enie do tego, ¿e-
by wobec wyzwañ wspó³czesnego rynku pracy
tworzyæ dla pracodawców, a zarazem pracowni-
ków, jak najszerszy wachlarz mo¿liwoœci korzy-
stania z form zatrudnienia, w istocie zachêca pra-
cowników i pracodawców do wychodzenia z szarej
strefy. Jeœli patrzymy na zatrudnienie przez agen-
cje pracy tymczasowej tylko w aspekcie potencjal-
nego zatrudnienia na podstawie umowy na czas
nieokreœlony, to spójrzmy te¿ na to z drugiej stro-
ny – zwa¿my te¿ na takie sytuacje, w których pra-

cownik w ogóle nie jest zatrudniony na podstawie
jakiejkolwiek umowy o pracê czy umowy cywilno-
prawnej. A zatem poszerzanie tego, jak mówi³em,
wachlarza mo¿liwoœci prawnych i organizacyj-
nych na rynku pracy wydaje nam siê w tej chwili
tendencj¹ wa¿n¹. Oczywiœcie obserwujemy te¿
doœwiadczenia takich krajów europejskich jak
Dania, która pod wzglêdem realizacji s³ynnego
modelu flex security jest niedoœcig³ym wzorem
i w której ten model zosta³ skonstruowany w taki
sposób, ¿e – przedstawiam to oczywiœcie w ogrom-
nym uproszczeniu – wprawdzie pracodawcy ³at-
wiej jest zwolniæ pracownika, ale jednoczeœnie ten
pracownik ma znacznie wiêksze gwarancje na to,
¿e znajdzie miejsce na rynku pracy.

Obawiam siê, ¿e bardziej szczegó³owa odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora mog³aby sprowo-
kowaæ kolejn¹ dyskusjê, kolejn¹ debatê. My
w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach chêtnie tak¹ de-
batê podejmiemy, ale…

Odwo³am siê jeszcze, skoro mówiliœmy o wiel-
koœci zatrudnienia, do takich danych. Otó¿
w krajach Unii Europejskiej udzia³ osób zatrud-
nionych poprzez agencje pracy tymczasowej wy-
nosi od 0,5 do 2,5%. Taki jest mniej wiêcej ten
proporcjonalny udzia³: 1,4%, 2,2%, 1,2%. To s¹
dane, którymi dysponujemy w ministerstwie
pracy. Czyli to jest mniej wiêcej taki udzia³ w sto-
sunku do ogólnej liczby zatrudnionych. Wydaje
siê, ¿e w Polsce te proporcje s¹ zbli¿one, ¿e ten-
dencje kszta³tuj¹ siê w podobny sposób jak
w krajach Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Czy jeszcze ktoœ…? To by by³o po dwa pytania…

Jeœli nikt siê nie zg³osi, to zamknê ju¿ tê czêœæ na-
szej debaty. I to bêdzie ostatnie pytanie, skoro
nikt z pañstwa senatorów nie ma ju¿ ochoty zadaæ
pytania. Dziêkujê. To ostatnie pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Bardzo krótkie pytanie. Czy przy tworzeniu tej
ustawy mia³y miejsce jakieœ dzia³ania, ¿e tak po-
wiem, lobbingowe lub jakieœ paralobbingowe?
Czy coœ panu wiadomo na ten temat?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Jak rozumiem, to pytanie odnosi siê do trybu,

w jakim by³ procedowany i przyjmowany ten pro-
jekt ustawy. Jak pañstwo wiedz¹, jest to projekt
przygotowany w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
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„Przyjazne Pañstwo” do spraw zwi¹zanych z ogra-
niczaniem biurokracji, zosta³ on przyjêty przez
Sejm w dniu 23 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Jak
rozumiem, to pytanie odnosi siê równie¿ do proce-
dowania w poszczególnych komisjach. O ile mi
wiadomo – ale ewentualnie proszê to pytanie skie-
rowaæ te¿ do przedstawicieli komisji „Przyjazne
Pañstwo” – w pracach komisji sejmowych ucze-
stniczyli przedstawiciele partnerów spo³ecznych
i zajmowali stanowisko dotycz¹ce przedstawione-
go projektu. To tyle, ile mogê w tej sprawie powie-
dzieæ. Nic mi nie wiadomo na temat jakichkolwiek
innych dzia³añ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujêbardzo,PanieMinistrze.Dziêkujêpanu.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u pani senator, która prowadzi listê.
W tej chwili s¹ na tej liœcie zapisane dwie osoby.

Nie bêdê bardzo restrykcyjna, ale przypominam
pañstwu: maj¹ pañstwo góra dziesiêæ minut.

Mamy dwóch dyskutantów: pana senatora
W³adys³awa Dajczaka, potem bêdzie pan senator
Tadeusz Gruszka.

Zapraszam pana senatora Dajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nie ma w¹tpliwoœci, trzeba siê zgodziæ z tym,

o czym w ostatnim zdaniu mówi³ pan minister, ¿e
istnienie elastycznych form zatrudnienia jest po-
trzebne w ka¿dej zdrowej gospodarce. A sytuacja,
w której siê dzisiaj znajdujemy, jak najbardziej
uzasadnia istnienie takiej formy i jest to jak naj-
bardziej potrzebne. Przecie¿ zawsze mog¹ siê zda-
rzyæ prace o charakterze sezonowym czy doraŸ-
nym lub te¿ sytuacje, kiedy zadania nie mog¹ byæ
zrealizowane przez zatrudnionych pracowników
czy te¿ kiedy pracownik jest nieobecny. I w³aœnie
w takich sytuacjach jest to instytucja jak najbar-
dziej potrzebna i korzystna. Trzeba te¿ powie-
dzieæ, ¿e powinna istnieæ pewna równowaga miê-
dzy prac¹ tymczasow¹ a t¹ form¹ zatrudnienia,
która uzupe³nia zatrudnienia przewidziane w ko-
deksie pracy. Chodzi o to, aby nie by³o takiej sy-
tuacji, ¿e ta forma, o której mówimy, staje siê kon-
kurencyjna w stosunku do form okreœlonych
w kodeksie pracy. Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e by-
³aby to sytuacja bardzo niezdrowa i nies³u¿¹ca
przede wszystkim zatrudnionym na podstawie
kodeksu pracy. Odbywa³oby siê to przede wszyst-
kim ich kosztem, a to nie jest wskazane.

Myœlê, ¿e zmiany, o których dzisiaj mówimy,
mo¿na podzieliæ na grupy. S¹ zmiany jak najbar-
dziej godne poparcia, co do których nie ma ¿a-
dnych w¹tpliwoœci. Mam tu na myœli oczywiœcie
sprawê regulacji dotycz¹cych wydawania œwia-
dectw pracy. Tu nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci.

Pewne w¹tpliwoœci – mówi³ ju¿ o tym senator
Gruszka – budzi mo¿liwoœæ zatrudniania praco-
wników tymczasowych przez pracodawców, któ-
rzy dokonali w ostatnim czasie zwolnieñ grupo-
wych, ale myœlê, ¿e mo¿na zaryzykowaæ i ¿e nie
powinno byæ z tym wiêkszego problemu. W mojej
ocenie nie ma jednak przekonuj¹cych argumen-
tów, które przemawia³yby za tym, aby skierowaæ
pracownika do wykonywania pracy tymczasowej
na rzecz jednego pracodawcy przez okres nie-
przekraczaj¹cy ³¹cznie osiemnastu miesiêcy
w ci¹gu trzydziestu szeœciu miesiêcy. Jak wiemy,
obecna sytuacja pozwala na zatrudnianie praco-
wnika tymczasowego na takich warunkach ³¹cz-
nie przez dwanaœcie miesiêcy. I wydaje mi siê, ¿e
takie rozwi¹zanie, które dzisiaj funkcjonuje, jest
zupe³nie wystarczaj¹ce. Zwiêkszenie tego limitu
do osiemnastu miesiêcy w ci¹gu trzydziestu sze-
œciu miesiêcy oznacza bowiem, ¿e pracodawca
mo¿e mieæ takie zapotrzebowanie na prace, jakie
mo¿na by przyrównaæ do zapotrzebowania na
pracê na po³owê etatu lub przez pó³ roku, i mo¿e
je zaspokajaæ, zatrudniaj¹c pracowników tym-
czasowych, chocia¿ w takiej sytuacji mo¿e, a na-
wet powinien zatrudniæ pracownika na czas
okreœlony. Przecie¿ taka forma kodeksowa ist-
nieje. WeŸmy nawet obowi¹zuj¹cy tak zwany pa-
kiet antykryzysowy. Tam okreœlono, i¿ maksy-
malny czas zatrudnienia na czas okreœlony na
podstawie jednej lub kilku umów wynosi dwa-
dzieœcia cztery miesi¹ce, przy za³o¿eniu, ¿e prze-
rwy pomiêdzy poszczególnymi umowami nie bê-
d¹ przekracza³y trzech miesiêcy. Ja mam wra¿e-
nie – o czym mówi³em zreszt¹ wczeœniej – ¿e regu-
lacje umów na czas okreœlony i zatrudnienie pra-
cowników tymczasowych okreœlone w tej propo-
zycji, nad któr¹ procedujemy, s¹ tak mocno do
siebie zbli¿one, ¿e mog¹ stanowiæ w³aœnie tê nie-
zdrow¹, niepotrzebn¹ konkurencjê, o której
wspomnia³em. I to nie jest korzystne rozwi¹za-
nie. Tak jak powiedzia³em, wydaje siê, ¿e obecnie
obowi¹zuj¹ce rozwi¹zanie, czyli okres dwunastu
miesiêcy, jest zupe³nie wystarczaj¹ce.

Jeszcze jedna uwaga przy okazji omawianej
ustawy. Myœlê, ¿e jest tu pewna niespójnoœæ, któ-
rej byæ nie powinno. Z jednej strony liberalizuje-
my przepisy o pracownikach tymczasowych,
a z drugiej strony mamy tak¹ sytuacjê, która jest
niczym nieuzasadniona. Mam tu na myœli to, ¿e
przepisy o wykroczeniach przeciwko pracowni-
kom tymczasowym s¹ ³agodniejsze ni¿ przepisy
wykroczeniowe zawarte w kodeksie pracy
w art. 281 i 283. Tak jak powiedzia³em, nie znaj-
dujê ¿adnego uzasadnienia, aby takie zró¿nico-
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wanie istnia³o. Myœlê, ¿e jest to pewna niespój-
noœæ w prawie i nale¿a³oby to jak najszybciej ure-
gulowaæ. Przypomnê, ¿e w kodeksie pracy wpro-
wadziliœmy bardzo zaostrzone sankcje za wykro-
czenia, w wysokoœci od 1 tysi¹ca do 30 tysiêcy z³,
a ustawa o pracownikach tymczasowych przewi-
duje jedynie sankcje ogólne wynikaj¹ce z kodek-
su wykroczeñ, w wysokoœci od 20 do 5 tysiêcy z³.
Takiej sytuacji nie powinno byæ, jest to wed³ug
mnie niczym nie uzasadnione i to powinno byæ jak
najszybciej uregulowane.

Pani Marsza³ek, pozwolê sobie z³o¿yæ poprawkê
reguluj¹c¹ tê materiê, o której mówi³em, a która
wzbudza moje w¹tpliwoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.
Czy ktoœ jeszcze siê zdecydowa³ i chce siê zapi-

saæ do debaty?

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowni Senatorowie! Zaproszeni Goœcie!
Daj¹c wyraz dba³oœci o wartoœæ dodan¹, o któr¹

tu czêsto jesteœmy proszeni, mogê jedynie powie-
dzieæ, ¿e podpisujê siê pod tym, co do tej pory po-
wiedzia³ pan senator Dajczak.

Ale chcia³bym jeszcze powiedzieæ, w ramach tej
wartoœci dodanej, ¿e przedstawiona przez mini-
stra informacja, która nie wyp³ywa³a z jego stano-
wiska wobec tej ustawy, a jedynie przekazywa³a
to, co dzia³o siê na forum Sejmu, nie bardzo mnie
przekona³a. Otó¿ ja uwa¿am, ¿e z jednej strony
dajemy marchewkê, to znaczy przed³u¿amy
okres, w którym na podstawie tej ustawy praco-
dawca mo¿e zatrudniaæ pracowników tymczaso-
wych, a z drugiej strony zdejmujemy karby, ¿e tak
powiem, tych szeœciu miesiêcy, w czasie których
pracodawca mo¿e zwolniæ pracowników, korzy-
staj¹c ze zwolnieñ grupowych. Aby temu przeciw-
dzia³aæ, proponujê poprawkê przywracaj¹c¹
art. 3. Robiê to z dwóch powodów. Po pierwsze, nie
mam mo¿liwoœci ingerencji w art. 8, w którym jest
mowa o tych trzech miesi¹cach, i wyd³u¿enia tego
okresu w stosunku do pracowników zwolnionych
o kolejne trzy miesi¹ce, a wiêc do szeœciu miesiê-
cy. Po drugie, komisje, które nad tym debatowa³y,
uzyskane informacje… Komisje niewystarczaj¹co
siê nad tym zastanowi³y. Chodzi o to, ¿eby one
mog³y siê ponownie pochyliæ nad art. 3. W zwi¹z-
ku z tym wnoszê o przywrócenie art. 3 w ca³oœci.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Szanowni Pañstwo, zamykam dyskusjê.
Nie ma przemówieñ do protoko³u, tak?
Poniewa¿ s¹ wnioski o charakterze legislacyj-

nym, wniosek pana senatora Dajczaka i wniosek
pana senatora Gruszki, bardzo proszê odpowied-
nie komisje, czyli Komisjê Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej,
o ustosunkowanie siê do tych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê bardzo goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 690,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 690A
i nr 690B.

Bardzo proszê pana senatora W³adys³awa Daj-
czaka, który jest sprawozdawc¹ Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
o zabranie g³osu.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie z prac nad bêd¹c¹ posel-
skim projektem ustaw¹ o zmianie ustawy o pomo-
cy spo³ecznej.

Ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy, ma na
celu przede wszystkim stworzenie samorz¹dom
powiatowym podstawy prawnej do wspomagania
ze œrodków w³asnych rodzin zastêpczych. W obe-
cnej sytuacji podstaw¹ prawn¹ w tej dziedzinie
jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej. Konkretnie w art. 78 tej ustawy przewiduje
siê udzielenie pomocy pieniê¿nej rodzinie za-
stêpczej na czêœciowe pokrycie kosztów utrzy-
mania ka¿dego umieszczonego w niej dziecka.
Podstaw¹ ustalenia wysokoœci pomocy pieniê¿-
nej jest kwota 1 tysi¹ca 621 z³. Wymieniony arty-
ku³ nie pozwala na to, aby samorz¹d powiatowy
móg³ zwiêkszaæ wysokoœæ tej kwoty, okreœlaæ wy-
¿sze kwoty, które wspomaga³yby funkcjonowa-
nie tych rodzin. I st¹d propozycja dodania w pro-
jekcie ustawy art. 78a, który daje radzie powiatu
mo¿liwoœæ zwiêkszania wysokoœci pomocy pie-
niê¿nej wynikaj¹cej w³aœnie z tego wczeœniejsze-
go artyku³u. Ponadto podwy¿szenie tej kwoty bê-
dzie mog³o byæ sfinansowane wy³¹cznie ze œrod-
ków w³asnych powiatu.

44. posiedzenie Senatu w dniu 18 listopada 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej 43

(senator W. Dajczak)



Przewidziane jest równie¿ uprawnienie dla sa-
morz¹du powiatowego polegaj¹ce na tym, ¿e sa-
morz¹d w projekcie odpowiedniej uchwa³y mo¿e
tak¿e zak³adaæ zró¿nicowanie tej dodatkowej po-
mocy, mog¹ byæ okreœlone równie¿ dodatkowe
uwarunkowania, których spe³nienie bêdzie jed-
nym z kryteriów przyznania pomocy.

Jak dowiedzieliœmy siê na posiedzeniu komisji
i jak mówi³ przedstawiciel rz¹du, taki projekt zg³a-
szali wczeœniej przedstawiciele ró¿nych samo-
rz¹dów powiatowych. To rozwi¹zanie jest jak naj-
bardziej po¿¹dane i dobrze, ¿e siê tu znazla³o.
Myœlê, ¿e jest ono ze wszech miar potrzebne. Dla-
tego Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej jednomyœlnie wnosi o przyjê-
cie proponowanego rozwi¹zania.

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I teraz zapraszam pana senatora Piotra Kaletê,

sprawozdawcêKomisjiRodziny iPolitykiSpo³ecznej.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
W zasadzie pan senator sprawozdawca ju¿ wy-

czerpa³ tematykê sprawozdania: moje jest bar-
dzo podobne. Niemniej jednak chcia³bym dodaæ,
¿e celem tej inicjatywy, poselskiej inicjatywy
ustawodawczej, jest stworzenie podstawy praw-
nej dla powiatów do wspomagania ze œrodków
w³asnych rodzin zastêpczych. Ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej w art. 78
przewiduje udzielenie pomocy pieniê¿nej rodzi-
nie zastêpczej na czêœciowe pokrycie kosztów
utrzymania ka¿dego umieszczonego w niej dziec-
ka. Propozycja dodania w projekcie ustawy
art. 78a umo¿liwi radzie powiatu podwy¿szenie
kwoty pomocy pieniê¿nej. Podwy¿szenie tej kwo-
ty bêdzie mog³o byæ sfinansowane wy³¹cznie ze
œrodków w³asnych powiatu. Poza tym propono-
wany projekt ustawy umo¿liwi radzie powiatu
zró¿nicowanie tej dodatkowej pomocy, która mo-
¿e byæ uwarunkowana spe³nieniem okreœlonych
kryteriów, przyjêtych w stosownej uchwale tej¿e
rady.

Reasumuj¹c, je¿eli Wysoka Izba przyjmie ten
projekt ustawy, rada powiatu mo¿e zwiêkszyæ
œrodki na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastêpczej – ale nie musi – oraz
mo¿e okreœliæ zró¿nicowanie tej kwoty – ale tak¿e

nie musi – i uzale¿niæ to od spe³nienia przyjêtych
warunków.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, rzadko bywa, ¿e
izba ni¿sza polskiego parlamentu jest tak jedno-
myœlna w podejmowaniu projektów ustaw. A ten
projekt ustawy Sejm przyj¹³ jednog³oœnie – nie by-
³o ¿adnych g³osów sprzeciwu ani nikt siê od g³osu
nie wstrzyma³. Tak¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej na swoim posiedzeniu w dniu 4 listo-
pada bie¿¹cego roku jednog³oœnie przyjê³a propo-
zycjê nowelizacji tej ustawy.

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panom senatorom sprawozdaw-

com za wyczerpuj¹ce omówienie prac komisji.
I teraz bêd¹ pytania.
Pan senator Paszkowski i pan senator… Tylko

bardzo bym prosi³a obu panów tutaj… O, ju¿ pa-
nowie s¹, dobrze.

Bardzo proszê, pan senator Bohdan Paszkow-
ski, a potem pan senator Tadeusz Gruszka.

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam takie pytanie do sprawozdawcy, pana se-

natora Dajczaka. W ustawie mówi siê o podwy¿-
szeniu kwoty, a ja chcia³bym zapytaæ, jaka to jest
œrednio kwota – chodzi mi o kwotê na wspomaga-
nie rodzin zastêpczych – i ewentualnie jak to siê
ma chocia¿by do kosztów ponoszonych w domach
dziecka czy w innych placówkach opiekuñczo-
-wychowawczych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Podczas pracy Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego takie pytania pada³y i tak¹ informacjê otrzy-
maliœmy. Jest to faktycznie dosyæ ciekawa infor-
macja i ona tak naprawdê uzasadnia tê ustawê,
nad któr¹ dzisiaj procedujemy, wystarczy spoj-
rzeæ… Podano nam œrednie koszty utrzymania za
rok 2007, one kszta³tuj¹ siê na poziomie… W spo-
krewnionej rodzinie zastêpczej to jest 660 z³,
w niespokrewnionej – 843 z³, w zawodowej rodzi-
nie zastêpczej – 1248 z³ i w ca³odobowych placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych – 2551 z³,
z czego w placówkach typu rodzinnego – 1800 z³.
Czyli to zró¿nicowanie uzasadnia projekt, nad
którym dzisiaj debatujemy. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, senatorowie Tadeusz Gruszka i Kowalski,
a potem pan senatora Meres. Teraz dwa pytania.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê, Pani
Marsza³ek. Akurat pytanie, które chcia³em zadaæ,
by³o identyczne z poprzednim.)

To dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Kowalski i pan se-

nator Meres.

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do Komisji Rodziny i Polityki Spo-

³ecznej. Czy komisja zastanawia³a siê nad tym,
jak wygl¹da wspó³praca miêdzy instytucjami po-
wo³anymi do pomocy rodzinie a sêdziami rodzin-
nymi na etapie ustanawiania tych rodzin zastêp-
czych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Momencik, jeszcze senator Meres, po dwa py-

tania.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam takie pytanie, trochê mo¿e bardziej prak-

tyczne. Ustawa ma wprowadziæ mo¿liwoœæ szer-
szego materialnego wsparcia rodzin. Ju¿ zosta³o
tu powiedziane, na jakim mniej wiêcej poziomie
mo¿e byæ to wsparcie. W praktyce ma to spowodo-
waæ – myœlê, ¿e sprawozdawca mi na to pytanie
odpowie – zwiêkszenie liczby rodzin zastêpczych.
Tylko jak to siê stanie? W jaki sposób mo¿na ten
cel osi¹gn¹æ? Bo w zasadzie og³aszaj¹c tê ustawê,
nie uzyskamy tego efektu bez jakiegoœ dodatko-
wegowsparcia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ na te pytania.

Senator Piotr Kaleta:
Mogê, Pani Marsza³ek?
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi o py-

tanie pierwsze, to komisja nie zastanawia³a siê
nad tym problemem na swoim posiedzeniu.

A jeœli chodzi o pytanie drugie, mogê tylko po-
wiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e to nie jest sprawa,
któr¹ mo¿na uregulowaæ w jakiœ sposób ustaw¹.
Ustawa stwarza tylko pewne mechanizmy, ona
buduje pewien klimat, dziêki któremu rodzina za-

stêpcza powstaje, jest w jakiœ sposób dostrzegana
przez ustawodawcê, który równie¿ stwarza pewne
warunki, tak¿e finansowe, ¿eby rodzina zastêpcza
mog³a powstaæ. Ale, tak jak powiedzia³em, nie
mo¿na wywo³aæ tego ustaw¹, bo to jest proces, bo
musi byæ odpowiednie podejœcie do zagadnienia
rodzin zastêpczych, rodzinnych domów dziecka,
rodzin, które chc¹ siê tym zaj¹æ. A to s¹ ludzie,
którzy z bardzo wielu rzeczy rezygnuj¹, rezygnuj¹
ze swojej dotychczasowej dzia³alnoœci, dotych-
czasowej pracy po to, ¿eby ca³kowicie ofiarowaæ
siê drugiemu cz³owiekowi, w tym przypadku
dziecku.

Mnie siê wydaje – to jest mój osobisty pogl¹d –
¿e aby w Polsce mog³y powstawaæ rodziny zastêp-
cze, inne formy opieki, rodzinne domy dziecka,
musi byæ zbudowany po prostu odpowiedni kli-
mat, w którego tworzenie w³¹czy siê wiele instytu-
cji, instytucje samorz¹dowe, ale tak¿e media. To
musi byæ pewien proces, który bêdzie trwa³. Nie
jednorazowa akcja, tylko akcja, która bêdzie ca³y
czas uœwiadamia³a polskiemu spo³eczeñstwu, ¿e
rodziny zastêpcze, rodzinne domy dziecka, inne
formy opieki nad dzieckiem s¹ po prostu potrzeb-
ne, s¹ niezbêdne.

Ja przypomnê, ¿e Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej rok 2009 ustanowi³ Rokiem Rodziny Zastêp-
czej. I powiem szczerze, ¿e trochê ubolewam nad
tym, ¿e tak naprawdê jest to pierwsza inicjatywa,
która idzie w tym kierunku, aczkolwiek jest to
krok nieznaczny. Powiedzmy sobie szczerze, jest
to tylko stworzenie pewnych mechanizmów, pew-
nych obszarów dla œrodowisk samorz¹dowych,
a ze strony pañstwa nic za tym nie idzie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Stanis³aw Jurcewicz.
Czy ktoœ jeszcze? Bo jeœli nie, to bêdzie ostatnie

pytanie.
To proszê, pan senator Stanis³aw Jurcewicz,

ostatnie pytanie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
To ja mo¿e skierujê moje pytanie do kolegi se-

natora Kalety, jak ju¿ jest przy mównicy.
W swojej wypowiedzi u¿y³ pan takiego stwier-

dzenia, ¿e o wysokoœci kwot bêd¹ decydowa³y ra-
dy. Czy w czasie posiedzenia pañstwa komisji – bo
na naszym nie – by³a mowa o jakichœ za³o¿eniach,
poza œrodkami w³asnymi, które wspomog³yby…
Bo przecie¿ wiemy, jakimi œrodkami w³asnymi
dysponuje powiat, one generalnie s¹ bardzo nie-
wielkie. Czy mo¿e ten w¹tek pomocy nie tylko
z bud¿etu, ze œrodków w³asnych powiatu, gdzieœ
w dyskusji siê przewin¹³? Bo je¿eli nie, to jak bê-
dzie pan minister, dopytam. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Senator Piotr Kaleta:
Myœlê, ¿e pan senator sam sobie odpowiedzia³ –

o to trzeba dopytaæ pana ministra, bo na posie-
dzeniu naszej komisji takiej dyskusji nie by³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panom senatorom sprawozdawcom.
Tenprojektustawyzosta³wniesionyprzezpos³ów.
Do prezentowania stanowiska rz¹du zosta³

upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.
Witamy serdecznie pana ministra Marka Bu-

ciora, podsekretarza stanu.
Pan minister, widzê, zmierza ju¿ tutaj, aby

przedstawiæ stanowisko rz¹du i odpowiedzieæ na
pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Pos³owie!
W³aœciwie stanowisko rz¹du zosta³o ju¿ przed-

stawione, ono jest oczywiœcie pozytywne, i w zwi¹z-
ku z tym ja nie bêdê przed³u¿a³. Ale podczas dys-
kusji, która tu siê wywi¹za³a, wynotowa³em sobie
dwa zasadnicze pytania. Pierwsze to pytanie, jaka
kwota jest œrednio przeznaczana na wspomaganie
rodzin zastêpczych. Drugie to pytanie, jak to zwiê-
kszy liczbê rodzin zastêpczych. Pan senator spra-
wozdawca przedstawi³ te kwoty, ale ja chcia³bym te
kwoty podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza grupa to
kwota dotycz¹ca spokrewnionej rodziny zastêp-
czej – 660 z³, niespokrewnionej rodziny zastêpczej
– 843 z³, i zawodowej rodziny zastêpczej – 1 tysi¹c
248 z³. I to jest dla mnie jedna grupa. Druga grupa
tych kwot to s¹ kwoty zwi¹zane z ca³odobowymi
placówkami opiekuñczo-wychowawczymi, to s¹
2 tysi¹ce 551 z³ w domach dziecka i 1 tysi¹c 800 z³
w placówkach typu rodzinnego. Ja to widzê jako
drug¹ grupê. Ta druga grupa to s¹ te du¿e de facto
domy dziecka, w których dzieci jednak nie znajdu-
j¹ w³aœciwego œrodowiska rodzinnego, a ona po-
ch³ania, jak widaæ, doœæ du¿e kwoty w porównaniu
z kilka razy ni¿szymi kwotami z pierwszej grupy.
Bo je¿eli w niespokrewnionej rodzinie zastêpczej to
s¹ 843 z³, a w du¿ym domu dziecka – 2 tysi¹ce
551 z³, to znaczy, ¿e w rodzinie zastêpczej, w której
s¹ lepsze warunki, lepsze wzorce, lepsze wzorce
kulturowe, bo widaæ ojca, widaæ matkê, a w ka¿-
dym razie osoby, które powinny zastêpowaæ ojca
i matkê, jest 1/3 tych œrodków, które s¹ w domu
dziecka.

I je¿eli spojrzymy jeszcze od tej strony, ¿e w
drugiej grupie, z tymi du¿ymi kwotami, w dzisiej-
szym prawodawstwie, w ustawie jest zagwaranto-
wane prawo podniesienia przez radê powiatu tych
kwot, czyli w domu dziecka ta kwota 2 tysiêcy
551 z³ mog³aby byæ de facto jeszcze wy¿sza, a my
dziœ mówimy o daniu prawa podniesienia kwot
w rodzinach zastêpczych, w których te kwoty s¹
trzy razy ni¿sze, to oznacza to tyle, ¿e rodzina za-
stêpcza ma koszt utrzymania dziecka pokrywany
tylko w czêœci, bo ona z za³o¿enia resztê sama po-
krywa. I to jest swoista bariera w tworzeniu rodzin
zastêpczych. Je¿eli rada powiatu bêdzie mog³a
zwiêkszyæ wspomaganie rodzin zastêpczych, to
bêdzie, mam tak¹ nadziejê, to robiæ, miêdzy inny-
mi równie¿ z tego powodu, ¿e w ten sposób mo¿e
pozbêdzie siê tych du¿ych domów dziecka. Bo de
facto bêdzie mia³a mo¿liwoœæ w przysz³oœci, w ja-
kimœ d³u¿szym czasie, zmniejszyæ liczbê domów
dziecka. Czyli odpowiadaj¹c na pytanie, czy jest
zwi¹zek miêdzy liczb¹ rodzin zastêpczych a liczb¹
domów dziecka, nale¿y wskazaæ, ¿e tak, ¿e chyba
taki zwi¹zek mo¿na zauwa¿yæ. I oczywiœcie jest to
jeden krok. To nie jest coœ zasadniczego, co doko-
na³oby jakiejœ rewolucji, jakiegoœ ca³kowitego
przemeblowania, ale jest to jeden z tych elemen-
tów, coœ, co zmierza, jak rozumiem, we w³aœci-
wym kierunku. St¹d w pe³ni pozytywne stanowis-
ko rz¹du w sprawie tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ pytania?
Bardzo proszê, pan senator Bohdan Paszkow-

ski, potem pan senator Piotr Kaleta. Po dwóch se-
natorów…

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam takie pytanie, bo mówimy o rodzinach za-

stêpczych: czy ministerstwo prowadzi jak¹œ sta-
tystykê, czy ma wiedzê na temat takiej sytuacji,
kiedy dziecko jest kierowane do rodziny zastêp-
czej i to siê nie udaje z tego wzglêdu, ¿e opiekuno-
wie okazuj¹ siê niewydolni wychowawczo czy te¿
s¹ inne przyczyny, i trzeba wkroczyæ i odebraæ
dziecko tej rodzinie zastêpczej? Czy prowadzicie
pañstwo tak¹ statystykê i jak to ewentualnie wy-
gl¹da na tle liczby rodzin zastêpczych, które fun-
kcjonuj¹ w naszym kraju?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, drugi z kolegów senatorów.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
PanieMinistrze,pieni¹dze rzeczywiœcie s¹potrzeb-

ne osobom, które prowadz¹ opiekê nad dzieæmi, nie-
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zale¿nie od tego, czy to s¹ te instytucjonalne domy
dziecka czy rodzinne domy dziecka, ale tak na dobr¹
sprawêopieni¹dzachnajmniejwiedz¹dzieci i, powie-
dzmy sobie szczerze, te dzieci s¹ najmniej
zainteresowane tymi pieniêdzmi. Czasami mo¿na od-
nieœæ wra¿enie, ¿e dziecko woli ¿yæ troszkê biedniej,
troszkê bardziej niewygodnie, bez jakichœ piêknych
pluszowych misiów, bez komputerów, ale tak, ¿eby
w³aœnie mia³o mo¿liwoœæ zwracania siê do swoich ro-
dziców czy opiekunów s³owami „mamo”, „tato”.

Tak jak powiedzia³em w sprawozdaniu, rok 2009
jest rokiem promocji rodzin zastêpczych. Panie Mi-
nistrze, czy pan ma poczucie dobrze spe³nionego
zadania, tego, ¿e rzeczywiœcie ten rok 2009 zosta³
dobrze wykorzystany do promocji tej innej formy
opieki nad dzieckiem? Dzisiaj bêdziemy debatowaæ
nad przyjêciem propozycji ustanowienia roku ma-
³ych ojczyzn. Czy nie odnosi pan wra¿enia, ¿e to s¹
tylko takie puste has³a, bo trzeba po prostu coœ wy-
myœliæ, ¿eby to ³adnie brzmia³o, a za tym tak na do-
br¹ sprawê nie id¹ ¿adne dzia³ania? Bo podjêcie ta-
kiej uchwa³y w jakiœ sposób obliguje do tego, aby
danym tematem, danym zagadnieniem polski par-
lament bardziej siê zajmowa³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeœli pan senator pozwoli, to zanim poproszê

pana ministra o odpowiedŸ, powiem, ¿e nie chcia-
³abym, ¿eby pan siê zagalopowa³, Panie Senato-
rze. Bêdziemy przyjmowaæ uchwa³ê, ale jak dot¹d
uchwa³y senackie by³y mocno obudowane kalen-
darzem ró¿nych zdarzeñ, proponowanych te¿
przez senatorów. Nie chcia³abym, ¿ebyœmy mówi-
li, ¿e to s¹ puste has³a. Myœlê, ¿e pan tutaj nieco
wyprzedzi³ bieg wydarzeñ, bo jeszcze na razie nie
podjêliœmy tej uchwa³y.

Bardzo proszê, Panie Ministrze…
(Senator Piotr Kaleta: Pani Marsza³ek, bardzo

dziêkujê za tê sugestiê, ale ja po prostu siê pod-
pieram przyk³adem. Dzisiaj bêdziemy przyjmo-
waæ kolejn¹ uchwa³ê, a ta, która obowi¹zuje
w tym roku, jak siê okazuje, niewiele wnios³a.

Ale tamtej my nie przyjmowaliœmy, tamta nie
by³a nasz¹ uchwa³¹.

(Senator Piotr Kaleta: Ale inicjatywê ustawo-
dawcz¹ ma tak¿e Senat.)

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Proszê pañstwa, sprawdzam statystyki, ile jest

dzieci w rodzinach zastêpczych. I je¿eli spojrzymy
na statystykê dotycz¹c¹ dzieci w rodzinach zastêp-

czych spokrewnionych z dzieckiem, to zobaczymy,
¿e w 2008 r. takich dzieci by³o czterdzieœci osiem ty-
siêcy czterysta piêædziesiêcioro. Tyle by³o tych dzie-
ci. Je¿eli jest pytanie o liczbê dzieci w rodzinach za-
stêpczych niespokrewnionych z dzieckiem, to trze-
ba powiedzieæ, ¿e tu jest zasadniczo mniej, bo ta li-
czba to dziesiêæ tysiêcy sto czterdzieœci troje dzieci.
Je¿eli mówimy o jakichœ przypadkach odbierania
dzieci z rodziny zastêpczej, bo tam nast¹pi³o coœ
niegodziwego, coœ niew³aœciwego, co spowodowa³o,
¿e trzeba odebraæ dzieci, to te przypadki s¹ z regu³y
bardzo mocno nag³aœniane przez media. I chocia¿-
by z tego powodu – ja nie mam w tej chwili ¿adnej
statystyki, ile jest takich dzieci, musielibyœmy to
sprawdziæ – mam wra¿enie, ¿e w porównaniu z tymi
piêædziesiêcioma tysi¹cami dzieci w rodzinach za-
stêpczych jednak to nie mo¿e byæ du¿o. To jest jakiœ
ma³y odsetek.

Przypomnê jeszcze, ¿e pewnie wiêkszym pro-
blemem jest to, ¿e oko³o dwudziestu trzech tysiê-
cy dzieci jest w domach dziecka. I to jest prawdzi-
wa tragedia, bo tam rzeczywiœcie nie ma ¿a-
dnych… to znaczy mo¿e nie ¿adnych, ale na pew-
no nie s¹ to takie warunki, w których jest tak, ¿e
dziecko mówi „mamo”, „tato”, a w ka¿dym razie to
„mamo”, „tato” jest mówione du¿o, du¿o rzadziej.

I je¿eli jest pytanie, czy rok 2009 jest dobrze wy-
korzystany, to nale¿y stwierdziæ, ¿e móg³ byæ lepiej
wykorzystany. Oczywiœcie, ¿e móg³ byæ lepiej wy-
korzystany. Dopiero w koñcu pierwszego pó³rocza,
30 czerwca, tego roku projekt za³o¿eñ do ustawy
o pieczy zastêpczej zosta³ przyjêty przez Radê Mini-
strów. W tej chwili jeszcze tocz¹ siê prace. Rz¹dowe
Centrum Legislacji przygotowuje projekt ustawy.
Ale to oznacza równie¿ tyle, ¿e ten projekt, ponie-
wa¿ jest doœæ szeroki… Jest to projekt, który ma na
celu równie¿ zwiêkszenie pracy z rodzin¹, w której
w³aœnie jest to dziecko i w której mo¿e nie ma ono
takich warunków, jakie mia³oby gdzieœ indziej, ale
jednak ma matkê i ojca. Chodzi o to, ¿eby przyj¹æ
taki projekt, który spowoduje, ¿e dziecko nie bê-
dzie musia³o opuszczaæ w³asnej rodziny, a je¿eli j¹
opuœci, to w nied³ugim czasie do niej powróci, bo
zostanie podjêta odpowiednia praca z t¹ rodzin¹.
I o to chyba chodzi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze ktoœ oprócz pana senatora Piotra
Kalety chce zabraæ g³os?

Jeszcze pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Ministrze, ja wracam do tej strony finan-
sowej, bo ona jednak rzutuje na to, jak¹ dynamikê
bêd¹ mia³y te zdarzenia, o których pan mówi. Py-
tanie jest takie – bo pocz¹tek pana wypowiedzi by³
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w kontekœcie mego pytania – czy jest jakiœ pakiet,
który spowoduje przyœpieszenie adopcji? Bo mó-
wi³ pan w³aœnie, ¿e celem jest miêdzy innymi
zmniejszenie liczby domów dziecka. Gdyby w tym
kontekœcie móg³ pan powiedzieæ, co pañstwo jako
rz¹d zamierzaj¹ uczyniæ… Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz proszê, jeszcze pan senator Kaleta, bo to

s¹ serie po dwa pytania. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, rz¹d przyj¹³ tak¹ strategiê, ¿e

do 2016 r. chce zlikwidowaæ wszystkie domy
dziecka. I to jest chwalebne, to krok, bardzo du¿y
krok we w³aœciwym kierunku. Ale moje pytanie
jest takie: czy pan minister dzisiaj by³by w stanie
odpowiedzieæ na pytanie, czy jest to realne, czy
ten termin jest realny? Czy jest to mo¿liwe do
zrealizowania?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszêsiêustosunkowaædo tychdwóchkwestii.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Proszê pañstwa, je¿eli mówimy o dynamice, i to

jeszcze o dynamice w aspekcie ustawy, która dziœ
jest omawiana, to oczywiœcie trzeba powiedzieæ,
¿e je¿eli dajemy tylko pewne mechanizmy, to
trudno przewidzieæ, jakie to bêdzie mia³o prze³o-
¿enie. Bo jest to tylko uprawnienie dla rady po-
wiatu, wy³¹cznie uprawnienie, a wiêc jedna rada
powiatu z niego skorzysta, druga nie skorzysta –
zobaczymy, co siê oka¿e, nie chcia³bym byæ proro-
kiem w tej sprawie.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce roku 2016
i likwidacji wszystkich domów dziecka, to wydaje
siê jednak, ¿e domy dziecka zawsze w jakimœ tam,
choæby marginalnym, zakresie jednak istniej¹
w poszczególnych krajach. Ca³kowita likwidacja
pewnie bêdzie bardzo trudna, ale mo¿e uda siê
zrobiæ coœ takiego, ¿e do domów dziecka nie bêd¹
trafia³y dzieci poni¿ej dziesi¹tego roku ¿ycia, bo to
jest jedna z podstawowych spraw, a poza tym te
domy bêd¹ po prostu poma³u wymieraæ. Nie
wiem, czy to siê uda, miejmy nadziejê, ¿e te roz-
wi¹zania bêd¹ umo¿liwia³y pójœcie w takim kie-
runku, ¿e liczba rodzin zastêpczych, czy to spo-

krewnionych, czy niespokrewnionych, bêdzie na
tyle du¿a, ¿e nie bêd¹ potrzebne du¿e domy dziec-
ka. Ale mo¿e siê okazaæ, ¿e mówienie o tym, ¿e nie
bêdzie ¿adnego domu dziecka, jest trochê utopij-
ne. Zobaczymy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz…
(Senator Piotr Kaleta: Czy móg³bym…)
Czy to à propos? To proszê bardzo.
A potem pan senator Wojciechowski.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Ministrze, ja mia³bym tylko tak¹ pro-

œbê… Albo mi to umknê³o, albo pan nie odpowie-
dzia³ na moje pytanie, czy rz¹d ma jak¹œ strategiê
likwidacji tych domów. Je¿eli nie mo¿e pan odpo-
wiedzieæ w tej chwili, to prosi³bym o odpowiedŸ na
piœmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Senatorze, przede wszystkim, jeszcze raz

mówiê, zosta³ przygotowany projekt za³o¿eñ usta-
wy o pieczy zastêpczej, w tej chwili s¹ rozwi¹zywa-
ne kwestie legislacyjne. Dziœ zosta³ te¿ przyjêty –
to z kolei taki uk³on w kierunku pañskiego ugru-
powania – przez Komisjê Polityki Spo³ecznej i Ro-
dziny w Sejmie i skierowany do dalszych prac pro-
jekt Prawa i Sprawiedliwoœci dotycz¹cy rodzin za-
stêpczych. Zobaczymy, jak to wszystko siê u³o¿y,
ja mam nadziejê, ¿e rz¹d ze swoim projektem do-
³¹czy. Oczywiœcie szerszej odpowiedzi udzielimy
na piœmie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê jeszcze zostaæ, Panie Ministrze. Jesz-

cze pan senator Wojciechowski i pani senator
Adamczak.

Czy ktoœ jeszcze pragnie zadaæ pytanie?
Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ja ju¿ otrzyma³em czêœæ odpowiedzi na pytania,
które zamierza³em zadaæ. Ale chodzi mi w³aœnie
o te dwadzieœcia trzy tysi¹ce dzieci, które przeby-
waj¹ aktualnie w domach dziecka. Wiêkszoœæ
z nich to dzieci, które maj¹ rodziny, i to przewa¿-
nie rodziny pe³ne. Bardzo wa¿nym powodem tego,
¿e dzieci trafiaj¹ do domów dziecka, jest oprócz
pewnej niewydolnoœci – jak to siê bardzo nie³a-
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dnie mówi – wychowawczej rodzin, tak¿e ubó-
stwo. Czy w tym zakresie planowana jest jakaœ
pomoc, aby zmniejszyæ liczbê dzieci trafiaj¹cych
do domów dziecka?

I drugie pytanie, bardzo ogólne. Chodzi mi
o dzia³ania ró¿nych instytucji, sformalizowane
i mniej sformalizowane, na przyk³ad powiatowego
centrum pomocy rodzinie czy s¹du rodzinnego.
Jak te instytucje oddzia³uj¹, aby dzieci trafia-
j¹cych do domów dziecka by³o mniej? Bo stwarza-
nie warunków w domu dziecka to jest takie zmniej-
szanie z³a, a ¿eby to z³o zwalczaæ, nale¿a³oby stwo-
rzyæ takie warunki – zdajê sobie sprawê, ¿e to jest
niemo¿liwe – aby te dzieci w ogóle nie trafia³y do do-
mów dziecka czy do rodzin zastêpczych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Jeszcze pytanie pani senator Ma³gorzaty

Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Ministrze, mam takie zapytanie. Pan se-

nator Kowalski pyta³, jaka jest wspó³praca miê-
dzy s¹dami rodzinnymi a innymi instytucjami.
Z tego, co wiem, nie ma prawie ¿adnej. Nie ma po-
rozumienia, ka¿dy z osobna siê zastanawia. Roz-
mawia³am z sêdzi¹ rodzinnym i sêdzia rodzinny
mówi tak: pani senator, czy ja mam iœæ i prosiæ
kogoœ w opiece spo³ecznej, ¿eby coœ mówi³ na te-
mat tego dziecka? A zatem czy mo¿na zmieniæ to
ustawowo, zarz¹dziæ, ¿e sêdzia rodzinny musi siê
kontaktowaæ z opiek¹ spo³eczn¹, z PCPR? Czy
jest taka mo¿liwoœæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Tak, proszê pañstwa. W³aœnie w zwi¹zku z tym

zosta³y przygotowane za³o¿enia ustawy o pieczy
zastêpczej, które teraz s¹ przekuwane na odpo-
wiednie przepisy. I wœród tych przepisów staramy
siê umieœciæ rozwi¹zanie, które w³aœnie mia³o-
by… zmusiæ to oczywiœcie jest za du¿o powiedzia-
ne, ale wskazaæ s¹dom, ¿e w³aœciwe by³oby za-
siêgniêcie opinii w PCPR czy w opiece spo³ecznej.
Takie rozwi¹zanie chcemy wprowadziæ. Pamiêtaj-
my, ¿e s¹dy s¹ niezawis³e, a wiêc musimy te roz-

wi¹zania wprowadzaæ w miarê delikatnie. W przy-
padku rodzin du¿¹ rolê oczywiœcie bêdzie odgry-
wa³ specjalny asystent rodziny, który bêdzie mu-
sia³ wspó³pracowaæ z rodzin¹ znajduj¹c¹ siê
w trudnej sytuacji i wyprowadzaæ j¹ z problemów.
Bêd¹ zawierane odpowiednie kontrakty. To po-
winno sprzyjaæ powstawaniu w³aœciwych roz-
wi¹zañ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Rozumiem, ¿e na tym wyczerpujemy ten etap.

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³a siê pani senator Ma³go-

rzata Adamczak, a pan senator Tadeusz Gruszka
z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.

Czy ktoœ jeszcze siê zg³asza? Zanim pani sena-
tor podejdzie, to… Rozumiem, ¿e na razie nie.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Zastanawia³am siê ca³y czas, czy wzi¹æ udzia³

w dyskusji, ale ze wzglêdu na to, ¿e wspó³pracujê
ostatnio bardzo intensywnie z domem dziecka,
znam pewne sprawy, którymi bym jednak chcia³a
siê podzieliæ.

Tak naprawdê to od nas zale¿y, czy bêd¹ te ro-
dziny zastêpcze, czy nie. Je¿eli bêdziemy je pro-
mowaæ jako senatorowie czy parlamentarzyœci,
mówiæ, ¿e rodziny zastêpcze s¹ wa¿ne , to sytua-
cja mo¿e siê zmieniæ.

Druga sprawa. Nie wiem, czy pañstwo zdaj¹ so-
bie sprawê, dlaczego nie ma tylu rodzin zastêp-
czych, ile chcielibyœmy mieæ. Domów dziecka
mog³oby nie byæ. Ale je¿eli rodzina decyduje siê na
to, ¿eby zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹, wygl¹da to na-
stêpuj¹co. Najpierw jest wywiad œrodowiskowy
opieki spo³ecznej. Opieka chce zobaczyæ, jaki ro-
dzina ma dochód. Dalej – zaœwiadczenie rodzinne,
czy nie ma jakichœ chorób zakaŸnych, i tak po ko-
lei. Dalej, jest wywiad rodzinny PCPR i te¿ chc¹
mieæ te same zaœwiadczenia. A za chwilê nastêp-
ne, bo je¿eli dana rodzina ma byæ ustanowiona ro-
dzin¹ zastêpcz¹, to s¹d, który bêdzie rozpatrywa³
sprawê, poprosi o takie same zaœwiadczenia. Czy
nie mo¿na by³oby tu dokonaæ pewnych zmian?
Powiedzmy, ¿e je¿eli nale¿y to do obowi¹zku
PCPR, to PCPR przygotowuje ca³¹ dokumentacjê
w teczce, jednej, w której s¹ wszystkie zaœwiad-
czenia, wysy³a tê teczkê do s¹du i wszystko za³at-
wia siê od razu. Bo w istniej¹cej sytuacji rodzina
zastêpcza ju¿ w tym momencie siê zniechêca.
Skoro najpierw ma iœæ do psychiatry, a za chwilê
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dwa razy do lekarza rodzinnego, to stwierdzi fak-
tycznie… No, odechciewa siê na samym pocz¹t-
ku. Przepraszam, ¿e u¿yjê takich s³ów, ale stan
obecny nie zachêca do tego, ¿eby tworzy³y siê ro-
dziny zastêpcze. Czêsto jest tak, ¿e rodziny zawo-
dowe walcz¹ z PCPR. Niestety, to jest bardzo przy-
kre. Znam tak¹ rodzinê czy dwie, które skar¿¹ siê
na PCPR, które wrêcz z nim walcz¹. To takie sy-
tuacje, ¿e na przyk³ad dziecko przebywa gdzieœ
w placówce i za te dwa tygodnie, kiedy jest ono
w tej placówce, PCPR odbiera dofinansowanie,
które siê nale¿y rodzinie. Ustawa mówi zupe³nie
inaczej. Z tego, co pamiêtam, tylko w trzech przy-
padkach PCPR mo¿e odmówiæ œwiadczenia, które
nale¿y siê rodzinie zawodowej. Je¿eli to bêdzie wy-
gl¹da³o tak jak teraz, to rodzin zastêpczych nie bê-
dzie wiêcej, tylko mniej, tak jak wspomnia³ tu se-
nator Kaleta. Tak naprawdê nie zawsze musz¹
wchodziæ w to media. To zale¿y od nas. Je¿eli bê-
dziemy promowaæ to jako parlamentarzyœci, jako
osoby…

(Senator Piotr Kaleta: Bez mediów siê nie da.)
Wszystko pójdzie. Jeœli to nakrêcimy jako parla-

mentarzyœci, to media siê same w³¹cz¹. Tak ¿e
namawiam do tego, ¿eby zachêcaæ na swoich tere-
nach rodziny zastêpcze, rozmawiaæ z rodzinami
zastêpczymi o tym, jakie maj¹ problemy. Myœlê, ¿e
wtedy siê mo¿e udaæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê pani senator.
Pani senator jest bardzo oddana tym sprawom.

Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e mamy na sali osobê,
która bardzo dobrze zna te sprawy, zna je nie tylko
w teorii.

Czy jeszcze ktoœ zapisa³ siê do dyskusji?
Pani Senator? Nie. Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ nie ma wniosków o charakterze legis-

lacyjnym, informujê tylko, ¿e g³osowanie w spra-
wie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Dziêkujê
osobom towarzysz¹cym.

Panie i Panowie Senatorowie, na proœbê sena-
tora Kazimierza Wiatra po rozpatrzeniu nastêp-
nych punktów, czyli pi¹tego i szóstego, przyst¹pi-
my do rozpatrywania punktu jedenastego po-
rz¹dku obrad, który brzmi: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowa-
niu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
z bud¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañ-
stwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów pi¹tego i szóstego porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw; stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz ustawy
o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta.

Teksty ustaw znajd¹ pañstwo w drukach
nr 706 i 702, a sprawozdania komisji w drukach
nr 706A i 706B oraz odpowiednio w drukach
nr 702A oraz 702B.

Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Mariusza Witczaka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,
a nastêpnie sprawozdania komisji w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Proszê o sprawozdanie.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Nale¿y omawiaæ te ustawy ³¹cznie, poniewa¿

zmiany zapisane w tych dwóch ustawach, o któ-
rych przed chwil¹ mówi³a pani marsza³ek, przeni-
kaj¹ siê, uzupe³niaj¹ siê i rzutuj¹ swoimi przepi-
sami, nowym brzmieniem artyku³ów, na wybory
prezydenckie i wybory samorz¹dowe, oczywiœcie
w³¹cznie z ustaw¹ o bezpoœrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.

Gdybym mia³ ograniczyæ siê tylko do sprawo-
zdania komisji, to musia³bym pañstwu bardzo
krótko powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu naszej ko-
misji przyjêliœmy poprawki o charakterze legisla-
cyjnym, poprawki, które doprecyzowuj¹ przepisy
i w lepszy sposób wdra¿aj¹ okreœlone zmiany do-
konane w Sejmie. Komisja nie mia³a szczególnej
okazji do dyskusji na temat zmian, które zosta³y
dokonane w Sejmie. W zasadzie wys³uchaliœmy
tylko tych podstawowych kwestii, a skoncentro-
waliœmy siê na zmianach legislacyjnych. Do
zmian legislacyjnych, które zosta³y wypracowane
przez Biuro Legislacyjne i wspólnie przedyskuto-
wane, komisja nie mia³a ¿adnych zastrze¿eñ, ra-
zem poparliœmy te zmiany. Pozwoli³em sobie
wprowadziæ dwie poprawki, o których za chwilê
powiem. Wycofam siê z nich; zapowiedzia³em zre-
szt¹ na posiedzeniu komisji, ¿e rozpatrujê wa-
riant, i¿ po bardziej szczegó³owej analizie mogê siê
ewentualnie wycofaæ z tych poprawek. Za chwilê
o tym powiem.
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Teraz chcê pañstwu krótko powiedzieæ, na
czym polegaj¹ bardzo istotne zmiany w tych usta-
wach i czego dotyczy³y potem poprawki legislacyj-
ne, jeszcze lepiej wdra¿aj¹ce zmiany, które zosta-
³y dokonane w Sejmie. Przede wszystkim w tych
dwóch ustawach zosta³ zrealizowany, jak mo¿na
by roboczo to nazwaæ, tak zwany pakiet na rzecz
osób niepe³nosprawnych i osób powy¿ej siedem-
dziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Ten pakiet dla
osób niepe³nosprawnych jest ju¿ dobrze znany
opinii publicznej i parlamentarzystom, bowiem
zosta³ w du¿ej mierze zrealizowany w ustawie –
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskie-
go. Ustawa zosta³a skierowana przez pana prezy-
denta do Trybuna³u Konstytucyjnego, ale pod ko-
niec paŸdziernika tego roku trybuna³ pozytywnie
wypowiedzia³ siê na jej temat, w zwi¹zku z czym
niebawem prezydent j¹ podpisze. Tak naprawdê
to chyba tylko kilka dni zosta³o do podpisania tej
ustawy. Czyli ustawa – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego bêdzie ju¿ w przysz³o-
œci realizowa³a te¿ te istotne kwestie, o których te-
raz pañstwu powiem.

Pakiet dla niepe³nosprawnych to oczywiœcie
mo¿liwoœæ nieosobistego g³osowania, czyli sko-
rzystania z pomocy osoby pe³nomocnika, przy
czym pragnê podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœæ osobistego
g³osowania dla osób niepe³nosprawnych i osób
powy¿ej siedemdziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia
oczywiœcie nadal pozostaje i jest to podstawowa
forma realizowania swojej powinnoœci obywatel-
skiej w wyborach. Jednak w sytuacji, w której by-
³oby to wygodne dla osoby, która ma orzeczon¹
niepe³nosprawnoœæ, mo¿e ona skorzystaæ z insty-
tucji pe³nomocnika. Instytucja pe³nomocnika
jest bardzo dobrze opisana. Wszystkie procedury,
wszystkie kwestie zwi¹zane z zawieraniem pe³no-
mocnictwa, a potem z realizowaniem g³osu zosta-
³y przedyskutowane, s¹ tutaj precyzyjnie zrealizo-
wane i nie budz¹ ¿adnych zastrze¿eñ. I w Sejmie,
i w Senacie pomaga³a nam bardzo aktywnie Pañ-
stwowa Komisja Wyborcza za poœrednictwem pa-
na sêdziego, którego bardzo serdecznie witam,
i skorzystaliœmy ze wszystkich bardzo dobrych
przemyœleñ. Tak ¿e tutaj nie ma ¿adnych w¹tpli-
woœci.

Ten pakiet jest jeszcze uzupe³niony o mo¿li-
woœæ skorzystania z tak zwanej urny pomocni-
czej. W szpitalach, czyli tam, gdzie s¹ osoby ob³o¿-
nie chore, mog¹ one skorzystaæ z tak zwanej urny
pomocniczej. Ona nie jest wpisana w klasyczny
obwód, który jest stworzony. Jest to dodatkowa
urna.

Bardzo wa¿na jest tak¿e mo¿liwoœæ wyboru ob-
wodu przez osobê, która ma orzeczon¹ niepe³no-
sprawnoœæ. Mo¿e przecie¿ byæ tak, ¿e tego typu
osoba uzna, i¿ jakiœ obwód w mieœcie jest bardzo
dobrze dostosowany do jej potrzeb czy do tych

problemów, które niepe³nosprawnoœæ powoduje
w ¿yciu codziennym. W takim razie bêdzie mog³a
wskazaæ obwód, w którym bêdzie g³osowa³a.

Jest to zakres zmian bardzo istotny, taki, który
prze³amuje dosyæ skostnia³y system wyborczy, ja-
ki przez wiele lat funkcjonowa³. Nale¿ymy na pew-
no do nielicznych pañstw w Unii Europejskiej
i w œwiecie, mówiê o pañstwach o rozwiniêtej cy-
wilizacji demokratycznej, które takich udogo-
dnieñ dla osób niepe³nosprawnych jeszcze nieda-
wno nie posiada³y. One teraz ju¿, mam nadziejê,
zostan¹ zrealizowane.

Ponadto te ustawy realizuj¹ jeszcze zadanie,
roboczo mo¿na by je nazwaæ zadaniem antyko-
rupcyjnym, to znaczy uszczelniaj¹ sposób finan-
sowania kampanii wyborczych oraz zawê¿aj¹
grupê sponsorów komitetów wyborczych do osób
fizycznych, które stale zamieszkuj¹ w Polsce, czyli
sponsorami nie bêd¹ mog³y byæ osoby prawne. Is-
totne s¹ równie¿ wszystkie przepisy ujednolica-
j¹ce strukturê dzia³ania Pañstwowej Komisji Wy-
borczej w terenie. Mogê te¿ wymieniæ kwestiê
zwi¹zan¹ z finansowaniem, która dotyczy porê-
czeñ kredytów. Oczywiœcie osoby, które s¹ cudzo-
ziemcami nie bêd¹ mog³y porêczaæ kredytów ko-
mitetom wyborczym. I jest tam jeszcze bardzo du-
¿o takich detali, szczegó³ów, które ten system
ulepszaj¹.

Wa¿n¹ zmian¹, która dotyczy tylko wyborów
samorz¹dowych, ale warto j¹ podkreœliæ, jest
zmiana godziny otwarcia lokali wyborczych
z szóstej na ósm¹. Poza tym lokale bêd¹ zamyka-
ne nie o godzinie dwudziestej, jak by³o do tej po-
ry, tylko o godzinie dwudziestej drugiej. Tego ty-
pu zmiana nie zosta³a zrealizowana w odniesie-
niu do wyborów prezydenckich. Komisje sejmo-
we uwa¿a³y, ¿e tradycja zwi¹zana z bezpoœre-
dnim wyborem prezydenta jest zbyt mocno zako-
rzeniona, tutaj takich zmian nie dokona³y, ale
uzna³y, ¿e taka zmiana mo¿e mieæ miejsce w wy-
borach samorz¹dowych. Pewnie za jakiœ czas
warto bêdzie wróciæ do dyskusji, która powinna
jednak prowadziæ nas do wprowadzenia we
wszystkich typach wyborów jedniol itych
standardów. To jest oczywiœcie przed nami. Dzi-
siaj zwracam tylko uwagê na te kwestie.

Teraz przejdê do tych poprawek, które ja
zg³osi³em, poniewa¿ one by³y na pewnym etapie
prac w Sejmie nad t¹ ustaw¹ rozpatrywane,
a potem zosta³y przez Sejm w g³osowaniu od-
rzucone. Chodzi o wprowadzenie dwudnio-
wych wyborów i tak zwanej definicji agitacji.
Podczas pierwszego czytania w Senacie przy-
wróci³em te poprawki, bo wierzê w sens dwu-
dniowych wyborów, zaœ definicja agitacji jesz-
cze precyzyjniej okreœla³a to, co jest sfer¹ dzia-
³alnoœci komitetów wyborczych w kampanii
wyborczej w odró¿nieniu od tego, co jest sfer¹
dzia³alnoœci wszystkich organizacji obywatel-
skich, które zachêcaj¹ do pójœcia do wyborów.
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Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e po bardzo
wnikliwej analizie okaza³o siê, ¿e przywrócenie
tych poprawek mog³oby spotkaæ siê z zarzutem
niekonstytucyjnoœci nie w sensie merytorycz-
nym, tylko w odniesieniu do trybu, poniewa¿
wykraczaj¹ one znacznie poza zakres materii,
nad któr¹ pracuje Senat. W zwi¹zku z tym de-
klarujê pañstwu, ¿e na wspólnym posiedzeniu,
które i tak bêdziemy musieli odbyæ, poproszê
Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o zgodê na wycofanie tych
poprawek. O tym bêdzie oczywiœcie decydowa-
³a komisja, ale od razu pañstwa informujê, po-
niewa¿ wiem, ¿e budzi³o to pewne emocje pod-
czas posiedzenia komisji. Chcê jasno powie-
dzieæ, ¿e chcia³em tê kwestiê wnikliwie zbadaæ,
ustaliæ, czy nie jest czasem tak, ¿e skoro Sejm
w tej czêœci ordynacji zajmowa³ siê relacj¹ po-
miêdzy wyborc¹ a urn¹ wyborcz¹, to te dwa dni
wyborów akurat w tê kwestiê siê wpisuj¹. Pra-
wnicy s¹ jednak bezlitoœni i radz¹ nie nara-
¿aætej ustawy na zarzut niekonstytucyjnoœci.
W zwi¹zku z tym wycofam te poprawki, popro-
szê komisjê o ich wycofanie, aczkolwiek wierzê
g³êboko w ich sens. Byæ mo¿e warto bêdzie
w przysz³oœci, kiedy bêdziemy nowelizowali in-
ne ustawy, ten standard wprowadziæ, tym
standardem siê zaj¹æ.

Szanowni Pañstwo! Warto mo¿e zwróciæ
uwagê na jedn¹ z poprawek, która nie do koñca
jest poprawk¹ legislacyjn¹. Ona definiuje pre-
cyzyjniej osoby, które bêd¹ mog³y skorzystaæ
z instytucji pe³nomocnika, czyli osoby nie-
pe³nosprawne. W toku dyskusji ulepszyliœmy
zapis sejmowy, przyjmuj¹c wersjê pe³nomocni-
ka rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych,
poniewa¿ ta definicja rozszerza kr¹g osób upra-
wnionych. Niepe³nosprawnoœæ orzekana jest
w ró¿nych aktach prawnych, w ró¿nych usta-
wach, definiowana jest nie tylko w jednym
miejscu. W zwi¹zku z tym warto wszystkim
osobom o ró¿nych poziomach niepe³nospra-
wnoœci, opisanych w ró¿nych prawnych Ÿród-
³ach, na podstawie których orzekana jest nie-
pe³nosprawnoœæ, pozwoliæ skorzystaæ z tej
mo¿liwoœci, gdyby zechcia³y. Koñcz¹c, powiem
pañstwu, ¿e jest to grupa oko³o trzech milio-
nów Polaków, która teoretycznie mog³aby z ta-
kiej instytucji skorzystaæ. Praktyka oczywiœcie
jest zupe³nie inna. Bardzo gor¹co pañstwa se-
natorów zachêcam do poparcia tych zmian na
rzecz osób niepe³nosprawnych, bo one tym
osobom, tym œrodowiskom, od polskiego parla-
mentu od lat siê nale¿¹. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Panie Marsza³ku, jestem gotowy do odpowiedzi
na pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Na razie jeszcze nie, Panie Senatorze, pytania
bêd¹ za chwilê.

Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana sena-
tora Rulewskiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji w sprawie tych dwóch rozpatrywa-
nych ustaw. Panie Senatorze, wartoœæ dodan¹
proszê przedstawiæ.

Senator Jan Rulewski:
Tak jest, Panie Marsza³ku.
Wypada stwierdziæ, ¿e ta wartoœæ dodana w sto-

sunku do pracy komisji, któr¹ reprezentowa³ pan
senator Witczak, nie istnieje. Zarówno jeœli chodzi
o poprawki, jak i o stanowisko komisji, s¹ one
identyczne z tymi, które przedstawia Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej. Niemniej jednak w trakcie debaty pojawi³y siê
pytania i w¹tpliwoœci, które byæ mo¿e nie dzisiaj
bêd¹ procentowa³y i które dzisiaj nie s¹, ale
w przysz³oœci mog¹ byæ, wartoœci¹ dodan¹.

Tak¹ w¹tpliwoœci¹, któr¹ artyku³owa³em, jest
w¹tpliwoœæ, czy bud¿et pañstwa, ten nowy bu-
d¿et, który bêdzie musia³ sfinansowaæ i wybory
samorz¹dowe, i prezydenckie, zabezpiecza na to
dostateczne œrodki finansowe. Gdyby nawet przy-
j¹æ tylko ten minimalny warunek uprawniaj¹cy
do skorzystania z tego niew¹tpliwego udogodnie-
nia, to by³oby sto tysiêcy osób, a senator Witczak
mówi³ o trzech i pó³ miliona potencjalnie mo¿li-
wych, to oka¿e siê, ¿e procedura uzyskiwania
pe³nomocnictw bêdzie bardzo kosztowna. Bêdzie
te¿ trudna organizacyjnie, dlatego ¿e bêdzie mog-
³a siê toczyæ dopiero w ci¹gu paru dni przed sam¹
kampani¹, czyli bêdzie wymaga³a koncentracji ze
strony urzêdników w krótkim czasie. Urzêdy nie
s¹ dostosowane w ramach swego funkcjonowania
do takich dzia³añ. Ale myœlimy, ¿e samorz¹d tak
jak ju¿ wiele problemów pokona³, to równie¿ ten
pokona.

W moim przekonaniu ustawodawca zapropo-
nowa³ za szerok¹ formu³ê u³atwieñ, gdy¿ zapropo-
nowa³ j¹ w odniesieniu do osób o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci
oraz osób siedemdziesiêciopiêcioletnich, które
koñcz¹ tyle lat w dniu wyborów. Osoby o nie-
pe³nosprawnoœci umiarkowanej lub z II grup¹ in-
walidzk¹ s¹ to osoby, które czêstokroæ prowadz¹
aktywn¹ dzia³alnoœæ zawodow¹, one mog¹ wyko-
nywaæ wiele funkcji ¿yciowych z pomoc¹ innych.
Dlatego pojawi³a siê trzecia, powiedzia³bym, w¹t-
pliwoœæ, dotycz¹ca mianowicie tego, czy to udogo-
dnienie nie jest prób¹ poprawiania statystyk wy-
borczych. Niew¹tpliwie tak, ale stoi to w konfron-
tacji z postaw¹ obywatelsk¹. Przecie¿ osoby nie-
pe³nosprawne, a przynajmniej wiêkszoœæ, dzia³a-
j¹ w jakimœ otoczeniu, w otoczeniu rodzinnym,
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spo³ecznym, wolontariuszy. Jest pytanie, czy
pañstwo musi tak nachalnie wystêpowaæ wobec
osób niepe³nosprawnych i starszych z prób¹ na-
k³onienia ich do uczestnictwa w wyborach. A jeœli
zwa¿y siê to – mo¿e byæ taka refleksja – ¿e jedno-
czeœnie ka¿de pañstwo, mówiê o rz¹dzie, jest bar-
dzo ostro¿ne w wydatkowaniu czy redukowaniu
œrodków przeznaczanych na niepe³nosprawnych,
to mo¿e siê pojawiæ przykra refleksja: oto gdy nas
potrzebuj¹, to daj¹ pieni¹dze, ale gdy my czegoœ
potrzebujemy, to w bud¿ecie nie wystarcza. Pozo-
stawmy te sprawy, uznajmy, ¿e wola Sejmu – by³a
tu zreszt¹ zgoda – przewa¿y³a. Pochylmy siê rze-
czywiœcie nad tymi najtrudniejszymi przypadka-
mi, kiedy to niepe³nosprawni jednak chc¹ ucze-
stniczyæ w wyborach.

Dlatego, Panie Marsza³ku, Komisja Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w pe³ni akceptuje
to, co zaprezentowa³ w imieniu komisji samo-
rz¹du senator Witczak, aczkolwiek apeluje o to,
aby siê przyjrzeæ aktowi wyborczemu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz kolejny sprawozdawca, tym razem spra-

wozdanie w sprawie punktu pi¹tego, tak¿e
w imieniu Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, pan senator Zbigniew Cichoñ.

Zapraszam, Panie Senatorze.
Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e pan senator Wit-

czak przedstawia³ sprawozdanie w odniesieniu do
obu punktów, a druga komisja podzieli³a te zada-
nia, dlatego jest dwóch sprawozdawców.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Komisja przyjê³a jedynie trzy poprawki natury

technicznej, zwi¹zane z prawid³owym sformu³o-
waniem treœci, które s¹ zawarte w proponowanych
zmianach. Tak ¿e owe trzy zmiany s¹ to zmiany na-
tury czysto technicznej. Jest to na tyle ma³o pasjo-
nuj¹ce, ¿e nie bêdê siê nad tym nadmiernie rozwo-
dzi³, a praktycznie rzecz bior¹c, odsy³am pañstwa
do owej jednostronicowej uchwa³y, któr¹ proponu-
jemy przyj¹æ. Uzyska³a ona poparcie komisji, acz-
kolwiek nie bêdê ukrywa³, ¿e rozrzut g³osów by³ do-
syæ du¿y. Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest trzech senatorów sprawozdawców.
Pan senator Skurkiewicz zada pierwsze pyta-

nie. Potem senatorowie Gruszka i Andrzejewski,
taka jest kolejnoœæ. A, pan senator Paszkowski…

(SenatorBohdanPaszkowski: Jaby³empierwszy.)
Tak, dziêki informacji od siedz¹cej ko³o mnie

pani senator wiem, ¿e teraz powinieniem oddaæ
g³os panu senatorowi Paszkowskiemu.

Do kogó¿ to mianowicie chce pan skierowaæ py-
tania?

(Senator Bohdan Paszkowski: Ja te pytania
kierujê do pana senatora Witczaka.)

Panie Senatorze, proszê na mównicê.
To ja proponujê najpierw wyczerpaæ Witczaka,

a potem… (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Oj, bêdzie ciê¿ko.)
Proszê bardzo, pan senator Paszkowski, a po-

tem parami. Kto tam jest nastêpny zapisany?
Aha, pan senator Andrzejewski.

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Zacznê mo¿e od pewnego kazusu, który doty-

czy kwestii zwi¹zanej z pe³nomocnictwem. Przepi-
sy mówi¹ o tym, ¿e pe³nomocnictwo wygasa
w przypadku œmierci mocodawcy. Ja sobie wyob-
ra¿am tak¹ sytuacjê. Mocodawca umiera na przy-
k³ad w sobotê, pe³nomocnik w niedzielê w dobrej
wierze idzie zag³osowaæ i wrzuca g³os do urny. Nie
doœæ tego – ¿eby tê sytuacjê skomplikowaæ – oka-
zuje siê, ¿e s¹ to wybory na radnych w gminie, bo
takie sytuacje siê tu zdarzaj¹, i jeden z kandyda-
tów wygrywa jednym g³osem.

W zwi¹zku z tym jednym z ryzyk tej ustawy – bo
ja nie stwierdzi³em istnienia jakichœ mechaniz-
mów, które by konwalidowa³y tak¹ sytuacjê, chy-
ba ¿e jestem w b³êdzie – jest to, ¿e bêdzie protest
wyborczy. W takim przypadku jest du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e ten protest zostanie uznany, bo
ten jeden g³os móg³ zawa¿yæ na wynikach wybo-
rów. Czy jest mo¿e jakaœ procedura, która by
uchroni³a nas przed tak¹ sytuacj¹? Sytuacja jest
prosta wtedy, gdy wiadomo...

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, mija minuta.)

Mam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie no-
welizowany jest art. 85 tej drugiej ordynacji, usta-
wy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Dotyczy on finansowania kampanii wybor-
czych czy uzyskiwania œrodków przez komitet wy-
borczy. Wprowadza siê tu now¹ zasadê, sprowa-
dzaj¹c¹ siê do tego, ¿e wp³aty na komitety wybor-
cze mog¹ byæ dokonywane li tylko przez obywateli
polskich, maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czy nie ist-
nieje tu obawa, ¿e w przypadku podniesienia tej
kwestii Trybuna³ Konstytucyjny bêdzie mia³ za-
gwostkê, czy nie jest to ograniczanie, bo mówimy
tu o obywatelach polskich, praw obywatelskich?
To jest nastêpne pytanie. W obecnie obowi¹zu-
j¹cych przepisach nie ma takiego warunku, ¿eby
obywatel musia³ mieszkaæ na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
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Trzecie moje pytanie dotyczy finansów. Jakie
mechanizmy mog¹ uchroniæ komitet wyborczy
przed tym, ¿eby – mówi¹c kolokwialnie – nie zosta³
przez kogoœ wkrêcony w sytuacjê, w której ktoœ
niezgodnie z ustaw¹ przekaza³ œrodki finansowe
na ten komitet? Takie dzia³anie bêdzie skutkowa-
³o tym, ¿e na przyk³ad Pañstwowa Komisja Wy-
borcza odrzuci takie sprawozdanie. Czy te roz-
wi¹zania wystarczaj¹co zabezpieczaj¹ przed tak¹
sytuacj¹? Wiadomo, ¿e ktoœ mo¿e przekazaæ œrod-
ki niezgodnie z ustaw¹. Jakie mechanizmy
ochronne s¹ zapisane w tej ustawie, mechaniz-
my, które by uchroni³y przed tym komitet wybor-
czy? Koniec.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Poniewa¿ to by³y trzy pytania, poproszê o odpo-

wiedzi ju¿ teraz, bo inaczej siê pogubimy.
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Po pierwsze, nie dyskutowaliœmy na te tematy

na posiedzeniu komisji, czyli jako sprawozdawca
nie mogê mówiæ w imieniu komisji czy w imieniu
senatorów, którzy tego tematu nie podjêli. To po
pierwsze. Po drugie, myœlê, ¿e je¿eli umrze osoba,
która udzieli³a pe³nomocnictwa, by³a mocodaw-
c¹, a to pe³nomocnictwo si³¹ rzeczy wygasa, to
oczywiœcie…

(G³os z sali: …ale odda³ g³os.)
Tak, odda³ g³os, a ta osoba o tym nie wiedzia³a.

Jest przecie¿ akt zgonu, stwierdza siê, daje siê
okreœliæ, kiedy dana osoba zmar³a, kiedy wygas³o
pe³nomocnictwo. S¹ pewne procedury, które mo-
g¹ w tej kwestii zaradziæ. Poniewa¿ nie by³o to
analizowane na posiedzeniu komisji, myœlê, ¿e
du¿o lepiej odpowie na to pytanie pan sêdzia
Czaplicki z Pañstwowej Komisji Wyborczej. To s¹
detale i my nie zajmowaliœmy siê akurat tymi
kwestiami.

Je¿eli zaœ chodzi o finansowanie, to nie s¹dzê,
¿eby to by³o pozbawianie praw obywatelskich, po-
niewa¿ ta osoba ma prawo g³osu, ale nie ma prawa
sponsorowania, finansowania. Istnieje wiele ob-
szarów zarezerwowanych dla tych, którzy zamie-
szkuj¹ na terenie naszego pañstwa, s¹ regulacje,
które mówi¹ o tym, ¿e trzeba zamieszkiwaæ w kra-
ju. Jest tak na przyk³ad w wyborach samorz¹do-
wych – nie mówiê tu akurat o obywatelach Unii
Europejskiej, bo tu jest inna zasada – i obywatel
polski, który mieszka w Stanach Zjednoczonych,
nie zamieszkuje, nie bêdzie móg³ byæ kandyda-
tem. W tej sytuacji te¿ mo¿na by³oby siê zastana-
wiaæ, czy to nie jest ograniczenie jego praw obywa-
telskich, a tak nie jest. Nie przypuszczam, ¿eby
akurat w tej kwestii by³ problem. Ta sprawa rów-
nie¿ nie by³a przedmiotem dyskusji w komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
A teraz para pytaj¹cych, senator Wojciech

Skurkiewicz i pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku, mam pytanie dotycz¹ce art. 1

ust. 13 w dokumentach, którymi dysponujemy.
Chodzi o nowelizacjê art. 78, w którym wskazane
s¹ przes³anki, kiedy to zabrania siê prowadzenia
kampanii wyborczej.

Panie Senatorze, ust. 2 mówi, ¿e na terenie za-
k³adów pracy nie mo¿na prowadziæ kampanii wy-
borczej w sposób i w formach zak³ócaj¹cych ich
normalne funkcjonowanie; przepraszam, w pkcie 2
ust. 1. Ale ust. 2 mówi dalej, ¿e zabronione s¹ jakie-
kolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkó³
podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nie po-
siadaj¹cych prawa wyborczego. Wobec tego rodzi
siê pytanie, czy na terenie szkó³ ponadgimnazjal-
nych tego typu akcje agitacyjne bêd¹ mog³y byæ
prowadzone i to niezale¿nie od tego, czy w stosunku
do m³odzie¿y posiadaj¹cej prawo wyborcze, czy te¿
nie. Czy tutaj nie ma te¿ kolizji miêdzy ust. 2
a pktem 2 ust. 1? Bo szko³a, czy to podstawowa, czy
gimnazjum, czy szko³a ponadgimnazjalna, równie¿
jest zak³adem pracy, jest miejscem pracy. Czy tutaj
nie ma pewnego rodzaju sprzecznoœci?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie pana senatora Andrzejewskiego.
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, jaka jest przyczyna pominiê-

cia w tej regulacji koniecznoœci g³osowania przez
pe³nomocnika zgodnie z wol¹ mocodawcy? To
znaczy, pe³nomocnik dostaje mo¿liwoœæ g³osowa-
nia wed³ug swojego widzimisiê. Nigdzie nie ma
gwarancji, ¿e zag³osuje on wed³ug woli tego, który
mu pe³nomocnictwa udziela. Jest to niejako mo¿-
liwoœæ oddania dwóch, a w niektórych przypad-
kach trzech g³osów wed³ug oceny pe³nomocnika.
Nie ma ¿adnej dyscypliny, zastrze¿enia, ¿e on ma
byæ pe³nomocnikiem realizuj¹cym wolê swojego
mocodawcy. Po prostu dostaje dodatkowe g³osy.
Czy nie nale¿a³o takiego zapisu… To jest trudne
do wyegzekwowania, bo to przecie¿ jest tajne g³o-
sowanie, ale taka dyrektywa, niezale¿nie od mo¿-
liwoœci egzekucji, powinna chyba znaleŸæ siê
w ustawie. Jak pan t³umaczy fakt, ¿e tego nie ma?
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy pañstwo omawialiœcie quasi-pe-
nalizacyjny charakter – to ju¿ jest trudne pytanie,
mo¿e do pana senatora Cichonia, pewnie myœmy
tego nie omawiali… Mam tutaj ró¿ne doœwiadcze-
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nia, jest orzecznictwo s¹dowe… Jest wprowadzo-
ny art. 87f, ¿e korzyœci maj¹tkowe przejête przez
komitet z naruszeniem przepisów ustawy podle-
ga³y przepadkowi. Zgoda. Ale je¿eli korzyœæ maj¹t-
kowa zosta³a zu¿yta lub utracona, przepadkowi
podlega jego równowartoœæ. W zwi¹zku z tym, ¿e
to siê znacznie ró¿ni od uregulowañ kodeksu cy-
wilnego, który mówi, ¿e utracone lub te… to nie
jest nies³uszne wzbogacenie, ma to charakter pe-
nalizacyjny, a w przypadku charakteru penalizy-
cyjnego karnego nie mo¿e byæ ogólnej dyspozycji
penalizacyjnej nawi¹zki, dotycz¹cej jakiegokol-
wiek naruszenia ustawy. Musz¹ byæ wyspecyfiko-
wane konkretne naruszenia, a nie mo¿e byæ tak,
¿e, powiedzmy, nie postawi³ przecinka albo… To
wszystko daje wartoœæ dodatkowej penalizacji.

To pierwsze jest bardzo istotne, a to drugie, je-
¿eli komisja tego nie omawia³a, to jest tylko poru-
szenie przeze mnie problemu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
¯adnego z tych pytañ, ¿adnej z tych kwestii ko-

misja nie omawia³a. Ani komisja, ani Biuro Legis-
lacyjne, ani Pañstwowa Komisja Wyborcza nie wi-
dzia³y problemu, o którym mówi³ pan senator
Skurkiewicz. Nie ma tego zagro¿enia, tym bar-
dziej ¿e mówi siê o instytucjach publicznych,
szko³ach, a szko³y s¹ instytucjami publicznymi
i zak³adami pracy, pewne nazwy siê przenikaj¹.
Ten problem nie by³ podnoszony, ale myœlê, ¿e je-
go nie ma, tym bardziej wiêc nie by³o dyskusji na
tematy, o których mówi³ pan senator.

Je¿eli zaœ chodzi o pe³nomocnika, to warto po-
wiedzieæ, a nie by³o to mówione, ¿e pewnie nie ma
idealnego rozwi¹zania w tej materii. Ten zapis ni-
czego by nie dawa³, bo trzeba braæ te¿ pod uwagê
to, ¿e ka¿da osoba niepe³nosprawna i ka¿dy oby-
watel powy¿ej siedemdziesi¹tego pi¹tego roku ¿y-
cia ma prawo g³osowania osobistego. Jeœli nie ma
zaufania do pe³nomocnika, to idzie g³osowaæ oso-
biœcie. Je¿eli zaœ zawiera pe³nomocnictwo, to si³¹
rzeczy ma zaufanie do osoby, której to pe³nomoc-
nictwo przekaza³, w tym zawiera siê zaufanie
i mo¿liwoœæ. My stworzyliœmy tylko mo¿liwoœæ,
a nie oblig. To nie jest przeniesienie jakiejœ czêœci
g³osowañ do g³osowania poprzez pe³nomocników,
tylko to jest mo¿liwoœæ dla tych osób.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Kolejna para: pan senator Gruszka i potem ja.

A póŸniej bêdzie…

(Senator Piotr Andrzejewski: A to pytanie do pa-
na Cichonia…)

Dobrze, zaraz pan senator Cichoñ wkroczy na
mównicê, w odpowiednim momencie.

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator sprawozdawca wspomnia³, ¿e jes-

teœmy jednym z nielicznych krajów w Europie,
które przystêpuj¹ do tego aktu i w którym bêdzie
mo¿na g³osowaæ przez pe³nomocnika. Które pañ-
stwa wprowadzi³y ju¿ mo¿liwoœæ g³osowania przez
pe³nomocnika? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, skoro jestem przy g³osie.
Wspomnia³ pan o tym, ¿e wyborca niepe³nospra-
wny mo¿e oddaæ g³os w dowolnym lokalu, który
jest przystosowany dla niepe³nosprawnych. W ja-
ki sposób te osoby zostan¹ poinformowane o mo¿-
liwoœci skorzystania z tych lokali na terenie swojej
miejscowoœci? Dziêkujê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:

I moje pytanie, Panie Senatorze. Wprowadza-
my tu zmiany w ordynacji wyborczej dotycz¹cej
wyborów na prezydenta i wyborów samorz¹do-
wych. Rozumiem, ¿e w podobnym kierunku pójd¹
zmiany w ordynacji wyborczej dotycz¹cej wybo-
rów najbardziej nas interesuj¹cych, mianowicie
parlamentarnych, tak? Proszê o odpowiedŸ na py-
tanie, czy o tym te¿ siê myœli. Zreszt¹ zdaje siê, ¿e
tam bêd¹ jeszcze dodatkowe elementy.

Proszê bardzo, teraz odpowiedzi.

Senator Mariusz Witczak:
O tych kwestiach równie¿ nie rozmawialiœmy

na posiedzeniu komisji.
Je¿eli chodzi o kwestiê wyboru lokalu, to nie

bêdzie tak, ¿e niepe³nosprawny bêdzie informo-
wany, który lokal jest dobry. To te¿ jest kwestia ot-
warcia furtki i stworzenia mo¿liwoœci. Je¿eli nie-
pe³nosprawny uzna, ¿e któryœ lokal wyborczy,
któryœ obwód wyborczy spe³nia jego oczekiwania,
to mo¿e go po prostu wybraæ. Ale nie ma procedu-
ry informowania, nie ma procedury, zgodnie
z któr¹ jakaœ czêœæ lokali musi byæ przystosowa-
na, a jakaœ ma byæ nieprzystosowana, bo idea jest
taka, by wiêkszoœæ lokali to by³y lokale przystoso-
wane dla osób niepe³nosprawnych.

Mo¿e mi pan przypomnieæ, Panie Senatorze,
drugie pytanie?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Drugie py-
tanie, Panie Senatorze Gruszka.)

(Senator Tadeusz Gruszka: Wszystko…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Rozu-

miem…)
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Tempo pracy podyktowane jest orzeczeniem
Trybuna³u Konstytucyjnego, Panie Marsza³ku.
P o n i e w a ¿ c z ê œ æ z m i a n w o r d y n a c j i d o
Parlamentu Europejskiego dotyczy³a równie¿
zmian w ordynacji w wyborach prezydenckich,
parlament musia³ czekaæ na orzeczenie Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Gdyby wczeœniej rozpo-
cz¹³ pracê nad ordynacj¹, to w jakimœ momen-
cie móg³by doprowadziæ do pewnego chaosu le-
gislacyjnego, poniewa¿ orzeczenie mog³oby uz-
naæ czêœæ przepisów albo ca³¹ ustawê… A my
byœmy w tym czasie jako parlament pisali ordy-
nacjê… A wiêc akurat kwestie zwi¹zane z wybo-
rami samorz¹dowymi i wyborami prezydencki-
mi by³y pod presj¹ terminów, s¹ te¿ pod presj¹
pó³rocznego vacatio legis, które zosta³o przez
trybuna³ zalecone we wszystkich przypadkach,
w których dokonuje siê zmian w ordynacjach
wyborczych. Teraz bêdziemy mieli wiêcej cza-
su, aby zaj¹æ siê ordynacj¹ wyborcz¹. To trzeba
zrobiæ.

(Senator Tadeusz Gruszka: Panie Marsza³ku,
ad vocem, bo to w zasadzie…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Skoro ad vocem, to dobrze, udzielam g³osu.

Senator Tadeusz Gruszka:

OdpowiedŸ by³a taka, ¿e nie dyskutowano na
forum komisji na temat tych pañstw, które s¹…
Ale te s³owa pana by³y… Pan siê osobiœcie tym…

Senator Mariusz Witczak:

Aha, ju¿ odpowiadam. Pomimo tego, ¿e w zasa-
dzie wiêkszoœæ pytañ nie dotyczy kwestii, które
by³y przedmiotem rozwa¿añ komisji – widzia³em
w sprawozdaniu, ¿e ograniczy³y siê one g³ównie
do poprawek legislacyjnych, które stwarzaj¹ mo¿-
liwoœæ lepszego wdro¿enia tych zasad – to stara-
³em siê pañstwu odpowiadaæ na pytania, bo myœ-
lê ¿e s¹ one bardzo wartoœciowe i oczywiœcie warto
dyskutowaæ o tych kwestiach.

Ulepszenia dla osób niepe³nosprawnych reali-
zowane s¹ w ró¿ny sposób, na przyk³ad poprzez
g³osowanie korespondencyjne czy g³osowanie
przez pe³nomocników. Ale sprowadza siê to do tego
samego, to znaczy, stwarza siê dla osób niepe³no-
sprawnych takie mo¿liwoœci, aby mog³y g³osowaæ
nieosobiœcie. Takie rozwi¹zania s¹ u naszego za-
chodniego s¹siada, takie rozwi¹zania s¹ w Szwecji,
Danii, takie rozwi¹zania s¹ w Szwajcarii – tam jest
g³osowanie korespondencyjne, które równie¿
rozwi¹zuje ten problem. Mówi¹c w sprawozdaniu

o takim dosyæ skostnia³ym polskim systemie mia-
³em na myœli to, ¿e przyzwyczailiœmy siê do stan-
dardu g³osowania osobistego, a przecie¿ s¹ ju¿
pañstwa, w których g³osuje siê elektronicznie. To
te¿ jest g³osowanie, w którym nie mamy ju¿ do czy-
nienia z lokalem wyborczym, z klasyczn¹ urn¹, tyl-
ko w jakimœ sensie z cyberdemokracj¹, bo loguje-
my siê, siedzimy w domu i g³osujemy. I takie roz-
wi¹zania te¿ ju¿ funkcjonuj¹ – chocia¿by pañstwa
nadba³tyckie wdra¿aj¹ ten system.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Kolejna para pytaj¹cych: senatorowie Grzegorz

Wojciechowski i Ma³gorzata Adamczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Odnoszê wra¿enie, ¿e ta pomoc osobom niepe³no-
sprawnym jest bardzo szczera, ale ma charakter
wilczej pomocy. Skomplikowanie zwyk³ego g³oso-
wania nie jest przecie¿ wiêksze ni¿ g³osowania
przez pe³nomocnika. A wiêc gdzie tu jest to u³at-
wienie? Moim zdaniem ³atwiej jest zag³osowaæ,
ni¿ daæ pe³nomocnictwo.

Druga sprawa. Mog¹ zaistnieæ sytuacje patolo-
giczne – nie twierdzê, ¿e one bêd¹ powszechne, ale
na pewno siê zdarz¹ – kiedy wnuczkowie czy dzie-
ci bêd¹ wymuszaæ pe³nomocnictwa, zw³aszcza
w ma³ych miejscowoœciach.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Albo w du-
¿ych, Panie Senatorze.)

Raczej tomo¿emieæmiejscewma³ychmiejscowo-
œciach, bo tam w wyborach samorz¹dowych kwestia
wygranej czy przegranej to jest kwestia bardzo czê-
stego jednego, dwóch czy piêciu g³osów, a ró¿nica
dziesiêciu g³osów to ju¿ jest bardzo du¿a ró¿nica.

(Senator Mariusz Witczak: Panie Senatorze, nie
podzielam zdania pana senatora. Ma pan prawo
do takiego zdania, ale ja go nie podzielam)

Proszê o wyjaœnienie.
(Senator Mariusz Witczak: Nie by³o na ten te-

mat rozmów na posiedzeniu komisji.)
Proszê w takim razie o wyjaœnienie, jak te pro-

cedury maj¹ siê do siebie. Chodzi mi o procedurê
g³osowania i procedurê uzyskania…

(Senator Mariusz Witczak: Nie by³o to przed-
miotem analizy komisji.)

I drugie pytanie, jeœli mo¿na. Bojê siê, ¿e ta ca³a
zmiana polega na udoskonaleniu starego powie-
dzenia „zabierz babci dowód”. „Zabierz babci do-
wód” to w rzeczywistoœci by³o pozbawianie babci
g³osu, a teraz sytuacja bêdzie taka, ¿e g³os babci
bêdzie skierowany tam, gdzie zechce jej wnuczek.
Dziêkujê bardzo.
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Senator Mariusz Witczak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Odpowiadam krótko: komisja nie dyskutowa³a

na ten temat, a ja osobiœcie nie podzielam po-
gl¹dów pana senatora. Uwa¿am, ¿e bêdzie zu-
pe³nie inaczej. Ten instrument nale¿y siê osobom
niepe³nosprawnym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Ma³gorzata Adamczak, proszê

bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Senatorze, ja jestem za tym, ¿eby by³

pe³nomocnik, gdy¿ pracujê z osobami niepe³no-
sprawnymi na co dzieñ. Ale mam zapytanie: czy
by³y prowadzone jakiekolwiek konsultacje z oso-
bami niepe³nosprawnymi, z organizacjami poza-
rz¹dowymi, które pracuj¹ na rzecz osób niepe³no-
sprawnych?

Senator Mariusz Witczak:
To nie dotyczy akurat Senatu, bo my ju¿ dzie-

dziczymy ustawê po izbie ni¿szej parlamentu, tam
ona mia³a swój pocz¹tek, wtedy musia³y siê odbyæ
wszystkie konsultacje. Ale wiem, ¿e takie konsul-
tacje od dawna mia³y miejsc. Co wiêcej, œrodowis-
ka osób niepe³nosprawnych od lat postuluj¹ wiele
ulepszeñ, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ g³osowania.
Chodzi o to, aby osoby niepe³nosprawne mog³y
korzystaæ z g³osowania, bo niektóre osoby tego
prawa po prostu nie realizuj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Kolejna para: senatorowie Banaœ i Gruszka .

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze, mam pytanie

zwi¹zane z pañsk¹ wypowiedzi¹. Jest to pytanie
w pañskim interesie, bo byæ mo¿e nieœwiadomie
pan dezinformowa³ siedz¹cych na sali, a byæ mo¿e
i tych, którzy bêd¹ czytali ewentualnie stenogra-
my z naszego posiedzenia. Mianowicie raczy³ pan
stwierdziæ, i¿ niepe³nosprawny ma pe³n¹ swobodê
wyboru lokalu. Domyœlam siê, ¿e w dniu g³osowa-
nia. A przecie¿ ka¿dy lokal ma spis wyborców, jest
komisja wyborcza i ona nie dopuœci ¿adnej osoby
spoza tego spisu. Niech pan to wyjaœni, ¿eby tutaj
nie by³o ¿adnych nieporozumieñ

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Senatorze za to pytanie. Je¿eli

powiedzia³em, ¿e w dniu wyborów, to przepra-
szam, bo to by zmienia³o postaæ rzeczy. Oczywi-

œcie osoba bêdzie mog³a wczeœniej zainteresowaæ
siê tym i zarejestrowaæ. Je¿eli tak powiedzia³em,
a nie pamiêtam tego, to bardzo pañstwa przepra-
szam, bo oczywiœcie tak nie jest. Wczeœniej nale¿y
dokonaæ tych czynnoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Sprawa zosta³a wyjaœniona.
Teraz pyta senator Gruszka, a potem Wojcie-

chowski. Prosimy, Panie Senatorze, odpowiadaæ
na pytania dwóch senatorów.

Senator Tadeusz Gruszka:
Czy na forum komisji dyskutowano na temat

uwierzytelnienia kopii aktualnego orzeczenia
w³aœciwego organu orzekaj¹cego? Czy na forum
komisji dyskutowano o tym, kto bêdzie p³aci³ za
zadanie zlecone gminie? Jak wiemy, wprowadze-
nie procedury biurokratycznej systemem propo-
nowanym w ustawie jest doœæ kosztowne. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Wojciechowski, proszê o pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Czy na posiedzeniu komisji by³a dyskusja na te-
mat dostosowania lokali do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych, a jeœli tak, to na czym te dosto-
sowania mia³yby polegaæ? Chodzi o to, dla jakich
grup osób nale¿a³oby dostosowaæ te lokale. Za-
zwyczaj to siê koñczy na osobach je¿d¿¹cych na
wózkach, których jest wœród niepe³nosprawnych
najmniej, a du¿¹ grupê stanowi¹ osoby niedos³y-
sz¹ce, osoby niedowidz¹ce. Czy dla tej grupy by³y
w jakiœ sposób te lokale przystosowywane i czy
bêd¹ dostosowywane w przysz³oœci, jeœli dotych-
czas nie by³y? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, nie przypominam sobie dys-

kusji na ten temat. Wiêkszoœæ lokali ma ju¿ pod-
jazdy dla osób niepe³nosprawnych, bo g³osowanie
przewa¿nie organizowane jest w miejscach u¿yte-
cznoœci publicznej, a to wymusza na tych instytu-
cjach jakieœ tam ulepszenia dla osób niepe³no-
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sprawnych. Bêdê podkreœla³ na ka¿dym kroku, ¿e
pozostaje mo¿liwoœæ osobistego g³osowania, czyli
te osoby, które dotychczas g³osowa³y, ale mia³y
trochê wiêcej k³opotów z tego tytu³u, bêd¹ mog³y
nadal to czyniæ. Ale nie dyskutowaliœmy na pewno
o szczegó³ach, o urz¹dzaniu, o jakimœ standar-
dzie, je¿eli chodzi o lokale dla osób niepe³nospra-
wnych.

Je¿eli chodzi o kwestie finansowe, to nie przypo-
minam sobie, Panie Senatorze, abyœmy je rozstrzy-
gali czy w ogóle podnosili. Przykro mi, nie przypo-
minam sobie, musia³bym spojrzeæ do stenogramu,
ale skoro nie pamiêtam, to na pewno nie by³o to
przedmiotem ¿ywej dyskusji. Myœlê, ¿e nie.

A je¿eli chodzi o uwierzytelnianie, to te¿ nie
przypominam sobie, aby ten temat by³ poruszany
na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszczepansenatorzg³osi³ chêæzadaniapytania.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku, ¿e dostrzeg³
pan mój refleks.

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy
w ustawie jest zapisany podzia³, mówi¹c brzydko,
na osoby niepe³nosprawne… Jak wiemy, w orze-
cznictwie o niepe³nosprawnoœci wprowadzone s¹
stopnie. Chcia³bym wiedzieæ, jak to jest w tej
ustawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Rulewski o tym wspomina³.
(Senator Piotr Kaleta: Jeszcze moje drugie pyta-

nie…)
Senator Gruszka teraz zadaje pytanie.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Pytanie do art. 49c, gdzie jest mowa o miejscu

sporz¹dzania aktu pe³nomocnictwa. Jest tam za-
pisane, ¿e odbywa siê to w miejscu zamieszkania.
Czy dyskutowano o tym na forum komisji, jak jest
rozumiane pojêcie „miejsce zamieszkania” przez
sam¹ komisjê? Czy jest to jednoznacznie rozu-
miane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak
Ju¿ odpowiadam, Panie Senatorze. Tak, akurat

otymaspekciedyskutowaliœmy,bo jednazpropozycji
prowadzi³a do tego, by nawet mówiæ bezpoœrednio
o mieszkaniu zainteresowanego. Ale pozostaliœmy
przy tym zapisie, rozumiemy to jako miejsce sta³ego
pobytu, jako miejsce w³aœciwe do sporz¹dzenia tego
pe³nomocnictwa. Dyskutowaliœmy na ten temat. Po
opinii pana sêdziego Czaplickiego doszliœmy do
wniosku, ¿e tego typu zapis jest jak najbardziej bez-
pieczny w sensie formalnym, pragmatycznym. Po
krótkiejdyskusji takwestia ju¿nieby³awiêcejpodno-
szona i uzyska³a poparcie w sprawozdaniu komisji.

Odpowiadaj¹c panu senatorowi Kalecie, prag-
nê przypomnieæ, ¿e na pocz¹tku mówi³em o tym,
¿e oprócz poprawek legislacyjnych przyjêliœmy
propozycjê pe³nomocnika rz¹du do spraw osób
niepe³nosprawnych, aby szerzej potraktowaæ de-
finicjê czy uznanie tych poziomów niepe³nospra-
wnoœci, o których mówi ustawa, i przyjêliœmy roz-
wi¹zanie, które pozwoli uznawaæ tê niepe³nospra-
wnoœæ na podstawie ró¿nych ustaw, jakie w na-
szym pañstwie funkcjonuj¹. S¹ ró¿ne ustawy,
orzeczenie Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych…

(Senator Jan Rulewski: Komisji.)
Komisji, tak.
S¹ z drugiej strony…
(Senator Jan Rulewski: Osoby wojskowe.)
…w³aœnie osoby mundurowe, które nie podle-

gaj¹ pod Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a ma-
j¹ swoje instytucje do tego typu orzeczeñ powo³a-
ne. Ten zapis, który pañstwo mo¿ecie przeczytaæ,
szeroko traktuje te kwestie. O tym mówiliœmy
i uznaliœmy wspólnie, w konsensusie, ¿e to roz-
wi¹zanie bêdzie bardzo dobre.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Kolejna dwójka, senatorowie Cichosz i Wojcie-

chowski.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Czy ja dobrze

zrozumia³em pañskie stwierdzenie, ¿e Senat nie
jest w stanie albo nie powinien prowadziæ konsul-
tacji spo³ecznych przy stanowieniu prawa? Wyra-
zi³ siê pan, ¿e to Sejm… Jeœli tak, to jestem zdziwio-
ny, ¿e my, senatorowie, nie mamy obowi¹zku…

(G³osy z sali: Nie, nie, to nie tak.)
(Senator Jan Rulewski: Tak nie powiedzia³.)
…czy te¿ nie mamy prawa uczestniczyæ…
(Wicemarsza³ekMarekZió³kowski:Nodobrze, to…)
w szeroko rozumianym dialogu spo³ecznym.
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Senator Mariusz Witczak:

Panie Senatorze, ja tak nie powiedzia³em. Po-
wtórzê, co powiedzia³em, powtórzê, bo pan s³a-
bo to zrozumia³. Powtórzê, co powiedzia³em.
Mówi³em, ¿e gospodarzem ustawy by³ Sejm.
A skoro by³ gospodarzem, to on by³ zobowi¹zany
zrealizowaæ jak najszerzej wszelkie konsultacje.
Oczywiœcie do nas docieraj¹ ró¿ne opinie, a kie-
dy na jakiœ temat dotr¹, to albo przekazujê je
cz³onkom komisji, albo dopuszczam do udzia³u
w posiedzeniach komisji przedstawicieli ró¿-
nych organizacji pozarz¹dowych. I oni maj¹
mo¿liwoœæ, maj¹ prawo przyjœæ i wielokrotnie to
czyni¹, jeszcze nikomu nie odmówi³em takiego
uczestnictwa, maj¹ prawo przyjœæ i wyraziæ w³a-
sn¹ opiniê. Mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e któryœ
z senatorów nawet zechce przej¹æ poprawkê czy
propozycjê organizacji pozarz¹dowej, wiêc tutaj
ta kwestia jest absolutnie otwarta. Ale my nie
mieliœmy formalnego obowi¹zku przeprowa-
dzenia konsultacji tak, jakby to by³ warunek za-
jmowania siê t¹ ustaw¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Powiem jeszcze dodatkowo, Panie Senatorze,
¿e projekty obu tych ustaw zosta³y wniesione
przez komisjê sejmow¹ oraz pos³ów. A wiêc
w zwi¹zku z tym, akurat w tym konkretnym przy-
padku Sejm podj¹³ te konsultacje. Przecie¿ Senat
tak¿e wielokrotnie takie konsultacje podejmuje.

Senator Wojciechowski jeszcze mia³ pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze! Jak pan powiedzia³, ten projekt ustawy wy-
chodzi naprzeciw…

(Senator Mariusz Witczak: Ustawa, ustawa! To
ju¿ jest ustawa.)

S³ucham?
(Senator Mariusz Witczak: To nie jest projekt, to

jest ustawa. To nie jest projekt ustawy, tylko
ustawa.)

Ustawa, ustawa, przepraszam. Dobrze, dob-
rze. Oczywiœcie.

(Senator Mariusz Witczak: Ustawa.)
Ta ustawa wychodzi naprzeciw osobom nie-

pe³nosprawnym. Oczywiœcie to nie jest w gestii
czy w materii, jakkolwiek by to nazwaæ, Senatu,
ale pozwolê sobie zapytaæ: czy wychodz¹c na-
przeciw oczekiwaniom osób niepe³nosprawnych
nie nale¿a³oby na przyk³ad czêœci kart wydruko-
waæ alfabetem Braille’a i na ¿¹danie czy na po-
trzeby osób, które s¹ niewidz¹ce czy niedowi-
dz¹ce, a tych osób jest bardzo du¿o, udostêpniaæ
te karty zamiast ustanawiania przez te osoby

pe³nomocnika? Czy to by nie u³atwi³o, nie upro-
œci³o tak naprawdê i – ju¿ nie chcê tak powiedzieæ
– dowartoœciowa³o osoby niepe³nosprawnej?
A na pewno po prostu da³oby tej osobie szansê
uczestniczenia w pe³ni w ¿yciu publicznym.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Bender chcia³ zadaæ pytanie?

Senator Ryszard Bender:
Tak, ja mam pytanie.
Panie Senatorze Sprawozdawco, tu jest mowa

o pe³nomocnikach. Czy rzeczywiœcie chcemy na
si³ê robiæ to, co bywa gdzieœ w innych krajach?
Czy musimy siliæ siê na takie dostosowanie? Czy
to jest konieczne, czy nie mo¿emy pozostaæ przy
dawnych wzorcach? Mianowicie mnie idzie o tak¹
sprawê: jeœliby pe³nomocnik nie zadowoli³ swoj¹
decyzj¹ tego, który dawa³ pe³nomocnictwo, a ten
dowie siê, ¿e tamten g³osowa³ inaczej…

(Senator Jan Rulewski: Nie dowie siê.)
…to jakie s¹ konsekwencje…
(G³osy z sali: Nie dowie siê.)
(Senator Jan Rulewski: Tajne wybory s¹.)
(Rozmowy na sali)
No dobrze, ale pe³nomocnik zobowi¹zuje go…
(Rozmowy na sali)
Pe³nomocnik chyba ma prawo zobowi¹zaæ tam-

tego, ¿eby g³osowa³ tak, jak chce pe³nomocnik.
(Senator Jan Rulewski: To s¹ tajne wybory, on

siê nie dowie.)
Mo¿e mu powiedzieæ.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pañstwo

Senatorowie! Jeszcze dziesiêæ sekund ma senator
Bender do zakoñczenia minutowego pytania.)

(Senator Jan Rulewski: To do wariatkowa niech
tamten idzie, jak taki…)

Do wariatkowa – nie do wariatkowa, ale mog¹
byæ… Czy mamy stwarzaæ sytuacjê, której ucze-
stnicy pójd¹ do wariatkowa? Czy warto w zwi¹zku
z tym robiæ takie rzeczy? Niejednokrotnie w rodzi-
nie bêdzie pretensja, ¿e ktoœ g³osowa³ inaczej.
Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê o odpowiedŸ.

Senator Mariusz Witczak:
Zgadzam siê w pe³ni z panem senatorem Woj-

ciechowskim, ¿e te rzeczy nale¿y zrealizowaæ, czy-
li drukowaæ karty alfabetem Braille’a, tyle ¿e bê-
dziemy musieli zmieniæ ustawê. To nie jest tylko
kwestia techniczna, to trzeba bêdzie jak najszyb-
ciej uczyniæ. Materiê, nad któr¹ obradujemy, za-
rysowa³ nam Sejm, ja sam muszê jeszcze rezygno-
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waæ z poprawek, o których pañstwu mówi³em,
w zwi¹zku z tym nie ma mowy, ¿ebyœmy wpisywali
tutaj jeszcze dodatkowe kwestie. Ale bardzo siê
cieszê z tego g³osu, bo na pewno trzeba szukaæ
wszystkich kolejnych, dodatkowych rozwi¹zañ,
które bêd¹ ulepsza³y nasze prawo i wychodzi³y
naprzeciw potrzebom osób niepe³nosprawnych.

Myœlê, ¿e jeszcze jedn¹ istotn¹ rzecz¹ jest
ustawowe opisanie instytucji asystenta wybor-
czego. To te¿ warto bêdzie uczyniæ, bo na przy-
k³ad osoba niewidoma bêdzie mog³a skorzystaæ
z karty wydrukowanej alfabetem Braille’a, ale
z tego, co wiem, to tylko oko³o 8% populacji osób
niewidz¹cych korzysta z tego alfabetu, czyli
znakomita wiêkszoœæ nie pos³uguje siê nim,
w zwi¹zku z tym warto jeszcze uzupe³niæ to,
o czym mówi pan senator, kwesti¹ asystenta
wyborczego, która zostanie dobrze opisana, tak
aby taki asystent móg³ wspomagaæ osobê nie-
pe³nosprawn¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Kaleta.
(Senator Mariusz Witczak: Panie Senatorze,

pan senator trochê siê spóŸni³, poniewa¿ ja ju¿
o tym mówi³em.)

(Senator Ryszard Bender: Spiêcia w rodzinie
mog¹ byæ, na przyk³ad.)

(Senator Mariusz Witczak: Mo¿e o spiêciach
w rodzinie nie rozmawialiœmy, Panie Senatorze,
ale przedyskutowaliœmy z pañstwem, z paniami
i panami senatorami, kwestiê pe³nomocnika,
dzieliliœmy siê w¹tpliwoœciami. Nie chcia³bym,
Panie Senatorze, powtarzaæ. Mam odmienny po-
gl¹d w tej kwestii ni¿ pan senator, nie widzê tych
zagro¿eñ.)

(Senator Ryszard Bender: Nie widzi pan zagro-
¿eñ? No to…)

Pañstwo Senatorowie! Ja mam tak¹ uwagê
ogóln¹: tu ju¿ trzykrotnie w czasie tej dyskusji po-
jawi³ siê przypadek, gdy osoba wchodz¹ca na salê
w trakcie dyskusji zadawa³a pytanie, na które se-
natorowie sprawozdawcy udzielili wczeœniej od-
powiedzi.

(Senator Ryszard Bender: Repetitio mater stu-
diorum est.)

Prosi³bym, ¿eby to siê raczej nie powtarza³o, bo
to jest strata czasu nas wszystkich. Jak ktoœ nie
jest obecny przez ca³y czas w trakcie zapytañ, to
niech nie zadaje pytania, jakby, ¿e tak powiem,
wszed³ i wyskoczy³ jak Filip z konopi.

(Weso³oœæ na sali)
Ja wszystko rozumiem, ale to trochê narusza

powagê Izby, tak bym powiedzia³.
(Senator Ryszard Bender: Repetitio mater stu-

diorum est, Panie Marsza³ku.)
M¹drej g³owiedoœædwies³owie,PanieSenatorze.

(Senator Ryszard Bender: To ja rozumiem m¹d-
r¹ g³owê, ale pan senator dorówna…)

Pan senator Kaleta, jak rozumiem, chcia³ za-
daæ pytanie.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja w zasadzie te¿ w odniesieniu do tych spraw,

o których mówi³ pan senator Rulewski.
Otó¿ wyobraŸmy sobie tak¹ sytuacjê. Ma³y lo-

kal wyborczy, z którego korzysta, powiedzmy, sto,
sto piêædziesi¹t osób. W rejonie tego lokalu wy-
borczego jest zameldowana osoba, która jest nie-
widoma. I tak jak sugerowa³ tutaj senator Wojcie-
chowski, robimy karty do g³osowania z alfabetem
Braille’a. Pan senator Rulewski stwierdzi³, ¿e nie
bêdzie mo¿na odczytaæ wyników wyborów, ¿e wy-
bory bêd¹ tajne, nie bêdziemy mogli stwierdziæ…

(Senator Jan Rulewski: S¹ tajne.)
Chwileczkê.
…czy osoba, która jest niewidoma, w ten spo-

sób zag³osowa³a. Doskonale zdajemy sobie spra-
wê, ¿e wœród pozosta³ych kart wyborczych taka
karta wyborcza wydrukowana alfabetem Braille’a
bêdzie jedna jedyna. W zwi¹zku z tym w jaki spo-
sób mo¿emy zapewniæ, zagwarantowaæ, ¿e bêd¹
to wybory tajne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê.

Senator Mariusz Witczak:

W ogóle nie rozmawialiœmy, Panie Senatorze,
na posiedzeniu komisji na ten temat, ale…

(G³os z sali: To o czym rozmawialiœcie?)
…pan senator jest moim s¹siadem, wiêc nie

wypada mi nie odpowiedzieæ panu senatorowi.
Ja myœlê, ¿e musimy te kwestie rozstrzygn¹æ.
Pan senator ma racjê. To jest problem, który
warto bêdzie wzi¹æ pod uwagê. Ale powtórzê je-
szcze raz to, co powiedzia³em. Na razie musimy
w ogóle zmierzyæ siê z kwesti¹ drukowania kart
w jêzyku Braille’a, i w sensie technicznym,
i w sensie legislacyjnym. W zwi¹zku z tym trzeba
bêdzie pewnie zastanowiæ siê nad takim roz-
wi¹zaniem technicznym, które bêdzie elimino-
wa³o te problemy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja chcia³bym powiedzieæ, ¿e

w tym momencie podwa¿y³ pan pomys³ swojego
kolegi klubowego senatora Wojciechowskiego.
Tego dotychczas nie by³o w tym projekcie i sena-
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tor Wojciechowski zg³osi³ to jako udoskonalenie,
a pan to kwestionuje. Wiêc to jest dyskusja…

(Senator Piotr Kaleta: Z tego, co wiem, Panie
Marsza³ku, nie by³a to propozycja poprawki. Ale
bardzo dziêkujê, ¿e pan marsza³ek jest tak spo-
strzegawczy.)

Dobrze.
Czy pan senator Chróœcikowski chce zadaæ py-

tania? Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
W zwi¹zku z tym, ¿e propozycje zmierzaj¹ do te-

go, aby daæ pe³nomocnictwo, ¿e mówimy, ¿e takie
s¹ wzorce europejskie, mam pytanie do komisji:
czy w trakcie prac komisji by³o rozwa¿ane – skoro
s¹ tak dobre wzorce – g³osowanie obowi¹zkowe,
takie jak w innych krajach? Czy te¿ by³o to brane
pod uwagê?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Nie by³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê szybko zejœæ z mównicy, bo bêdzie na-

stêpne pytanie.
(Weso³oœæ na sali)
Teraz pan senator Cichoñ bêdzie ³askaw wejœæ

na mównicê i odpowiedzieæ na pytanie pana sena-
tora Andrzejewskiego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mo¿e, je¿eli
pan marsza³ek pozwoli, powtórzê pytanie.)

Tak jest, proszê bardzo, bo ju¿ sporo wody
up³ynê³o w Wiœle.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak jest.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, mamy do czynienia z chyba

niedookreœlonym zakresem penalizacji. Mianowi-
cie tak samo jak w artykule sto dwudziestym któ-
rymœ g³ównej ordynacji, w rozszerzonym zakresie
w ordynacji prezydenckiej powtarza siê… To jest
zmiana dwudziesta druga dotycz¹ca art. 87f ordy-
nacji prezydenckiej. Tam jest napisane: „Korzyœci
maj¹tkowe przyjête przez komitet z naruszeniem
przepisów ustawy podlegaj¹ przepadkowi na
rzecz Skarbu Pañstwa”. I to w porz¹dku. Ale od-
mienne od przepisów o nies³usznym wzbogace-
niu, które tworz¹ pewien standard i kanon syste-
mowy, jest stwierdzenie penalizacyjne tworz¹ce

swoist¹ nawi¹zkê, czyli karê okreœlon¹ w prawie
cywilnym: „Je¿eli korzyœæ maj¹tkowa zosta³a zu-
¿yta lub utracona, przepadkowi podlega jej ró-
wnowartoœæ”. W przypadku nies³usznego wzbo-
gacenia, je¿eli zosta³a ona zu¿yta lub utracona
w dobrej wierze, nie ma jej zwrotu. Tu natomiast
jest to nawi¹zka, bo przepada równowartoœæ. Czy-
li ca³y komitet ma odpowiadaæ, niezale¿nie od wi-
ny i niezale¿nie od zwi¹zku przyczynowego
swoich dzia³añ, z tytu³u nawi¹zki. Czy w zwi¹zku
z tym nie nale¿a³oby przypadkiem skreœliæ tego
zdania – ja bêdê sk³ada³ taki wniosek – „Je¿eli ko-
rzyœæ maj¹tkowa zosta³a zu¿yta lub utracona,
przepadkowi podlega jej równowartoœæ”? Tu po-
winny chyba wchodziæ w grê przepisy cywilne
o nies³usznym wzbogaceniu, a nie instytucja pra-
wa karnego… to znaczy nawi¹zki, która jest qua-
si-penalizacyjnym przepisem w prawie cywilnym.
Pytanie jest dosyæ istotne, dlatego ¿e zakres tego,
co ma byæ penalizowane, jest niedookreœlony. Tu
jest samo naruszenie przepisów ustawy. Nie jest
powiedziane, którego przepisu, w jakim zakresie.
Po prostu ktoœ czegoœ z ustawy nie spe³ni³ i dlate-
go jest karany nawi¹zk¹. Jest to sprzeczne z zasa-
d¹, ¿e wszelkie przepisy penalizacyjne musz¹
mieæ œciœle okreœlon¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ naru-
szanego stanu faktycznego, ¿eby zastosowaæ
przepis penalizacyjny. Czy pan mo¿e siê ustosun-
kowaæ do tego?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja oczywi-

œcie podzielam pana zastrze¿enia, aczkolwiek
muszê podkreœliæ, ¿e nie by³y one przedmiotem
analizy w naszej komisji. Ale rzeczywiœcie redak-
cja tych przepisów, powiedzmy, o charakterze
quasi-penalizacyjnym jest niefortunna. Ja
chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze dalej id¹ce
konsekwencje.

Zmiany id¹ w tym kierunku, ¿e odpowiedzial-
noœæ ponosz¹ solidarnie wszyscy cz³onkowie ko-
mitetu wyborczego. W tym momencie siê tworzy
tak¹ sytuacjê, ¿e mo¿e byæ brak chêtnych do
wejœcia w sk³ad komitetu wyborczego. Bo bardzo
przepraszam, je¿eli ktoœ odpowiada ca³oœci¹
swojego maj¹tku tylko z tego tytu³u, ¿e jest cz³on-
kiem komitetu wyborczego, to jest to czasami
zbyt du¿e ryzyko, ¿eby ktoœ chcia³ je podj¹æ.
A rzeczywiœcie wprowadzono tutaj tak¹ zasadê,
aczkolwiek nieco podobna by³a ju¿ wczeœniej,
chocia¿ nie by³o chyba, z tego, co pamiêtam, tej
zasady solidarnej odpowiedzialnoœci cz³onków
komitetu wyborczego. Je¿eli tak nie jest, to pro-
szê mnie sprostowaæ. Zreszt¹ byæ mo¿e od jakie-
goœ tam momentu by³a. W ka¿dym razie, proszê
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pañstwa, zmiany ustawodawcze s¹ tak daleko
id¹ce i tak czêste, ¿e jest tu rzeczywiœcie swego
rodzaju melan¿, który powoduje to, ¿e zw³aszcza
ci, którzy trochê prawem siê interesuj¹, tak jak
to bywa z prawnikami, w tej chwili maj¹ wiêkszy
k³opot, ani¿eli ci, którzy na œwie¿o do tych rzeczy
przystêpuj¹, bo prawnik zawsze musi myœleæ
o tym, jak to by³o uregulowane, jak teraz jest ure-
gulowane i jak siê proponuje to uregulowaæ. Rze-
czywiœcie czasami rozró¿nienie tych trzech sy-
tuacji jest dosyæ trudne.

Problem, o którym pan senator wspomnia³,
rzeczywiœcie istnieje. Bo ja siê w ogóle zastana-
wiam, jak to kwalifikowaæ. Czy to jest odpowie-
dzialnoœæ podobna do tej, która jest na przyk³ad
w art. 412 kodeksu cywilnego mówi¹cym o prze-
padku wartoœci œwiadczenia, je¿eli jest ono
œwiadczeniem niegodziwym czy zabronionym
przez ustawê? Jest to regulacja nieco podobna
i chyba podobny powinien byæ re¿im. I jest kwe-
stia ewentualnego przedawnienia, tego, jakie
przedawnienie tutaj stosowaæ, czy stosowaæ ogól-
ne zasady kodeksu cywilnego, czy nie. Po drugie,
przyjêto te¿ regulacje, ¿e odpowiedzialnoœæ tych
osób jest odpowiedzialnoœci¹, która nie podlega
zbyciu na rzecz osoby trzeciej, a wiêc jest to w³a-
œciwie sprzeczne z ogólnymi zasadami kodeksu
cywilnego. Ogólna zasada kodeksu cywilnego jest
taka, ¿e je¿eli jestem d³u¿nikiem, to mogê swój
d³ug zbyæ osobie trzeciej, oczywiœcie za zgod¹ wie-
rzyciela, bo wierzyciel mo¿e uznaæ, ¿e wygodniej
ze mnie œci¹gn¹æ ten d³ug, ani¿eli z osoby, na któ-
r¹ ja chcê zbyæ ten¿e mój d³ug. A tutaj takiej regu-
lacji nie ma, czyli raczej trzeba przyj¹æ… to znaczy
wprost jest regulacja, która zabrania zbycia tego
d³ugu, czyli tym samym zwolnienia siê od odpo-
wiedzialnoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
W tym momencie wyczerpaliœmy pytania do se-

natorów sprawozdawców.
Mam jedn¹ uwagê ogóln¹. Otó¿ chcia³bym po-

chwaliæ pana senatora Mariusza Witczaka za spo-
sób odpowiedzi na pytania, który polega³ na tym, ¿e
mówi³ o tym, co by³o na posiedzeniu komisji.

(Senator Piotr Kaleta: Nic nie by³o.)
No nie, on wystêpowa³ jako sprawozdawca ko-

misji. To znaczy…
(G³os z sali: Jest jeszcze kwestia sposobu zada-

wania pytañ sprawozdawcom.)
Tak, oczywiœcie. Ale ja chcia³bym zwróciæ uwa-

gê na to, ¿e to by³by idealny sposób procedowania,
je¿eli chodzi o senatorów sprawozdawców, zw³a-
szcza gdy to jest projekt rz¹dowy, bo wtedy oni do-
k³adnie mówi¹ o tym, co by³o na posiedzeniu ko-

misji. Wszystkich innych, szerszych odpowiedzi
oczywiœcie mo¿na udzielaæ, ale my siê zajmujemy
tym, co by³o na posiedzeniu komisji, bo przecie¿
mamy poprawiaæ tê ustawê, która do nas dotar³a
z Sejmu.

Proszê pañstwa…
(Senator Piotr Kaleta: WeŸmiemy przyk³ad z pa-

na marsza³ka.)
Ja proponujê, ¿eby to potraktowaæ jako model

odpowiedzi sprawozdawców.
Projekty tych ustaw zosta³y wniesione przez

komisjê sejmow¹ oraz pos³ów.
Chcia³bym przywitaæ pana ministra Zbigniewa

Sosnowskiego, który reprezentuje Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, i pana mi-
nistra Kazimierza Czaplickiego, sekretarza Pañ-
stwowej Komisji Wyborczej.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sos-
nowski: Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Se-
natorowie! Przede wszystkim chcia³bym zwróciæ
uwagê na to, ¿e s¹ to projekty poselskie. Rz¹d
nie przygotowa³ stanowiska do powy¿szych pro-
jektów, uwa¿aj¹c, ¿e wybory parlamentarne
i samorz¹dowe s¹ domen¹ parlamentu, czyli
Sejmu i Senatu. St¹d te¿ bardzo serdecznie
dziêkujê.)

Rozumiem.
Czy s¹ pytania do przedstawicieli rz¹du?
Rozumiem, ¿e nie ma…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam to samo

pytanie co do pana senatora…)
Ale to ju¿ trzeci raz bêdzie pan senator powta-

rza³ to pytanie? No dobrze…
(G³os z sali: Mo¿e ostatni.)
…ale ile mo¿na…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, drugi.)
No dobrze, ¿artujemy…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to jest problem

systemowy i myœlê, ¿e nale¿y siê z nim zmierzyæ.)
(Senator Ryszard Bender: Nie mo¿na takiej

dyktatury wprowadzaæ.)
Ale tuniema¿adnejdyktatury,PanieSenatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest problem sy-

stemowy…)
Panie Ministrze…
(Senator Piotr Andrzejewski: …czy to jest na-

wi¹zka i dlaczego jest niedookreœlony zakres pe-
nalizacji nawi¹zk¹.)

Panie Ministrze, czy…
(Senator Piotr Andrzejewski: W przeciwieñ-

stwie…)
Proponujê odpowiedŸ na piœmie.
(Senator Piotr Andrzejewski: …do tamtej ordy-

nacji, w której jest powiedziane, naruszenie któ-
rych przepisów powoduje nawi¹zkê.)

Panie Senatorze, ja proponujê…
Zadajê panu ministrowi pytanie, w jakim trybie

chcia³by pan odpowiedzieæ.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Panie Marsza³ku, nie umiem w tej chwili od-
powiedzieæ, dlatego proponujê odpowiedŸ pisem-
n¹ na to pytanie.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
W takim razie dziêkujê pañstwu senatorom.
Otwieram ³¹czn¹ dyskusjê…
(Senator Tadeusz Gruszka: Przepraszam, to

by³o Ÿle zadane pytanie. Przepraszam, Panie Mar-
sza³ku, ale to by³o do przedstawiciela rz¹du. Nie
by³o pytañ do przedstawiciela komisji…)

Ale nie teraz… Rz¹d jest… Nie, przepraszam,
jeszcze raz: to jest projekt poselski…

(Senator Piotr Kaleta: I pan marsza³ek mo¿e siê
pomyliæ.)

Nie, to nie o to… To jest projekt poselski. Ja za-
dajê pytania przedstawicielom rz¹du, wtedy od-
powiada przedstawiciel rz¹du, przede wszystkim
w randze ministra, z ministerstwa, a wszyscy inni
s¹ jako pomocniczy… Je¿eli przedstawiciel rezyg-
nuje, nie prosi o odpowiedŸ osoby zastêpuj¹cej, to
ja mogê zrezygnowaæ z dochodzenia odpowiedzi.
Oczywiœcie mogê te¿, bo to jest moja decyzja…

(Senator Tadeusz Gruszka: Bardzo proszê
o umo¿liwienie zadania pytania.)

Dobrze, to w takim razie pytam pana sêdziego,
pana ministra Czaplickiego: czy chcia³by pan od-
powiedzieæ na to pytanie?

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo, ale nie potrafiê odpowiedzieæ.

Te przepisy funkcjonuj¹ ju¿ od wielu lat we wszys-
tkich ordynacjach wyborczych, dlatego trudno mi
powiedzieæ, dlaczego nie s¹ dookreœlone.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale chcielibyœ-

my poznaæ opiniê…)
Przepraszam,ale ja ju¿zakoñczy³emtêdyskusjê…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku, tak, ale mimo wszystko chcie-

libyœmy panu ministrowi Czaplickiemu zadaæ kil-
ka pytañ. Ja rozumiem, ¿e pan minister nie jest
w³adny odpowiadaæ na pewne kwestie, ale by³y py-
tania, na które pan przewodnicz¹cy Witczak nie
udzieli³ odpowiedzi, zapewne udzielenie tych od-
powiedzi bêdzie le¿a³o w gestii PKW i dlatego chcie-
libyœmy poznaæ stanowisko PKW, przynajmniej…

(Senator Piotr Andrzejewski: To te¿ na piœmie.)
Co mi da odpowiedŸ na piœmie, skoro mam

podj¹æ decyzjê w g³osowaniu w dniu jutrzejszym?

Nie wydaje mi siê, ¿eby ministerstwo by³o w stanie
w ci¹gu dziesiêciu godzin udzieliæ odpowiedzi na
moje pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja ju¿ etap pytañ zakoñczy-

³em. I to…
(Senator Tadeusz Gruszka: Panie Marsza³ku,

co do tej sytuacji: by³o konkretne pytanie, zada-
³em pytanie panu ministrowi sprawiedliwoœci,
by³o te¿ konkretne pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego…)

Nie, akurat ministra sprawiedliwoœci tu nie
ma, jest minister spraw wewnêtrznych…

(Senator Tadeusz Gruszka: Przepraszam za
przejêzyczenie. To by³o konkretne pytanie skiero-
wane przez pana senatora Andrzejewskiego do
przedstawiciela ministerstwa spraw wewnêtrz-
nych. A teraz uniemo¿liwiono nam, przez za-
mkniêcie dyskusji, zadanie pytañ do drugiego mi-
nistra.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, zawsze w wypadku ordynacji wyborczych
mieliœmy prawo do zadawania pytañ przedstawi-
cielowi PKW.)

Panowie Senatorowie, dobrze, w takim razie
wyra¿am ochotê na zaproszenie tutaj pana mini-
stra Czaplickiego.

Jeœli pan minister zechce, to proszê odpowia-
daæ na pytania. Mam tylko nadziejê, ¿e to nie bê-
dzie ponowna seria tych samych pytañ.

Proszê bardzo, Panie Ministrze. Ja proponujê,
¿eby pan tutaj podszed³.

Proszê bardzo, pytania zadaj¹, jak rozumiem,
pan senator Skurkiewicz i pan senator Gruszka.
Proszê bardzo. Pytania krótkie, w takim razie bê-
d¹ parami. Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie dotyczy art. 78, bo nie uzyska³em

na jego temat odpowiedzi, a on jest w sposób zna-
cz¹cy znowelizowany. Do tej pory by³o tak, ¿e za-
brania³o siê prowadzenia kampanii wyborczej na
terenie zak³adów pracy i instytucji publicznych
w formie zak³ócaj¹cej ich normalne funkcjonowa-
nie, póŸniej by³y jeszcze wymienione jednostki
wojskowe itd., itd. Teraz wprowadza siê do tego
artyku³u ust. 2, w którym mówi siê, ¿e zabronione
s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na tere-
nie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec ucz-
niów nieposiadaj¹cych prawa wybierania. Panie
Ministrze, czy wobec tego jest mo¿liwe prowadze-
nie agitacji wyborczej na terenie szkó³ ponadgim-
nazjalnych? A co w przypadku tak zwanych ze-
spo³ów szkó³ – a jest ich ca³e mnóstwo na terenie
naszego kraju – w których w jednym budynku ist-
niej¹ gimnazjum i szko³a ponadgimnazjalna
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i gdzie nie ma wyodrêbnienia, podzia³u na czêœci
przeznaczone dla liceum i czêœci dla gimnazjum?
Czy te przepisy w jakiœ sposób nie naruszaj¹ rów-
nie¿ ust. 1 pktu 2? Bo szko³a to równie¿ zak³ad
pracy…

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
No jak nie?
(SenatorJanRulewski:Nie, szko³a to jest szko³a.)
(Poruszenie na sali)
Czy nie ma w tych zapisach pewnego rodzaju

niespójnoœci? Bo ja nie potrafiê sobie wyobraziæ…
Jaka by³a intencja osób, które wprowadza³y…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, minuta minê³a, pytanie ju¿ zosta³o zadane.)

…w tej ustawie zmiany mówi¹ce o tym, ¿e nie
mo¿na prowadziæ agitacji w gimnazjach i szko-
³ach podstawowych, ale mo¿na prowadziæ j¹ w li-
ceum? To mo¿e od razu okreœlmy, ¿e mo¿na pro-
wadziæ j¹ tylko w klasach maturalnych, bo te oso-
by maj¹ prawo wyborcze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, proszê bardzo, drugie

pytanie – bo id¹ one parami – a potem pan mini-
ster bêdzie odpowiada³.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
To bêd¹ pytania, które ju¿ zadawa³em, ale ko-

misja nie zajê³a siê nimi podczas swoich obrad.
Czy bêdzie wymagane uwierzytelnienie orzeczeñ
w³aœciwych organów? Jak rozumieæ zadanie zle-
cone gminom, czy PKW bêdzie zwraca³a pieni¹dze
za wydatki, które poniesie gmina na czynnoœci
zwi¹zane ze sporz¹dzeniem aktu pe³nomocni-
ctwa? W których pañstwach Europy funkcjonuje
zasada pe³nomocnika identyczna z t¹ propono-
wan¹ w ustawie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce szko³y, to

przede wszystkim jest tak, ¿e szko³a jest zak³a-
dem pracy, ale nie dla uczniów, tylko oczywiœcie
dla pracuj¹cych tam nauczycieli. Ten dodawany
przepis zabraniaj¹cy agitacji wyborczej wobec u-
czniów nieposiadaj¹cych praw wyborczych ozna-
cza, ¿e nie mo¿na prowadziæ agitacji, zbieraj¹c u-

czniów szko³y podstawowej i gimnazjalnej. Ozna-
cza to de facto, ¿e mo¿na bêdzie prowadziæ agita-
cjê wyborcz¹ wobec uczniów posiadaj¹cych pra-
wa wyborcze, na przyk³ad w liceach czy w techni-
kach, ale wtedy bêdzie wchodzi³ w grê przepis mó-
wi¹cy w³aœnie o zak³adzie pracy – kierownik za-
k³adu pracy bêdzie móg³ uniemo¿liwiæ tak¹ agita-
cjê. No có¿, tak s¹ te przepisy skonstruowane. Czy
one s¹ dostatecznie dobre? Orzecznictwo s¹dowe
tutaj wyjaœnia pewne kwestie.

Ponadto tego rodzaju przepisy funkcjonuj¹ we
wszystkich ordynacjach. Tak naprawdê wiele
tych przepisów znajduj¹cych siê w tej chwili
w druku nr 706 dostosowuje ustawê o wyborze
prezydenta i samorz¹dow¹ do rozwi¹zañ istnie-
j¹cych ju¿ w ordynacji wyborczej do Sejmu i Sena-
tu, a tak¿e ordynacji wyborczej do Parlamentu
Europejskiego. Dodawany art. 88 praktycznie
w tej chwili… Takie przepisy s¹ jeszcze dotych-
czas w ustawie o wyborze prezydenta, ale one s¹
rozrzucone i nie do koñca identyczne z przepisami
w innych ordynacjach, a wiêc jeœli wyobrazimy
sobie tak¹ sytuacjê, ¿e wybory prezydenta odby-
wa³yby siê w tym samym dniu co wybory do Sej-
mu – teoretycznie jest to mo¿liwe – to okazuje siê,
¿e stosowane by³yby w tym samym dniu czy
w tych samych sytuacjach dwa ró¿ne przepisy.
I to jest moja odpowiedŸ, na ile potrafiê panu se-
natorowi odpowiedzieæ.

Jeœli zaœ chodzi o pytanie pana senatora Gru-
szki, to sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa zgod-
nie z ustaw¹ jest zadaniem zleconym gminie, a to
oznacza, ¿e gmina za wykonanie tego zadania mu-
si otrzymaæ œrodki z bud¿etu pañstwa. Pañstwo-
wa Komisja Wyborcza, a œciœlej Krajowe Biuro
Wyborcze, przygotowuj¹c projekt bud¿etu Krajo-
wego Biura Wyborczego, jednoczeœnie przedsta-
wia propozycje do rezerwy celowej bud¿etu pañ-
stwa na zadania wyborcze – i tam te œrodki bêd¹
siê znajdowa³y.

A jeœli chodzi o kopiê uwierzytelniaj¹c¹ orze-
czenie, to proszê zwróciæ uwagê, ¿e j¹ siê za³¹cza
do wniosku, a zatem orygina³ pozostaje na razie
u osoby, która wystêpuje z wnioskiem o udziele-
nie pe³nomocnictwa. W rozporz¹dzeniu ministra
spraw wewnêtrznych i administracji, które ma
okreœliæ sposób postêpowania, trzeba bêdzie za-
wrzeæ wyraŸny zapis, ¿e osoba sporz¹dzaj¹ca akt
pe³nomocnictwa powinna sprawdziæ tê kopiê
z orygina³em, który pozostaje… Chodzi³o o to, ¿e-
by nie wprowadzaæ takiej procedury i mitrêgi biu-
rokratycznej na samym wstêpie wdra¿ania tej in-
stytucji pe³nomocnika, aby ludzie rzeczywiœcie
mogli skorzystaæ z tej instytucji, o ile ona oczywi-
œcie zostanie uchwalona.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski. Proszê bardzo.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja ju¿ zadawa-
³em pytanie dotycz¹ce skomplikowania procedu-
ry pe³nomocnictwa i procedury wyborczej. Która
z tych procedur jest ³atwiejsza? Moim zdaniem
procedura wyborcza jest prosta i zast¹pienie jej
bardziej skomplikowan¹ procedur¹ uzyskania
pe³nomocnictwa utrudni ¿ycie.

I druga sprawa, do której wracam, to mo¿li-
woœæ pope³nienia jakichœ nieprawid³owoœci pole-
gaj¹cych na tym, ¿e w ramach… Chodzi o to, co
ju¿ mieliœmy i prze¿ywaliœmy w ramach akcji „za-
bierz babci dowód”. Czy teraz nie bêdzie to „wy-
muœ na babci pe³nomocnictwo”, czy nie bêdzie ta-
kiej sytuacji? A mieliœmy do tego, Wysoka Izbo,
pe³ne przyzwolenie niektórych mediów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, proszê pytania.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Proszê nam wyjaœniæ, jaka bêdzie ró¿nica po-

miêdzy obecnie obowi¹zuj¹cym zarejestrowa-
niem komitetu i zg³oszeniem. Bo teraz bêdzie roz-
ró¿nienie. Do tej pory komitety by³y rejestrowane
przez PKW, a od teraz, wed³ug nowych przepisów,
bêdzie to zawiadomienie o utworzeniu komitetu.
Jakie formalne skutki rodz¹ te dwa ró¿ne przy-
mioty? To pierwsze pytanie.

Drugie jest zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ zg³oszenia
przez niepe³nosprawnego na piêæ dni przed dat¹
wyborów innego miejsca, lokalu wyborczego in-
nego ni¿ ten, do którego nale¿y, jeœli ten inny bê-
dzie lepiej przystosowany do warunków korzysta-
nia przez niepe³nosprawnego. Czy jest taki pro-
jekt byæ mo¿e rozporz¹dzenia, gdzie siê mówi,
w jaki sposób wójt gminy jest zobowi¹zany poin-
formowaæ o tym dostosowaniu na obwieszczeniu?
Obwieszczenie jest wywieszane na ileœ dni… Pro-
szê nam przypomnieæ, czy jest to siedem dni, czy
wtedy te piêæ dni, które zostaj¹ niepe³nosprawne-
mu na zg³oszenie tego faktu, jest wystarczaj¹ce.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Odpowiadaj¹c

panu senatorowi Wojciechowskiemu, powiem
tak. Procedura wyborcza obecnie przewiduje g³o-

sowania osobiste w lokalu. A zatem ka¿da osoba
musi do tego lokalu osobiœcie siê udaæ, ¿eby od-
daæ g³os w wyborach. Procedura g³osowania
przez pe³nomocnika obejmuje osoby niepe³no-
sprawne, w tym równie¿ i takie, które w ogóle nie
wychodz¹ z domu. Te osoby bêd¹ mog³y z tego
pe³nomocnictwa skorzystaæ. Je¿eli ktoœ nie po-
rusza siê w ogóle, absolutnie nie wychodzi z do-
mu, to nie mo¿e skorzystaæ z prawa wyborczego,
bo nie udaje siê osobiœcie do lokalu wyborczego.
Tego rodzaju instytucja, ja tak uwa¿am, bêdzie
bardziej wykorzystywana przez te osoby, które
pozostaj¹ w domu, które nie wychodz¹ w ¿adnej
sytuacji ¿yciowej. Takich osób jest na pewno bar-
dzo wiele. A zatem jedynym, jak na razie, powta-
rzam, rozwi¹zaniem ustawowym jest mo¿liwoœæ
skorzystania przez te osoby z udzielenia pe³no-
mocnictwa.

Oczywiœcie patologie s¹ zawsze. Zdarzaj¹ siê
patologie polegaj¹ce na tym, ¿e wynosi siê karty
do g³osowania z lokalu i sprzedaje za piwo lub bu-
telkê wina. No wiêc nie mo¿emy, wydaje siê, two-
rzyæ prawa pod takie incydentalne sytuacje pato-
logiczne. Je¿eli ktoœ nie ma zaufania do rodziny,
bo przecie¿ pe³nomocnictwa w gruncie rzeczy
udziela siê przede wszystkim osobie bliskiej, spo-
krewnionej, rodzinie, wstêpnemu, zstêpnemu, oj-
cu, bratu itd., to tego pe³nomocnictwa nie udzieli.
Nie ma oczywiœcie mo¿liwoœci zobowi¹zania mo-
codawcy, skutecznego zobowi¹zania, ¿eby odda³
g³os tak, jak sobie tego ¿yczy ta osoba.

Jeœli chodzi o obwody g³osowania dostosowa-
ne do potrzeb osób niepe³nosprawnych, to
przede wszystkim zauwa¿my, ¿e na dwadzieœcia
piêæ tysiêcy obwodów g³osowania œrednio w kra-
ju, które s¹ otwierane z okazji wyborów powsze-
chnych, ponad szeœæ tysiêcy to ju¿ s¹ obwody do-
stosowane do udzia³u w wyborach osób nie-
pe³nosprawnych. Wykaz takich obwodów, w ogó-
le wszystkich, musi byæ zawarty w obwieszcze-
niu wójta, burmistrza czy prezydenta miasta
i podany do publicznej wiadomoœci na co naj-
mniej dwadzieœcia dni przed dniem wyborów.
A zatem istnieje szansa, ¿e osoba niepe³nospra-
wna, która bêdzie chcia³a dopisaæ siê do lokalu
wyborczego dostosowanego, tak¹ informacjê
otrzyma. Poza tym zarówno Pañstwowa Komisja
Wyborcza, jak i urzêdy miast na swoich stronach
internetowych podaj¹ wykaz wszystkich obwo-
dów g³osowania, w tym równie¿ dla osób nie-
pe³nosprawnych. W ostatnich wyborach Pañ-
stwowa Komisja Wyborcza wywiesi³a wykaz
dwudziestu piêciu tysiêcy obwodów g³osowania
w kraju ze wskazaniem wyszukiwarki. Bardzo
³atwo by³o, pos³uguj¹c siê tym narzêdziem, zna-
leŸæ lokal najbli¿szy miejsca zamieszkania, który
by³ dostosowany do potrzeb osób niepe³nospra-
wnych. Oczywiœcie mo¿e to byæ i pewnie bêdzie to
tak robione, ¿eby te informacje by³y podawane
w prasie lokalnej, a zatem wykorzystywane by³y
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wszelkie mo¿liwe œrodki, tak aby osoby, które bê-
d¹ chcia³y siê dopisaæ do obwodów g³osowania
w³aœciwych dla osób niepe³nosprawnych po pro-
stu z tego skorzysta³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo…
(Senator Tadeusz Gruszka: Drugie pytanie do-

tyczy³o tego, czym formalnie bêdzie siê ró¿ni³o za-
rejestrowanie…)

Aha, przepraszam bardzo.
Formalnie ¿adnych skutków ubocznych takiej

procedury nie bêdzie. We wszystkich ordynacjach
wyborczych jest przyjmowanie zawiadomieñ o utwo-
rzeniukomitetuwyborczego, anieo rejestracji. I st¹d,
tylkoz tychpowodów,¿ebytejsamej instytucjiniena-
zywaæ ró¿nie, w ustawie o wyborze prezydenta rezyg-
nuje siê z dotychczasowej rejestracji komitetu na
rzecz przyjêcia zawiadomienia. Przyjêcie zawiadomie-
niabêdzie równoznaczne z tym, codotychczas jest re-
jestracj¹. Od momentu przyjêcia zawiadomienia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ komitet bêdzie
móg³ w pe³ni wykonywaæ czynnoœci wyborcze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytania zadaj¹ teraz senatorowie: Kaleta,
Skurkiewicz i Wojciechowski. I jeszcze pani sena-
tor Fetliñska.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy Pañstwowa Komisja Wy-

borcza ma chocia¿ przybli¿on¹ wiedzê, ile osób
niepe³nosprawnych nie chodzi na wybory?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê. To by³o naprawdê krótkie pytanie.
Senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Mam równie¿ bardzo krótkie pytanie. Czy nie

uwa¿a pan – ca³y czas chodzi o art. 78, ja przynaj-
mniej pytam o ten artyku³ – ¿e do szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych nale¿a³oby dopisaæ… Je¿eli
bêdzie to nawet przepis martwy w takim sensie, ¿e
i tak wczeœniejszy zapis o zak³adach pracy bêdzie
uniemo¿liwia³ prowadzenie agitacji na terenie
szkó³, to czy nie nale¿a³oby obok szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów wymieniæ równie¿ szkó³ ponad-
gimnazjalnych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Jeœli chodzi o tê ostatni¹ kwestiê dotycz¹c¹ agi-

tacji w szko³ach ponadpodstawowych, to nie jest
to domena Pañstwowej Komisji Wyborczej, i tu
PKW nie zg³asza ¿adnych uwag ani propozycji co
do jej rozwi¹zania. Agitacja wyborcza, czyli kam-
pania wyborcza, to jest kwestia polityczna. Miej-
sca i sposoby jej prowadzenia okreœla ustawo-
dawca, a Pañstwowa Komisja Wyborcza tylko dba
o to, aby te przepisy by³y realizowane.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Kalety,
to… Przepraszam, czy móg³by pan senator powtó-
rzyæ? Ja bardzo przepraszam.

(SenatorPiotrKaleta:PanieMarsza³ku,czymogê?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak jest.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Chodzi mi o to, czy Pañstwowa Komisja Wybor-

cza ma wiedzê…

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Tak, ju¿ wiem.
Pañstwowa Komisja Wyborcza takiej wiedzy

nie ma, bo tego siê nie rejestruje. Mo¿emy powie-
dzieæ tylko tyle, ¿e ogólnie frekwencja jest bardzo
niska. Je¿eli w wyborach prezydenta wynosi oko-
³o 60%, w drugiej turze w wyborach do Sejmu i Se-
natu oscyluje w granicach 40–50%, to z ca³¹ pew-
noœci¹ w tej liczbie osób, które nie posz³y na wybo-
ry, jest jakaœ grupa osób niepe³nosprawnych.
Szacuje siê, ¿e jest w ogóle oko³o trzech i pó³ milio-
na takich osób, które mog¹ korzystaæ z wyborów,
z instytucji pe³nomocnika.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Wojciechowski i senator Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, czy te trzy i pó³

miliona osób, które mog¹ siê pojawiæ, które maj¹
dwa g³osy, bo je¿eli bêd¹ trzy g³osy, to bêdzie ich
trochê mniej, je¿eli ktoœ bêdzie mia³ dwa czy kilka
pe³nomocnictw… Czy te trzy miliony osób pos³u-
guj¹cych siê dwoma g³osami w wyborach mo¿e
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wp³yn¹æ w sposób istotny na wynik tych¿e wybo-
rów? To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Czy ten kierunek, to znaczy zo-
stawianie niepe³nosprawnego w domu, wysy³anie
pe³nomocnika zamiast… Tych osób, które na-
prawdê nie mog¹ dotrzeæ do lokalu wyborczego,
nie jest a¿ tak du¿o. Czy jakieœ inne dzia³ania, mo-
¿e polegaj¹ce na powo³ywaniu komisji, która bê-
dzie mog³a do tych osób dotrzeæ, nie by³yby lepsze
dla osób niepe³nosprawnych i dawa³yby im wiêk-
sze poczucie brania udzia³u w szeroko rozumia-
nym ¿yciu publicznym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska. Odpo-

wiadajmy parami.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, odwo³uj¹c siê do pana do-

œwiadczenia, nie do pana jako autora tej ustawy,
czy jest pan przekonany, ¿e te zapisy wystarczaj¹co
zabezpieczaj¹ przed nieprawid³owoœciami, b³êda-
mi, jakie mog¹ byæ pope³nione przez pe³nomocnika
b¹dŸ te¿ przez wyborcê. To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Chcia³abym zapytaæ – mo¿e nie dotyczy
to bezpoœrednio zapisów ustawy – jakie jest roze-
znanie komisji w sprawie nieprawid³owoœci w dniu
wyborów. Jakie s¹ to najczêœciej nieprawid³owo-
œci? I czy przy tej okazji nie nale¿a³oby te¿ zastano-
wiæ siê w³aœnie nad przygotowaniem przepisów,
które w jakiœ sposób zapobiega³yby tym niepra-
wid³owoœciom? Mówiê to nie bezpodstawnie. S³y-
szê, jak siê opowiada, ¿e na przyk³ad w niektórych
miejscowoœciach odbywa siê dowo¿enie wyborców
przez zainteresowane osoby, czêstowanie alkoho-
lem albo na przyk³ad organizowanie kart wybor-
czych, które s¹ potem odpowiednio wymieniane.
O tym mówi siê po wyborach w ró¿nych gremiach.
Ja oczywiœcie nie mam mo¿liwoœci, ¿eby to udowo-
dniæ, ale s¹ takie w³aœnie pog³oski. Czy pañstwo
zwracacie na to uwagê? Czy jest jakaœ szansa, ¿eby
temu przeciwdzia³aæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli mo¿na, to w pierwszej kolejnoœci odpo-

wiem pani senator Fetliñskiej. Otó¿ najczêœciej
wystêpuj¹cymi nieprawid³owoœciami – aczkol-

wiek muszê powiedzieæ, ¿e jest to naprawdê mar-
gines zachowañ wyborców – s¹ przypadki, ¿e wy-
borcy sprzedaj¹ karty do g³osowania. Zjawisko to
generalnie wysz³o w wyborach samorz¹dowych.
Tam praktycznie ka¿dy g³os siê liczy i st¹d te zja-
wiska, nazwijmy to, korupcjogenne w takim zna-
czeniu, ¿e oto kandydat chce przekupiæ wybor-
ców, ¿eby g³osowali na niego. Tam jest to najwiêk-
szym problemem. Oczywiœcie s¹ przepisy karne
dotycz¹ce takich sytuacji; osoba, która odsprzeda
kartê do g³osowania i zostanie jej to udowodnio-
ne, ponosi odpowiedzialnoœæ. W jednej z miejsco-
woœci w województwie ³ódzkim toczy siê w³aœnie
proces przeciwko osobie, która p³aci³a za oddawa-
nie g³osu na swoj¹ rzecz i prawdopodobnie zapa-
dnie tam wyrok skazuj¹cy. Ale powtarzam, to jest
naprawdê margines, jeœli liczyæ sytuacje zg³asza-
ne do Pañstwowej Komisji Wyborczej czy w ogóle
do organów wyborczych, a tak¿e takie, w których
toczy siê jakieœ postêpowanie karne. Równie¿
protesty wyborcze sk³adane po ka¿dych wybo-
rach nie pokazuj¹ tego zjawiska w wielkiej skali.

Oczywiœcie ka¿dorazowo Pañstwowa Komisja
Wyborcza, oceniaj¹c przebieg wyborów, zw³asz-
cza dnia g³osowania, stara siê, o ile jest to mo¿li-
we, wprowadzaæ nowe rozwi¹zania, które unie-
mo¿liwia³yby tego rodzaju sytuacje. Wiele niepra-
wid³owoœci dotyczy³o na pocz¹tku spisów wybor-
ców; stwierdzano na przyk³ad, ¿e kogoœ nie by³o
w spisie wyborców. Obecnie takich sytuacji jest
coraz mniej, w³aœciwie s¹ to rzadkie przypadki.
Instytucja aktualizacji spisu wyborców, kontroli
prowadzonej przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
i delegatury Krajowego Biura Wyborczego pozwa-
la zmarginalizowaæ tego rodzaju sytuacje, te
wszystkie niedogodnoœci czy nieprawid³owoœci
wyborcze.

Tego, Panie Senatorze, czy taka liczba osób,
które mia³yby podwójny g³os, wp³ynie na wynik
wyborów, nie potrafiê oceniæ, bo nie wiemy, jak
bêd¹ one g³osowa³y, czy bêd¹ g³osowa³y zgodnie
z wol¹ mocodawcy i w³asnymi przekonaniami, czy
te¿ nie. A czy mo¿na zastosowaæ inne sposoby?
Oczywiœcie przed dniem wyborów jest prowadzo-
na ca³a akcja polegaj¹ca na umo¿liwianiu oso-
bom niepe³nosprawnym dotarcia do lokalu wy-
borczego. I nie ma chyba w tym nic zdro¿nego, je-
¿eli zajmuj¹ siê tym organizacje pozarz¹dowe,
spo³eczne, jeœli to one organizuj¹ dowóz tych osób
do lokali wyborczych. Ale z ca³¹ pewnoœci¹ nie by-
³oby dobre, gdyby na przyk³ad w wyborach samo-
rz¹dowych kandydat na wójta, burmistrza doko-
nywa³ tego, dowo¿¹c wyborców do lokalu wybor-
czego na w³asny rachunek, bo mog³oby to prowa-
dziæ w³aœnie do tej niedozwolonej agitacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê i…
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(Senator Piotr Kaleta: Ja siê zg³asza³em do dys-
kusji.)

Nie, ju¿…
(Senator Piotr Kaleta: Ja siê zg³asza³em, Panie

Marsza³ku.)
Ale ja nie widzia³em, przepraszam.
Drugi raz zamkn¹³em dyskusjê…
(G³os z sali: Dlaczego?)
(Senator Piotr Andrzejewski: Przecie¿ siê zapi-

sa³em do dyskusji.)
Nie, to znaczy… Przepraszam, zakoñczy³em tyl-

ko etap zadawania pytañ. Co wiêcej, czekam na
pana senatora za chwilê.

Pan senator Witczak jako pierwszy zabierze
g³os w dyskusji.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
A pan senator Andrzejewski – powiem to, ¿eby

go uspokoiæ – jest na miejscu pi¹tym.
Na miejscu pi¹tym, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest, jest, czeka.)

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W tej dyskusji, która tak naprawdê odby³a siê

w ramach sprawozdania, omówiliœmy zasadnicze
kwestie dotycz¹ce tych zmian. W jakimœ sensie
zrealizowa³a siê wtedy dyskusja, bo rozszerzyliœ-
my zakres pytañ i odpowiedzi, wykraczaj¹c poza
obszar prac komisji.

Warto jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zmiany, które
s¹ zaproponowane w tej ustawie, wejd¹ w ¿ycie
niebawem w ordynacji do europarlamentu.
Ustawa zosta³a skierowana przez pana prezyden-
ta do Trybuna³u Konstytucyjnego, a Trybuna³
Konstytucyjny nie podzieli³ opinii pana prezyden-
ta i uzna³ tê ustawê za konstytucyjn¹, jak najbar-
dziej. Czyli za moment bêdziemy mieli w polskim
prawodawstwie ustawê – Ordynacja do Parla-
mentu Europejskiego, a ona bêdzie wprowadza³a
pe³nomocnika osób niepe³nosprawnych, bêdzie
wprowadza³a tak zwan¹ urnê pomocnicz¹, o któ-
rej te¿ dyskutowaliœmy i o której te¿ mia³em okaz-
jê mówiæ, bêdzie zmienia³a wiele kwestii zawar-
tych w tej ustawie. Choæby tylko z tego powodu,
skoro to i tak stanie siê faktem, warto dostosowy-
waæ wszystkie inne ordynacje do tego standardu.

Oczywiœcie to ma tylko wymiar legislacyjny,
a istot¹ rzeczy jest faktyczne zrobienie czegoœ do-
brego dla osób niepe³nosprawnych. Niew¹tpliwie
te rozwi¹zania s¹ rozwi¹zaniami postêpowymi, s¹
rozwi¹zaniami oczekiwanymi przez osoby nie-
pe³nosprawne i naszym obowi¹zkiem jest poprzeæ
te zmiany. Mam wra¿enie, ¿e niektórzy próbuj¹
przy okazji ordynacji wyborczej wzi¹æ pod uwagê
interes w³asnego œrodowiska politycznego, kal-
kuluj¹, czy zmiany siê op³acaj¹, czy nie op³acaj¹.

Je¿eli tak bêdziemy pisali ordynacje wyborcze, to
przez lata bêdziemy tkwili przy skostnia³ych, sta-
rych zasadach, a chyba nie na tym polega unowo-
czeœnianie pañstwa i polepszanie funkcjonowa-
nia instytucji i wszystkich innych dziedzin ¿ycia
w naszym pañstwie.

Apelujê wiêc do wszystkich, aby wtedy, kiedy
wprowadzamy dobre zmiany w ordynacji wybor-
czej, kiedy nie mówimy o blokowaniu, które siê
op³aca koalicji, bo jak siê zblokuje Samoobronê
z PiS i z LPR, to wyjdzie lepszy wynik wyborczy,
poniewa¿ Samoobrona i LPR nie przekrocz¹ progu
5%, tylko przeka¿¹ te g³osy dla PiS… To prze¿yliœ-
my ju¿ w poprzedniej kadencji. To pañstwo zrobi-
liœcie bardzo ochoczo. Mam wiêc nadziejê, ¿e po
tamtej z³ej lekcji, lekcji manipulowania wynikami
wyborczymi, dzisiaj zrobimy coœ dobrego na rzecz
relacji wyborca – urna wyborcza. To jest œwietny
moment, ¿eby zaj¹æ siê t¹ kwesti¹. Warto równie¿
pracowaæ nad dwudniowymi wyborami, ponie-
wa¿ one te¿ stan¹ siê faktem pod rz¹dami euroor-
dynacji, która zostanie, jak pañstwu przed chwil¹
mówi³em, podpisana przez pana prezydenta i wej-
dzie w ¿ycie. Pan prezydent musi podpisaæ tê
ustawê, bo Trybuna³ Konstytucyjny nie podzieli³
opinii pana prezydenta. Skoro tak, to warto, abyœ-
my jak najszybciej wprowadzili dwudniowe wybo-
ry we wszystkich innych ordynacjach.

Z wielkim ¿alem wycofam poprawkê, któr¹
wprowadzi³em. Mówi³em pañstwu ju¿ wczeœniej,
¿e tak¹ poprawkê wprowadzi³em. Wykracza ona
jednak poza zakres spraw, nad którymi obraduje-
my, w zwi¹zku z czym z bólem serca tê poprawkê
wycofam. Ale myœlê, ¿e bardzo szybko wrócimy do
tej kwestii.

Cieszê siê z tych propozycji i z tej dyskusji z pa-
nami senatorami Wojciechowskim oraz Kalet¹ na
temat tych wszystkich ulepszeñ dla osób niewido-
mych. Tym siê trzeba zaj¹æ. Z bólem serca muszê
stwierdziæ, ¿e nie mo¿emy dzisiaj z³o¿yæ poprawki,
która pozwoli³aby drukowaæ listy w brajlu, bo ona
równie¿ by³aby niekonstytucyjna. A my sobie nie
mo¿emy dzisiaj pozwoliæ na to, ¿eby daæ jakikol-
wiek pretekst do niekonstytucyjnoœci tej ustawy.
Powinniœmy to zrobiæ w sposób czysty, jasny i kla-
rowny w sensie legislacyjnym, a winni to jesteœmy
œrodowisku osób niepe³nosprawnych.

Na koniec, Panie Marsza³ku, chcê z³o¿yæ po-
prawki o charakterze legislacyjnym. Pracowaliœ-
my jeszcze nad szczegó³ami, detalami i takie po-
prawki chcê zaproponowaæ.

Chcê te¿ z³o¿yæ poprawkê, która zosta³a pod-
niesiona przez legislatora z senackiego Biura Le-
gislacyjnego, a która dotyczy art. 49h, mówi¹cego
o tym, i¿ minister w³aœciwy do spraw administra-
cji publicznej bêdzie realizowa³ pewne kwestie
w ramach rozporz¹dzenia. Nie daliœmy jednak
wytycznych do tego rozporz¹dzenia. Warto to zro-
biæ, ¿eby unikn¹æ jakichkolwiek podejrzeñ czy ja-
kiegokolwiek pretekstu, jeœli chodzi o niekonsty-
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tucyjnoœæ tego zapisu. A wiêc tak¹ poprawkê rów-
nie¿ Wysokiej Izbie przedk³adam.

I z³o¿ê jeszcze poprawkê, która skróci vacatio
legis z czternastu dni do siedmiu dni. Proszê pa-
miêtaæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, i¿
wszystkie zmiany musz¹ byæ robione przynaj-
mniej na pó³ roku przed pierwsz¹ czynnoœci¹ wy-
borcz¹. Z kalendarza wynika, ¿e ta pierwsza czyn-
noœæ wyborcza bêdzie mia³a miejsce pomiêdzy
23 maja a 23 czerwca, wiêc jest to, ¿e tak powiem,
doœæ ciasny termin. Warto skróciæ to formalne va-
catio legis, które wynika z ustawy o og³aszaniu
aktów normatywnych, bo i tak to pó³roczne vaca-
tio legis zostanie zachowane. A jeœli chodzi o usta-
wê o og³aszaniu aktów normatywnych, to tu
w ogóle nie ma ¿adnego sprzeciwu prawników.
W takiej sytuacji, kiedy kalendarz prac nad usta-
w¹ by³ napiêty, spokojnie mo¿emy skróciæ to va-
catio legis, zgodnie z odpowiednim artyku³em
ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych.

Proponujê jeszcze takie poprawki i bardzo ser-
decznie zachêcam wszystkich do jednomyœlnego
ich poparcia. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kilka uwag osoby, która w imieniu Wysokiej Iz-

by uczestniczy w pracach Organizacji Bezpie-
czeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Czêsto obser-
wujemy wybory w krajach o du¿o s³abszej demo-
kracji ni¿ nasza, polska. My chlubimy siê wyso-
kim poziomem jej rozwoju. Powiem tak: nie bójmy
siê tych zmian, o których dzisiaj mówimy, czyli:
dotycz¹cych pe³nomocnika osoby niepe³nospra-
wnej, osoby w podesz³ym wieku; dotycz¹cych te-
go, ¿e mo¿na wybraæ taki lokal dla osoby nie-
pe³nosprawnej, który bêdzie jej pasowa³, a nie
ten, do którego jest przypisana z racji tego, gdzie
w danym momencie mieszka; dotycz¹cych tego,
¿e bêdzie urna w szpitalu czy w zak³adzie opieki.
Te wszystkie rozwi¹zania, proszê pañstwa, fun-
kcjonuj¹ w wiêkszoœci krajów, o których byœmy
powiedzieli, ¿e demokracji dopiero siê ucz¹.
W zwi¹zku z tym na pewno nale¿y wyci¹gaæ z tego
wnioski i braæ dobry przyk³ad równie¿ z tych, któ-
rych demokracja jest byæ mo¿e m³odsza, ale czê-
sto formalnie ju¿ lepiej rozwiniêta. Istniej¹ ca³e
systemy oszukiwania, my je znamy i obserwuje-

my – ale nie bêdê tutaj s³u¿y³ rad¹ jako informa-
tor, jak nale¿y oszukiwaæ. Takie systemy s¹ i czuj-
nego oka komisji, tych, którzy siedz¹ i pilnuj¹ na
miejscu procesu wyborczego, nic nie zast¹pi, ¿a-
den przepis, ¿aden dokument. W zwi¹zku z tym
od pracy obwodowych komisji wyborczych zale¿y,
czy wybory bêd¹ uczciwe i przeprowadzone tak,
jak byœmy sobie tego ¿yczyli.

Ja oczywiœcie strasznie ubolewam, ¿e pomys³
dwudniowych wyborów w tym procedowaniu nie
zostanie uwzglêdniony, ale mam nadziejê, ¿e siê
tym szybko zajmiemy. A zupe³nie naturalne, jeœli
uwzglêdniæ sposób myœlenia Polaków i spêdzania
przez nich wolnego czasu, jest chocia¿by dwugo-
dzinne przesuniêcie godzin g³osowania – z godzin
6.00–20.00 na godziny 8.00–22.00. Nawet z ba-
dañ, które by³y robione przez PKW, wynika, ¿e te
dwie pierwsze godziny zawsze by³y martwymi go-
dzinami, a dla odmiany Polacy bardzo czêsto wra-
caj¹ póŸno. Sam jestem tego przyk³adem, bo z re-
gu³y g³osujê w ostatnim momencie. W zwi¹zku
z tym, je¿eli bêdzie mo¿liwoœæ zag³osowania
o 21.30, na pewno przyjmiemy to z radoœci¹. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Na chwilê cofnê siê do wiosny bie¿¹cego roku,

kiedy, jak pamiêtamy, debatowaliœmy nad ordy-
nacj¹ wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego. Ta
ustawa trafi³a do Trybuna³u Konstytucyjnego.
I powiem, ¿e z jednego powodu bardzo siê z tego
cieszê – bo trybuna³ stwierdzi³, i¿ niektóre kwe-
stie, miêdzy innymi pe³nomocnika, s¹ zgodne
z konstytucj¹. Inne elementy s¹ w orzeczeniu,
które mówi o tym, ¿eby jednak takie ustawy wcho-
dzi³y w ¿ycie szeœæ miesiêcy przed wyborami. I to
jest s³uszne stwierdzenie. Dlatego to przypomi-
nam, i¿ tamta ustawa odnosi³a siê w³aœnie do
spraw zwi¹zanych z ludŸmi, którzy praktycznie
nie g³osowali. Pan minister powiedzia³, ¿e to jest
oko³o trzy i pó³ miliona osób. To jest ogromna licz-
ba naszych mieszkañców. Patrz¹c na generalnie
s³ab¹ frekwencjê – nie mówiê tego akurat o wybo-
rach samorz¹dowych, bo wtedy ona jest du¿a, ale
o wyborach do parlamentu – uwa¿am, ¿e ten zapis
na pewno spowoduje, i¿ frekwencja siê zwiêkszy.

O innych kwestiach by³a tu mowa, ale ja
chcia³bym coœ zacytowaæ, bo bardzo czêsto,
szczególnie od kolegów z prawej strony sali, pada,
i¿ nasze dzia³anie, je¿eli chodzi o przepisy prawa,
powinno byæ oparte na konstytucji. A wiêc myœlê,
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¿e ustawa spe³nia ten warunek. Zacytujê art. 32:
„Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹
prawo do równego traktowania przez w³adze pub-
liczne” i art. 62: „Obywatel polski ma prawo
udzia³u w referendum oraz prawo wybierania Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, pos³ów, senatorów
i przedstawicieli do organów samorz¹du teryto-
rialnego…”. Dziêki tej ustawie dajemy szansê oso-
bom, które do tej pory jej nie mia³y, i spe³niamy
ten warunek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
System prawny musi dzia³aæ spójnie, ale te¿

niesprzecznie i uregulowania spe³niaj¹ce pew-
ne standardy s¹ ze wszech miar wskazane. Nie
ma w tej nowelizacji dotycz¹cej pe³nomocnika
podstawowej gwarancji obywatelskiej, która by
mówi³a o tym, ¿e pe³nomocnictwo to nie jest
upowa¿nienie do oddania wed³ug swojego wi-
dzimisiê drugiego albo trzeciego g³osu, tylko jest
to zobowi¹zanie do g³osowania zgodnie z decyz-
j¹ i wol¹ mocodawcy, bo jest on niepe³nospra-
wny i nie mo¿e oddaæ swego g³osu. Jest to trud-
ne do wyegzekwowania, ale nale¿y formu³owaæ
przede wszystkim zasady, a nie tylko przepisy
dotycz¹ce egzekucji prawa. I taka zasada po-
winna siê znaleŸæ tak¿e tutaj, bo tego wymaga
praworz¹dnoœæ, jak równie¿ zakres tego, czego
powinno dotyczyæ pe³nomocnictwo – nie same-
go upowa¿nienia do g³osowania, ale wyra¿enia
woli tego, kto cieszy siê pe³ni¹ praw obywatel-
skich, kto nie jest ubezw³asnowolniony. Jego
wola jest nadrzêdna. Dlatego sk³adam popraw-
kê, która wydaje mi siê niezbêdna, aby zapisaæ,
¿e pe³nomocnik jest obowi¹zany g³osowaæ zgod-
nie z wol¹ udzielaj¹cego pe³nomocnictwa. Tego
mi brakuje z punktu widzenia spójnoœci syste-
mowej.

Drugi przepis budzi³ w¹tpliwoœci ju¿ wtedy,
kiedy powstawa³a ordynacja do Sejmu i do Sena-
tu, w której on siê znajduje. Jest to mianowicie
przepis, który mówi o tym, i¿ komitet wyborczy,
równie¿ ju¿ po zamkniêciu ca³ej akcji, nawet po
przyjêciu sprawozdania, odpowiada za ewentual-
ne korzyœci, które otrzyma³ z naruszeniem kon-
kretnych przepisów ordynacji wyborczej. Ordyna-
cja wymienia te przepisy, jednoczeœnie tworz¹c
instytucjê, która budzi³a w¹tpliwoœci i budzi je

nadal, a która mówi o swoistej penalizacji cywil-
nej. Je¿eli korzyœæ maj¹tkowa zosta³a zu¿yta lub
utracona, nawet bez winy komitetu – powiedzmy,
¿e ktoœ dokona³ kradzie¿y, tak jak w przypadku
sprawy Olewnika ukradziono samochód z doku-
mentami, co siê w Polsce zdarza, jak widaæ, i to
bez ¿adnych konsekwencji – to jej równowartoœæ
podlega zwrotowi. Jest to forma nawi¹zki, przepi-
su tworz¹cego pewn¹ odpowiedzialnoœæ penaln¹
w prawie cywilnym.

Wydaje mi siê, ¿e sama dyskusyjnoœæ zosta³a
pog³êbiona w tym, co proponuje siê nam w aktu-
alnej ordynacji prezydenckiej, bo tylko tutaj ten
przepis zosta³ ruszony, a my operujemy tylko
w ramach materii, któr¹ Senat mo¿e doregulo-
waæ. W proponowanym w ustawie nowelizuj¹cej
zapisie jest powtórzone to, ¿e chodzi o korzyœci
maj¹tkowe przyjête przez komitet z narusze-
niem przepisów ustawy. Nie jest powiedziane,
nie jest nale¿ycie skonkretyzowane, o jakie
przepisy ustawy chodzi, wiêc idzie to jeszcze da-
lej w tym kierunku, który by³ ju¿ kwestionowa-
ny, ale przynajmniej by³ potwierdzony konkret-
nymi stanami faktycznymi przewidzianymi
w ustawie jako naganne. Tutaj mówi siê o naru-
szeniu ustawy. W przypadku wszelkich przepi-
sów penalizacyjnych, nawi¹zkowych czy ro-
dz¹cych odpowiedzialnoœæ quasi-karn¹ nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e dotycz¹ one kogoœ, kto
w ogóle narusza ustawê, bo ustawê mo¿na na-
ruszyæ w sposób b³ahy, a mo¿na j¹ naruszyæ
w sposób, który istnieje wed³ug widzimisiê oce-
niaj¹cego. Nie wolno formu³owaæ takich niedoo-
kreœlonych przepisów.

Wydaje mi siê, ¿e jest to powa¿ny mankament,
który albo nale¿y usun¹æ, albo nale¿y powiedzieæ,
¿e korzyœæ przyjêta z naruszeniem ustawy podle-
ga przepadkowi, ale w zakresie, w którym dotyczy
to nies³usznego wzbogacenia, i nie proponowaæ
penalnego przepisu, tylko odwo³aæ siê do przepi-
sów kodeksu cywilnego, dotycz¹cych nies³uszne-
go wzbogacenia, a tam ta korzyœæ nie podlega
zwrotowi, je¿eli zosta³a utracona bez winy. Tym
bardziej ¿e w tym przypadku – jak mówi³ zreszt¹
w odpowiedzi na moje pytanie sprawozdawca se-
nator Cichoñ – jest abstrakcyjna solidarna odpo-
wiedzialnoœæ wszystkich cz³onków komitetu wy-
borczego za coœ, co nie jest zwi¹zane ani z ich win¹
umyœln¹, ani nieumyœln¹, ani z tak zwan¹ win¹
w sensie cywilistycznym.

St¹d proponujê dla usprawnienia systemowego
skreœliæ jednak drugie zdanie w tym ruszonym
przez Sejm w ustawie nowelizuj¹cej przepisie, zda-
nie drugie, które mówi o tym, ¿e je¿eli korzyœæ ma-
j¹tkowa zosta³a zu¿yta lub utracona, przepadkowi
podlega jej równowartoœæ, wobec bardzo niedoo-
kreœlonego sposobu zu¿ycia lub utracenia, ro-
dz¹cego abstrakcyjn¹ odpowiedzialnoœæ ludzi, któ-
rzy z tytu³u ryzyka ponosz¹ odpowiedzialnoœæ qua-
si-penaln¹ bez ¿adnego swojego udzia³u, bez ¿adnej
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swojej œwiadomoœci, bez woli, post factum z racji ro-
szczeñ Skarbu Pañstwa z tytu³u quasi-nawi¹zki. Te
dwie poprawki pozwalam sobie z³o¿yæ do laski mar-
sza³kowskiej. Proszê uprzejmie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pozwolê sobie zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Przed³o¿one projekty nowelizacyjne niew¹tpli-

wie zmierzaj¹ w kierunku zwiêkszenia frekwencji
w wyborach, umo¿liwienia uczestniczenia w wy-
borach dodatkowych grup ludnoœci, które z du-
¿ym trudem mog³y temu zadaniu podo³aæ, co nie
znaczy, ¿e ja osobiœcie z ustawy – Ordynacja wy-
borcza, szczególnie w sferze rozliczeñ finanso-
wych, jestem zadowolony. Wydaje mi siê, ¿e sys-
tem rozliczeñ finansowych kampanii jest nie-
zmiernie skomplikowany i prowadzi do ró¿nych
nieporozumieñ.

W³aœciwie dwukrotnie uczestniczy³em, ¿e tak
powiem, od strony finansowej, od strony organiza-
cyjnej w kampanii wyborczej i w obydwu przypad-
kach wynik³y powa¿ne nieporozumienia. Raz to
by³o wtedy, kiedy z senatorem Piesiewiczem orga-
nizowaliœmy koalicjê Senat 2000. Wtedy okaza³o
siê, ¿e – maj¹c dobrego ksiêgowego, przestrzegaj¹c
wszystkich przepisów – doprowadziliœmy do sy-
tuacji, w której oko³o 50% pieniêdzy, które wp³ynê-
³y na nasze konto, musieliœmy nastêpnie przeka-
zaæ na cele charytatywne. Tak to wygl¹da³o.

Drugi przepis to przepis dotycz¹cy przyjmowa-
nia datków ju¿ po wyborach. Tutaj te¿, ju¿ przy in-
nej okazji, siê na to naciêliœmy. Mianowicie ju¿
w ramach dzia³alnoœci takiej przejœciowo funkcjo-
nuj¹cej partii „Suwerennoœæ–Praca–Sprawiedli-
woœæ” wystawialiœmy kandydata do Senatu,
w Koninie. No i có¿ siê okaza³o? No i okaza³a siê
rzecz nastêpuj¹ca. Otó¿ ju¿ po wyborach przysz³a
faktura, któr¹ pe³nomocnik finansowy komitetu
uregulowa³, po prostu uregulowa³, pieniêdzy nie
by³o, wobec tego to uregulowa³. Potem okaza³o
siê, ¿e trzeba to regulowaæ jeszcze raz.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nawi¹zka by³a…)
Nie, nawi¹zki nie by³o. Panie Senatorze, ja bym

chcia³, ¿eby pan jednak pos³ucha³ tego, co ja w tej
chwili mówiê, bo to s¹ dosyæ wa¿ne problemy.

Proszê pañstwa, to jest kompletne nieporozu-
mienie, bo by³ to pe³nomocnik finansowy, który
i tak by³ zobowi¹zany i odpowiedzialny za uregu-
lowanie zobowi¹zañ komitetu. Niemniej jednak
dwa razy trzeba by³o zap³aciæ tê sumê, co chyba
niedobrze œwiadczy o uregulowaniach.

Jednak chyba spraw¹ najbardziej dla mnie
skandaliczn¹ i w moim przekonaniu g³êboko na-
ruszaj¹c¹ uprawnienia konstytucyjne obywateli
jest regulacja stanowi¹ca, ¿e fundusze wyborcze
mog¹ byæ op³acane wy³¹cznie przelewem, kart¹
lub czekiem. Innymi s³owy, ten przepis, bardzo
wygodny, jeœli chodzi o kontrolê funkcjonowania
finansowego komitetów, jednoczeœnie po prostu
pozbawia praw obywatelskich tych, którzy nie po-
siadaj¹ konta bankowego. Ten przepis sobie jest
i jest, od pocz¹tku. My siê troszczymy o niepe³no-
sprawnych, ale ci, którzy nie maj¹ konta, nie maj¹
prawa mieæ pogl¹dów politycznych i wspieraæ
ugrupowañ, z którymi siê solidaryzuj¹. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e mnie to bardzo niepokoi. To jest bar-
dzo wygodne. A poza tym jakie mamy prawo…
Przecie¿ konta w banku siê nie ma za darmo, za to
konto siê po prostu p³aci, na przyk³ad za prowa-
dzenie konta. W tej chwili senatorowie nie dostaj¹
pieniêdzy, tylko musz¹ mieæ konto, na które siê je
przelewa, a to kosztuje mnie 150 z³ ekstra, to jest
utrzymywanie, wspieranie dzia³alnoœci banków.
Jakie mamy prawo obci¹¿aæ obywateli kosztem
utrzymywania banków? Ja myœlê, ¿e ta sprawa
jest zdecydowanie nierozwi¹zana i zdecydowanie
ogranicza te uprawnienia polityczne obywateli.
Ja myœlê, ¿e kiedyœ, gdy bêdziemy rozwa¿ali kwe-
stie podniesione przez mojego przedmówcê, tym
problemem równie¿ trzeba bêdzie siê zaj¹æ. Dziê-
kujê bardzo.

Nie widzê dalszych zg³oszeñ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest, jest.)
Jest?
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz, a po-

tem pan senator Gruszka.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Ja chcia³bym bardzo krótko przedstawiæ po-

prawki, które zg³aszam do omawianej ustawy.
Otó¿ w art. 78 ustawy o wyborze prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej do tej pory by³y dwa ustêpy,
które wskazywa³y, i¿ zabrania siê prowadzenia
kampanii wyborczej na terenie zak³adów pracy
oraz instytucji publicznych. Bez w¹tpienia do ka-
talogu instytucji publicznych mo¿na zaliczyæ szko-
³y, bez wzglêdu na rodzaj. Niezrozumia³e dla mnie
jest, dlaczego Sejm, przyjmuj¹c nowelizacjê tej or-
dynacji, wpisuje do ustawy mo¿liwoœæ prowadze-
nia agitacji wyborczej w szko³ach ponadgimnazjal-
nych, jako ¿e w ust. 2 mówi siê, i¿ zabronione s¹ ja-
kiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenach
szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec uczniów
nieposiadaj¹cych prawa wyborczego. Jeszcze raz
pytam: a co z zespo³ami szkó³, gdzie funkcjonuj¹
w jednym budynku i gimnazja, i szko³y licealne?
Czy tam wolno prowadziæ agitacjê wyborcz¹, czy
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nie wolno prowadziæ agitacji wyborczej? Oczywi-
œcie szko³a to równie¿ zak³ad pracy i tutaj, jak pan
minister wskazywa³, nie bêdzie mo¿na zapewne
prowadziæ tej agitacji ze wzglêdu na to, ¿e tam s¹
zatrudnione osoby – nauczyciele, sprz¹taczki, per-
sonel, administracja szko³y. Moje poprawki zmie-
rzaj¹ w tym kierunku, aby ca³kowicie zabroniæ
prowadzenia jakiekolwiek agitacji wyborczej
w szko³ach — i w szko³ach podstawowych,
i w szko³ach gimnazjalnych, i w szko³ach ponad-
gimnazjalnych. Czemu ma s³u¿yæ umo¿liwienie
prowadzenia kampanii wyborczej i agitacji w li-
ceach czy w technikach? Czemu to ma s³u¿yæ?
Dlaczego szko³y ponadgimnazjalne s¹ wik³ane
w ca³¹ grê przedwyborcz¹, w prowadzenie kampa-
nii wyborczej? Wydaje siê, ¿e na pewno nie bêdzie
to z po¿ytkiem dla samych uczniów. Osobom zain-
teresowanym, które te dzia³ania na terenie szkó³
bêd¹ prowadzi³y, byæ mo¿e siê to op³aci, ale dla sa-
mych uczniów na pewno nie bêdzie to w ¿aden spo-
sób korzystne. Dlatego te¿ zg³aszam moje popraw-
ki, jest ich w sumie dwanaœcie, ale tycz¹ siê tylko
i wy³¹cznie jednej materii. Chodzi mi o to, aby nie
by³a prowadzona agitacja zarówno w szko³ach
podstawowych, gimnazjach, jak i w szko³ach po-
nadgimnazjalnych. Dziêkujê bardzo…

(Senator Jan Rulewski: A w koœcio³ach…)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale tam nie

nawi¹zuje siê stosunku pracy…)
(Senator Jan Rulewski: W koœcio³ach te¿ pracu-

j¹ ludzie, na przyk³ad organista, sprz¹taczka, mo-
¿e te¿ tam ...

Nie rozumiem pytania, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: To specjaln¹ usta-

wê zróbmy, bêdzie pan reprezentowa³…)
Na ulicach, te¿ pracuj¹ ludzie, chodniki zamia-

taj¹ itp.
(Senator Jan Rulewski: No w³aœnie, nigdzie nie

mo¿na, w Radio Maryja pracuje szeœæset osób.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e instytucja, któr¹ po-

wo³ujemy t¹ ustaw¹, jest wskazana ze wszech
miar. W³¹czamy w ten sposób do aktywnoœci pub-
licznej, jak tu wykazano, ponad trzy i pó³ miliona
osób. Ale uwa¿am, ¿e mechanizm wprowadzany

poprzez tê ustawê jest nader obci¹¿ony biurokra-
cj¹. Proszê zauwa¿yæ, ¿e od momentu z³o¿enia
wniosku do momentu podpisaniu aktu pe³no-
mocnictwa minie trochê czasu i zostanie wykona-
nych wiele niepotrzebnych prac biurokratycz-
nych, za które to my jako spo³eczeñstwo zap³aci-
my. Swego czasu proponowa³em wprowadzenie
tak zwanej urny pomocniczej, ruchomej, co by³o-
by odpowiedzi¹ na potrzebê osobistego g³osowa-
nia ka¿dego niepe³nosprawnego, który by wyrazi³
tak¹ chêæ. Wówczas wystarczy³oby z³o¿yæ do gmi-
ny jeden wniosek, powo³ana zosta³aby komisja,
która by z t¹ urn¹ w danym dniu przyjecha³a, wiê-
cej komplikacji zwi¹zanych z biurokracj¹ nie by-
³oby. I wtedy mielibyœmy gwarancjê, ¿e g³os nie-
pe³nosprawnego zosta³ oddany na kandydata, na
którego rzeczywiœcie chcia³ zag³osowaæ. Wykazy-
waliœmy tutaj, ¿e sytuacja jest taka, i¿ w drodze od
mieszkania, w którym niepe³nosprawny udziela
pe³nomocnictwa, do urny, jego decyzja mo¿e byæ
wielokrotnie zmieniona. Proponowane przeze
mnie rozwi¹zanie wykluczy³oby w 100% niebez-
pieczeñstwa, o których tu by³a wiele razy mowa.
I jak powiedzia³em, znacznie obni¿ylibyœmy kosz-
ty zwi¹zane z wyborami.

Kolejna moja w¹tpliwoœæ jest zwi¹zana z mo¿-
liwoœci¹ ró¿nego interpretowania miejsca,
w którym ma byæ sporz¹dzony akt pe³nomocni-
ctwa. Chcia³bym wspomnieæ, ¿e miejsce zamie-
szkania w art. 25 kodeksu cywilnego oraz w ad-
ministracji to jest miejscowoœæ, nie jest to kon-
kretnie mieszkanie. W zwi¹zku z tym interpreta-
cje organów gminy mog¹ byæ w tej materii ró¿ne,
mo¿e siê to sprowadziæ kuriozalnie do tego, ¿e
osoba niepe³nosprawna bêdzie poproszona do
urzêdu gminy, aby w³aœnie udzieliæ swojego
pe³nomocnictwa. Dlatego sk³adam poprawkê
na rêce pana marsza³ka, która jednoznacznie
okreœla, ¿e ma to byæ mieszkanie osoby nie-
pe³nosprawnej, a nie tylko miejsce zamieszka-
nia. Chodzi mi o to, by wykreœliæ wszystko, co
budzi w¹tpliwoœci zwi¹zane z miejscem, gdzie to
ma byæ wykonane.

Na koniec chcia³bym polemizowaæ z senatorem
Jurcewiczem, który powiedzia³, ¿e Trybuna³ Kon-
stytucyjny stwierdzi³, i¿ instytucja pe³nomocnika
nie budzi w¹tpliwoœci. Nie mog³o byæ takiej sytua-
cji, gdy¿ pan prezydent nie zakwestionowa³ insty-
tucji g³osowania poprzez pe³nomocnika. Trybu-
na³ Konstytucyjny w tym momencie nie móg³ siê
wypowiadaæ na ten temat, prawdopodobnie by³a
to jakaœ nadinterpretacja wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego b¹dŸ jego uzasadnienia. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn, proszê.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

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

Nie mo¿e w tej debacie zabrakn¹æ g³osu tych,
którzy pracuj¹ w Parlamentarnym Zespole do
spraw Osób Niepe³nosprawnych, a tak¿e g³osu
tych, którzy s¹ skupieni w grupie roboczej szuka-
j¹cej najlepszych rozwi¹zañ dla osób niesamodziel-
nych. My tworzymy dzisiaj prawo nie tylko z myœl¹
o tych, którzy dziœ s¹ niepe³nosprawni i niesamo-
dzielni, my tworzymy prawo – mam tak¹ nadziejê –
które bêdzie coraz bardziej przyjazne osobom nie-
samodzielnym przede wszystkim w przysz³oœci.

A teraz taki prosty eksperyment, matematycz-
na operacja. Jeœli do 1945 r. dodamy szeœædzie-
si¹t piêæ lat, to wypadnie przysz³y rok. A to w³aœ-
nie w tym roku pierwsze roczniki powojennego
wy¿u demograficznego wejd¹ w wiek emerytalny.
To oznacza, ¿e wejd¹ w strefê zagro¿enia niesamo-
dzielnoœci¹. Wœród osób w wieku osiemdziesiêciu
lat i wiêcej jest prawie 80% osób, które wymagaj¹
jakiejœ formy wsparcia w codziennej egzystencji.
Trzeba zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e dzisiaj jest
milion trzysta tysiêcy osób z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niesamodzielnoœci, niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, a ju¿ wkrótce bêdzie ta-
kich osób dwa i pó³ miliona. Dobrze, ¿e dzisiaj pa-
nuje zgoda co do tego, a¿eby potrzebom tych osób
wyjœæ naprzeciw. Te rozwi¹zania wymagaj¹ rze-
czywiœcie pewnej mitrêgi administracyjnej, nie s¹
proste. Ale jeœli ktoœ tak jak ja tyle lat przepraco-
wa³ na rzecz takich osób, z ca³¹ pewnoœci¹ dobrze
wie, jak delikatna to materia. To nie jest tak, ¿e
cz³owiek starszy z dnia na dzieñ traci orientacjê
w sprawach, które go dotycz¹, nie tylko politycz-
nych. W zwi¹zku z tym postêpowanie o wyra¿enie
pewnej woli w jakiejkolwiek sprawie, tak¿e testa-
mentowej, wymaga obecnoœci osób zaufania pub-
licznego, które by gwarantowa³y, ¿e podjêta de-
cyzja, w tym wypadku o pe³nomocnictwie do g³o-
sowania w okreœlony sposób, jest œwiadoma, ¿e
nie dochodzi³o tam do ¿adnych manipulacji.

Warto mimo wszystko zadaæ sobie taki trud, aby
tym osobom, które chc¹ byæ podmiotem ¿ycia pub-
licznego, ¿ycia politycznego, umo¿liwiæ g³osowa-
nie. A nie dotyczy to przecie¿ tych, którzy s¹ w pla-
cówkach. Dzisiaj 83% wszystkich osób niesamo-
dzielnych doznaje jakiegoœ wsparcia w rodzinach
i to w³aœnie o takich sytuacjach mówimy. Tam,
w placówkach, jeœli jest, o ile dobrze pamiêtam, Pa-
nie Ministrze, piêædziesi¹t gotowych do g³osowa-
nia osób, mo¿na utworzyæ specjalny obwód do g³o-
sowania. A wiêc tam to nie jest problem. Problem
jest natomiast z tymi osobami, które pozostaj¹
w domach. Dobrze, ¿e pozostaj¹ w domach, oby
mog³y tam dotrwaæ do koñca swoich dni, w pe³ni
œwiadome tego, co robi¹ i na kogo chc¹ g³osowaæ,
i wdziêczne Wysokiej Izbie za to, ¿e bêdzie to wresz-
cie dla nich dostêpne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
PanieMarsza³ku, janiewyczerpiê tychpiêciumi-

nut. Ja tylko tak bardzo krótko chcia³bym odpowie-
dzieæ panu senatorowi Rulewskiemu, ¿e jeœli pan
ma wolê zamykania ust Koœcio³owi i Radiu Maryja,
to bardzo proszê, ale je¿eli oni agituj¹, to tylko i wy-
³¹cznie na ludzi prawych, na ludzi uczciwych, a nie
demagogów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I zamykam ³¹czn¹ dyskusjê.
W ³¹cznej dyskusji zosta³y z³o¿one wnioski le-

gislacyjne, z³o¿yli je: pan senator Augustyn, pan…
(Rozmowy na sali)
Nie?
(G³os z sali: Nie, Witczak.)
A, pan senator Witczak, przepraszam, tu jest

przekreœlone. Tak, pan senator Witczak, pan se-
nator Andrzejewski, pan senator Skurkiewicz
i pan senator Gruszka.

Proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunko-
wanie siê do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

Zamykam dyskusjê i informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie prze-
prowadzone jutro rano.

(G³os z sali: Zosta³y z³o¿one poprawki doty-
cz¹ce tych dwóch ustaw.)

Tak, z³o¿one poprawki dotyczy³y obydwu
ustaw.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bu-
d¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 686,
a sprawozdanie komisji w druku nr 686A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Kazimierza Wiatra, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Magnificen-

cjo Ksiê¿e Rektorze! Panie i Panowie Senatorowie!
Jako sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie
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w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowa-
niu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
z bud¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku pañ-
stwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej. Jednoczeœnie chcia³bym powiedzieæ, ¿e
pozwoli³em sobie zaprosiæ jego magnificencjê
ksiêdza rektora Jana Macieja Dyducha na to na-
sze posiedzenie, na którym rozpatrujemy ten
punkt. Mam nadziejê, ¿e mo¿e bêdzie okazja, aby
te¿ powiedzia³ do nas choæby trzy zdania.

Wracaj¹c do sprawozdania – krótka historia
modyfikacji tej ustawy mia³a swój pocz¹tek rok
temu, kiedy procedowaliœmy ustawê o finanso-
waniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pan prezydent Lech Kaczyñski wyst¹pi³ wtedy
z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ maj¹c¹ doprowadziæ
do tego, aby Katolicki Uniwersytet Lubelski by³
w³¹czony w pe³ne finansowanie z bud¿etu pañ-
stwa, tak jak uczelnie publiczne. Ró¿nica stanu
poprzedniego i tego, który mia³ nast¹piæ, polega³a
na tym, aby tym finansowaniem obj¹æ tak¿e fi-
nansowanie inwestycji. Wówczas zarówno Sejm,
jak i Senat zgodnie, bodaj¿e z wyj¹tkiem SLD, po-
par³y tê ustawê i zosta³a ona przyjêta. Z tej inspi-
racji zrodzi³y siê inicjatywy, w Senacie dwie, PiS
i póŸniej Platformy, ale tak¿e i w Sejmie jedna
wspólna. Kiedy spotka³y siê Komisja Ustawodaw-
cza i Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w kwietniu
tego roku, opinie Ministerstwa Finansów i Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o tych po-
mys³ach, mówi¹c delikatnie, nie by³y entuzjasty-
czne, w szczególnoœci proponowano poszerzenie
listy instytucji objêtych tym pe³nym finansowa-
niem tak¿e o Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu
i o Ignatianum w Krakowie.

Muszê powiedzieæ, ¿e wobec pewnych oporów
i tych opinii zosta³a zaproponowana przerwa
w procedowaniu, tym bardziej, ¿e mieliœmy œwia-
domoœæ, i¿ inicjatywa sejmowa tak¿e ma pewne
tempo rozwoju i byæ mo¿e uprzedzi inicjatywê se-
nack¹, tym bardziej, ¿e wiemy, i¿ inicjatywa sej-
mowa jest krótsza, a nasza inicjatywa, senacka,
idzie do Sejmu i jest tam jakby od pocz¹tku proce-
dowana.

Muszê powiedzieæ, ¿e kiedy by³a zg³aszana ta
przerwa w procedowaniu nie zwrócono uwagi,
mówi¹c tak¿e o tych innych podmiotach, jak Wy-
dzia³ Teologiczny we Wroc³awiu czy Ignatianum,
¿e w konkordacie zawartym miêdzy Rzecz¹pospo-
lit¹ Polsk¹ a Stolic¹ Apostolsk¹ w lipcu 1993 r.,
a ratyfikowanym prawie piêæ lat póŸniej, w stycz-
niu 1998 r., jest zapis art. 15 ust. 3 konkordatu,
w którym mowa, ¿e Papieska Akademia Teologicz-
na w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski s¹
dotowane przez pañstwo. To zdanie, tak powie-
dzmy, wyraŸnie wyró¿nia te dwie uczelnie. I wyda-
je siê, ¿e ustawa, któr¹ siê dzisiaj zajmujemy, czy-
ni zadoœæ, tak powiedzmy, po szesnastu latach

umowie miêdzynarodowej, w której rz¹d polski
zobowi¹za³ siê w konkordacie do pomocy finanso-
wej dla PAT i KUL.

Muszê te¿ powiedzieæ, ¿e w tym czasie, 19 czer-
wca bie¿¹cego roku, papie¿ Benedykt XVI posta-
nowi³ podnieœæ Papiesk¹ Akademiê Teologiczn¹
do godnoœci Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
³a II. Trzeba powiedzieæ, ¿e w tym zakresie Koœció³
jest suwerenem i sam zmienia te nazwy, a my
w aktach prawnych, takich jak ustawy, tylko to
potwierdzamy, porz¹dkujemy, ujednolicamy.
Z konkordatu wynika, ¿e jest to pe³ne prawo ko-
œcio³a do zmiany nazw tych instytucji. Ale skoro
mowa o Uniwersytecie Papieskim Jana Paw³a II,
to trzeba powiedzieæ, ¿e jest to jedyny uniwersytet
papieski poza Rzymem, jedyny obok Salamanki.
Tak to trzeba powiedzieæ. Ale Uniwersytet Sala-
manka w Hiszpanii dzia³a od XIII wieku, czyli jest
starszy od Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Sejm zgodnie uchwali³ ustawê polegaj¹ na wy-
kreœleniu z dotychczasowej ustawy s³ów: „z wyj¹t-
kiem finansowania kosztów realizacji œrodków
trwa³ych w budowie s³u¿¹cych procesowi dydak-
tycznemu”. Taki jest g³ówny sens tej ustawy, ¿e
nic nie dodajemy, tylko wykreœlamy, no i zmienia-
my tê nazwê z Papieskiej Akademii Teologicznej
na Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II. Podobnie
w drugiej ustawie, która jest jednoczeœnie zmie-
niana, w ustawie o stosunku pañstwa do Koœcio³a
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zmienio-
no nazwê z Papieskiej Akademii Teologicznej na
Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywa³a
tê ustawê i wnios³a jedn¹ poprawkê. Otó¿ w dru-
ku, który otrzymaliœmy z Sejmu, w art. 2 b³êdnie
przytoczono datê ustawy o stosunku pañstwa do
Koœcio³a katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
mianowicie jest tam zapisane, ¿e to jest ustawa
z dnia 23 maja 1989 r., a prawid³owa data to jest
17 maja. Prawdopodobnie jest to data publikacji
tej ustawy, a powinna tam byæ data jej uchwale-
nia. Muszê powiedzieæ, ¿e w trakcie posiedzenia
komisji podnoszono szereg argumentów uzasa-
dniaj¹cych przyjêcie tej ustawy. O poparciu dla
niej œwiadczy jednoznaczne g³osowanie 3 listopa-
da na posiedzeniu komisji: 8 cz³onków komisji
g³osowa³o za, nikt nie g³osowa³ przeciw i nikt nie
wstrzyma³ siê od g³osu.

Muszê te¿ powiedzieæ, ¿e w trakcie posiedzenia
komisji przedstawiciel Biura Legislacyjnego Se-
natu wyrazi³ opiniê, ¿e w przypadku tak krótkich
ustaw, zamiast zmieniaæ te ustawy, warto je sta-
nowiæ od nowa, poniewa¿ jeœli jest ustawa jedno-
zdaniowa i zmienia siê po³owê zdania, to trochê to
nie bardzo ma sens. Jako sprawozdawca komisji
mówiê o tym, co siê dzia³o na posiedzeniu komisji.
W tej sprawie wyrazi³em zdanie polemiczne, po-
niewa¿ wydaje siê, ¿e ustawa o finansowaniu Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej datowana na rok
1997 jednak ma pewn¹ wartoœæ i sygnowanie tej
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ustawy dat¹ 2009 r. by³oby chyba niew³aœciwe.
Dlatego to, co zrobi³ Sejm, ma absolutnie racjê by-
tu i jako komisja w ca³ej rozci¹g³oœci to popiera-
my. Jest ta jedna poprawka, polegaj¹ca na zmia-
nie daty.

Myœlê, ¿e wiele argumentów uzasadniaj¹cych
przyjêcie tej ustawy padnie zapewne w wyst¹pie-
niach senatorów, zreszt¹ ja sam zapisa³em siê do
g³osu. Tak ¿e na tym chcia³bym zakoñczyæ, pro-
sz¹c panie i panów senatorów o pe³ne poparcie tej
ustawy. Dziêkujê bardzo za uwagê. (Oklaski)

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Senator Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja

chcia³bym w celu rozwi¹zania pewnych proble-
mów informacyjnych poprosiæ o przedstawienie
przez przewodnicz¹cego, pana senatora Wiatra,
informacji dotycz¹cych liczby studentów, tego, ja-
kie uczelnia posiada uprawnienia, s³owem, o po-
kazanie trochê presti¿u tej uczelni.

(G³os z sali: W wyst¹pieniach mo¿na…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja oczywiœcie jestem wyposa¿ony w œwie¿ej da-

ty informator z piêknym, nowym logo uczelni,
w którym, jak przysta³o na uniwersytet papieski,
s¹ dwa piêkne klucze.

Proszê pañstwa, Wydzia³ Historii i Dziedzictwa
Kulturowego – prawie osiemset osób, Wydzia³ Fi-
lozoficzny – ponad trzysta, Wydzia³ Nauk Spo³ecz-
nych – prawie osiemset, Wydzia³ Teologiczny –
prawie tysi¹c trzysta, plus ponad czterysta w Tar-
nowie. Takie s¹ liczby.

Jeœli chodzi o uprawnienia, to ma ona upra-
wnienia do habilitowania na trzech kierunkach:
teologii, filozofii, historii, cztery uprawnienia do
doktoryzowania i dwa nastêpne w drodze. Te kie-
runki s¹ rozleg³e, zró¿nicowane.

Myœlê, ¿e trzeba tutaj powiedzieæ, i s¹dzê, ¿e to
jest chyba dobre miejsce… Jako krakus czy kra-

kowianin z urodzenia i miejsca zamieszkania mu-
szê powiedzieæ, ¿e w³adze uniwersytetu, ale tak¿e
eminencja ksi¹dz kardyna³ Dziwisz, który jest
wielkim kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego
Jana Paw³a II, przywi¹zuj¹ ogromn¹ wagê do roz-
woju tej uczelni. I wydaje siê, ¿e te wszystkie
przedsiêwziêcia, które zosta³y podjête i które s¹
wdro¿one, zwi¹zane z rozbudow¹ kampusa, ale
przede wszystkim z rozwojem licznych kierun-
ków, s¹ pewnym zacz¹tkiem i ¿e najbli¿szych kil-
kanaœcie lat bêdzie okresem niezwykle intensy-
wnego rozwoju, bo to jest oczywiœcie du¿e wyzwa-
nie. Wydaje siê, ¿e traktujemy to, nie tylko jako
Kraków, ale jako Polska, jako taki ¿ywy testament
Jana Paw³a II, który erygowa³ Papiesk¹ Akademiê
Teologiczn¹ w 1981 r. i by³ bardzo przywi¹zany do
tej jednostki. I myœlê, ¿e to wszystko jeszcze siê
wydarzy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku! Kolego Przewodnicz¹cy!
Ustawa mówi o finansowaniu Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie, natomiast pan se-
nator by³ ³askaw wymieniaæ inn¹ nazwê. Czy nie
bêdzie dyskrepancji natury formalnoprawnej?
Domyœlam siê, ¿e przyjmiemy ustawê, która bê-
dzie mówi³a o finansowaniu Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Dziêkujê.

Senator Kazimierz Wiatr:
Odszukujê stosowne druki… Panie Profesorze,

Panie Senatorze, otó¿ druk senacki nr 686 jest za-
tytu³owany „o zmianie ustawy o finansowaniu Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej”… itd. Ale ju¿
w tekœcie ustawy…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Poja-
wia siê zmiana nazwy.)

…jest napisane, ¿e art. 1… przepraszam, ¿e ty-
tu³ ustawy otrzymuje brzmienie: „o finansowaniu
Uniwersytetu Papieskiego”… itd. Podobnie w ko-
lejnym zapisie, w art. 1, te¿ jest powiedziane:
„Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II”… itd. Art. 2,
który mówi o zmianie ustawy o stosunku pañstwa
do Koœcio³a, ogranicza siê jedynie do zmiany na-
zwy „Papieska Akademia Teologiczna” na nazwê
„Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II”. Tak ¿e mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jakby dziêki temu, ¿e ta proce-
dura troszkê siê przed³u¿y³a, ta ustawa rozstrzy-
ga dwie sprawy, to znaczy kwestiê finansowania
i kwestiê petryfikowania tej nowej nazwy.

44. posiedzenie Senatu w dniu 18 listopada 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie… 75

(senator K. Wiatr)



(Senator Janusz Rachoñ: Ja nie chcê polemizo-
waæ, ale nazwa jest naw¹, której za¿yczy³a sobie
uczelnia, my nie dyskutowaliœmy nad nazw¹.)

Ale jest ona wprowadzona.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Legislacyjnie jest to w porz¹dku.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bêdzie dobrze.)
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do sprawozdawcy?
Dziêkujê bardzo.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
nauki i szkolnictwa wy¿szego.

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

Rz¹d jest reprezentowany przez podsekretarza
stanu, pana Witolda Jurka.

Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Jurek: St¹d czy
stamt¹d?)

St¹d, koniecznie.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e uczelnia ta, jeszcze

do niedawna Papieska Akademia Teologiczna, bo
zosta³a zmieniona nazwa, otrzymuje œrodki z bu-
d¿etu pañstwa w formie dotacji na realizacjê za-
dañ tak jak uczelnie publiczne z wyj¹tkiem fi-
nansowania kosztów realizacji œrodków trwa-
³ych w budowie s³u¿¹cych procesowi dydaktycz-
nemu. Ja mówiê, jaki jest stan obecny. Stano-
wisko rz¹du jest nastêpuj¹ce. Ze wzglêdu na to,
i¿ art. 15 ust. 3 konkordatu miêdzy Stolic¹ Apo-
stolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ przewiduje do-
towanie, w³aœciwie stwierdza dotowanie Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej
Akademii Teologicznej, stanowisko rz¹du jest
przychylne w stosunku do tej proponowanej
ustawy.

Na koniec chcia³bym tylko dodaæ od siebie, ¿e
ta ustawa stwarza mo¿liwoœæ finansowania in-
westycji, ale nie gwarantuje œrodków inwestycyj-
nych. Bo jak wiemy, œrodki na dzia³alnoœæ inwe-
stycyjn¹ s¹ ograniczone i one s¹ rozdzielane miê-
dzy uczelnie wed³ug pewnych kryteriów, które
ministerstwo przyjmuje na pocz¹tku roku. Ta

ustawa, któr¹ senator Wiatr przedstawi³, to jest
ustawa stwarzaj¹ca mo¿liwoœci, czyli inaczej
ustawa zrównuj¹ca w mo¿liwoœciach Katolicki
Uniwersytet Lubelski i jeszcze do niedawna Pa-
piesk¹ Akademiê Teologiczn¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytania panu ministrowi? Nie. Nie wymaga to ko-
mentarzy.

W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Go-

œcie, z rektorem na czele!
Mam zaszczyt zaprezentowaæ stanowisko Klu-

bu Parlamentarnego PiS w przedmiocie uchwale-
nia ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bu-
d¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañstwa
do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej. Jest
to poselski projekt ustawy, który wp³yn¹³ do mar-
sza³ka Sejmu w dniu 20 marca 2009 r., druk sej-
mowy nr 1946.

Oczywiœcie my, senatorowie PiS, nie mo¿emy
zapomnieæ, ¿e identyczny projekt z³o¿yliœmy do
pana marsza³ka Senatu pó³tora miesi¹ca wczeœ-
niej, to jest 5 lutego 2009 r. Ugrz¹z³ on jednak na
tyle d³ugo w procedurach komisyjnych Senatu,
aby daæ czas wiêkszoœci sejmowej na opracowa-
nie, a póŸniej dopracowanie dzisiaj uchwalanej
ustawy. My, autorzy senackiego projektu, nie ma-
my jednak pretensji do pos³ów, bo najwa¿niejszy
jest cel, a ten jest wznios³y. Uchwalamy bowiem
ustawê nie dla siebie, ale dla dobra i przysz³oœci
papieskiej uczelni, kojarzonej jednoznacznie
z umi³owanym Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II.

W zasadzie jedynym drobnym zgrzytem w ca³ej
procedurze jest stanowisko Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, które prawdopodobnie
nie wiedz¹c jeszcze o inicjatywie poselskiej, nega-
tywnie zaopiniowa³o projekt senacki. Oczywiœcie
w trakcie prac nad projektem sejmowym i po ak-
ceptacji projektu przez Radê Ministrów minister-
stwo przedstawi³o ju¿ stanowisko pozytywne. Wy-
pada jedynie zaapelowaæ: Pani Minister, Drodzy
Pañstwo, na przysz³oœæ nie oœmieszajcie siê.

Pragnê, korzystaj¹c z okazji, podziêkowaæ
wszystkim kole¿ankom i kolegom senatorom za
pracê nad zg³oszonym projektem senackim, który
mia³em przyjemnoœæ prezentowaæ. Dziêkujê te¿
w³adzom uczelni, w tym zw³aszcza ksiêdzu kardy-
na³owi Stanis³awowi Dziwiszowi oraz ksiêdzu re-
ktorowi Janowi Dyduchowi za okazane zaufanie
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i wsparcie w walce o s³uszn¹ dla was i dla nas, ka-
tolików, ustawê.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Klub Parla-
mentarny PiS z radoœci¹ przyjmuje fakt, ¿e usta-
wa, tak wa¿na dla Uniwersytetu Papieskiego Jana
Paw³a II, nareszcie jest procedowana, i to ju¿ jest
koñcowa faza tego procedowania. Oczywiœcie po-
pieramy j¹ w ca³oœci i bêdziemy g³osowaæ za jej
przyjêciem wraz z kosmetyczn¹ poprawk¹ komi-
sji. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

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

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Magnificen-

cjo Ksiê¿e Rektorze! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwalam sobie drugi raz zabraæ g³os w tej wa¿-

nej sprawie g³ównie dlatego, ¿e przyjmujemy tak¹
zasadê, ¿e jako sprawozdawcy komisji mówimy
tylko o tym, co siê dzia³o na posiedzeniu komisji,
i staramy siê swoje prywatne argumentacje czy
w³asne przemyœlenia pozostawiaæ na wyst¹pienia
ju¿ w trakcie dyskusji.

Otó¿ podczas rozwa¿ania tej ustawy trzeba
zwróciæ uwagê na to, ¿e 1364 rok, kiedy powsta³a
Akademia Krakowska, to wa¿na data dla Polski,
dla szkolnictwa wy¿szego, dla Krakowa, a tak¿e
dla samego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Ju¿
w 1397 r. zosta³a wprowadzona do Akademii Kra-
kowskiej teologia i od 1400 r., kiedy nast¹pi³o od-
nowienie uniwersytetu, ta teologia z uniwersyte-
tem by³a zwi¹zana. Rola teologii na tym uniwersy-
tecie przez kolejne wieki by³a oczywiœcie ogrom-
na, tak jak ogromna i wielka jest zas³uga Alma
Mater Jagiellonica.

Dziœ, po roku 1989, wiele wydzia³ów teologicz-
nych wraca do macierzystych uczelni. Mo¿emy tu
przywo³aæ jako przyk³ady Poznañ, Olsztyn, Opole
i wiele innych miejsc. I muszê powiedzieæ, ¿e przy
okazji nawet tej ustawy wielokrotnie pytano
mnie, czy Papieska Akademia Teologiczna nie ma
takiego zamiaru i nie chcia³aby wróciæ. Ale oczy-
wiœcie ju¿ w swoim poprzednim wyst¹pieniu od-
powiedzia³em w czêœci na to pytanie. Wydzia³ Teo-
logiczny w Krakowie by³ wielk¹ trosk¹, wówczas
jeszcze ksiêdza kardyna³a, Karola Wojty³y.
W 1954 r. zosta³ usuniêty z Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, ale ca³y czas funkcjonowa³ jako Wy-
dzia³ Teologiczny, a w 1981 r. papie¿ Jan Pawe³ II
powo³a³ go do nowego ¿ycia jako Papiesk¹ Akade-
miê Teologiczn¹.

Uczelnia rozwija³a siê przez ca³y ten czas, cho-
cia¿ wiemy, ¿e nie by³o ³atwo – by³y zapisy cenzu-

ry, by³y ró¿ne utrudnienia dla wszystkich pod-
miotów katolickich, chrzeœcijañskich, religij-
nych, a dla Papieskiej Akademii Teologicznej
w szczególnoœci. Ale mo¿e w³aœnie trudne warun-
ki spowodowa³y, ¿e te wartoœci s¹ tak dobrze ufor-
mowane. Obecnie Papieska Akademia Teologicz-
na w rankingu uczelni akademickich jest na piêt-
nastej pozycji, a w rankingu uniwersytetów – na
pozycji siódmej na dwadzieœcia cztery uniwersy-
tety. Trzeba te¿ powiedzieæ o bardzo szerokim
spektrum kierunków kszta³cenia i badañ nauko-
wych na Papieskiej Akademii Teologicznej. To nie
tylko teologia, ale te¿ wychowanie w rodzinie,
dziennikarstwo, polityka spo³eczna, tak¿e kie-
runki unikatowe – obecnie Uniwersytet Papieski
Jana Paw³a II jest jedyn¹ w Polsce uczelni¹, która,
we wspó³pracy z akademi¹ muzyczn¹, kszta³ci
w zakresie muzyki koœcielnej. To tak¿e kultura
i dziedzictwo narodowe, filozofia i anglistyka –
prawdopodobnie bêdzie to siê nazywa³o filozofia
z elementami anglistyki. Uniwersytet Papieski
Jana Paw³a II rozpocz¹³ trudn¹ inwestycjê budo-
wy nowego kampusu. Nieprzypadkowo zlokalizo-
wano ten kampus obok kampusu Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Pychowicach w Krakowie.

I wydaje siê, ¿e to zielone œwiat³o dla fundu-
szy… Tak jak pan minister powiedzia³: nie ma
gwarancji, ale jest mo¿liwoœæ – je¿eli pieniêdzy nie
ma du¿o, to wtedy dostaj¹ je najlepsze albo naj-
bardziej potrzebne projekty. Pan minister ju¿ mia³
okazjê siê przekonaæ, pan senator Rachoñ jest
chwilowo nieobecny, ale dyskutowaliœmy o finan-
sach dla szkolnictwa wy¿szego. Myœlê, ¿e mogê
z podniesionym czo³em powiedzieæ, ¿e zabiega³em
o ka¿de pieni¹dze dla szkolnictwa wy¿szego i dla
ka¿dego podmiotu. Dlatego uwa¿am, ¿e mam pra-
wo tak¿e dzisiaj mówiæ o tym, ¿e dostêp do œrod-
ków inwestycyjnych dla Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Paw³a II jest niezwykle wa¿ny.

Myœlê, ¿e jest to szczególne wyró¿nienie dla Pol-
ski, bo uniwersytety papieskie s¹ zlokalizowane
w Rzymie. S¹ tylko dwa wyj¹tki: Kraków i Sala-
manka – Polska i Hiszpania.

Trzeba by tu te¿ przywo³aæ najnowsze dokona-
nia œrodowiska Uniwersytetu Papieskiego, doko-
nania ksiêdza profesora Hellera, który mówi, ¿e
jego wspania³a nagroda dialogu nauki i wiary jest
tylko zwieñczeniem tego wysi³ku, czegoœ wspa-
nia³ego, co siê dzieje. Kierunki, które wymieni-
³em, potwierdzaj¹, ¿e dialog nauki i wiary jest nie-
zwykle potrzebny i ¿e siê dzieje. Trzeba by mówiæ
o tym, ¿e jest on uzupe³niony studiami dyplomo-
wymi, które s¹ podejmowane, a tak¿e organizo-
wanymi przez ca³e œrodowisko akademickie Kra-
kowa, nie tylko przez œrodowisko Uniwersytetu
Papieskiego, Dniami Tischnerowskimi i Dniami
Jana Paw³a II.

Mo¿e podam pewn¹ ciekawostkê. Oto jak na-
stêpuje piêkne przenikanie siê ró¿nych dzie-
dzin wiedzy, a tak¿e obszarów naszego ¿ycia
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spo³ecznego: obecny rzecznik prasowy Konfe-
rencji Episkopatu Polski, ksi¹dz doktor Kloch,
jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego,
jest wyk³adowc¹ – ale proszê zgadn¹æ, w jakiej
dziedzinie. Otó¿ ksi¹dz doktor Kloch wyk³ada
informatykê, co, jak pañstwo wiedz¹, jest mi
szczególnie bliskie.

Proszê pañstwa, tak jak mówi³em, cztery upra-
wnienia doktorskie, dwa kolejne w drodze, trzy
uprawnienia habilitacyjne – w zakresie teologii, fi-
lozofii, historii. I ta ogromna dynamika. Jest taki
potencja³, energia potencjalna ogromna, która
nabiera rozpêdu i zamienia siê w energiê kinety-
czn¹, i myœlê, ¿e w najbli¿szych latach powinniœ-
my tak¿e na wszystkie mo¿liwe sposoby wspieraæ
wszystkie uczelnie, wszystkie œrodowiska, tak¿e
Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II, bo myœlê, ¿e
jest on wspania³¹ promocj¹ Polski, a przede wszy-
stkim odgrywa niezwykle wa¿n¹ rolê kulturo-
twórcz¹, formacyjn¹. To jest nam bardzo potrzeb-
ne, a¿eby elity, jakie s¹ w tym œrodowisku
kszta³cone, zasila³y nasze ¿ycie spo³eczne, gospo-
darcze i ka¿de inne. Dziêkujê bardzo za uwagê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Magnificencjo! Wysoka Izbo!
Temat Papieskiej Akademii Teologicznej, a mó-

wi¹c ju¿ prawid³owo Uniwersytetu Papieskiego
imienia Jana Paw³a II, to jest temat, który powi-
nien ³¹czyæ, nie zaœ dzieliæ bez wzglêdu na posta-
wy, jakie siê w trakcie dochodzenia do tej debaty
zajmowa³o. Jestem przekonany, ¿e wszyscy jedno-
myœlnie zag³osuj¹ za. Nas jest trochê mniej i jak
tak sobie patrzê na to g³osowanie sejmowe, gdzie
trzystu osiemdziesiêciu pos³ów by³o za, trzydzie-
stu dziewiêciu przeciw, dwóch siê wstrzyma³o, to
myœlê, ¿e u nas tego nie bêdzie. Nie bêdzie tego uja-
dania, którego nie rozumia³em, a na które siê na-
tkn¹³em, przegl¹daj¹c stenogramy sejmowe. Tam
koledzy z lewej strony niepokoili siê, ¿e to niezgod-
ne z konkordatem itd., itd. Tutaj tego typu ujada-
nia i dyskusji nie bêdzie. Myœlê, ¿e dzie³o jest tak
wielkie, ¿e wszyscy siê wokó³ niego zjednocz¹.

Ja chcia³bym kilka tylko spraw podkreœliæ. Pan
profesor Wiatr bardzo ³adnie tê drogê dochodzenia
do dzisiejszego dnia przedstawi³. Otó¿ projekty
zg³aszane czy to przez znakomitego kolegê senato-
ra górala Tadeusza Skorupê, czy to przez nas,
a tak¿e ta wielka praca, któr¹ wykona³ pan profe-

sor Wiatr, mia³y s³u¿yæ temu, ¿eby stworzyæ rodzaj
ko³a ratunkowego dla projektu, który by³ w Sejmie.
Tak ja to przynajmniej rozumia³em. Bo nie mieliœ-
my pewnoœci, jak szybko bêdzie siê toczy³a debata
w Sejmie. Poniewa¿ ona siê przetoczy³a w miarê
szybko i to stanowisko rz¹du ewoluowa³o, mogliœ-
my z czystym sumieniem nasze projekty wycofaæ.
I oto mamy debatê nad projektem sejmowym, któ-
ry jak s¹dzê, zostanie jednog³oœnie przyjêty. Tak¹
przynajmniej mam nadziejê.

Na dwie kwestie chcia³bym zwróciæ uwagê. My
trochê sp³acamy d³ug wobec wielkiego papie¿a Ja-
na Paw³a II. Zreszt¹ w uzasadnieniu tego dekretu
z 19 czerwca o ustanowieniu Uniwersytetu Papies-
kiego imienia Jana Paw³a II papie¿ Benedykt napi-
sa³: „Dla uczczenia pamiêci mojego znakomitego
poprzednika”. Gdy mia³em przyjemnoœæ uczestni-
ctwa 16 paŸdziernika w inauguracji roku akade-
mickiego, któr¹ tak piêknie jego magnificencja re-
ktor zorganizowa³, tam s³ysza³em równie¿ takie ¿y-
czenie, takie oczekiwanie wyra¿ane przez wielkie-
go kanclerza ksiêdza kardyna³a Stanis³awa Dziwi-
sza, ¿e jest oto jeszcze rzecz, któr¹ nale¿y zakoñ-
czyæ. I ten dzisiejszy dzieñ, ta dzisiejsza debata i ju-
trzejsze g³osowanie, bêdzie zakoñczeniem tego
w³aœnie dzie³a.

Chcê podkreœliæ pewn¹ niezwyk³¹ aktywnoœæ
uczelni, pan profesor Wiatr po czêœci ju¿ to pod-
nosi³, w uczestnictwie w ¿yciu zewnêtrznym.
Otó¿ mia³em przyjemnoœæ œledziæ znakomit¹
konferencjê, która odby³a siê 21 i 22 paŸdzierni-
ka, a w³aœciwie ca³y cykl konferencji „Etyka i ¿y-
cie publiczne”. By³ tam piêkny temat wiod¹cy
„K³amstwo a ¿ycie publiczne”, bardzo bym to re-
komendowa³. Myœlê, ¿e gdyby parlamentarzyœci
jednej czy drugiej izby, tej czy poprzedniej ka-
dencji, siêgnêli do tego tematu, to ten œwiat by³by
piêkniejszy.

(SenatorRyszardBender: To jestwydrukowane?)
Tak. S¹ piêkne materia³y.
Jak patrzê na liczbê chêtnych do studiowania,

na wspó³pracê z zagranicznymi oœrodkami, czy to
z Wiedniem, czy z Niemcami, na to, ¿e szeœæ czy ileœ
tamosób jestnadziennikarstwie, jakpatrzênaspo-
sób… Ta uczelnia uczy pewnego stylu ¿ycia i to jest
niezwykle wa¿ne wœród m³odych ludzi, niezwykle
wa¿na jest ta aktywnoœæ uczelni na zewn¹trz.

A zatem koñcz¹c, trzeba by powiedzieæ, ¿e to
wielkie dzie³o, którego wspomo¿enie jest naszym
obowi¹zkiem. Ja jestem przekonany, ¿e to bêdzie
przyjête jednomyœlnie. Tak jak powiedzia³ pan mi-
nister, my dajemy zielone œwiat³o, my zrównuje-
my szansê, dajemy mo¿liwoœci, ale nie jest to ró-
wnoznaczne z tym, ¿e bêd¹ œrodki. Jestem prze-
konany, znaj¹c zapobiegliwoœæ ksiêdza rektora
i prorektora, i kanclerza, ¿e wnioski, które uni-
wersytet bêdzie sk³ada³, bêd¹ tak przygotowane,
¿e ci, którzy je rozpatruj¹, nie bêd¹ mieli innego
wyjœcia, jak tylko zaopiniowaæ je pozytywnie.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Drodzy Goœcie!
Ja chcê zabraæ g³os krótko i nie po to, ¿eby pañ-

stwu zabieraæ czas. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e repre-
zentujê Polskê pó³nocn¹, pó³nocno-wschodni¹,
Warmiê i Mazury. Nie reprezentujê Ma³opolski, mó-
wiê o tym, bo jak popatrzymy na listê, to wszyscy za-
pisani na niej dzisiaj s¹ z Ma³opolski. Ja mówiê nie
dlatego, ¿eby zdobywaæ g³osy. Mówiê dlatego, ¿eby
poprzeæ tê inicjatywê.Trzeba tejuczelni, którawmo-
jej ocenie jest uczelni¹ presti¿ow¹, daæ szansê zdo-
bycia œrodków. Podobnie jak senator Bisztyga rozu-
miem pana ministra, wiem, ¿e dzisiaj nie ma œrod-
ków, nie ma ich na przysz³y rok, ale z pewnoœci¹ bê-
d¹ one w nastêpnych etapach. I jeœli taka szansa siê
pojawia, to trzeba tê szansê tutaj upraktyczniæ.

Chcê powiedzieæ, ¿e jest to uczelnia, która po-
maga³a w rozwoju wielu polskich uczelni. Uni-
wersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie jest
tego przyk³adem. Przecie¿ zdobyliœmy na wydziale
teologii uprawnienia. Ja osobiœcie dozna³em po-
mocy, a sam Wielki Kanclerz kardyna³ Dziwisz
w ubieg³ym roku zosta³ doktorem honoris causa
naszej uczelni. Jak patrzy siê na proporcjê sto-
sunku liczby studentów do uprawnieñ akademic-
kich, to jest jeden z lepszych wskaŸników: oko³o
trzy i pó³ tysi¹ca studentów, siedem uprawnieñ
akademickich – cztery doktoraty i trzy habilitacje.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e jest to uczelnia, która
w nazewnictwie legislacyjnym nie mieœci siê w po-
dziale „publiczna – niepubliczna”. Jak¿e¿ mo¿e
byæ to uczelnia niepubliczna? Jest to uczelnia
o charakterze publicznym, wyj¹tkowo publicz-
nym, pe³ni¹ca swoj¹ misjê spo³eczn¹, publiczn¹.
Dlatego trzeba by³oby chyba rozwa¿yæ tê termino-
logiê. To nie jest uczelnia prywatna. Ja rozumiem,
¿e uczelnia prywatna jest niepubliczna. Ale ta
uczelnia nie jest prywatna, i co, jest niepublicz-
na? Jest uczelni¹ publiczn¹, spe³niaj¹c¹ wiele za-
dañ i wiele misji, na które czeka polskie spo³e-
czeñstwo. Wiadomo, ¿e to spo³eczeñstwo jest po-
dzielone. Tak¿e w Senacie nie wszyscy siê ciesz¹
tym, ¿e dzisiaj pracujemy nad uprawnieniem do
pozyskiwania œrodków przez Uniwersytet imienia
Jana Paw³a II. Ale jest to, powtarzam, uczelnia
publiczna, która pe³ni swoj¹ misjê, która wpisuje
siê w historiê polskich korzeni i polskich uniwer-
sytetów, która wyros³a z europejskiej sieci uni-
wersytetów w pocz¹tkach rozwoju szkolnictwa
wy¿szego w Europie Wschodniej.

Dlatego te¿, powtarzam, ¿e popieram tê inicja-
tywê. Myœlê, ¿e wiêkszoœæ z nas bêdzie g³osowa³a
za. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê…)

Ojej, nie powiedzia³em, ¿e pan senator Szale-
niec chcia³, abym powiedzia³, ¿e on te¿ nie jest…

(Senator Zbigniew Szaleniec: I Œl¹sk jest za.)
… nie jest z Ma³opolski, ale te¿, jak mówi, wpi-

suje siê w moj¹ wypowiedŸ. (Oklaski)
(Senator Ryszard Bender: I to obiema rêkami.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze. Teraz zapraszamy wobec tego Lubel-

szczyznê.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcê powiedzieæ, ¿e mówimy o sprawie oczywi-

stej. Mówimy o fakcie, ¿e jako papieski uniwersy-
tet bêdzie istnieæ dawny wydzia³ teologii, który by³
u podstaw powstawania Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. To nie jest nic innego jak wracanie do Ÿró-
de³, pog³êbianie fundamentów Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego, które zosta³y naruszone przez znik-
niêcie tego wydzia³u. Historiê przedstawia³ ju¿ tu-
taj pan senator Wiatr, który by³ sprawozdawc¹.
Mówi³, ¿e teologia by³a u samego pocz¹tku Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. Zosta³a póŸniej wyru-
gowana. Zosta³a wyrugowana, zlikwidowano wy-
dzia³ teologii, który stanowi³ podstawê uznania
Uniwersytetu Krakowskiego za uniwersytet w ów-
czesnym, pe³nym tego s³owa znaczeniu.

W zwi¹zku z tym, ¿e pan senator Bisztyga
wspomnia³ o tym d³ugu wdziêcznoœci, chcê po-
wiedzieæ, ¿e jesteœmy wrêcz zobowi¹zani wype³niæ
ten brak, zabliŸniæ tê ranê, jaka powsta³a w zwi¹z-
ku z likwidacj¹ wydzia³u teologicznego w okresie
komunistycznym. Poniewa¿ zamiast wydzia³u
utworzona zosta³a w 1981 r. Papieska Akademia
Teologii, a teraz powstaje uniwersytet teologicz-
ny, dzisiaj powinniœmy byæ radzi, cieszyæ siê, ¿e
jesteœmy z powrotem na prostej, jakby siê powie-
dzia³o kolokwialnie, i powinniœmy tylko przyklas-
n¹æ tutejszym propozycjom.

Pada³y pytania o to, jakie osi¹gniêcia mia³a Pa-
pieska Akademia Teologiczna od 1981 r. do tej po-
ry. Przedmówcy mówili o tym, ¿e rozwijana jest
miêdzy innymi muzyka koœcielna. To te¿ dla nas
wa¿ne, bo przecie¿ naród jest w wiêkszoœci kato-
licki. Ale rozwijaj¹ siê i inne dziedziny. Jestem hi-
storykiem i wiem, jak wysoko od samego pocz¹t-
ku by³a tam stawiana historia. Sam, chyba gdzieœ
w koñcu lat osiemdziesi¹tych, musia³bym za-
jrzeæ, który to by³ rok, uczestniczy³em w habilita-
cji. Wiem, ¿e profesorowie z Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, z wydzia³ów, jak to siê mówi³o potocz-
nie, œwieckich, chocia¿by wybitna znawczyni
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XIX wieku, pani Janina Bieniarzówna, i szereg in-
nych osób wspó³pracowali stale i wspó³pracuje
z akademi¹. To s¹ du¿e osi¹gniêcia. Historia sztu-
ki, jak¿e potrzebna dzisiaj dla w³aœciwego rozwoju
budownictwa koœcielnego, szereg innych kierun-
ków, o których pan senator sprawozdawca Wiatr
mówi³ – ich rozwój ma miejsce w akademii, która
teraz bêdzie Uniwersytetem Papieskim Jana Paw-
³a II w Krakowie.

Trzeba powiedzieæ, ¿e cieszyæ siê nale¿y, i¿ nie
tylko Salamanka, ale i Kraków bêdzie mia³ uni-
wersytet papieski. Chocia¿, powiedzmy sobie, hi-
storycznie by³ uniwersytet papieski, bo Uniwersy-
tet Jagielloñski zosta³ erygowany przez papie¿a.
Po tych sytuacjach, które spowodowa³y usuniêcie
teologii, dzisiaj podniesienie tego wydzia³u do po-
zycji uniwersytetu powinno nas wszystkich cie-
szyæ. Obyœmy rzeczywiœcie potrafili zdobyæ siê na
jednomyœlne g³osowanie, jednomyœlne poparcie,
oby tak siê sta³o. I chyba tak siê stanie. Dziêkujê
pañstwu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Magnificencjo! Wysoka Izbo!
Bardzo jestem rad, ¿e dzisiaj czynimy w³aœciwie

akt sprawiedliwoœci dziejowej. Ponad piêædziesi¹t
lat po tym, jak wydzia³ teologiczny zosta³ usuniêty
z Uniwersytetu Jagielloñskiego, który, jak wszys-
tkie uniwersytety, posiada³ ten¿e wydzia³ –
wprawdzie powsta³ on z pewnym poœlizgiem, po-
nad trzydziestoletnim, bo gdy w 1364 r. powsta-
wa³ uniwersytet, to tego wydzia³u jeszcze nie by³o,
ale potem klasycznie, tak jak wszystkie uniwersy-
tety, posiada³ ten wydzia³ obok trzech innych fun-
damentalnych wydzia³ów, czyli medycyny, prawa
i filozofii – podejmuj¹c tê uchwa³ê o finansowaniu
wyodrêbnionej ju¿ teraz uczelni, przekreœlamy to,
co system komunistyczny chcia³ uczyniæ, czyli
wykreœliæ teologiê, wykreœliæ wiarê z uniwersytetu
i najlepiej w ogóle z umys³ów ludzi w imiê tworze-
nia nowego cz³owieka.

Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e Kraków jest mia-
stem, które okaza³o siê szczególnie niewdziêczne
dla w³adzy komunistycznej i w którym dokona³ siê
akt sprawiedliwoœci dziejowej w takim wrêcz pod-
wójnym wymiarze. Pierwszy to taki, ¿e Nowa Hu-
ta, która by³a wybudowana jako przeciwwaga wo-
bec inteligenckiego czy te¿, jak to okreœlano, bar-
dzo wstecznego, wed³ug w³adzy komunistycznej,

Krakowa, by³a potem zacz¹tkiem zmiany syste-
mu komunistycznego. Pamiêtamy przecie¿, ¿e
strajk w Nowej Hucie na wiosnê 1988 r. by³ takim
pocz¹tkiem, zmusi³ w³adzê komunistyczn¹ do
podjêcia rozmów okr¹g³osto³owych. Podobnie
usuniêcie wydzia³u teologicznego spowodowa³o,
¿e po piêædziesiêciu latach odwracamy tê sytuacjê
i powstaje uczelnia, która na podstawie naszej
uchwa³y jest finansowana ze œrodków pañstwo-
wych, równie¿ w zakresie inwestycji. Ma³o tego,
uczelnia, która nosi piêkne imiê naszego ukocha-
nego Ojca Œwiêtego, czyli Uniwersytet Jana Paw-
³a II, mo¿na powiedzieæ, do³¹cza do Uniwersytetu
Jagielloñskiego, charakteryzuj¹cego siê siê tym
piêknym zawo³aniem plus ratio quam vis, realizu-
j¹c jeszcze dodatkowe has³o, zaczerpniête prze-
cie¿ z encykliki Ojca Œwiêtego, mianowicie fides et
ratio. A wiêc i wiara, i rozum znajduj¹ na tej uczel-
ni szczególne miejsce. Tysi¹ce m³odych kszta³c¹
siê na tej uczelni i nale¿y siê cieszyæ, ¿e przyk³ada-
my jak¹œ cegie³kê do tego, ¿eby ta uczelnia jak
najlepiej siê rozwija³a. Dziêkujê serdecznie.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³. Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Magnificencjo!
Postanowi³em zabraæ g³os, ¿eby zwróciæ pañ-

stwu, Wysokiej Izbie, uwagê na jeden aspekt. Mó-
wimy o mo¿liwoœci przekazywania œrodków na in-
westycje. Nie mówimy o abstrakcji, mówimy
o konkretnych przedsiêwziêciach. Papieska Aka-
demia Teologiczna realizuje w tej chwili budowê
gmachu, który jest j¹drem ka¿dego uniwersytetu,
zw³aszcza uniwersytetu humanistycznego, a wiêc
gmachu biblioteki. To jest bardzo piêkny, bardzo
ambitny projekt wybitnego architekta, rozpoczê-
ty, nie zakoñczony. Mo¿na tylko wyraziæ przeko-
nanie, ¿e jeœli ten projekt bêdzie dokoñczony, to
Kraków na drugim brzegu Wis³y, bo na jednym
jest Biblioteka Jagielloñska, zyska nastêpn¹, po-
dobnej klasy bibliotekê uniwersyteck¹. Co wiêcej,
ta biblioteka ma bardzo charakterystyczne po³o-
¿enie, mianowicie jest to czêœæ kampusu. Tu¿
obok s¹ nowe wydzia³y Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, a wiêc mo¿na mówiæ o efekcie synergii –
obok nowych wydzia³ów Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego pojawi siê wielka humanistyczna bibliote-
ka, z po¿ytkiem dla wszystkich.

Chcia³bym tylko – myœla³em, ¿e jako ostatni,
ale, jak widaæ, nie ostatni – wyraziæ takie ¿yczenie,
¿ebyœmy jeszcze w tej kadencji Senatu mogli do-
czekaæ otwarcia tej biblioteki. Dziêkujê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Go-

œcie! Magnificencjo!
Wydaje mi siê, ¿e krakowianie powiedzieli wiele,

poniewa¿ s¹ najbardziej uprawnieni – ja mam ser-
ce trochê z Krakowa – pó³noc Polski tak¿e, ale Ma-
zowsza tu nie by³o. Dlatego musia³am tu powie-
dzieæ, ¿e Mazowsze tak¿e jest z Krakowem, mimo
¿e zawsze walczymy o tê królewsk¹ sto³ecznoœæ.

Proszê pañstwa, powiem krótko, ¿e prawda,
dobro i piêkno zawsze zwyciê¿aj¹ i chocia¿by mu-
sia³y przejœæ przez ciemn¹ dolinê, zawsze zakwit-
n¹. Historia wydzia³u teologicznego UJ, te¿ pa-
pieskiego w koñcu uniwersytetu, wskazuje, ¿e
piêkno i dobro upokorzone i spauperyzowane
wzmocni³o siê, stanê³o na w³asnych nogach i sta³o
siê jeszcze piêkniejsze i mocniejsze. Bo oto w kró-
lewskim Krakowie mamy dwa uniwersytety: kró-
lewski Uniwersytet Jagielloñski i królewski, a na-
wet ponadkrólewski, Uniwersytet Papieski Jana
Paw³a II. A zatem to wielka sprawa. Jak niezbada-
ne s¹ drogi Bo¿e – wydawa³o siê, ¿e bêdzie bardzo
Ÿle, a jest bardzo piêknie. I cieszê siê bardzo, ¿e
mogê swoim g³osem, a myœlê, ¿e i g³osami wszyst-
kich kolegów obecnych tutaj w Wysokiej Izbie,
wesprzeæ to g³osowanie i rzeczywiœcie wspieraæ
rozwój tego wspania³ego uniwersytetu z piêkn¹
histori¹ i, jak myœlê, ze wspania³¹ przysz³oœci¹.
Tego szczerze, od serca ¿yczê. Szczêœæ Bo¿e! Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Magnificen-

cjo Ksiê¿e Rektorze! Panie i Panowie Senatorowie!
Powiem bardzo krótko. Nie wiem, z jakiego po-

ziomu zacz¹æ, ¿eby zostaæ dobrze zrozumianym,
ale muszê to powiedzieæ, ¿e szereg dzisiejszych
wyst¹pieñ mocno wi¹¿e sprawê Uniwersytetu
Papieskiego Jana Paw³a II z regionem. Otó¿ ja
chcia³bym, abyœmy tak nie myœleli. Niech Senat
tak nie myœli. Kiedy mówimy o Politechnice
Gdañskiej, o Uniwersytecie Warszawskim, to
myœlimy o lokomotywach rozwoju naszego pañ-
stwa. I to tak myœlmy. Przecie¿ po to mówi³em, ¿e
to jest jedyny uniwersytet papieski poza Rzy-
mem, obok Salamanki, aby pokazaæ ten wymiar

absolutnie ponadregionalny, a nawet ponadpañ-
stwowy. Dlatego przepraszam, ¿e drugi raz za-
bieram g³os, ale korzystam z tego uprawnienia
regulaminowego, ¿eby powiedzieæ, abyœmy tak
nie myœleli przynajmniej w wymiarze szkolni-
ctwa wy¿szego. Tylu tu jest jego przedstawicieli,
profesorów. Przecie¿, proszê pañstwa, na uczel-
niach krakowskich studiuje po³owa Polski: lu-
dzie z Poznania, z Zielonej Góry, ze Szczecina,
z Lublina. I na AGH. W Cyfronecie, realizuje obli-
czenia ca³a Polska: Szczecin, Opole, Lublin, Rze-
szów. A wiêc patrzmy na to szerzej, bardzo pro-
szê. I myœlê tak: mamy ten testament Jana Paw-
³a II, spieramy siê czasami w mediach, co to zna-
czy, czy my znamy jego przes³anie, czy go realizu-
jemy. By³a mowa o fundacji trzeciego tysi¹clecia,
¿e to ¿ywy pomnik. Uniwersytet Papieski Jana
Paw³a II to jest taki ¿ywy pomnik. I myœlê, ¿e to
takie nasze fantastyczne zadanie, ale te¿ dar.
Dziêkujê bardzo. Szczêœæ Bo¿e! (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
I ja chcia³bym osobiœcie podziêkowaæ ksiêdzu

rektorowi oraz towarzysz¹cym mu ksiê¿om profe-
sorom. Niestety, Regulamin Senatu nie przewiduje
mo¿liwoœci udzielenia g³osu, bo z ca³¹ przyjemno-
œci¹, jak rozumiem, my, senatorowie, wys³uchali-
byœmy ksiê¿y. Ale ostatnio taka by³a decyzja prezy-
dium, tak ¿e, niestety, jestem ni¹ tutaj zwi¹zany.

Informujê, ¿e nie ma wniosków legislacyjnych.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Klima i se-

nator Ryszka z³o¿yli swoje wyst¹pienia na piœmie
do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

I przechodzimy do rozpatrzenia punktu…
(G³os z sali: Nie ma sprawozdawcy.)
A, nie ma sprawozdawcy. No dobrze. Wobec te-

go, proszê pañstwa, do koñca mojego prowadze-
nia, czyli do godziny 17.30 – przerwa. (Oklaski)

(G³os z sali: Ju¿ jest!)
Co? Jest? No to nie ma przerwy, jak jest spra-

wozdawca.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym
przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
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przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 688,
a sprawozdania komisji w drukach nr 688A
i 688B.

Proszê sprawozdawcê komisji praw cz³owie-
ka… Nie mamy sprawozdawcy?

(G³os z sali: Jest.)
Jest? No to zaczynajmy wobec tego tak, jak by³o

w porz¹dku.
(Senator Jan Rulewski: Jak w porz¹dku, tak

jest, Panie Marsza³ku.)
Tak, jak jest w scenariuszu.
Czyli proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Stani-
s³awa Piotrowicza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

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

tycji rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy o zao-
patrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiadczeniu pie-
niê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich.

Opiniowana ustawa zmienia ustawê z dnia
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin, a tak¿e ustawê
z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym
przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich.

Przedmiotowa ustawa ma na celu dostosowa-
nie przepisów nowelizowanych ustaw do wyro-
ków Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 2 maja 2008 r. oraz z dnia 4 gru-
dnia 2008 r. Zgodnie z tymi orzeczeniami pañstwo
cz³onkowskie nie mo¿e odmówiæ wyp³aty przy-
znawanych przez to pañstwo swym obywatelom
œwiadczeñ pieniê¿nych tylko z tego powodu, ¿e
osoby te maj¹ miejsce zamieszkania na teryto-
rium innego pañstwa cz³onkowskiego. Zdaniem
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europej-
skich takie ograniczenie jest niezgodne z ust. 18
pierwszego Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹, statuuj¹cym swobodê poruszania
siê i przebywania na terytorium pañstw cz³on-
kowskich. Opiniowana ustawa, realizuj¹c orze-
czenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci, uchyla z polskiego porz¹dku prawnego normy
uzale¿niaj¹ce wyp³atê œwiadczeñ okreœlonych
w nowelizowanych ustawach od zamieszkiwania
uprawnionych na terytorium Polski.

Zgodnie z przepisami przejœciowymi do postê-
powañ wszczêtych i niezakoñczonych przed
dniem wejœcia w ¿ycie przedmiotowej ustawy sto-
suje siê przepisy w brzmieniu nadanym noweliza-
cj¹. Osoby, którym przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy odmówiono prawa do œwiadczeñ lub wy-
p³aty œwiadczeñ z powodu braku miejsca zamie-
szkania na terytorium Polski, mog¹ w terminie
szeœciu miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
z³o¿yæ wniosek o wznowienie postêpowania.
W przypadku ustalenia prawa do œwiadczeñ lub
wyp³aty œwiadczeñ na skutek z³o¿onego wniosku,
wyp³ata nastêpuje od miesi¹ca z³o¿enia wniosku
o ustalenie prawa do œwiadczeñ lub od miesi¹ca
wstrzymania wyp³aty tych œwiadczeñ, nie wczeœ-
niej jednak ni¿ od dnia 1 maja 2004 r. Termin we-
jœcia w ¿ycie ustawy zosta³ okreœlony na dzieñ
1 stycznia 2010 r.

Sejm uchwali³ opiniowan¹ ustawê na piêædzie-
si¹tym drugim posiedzeniu w dniu 23 paŸdzierni-
ka 2009 r. w oparciu o projekt rz¹dowy, który by³
przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Rodziny. Komisja po rozpatrzeniu przed-
³o¿enia wprowadzi³a do niego poprawkê wyd³u¿a-
j¹c¹ termin na z³o¿enie wniosku o wznowienie po-
stêpowania z trzech do szeœciu miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy. W trakcie drugiego czyta-
nia zg³oszono poprawkê precyzuj¹c¹ przepisy
prze jœc iowe. Ustawa zosta³a uchwalona
w brzmieniu zaproponowanym przez komisjê
wraz z poprawk¹ zg³oszon¹ w drugim czytaniu.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji rekomenduje przyjêcie tej ustawy równie¿ ja-
ko wyraz sprawiedliwoœci, a nie tylko jako dosto-
sowanie prawa do orzeczeñ Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci. Pragnê podkreœliæ, ¿e w to-
ku dyskusji wiele miejsca poœwiêcono terminowi
szeœciomiesiêcznemu, w szczególnoœci kwestii,
czy taki termin powinien byæ zakreœlony, czy te¿
nie. Pada³y ró¿ne g³osy. Ostatecznie, jak pamiê-
tam, termin ten wyd³u¿ono bodaj¿e do dwóch lat.
Prawo do sk³adania… Ale tutaj proszê wybaczyæ,
przyby³em tu prosto z podró¿y i dlatego jestem za-
dyszany. W ka¿dym razie Komisja Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji proponuje przyjêcie
tej ustawy przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam sprawozdawcê Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej, senatora Jana Rulewskiego,
który przedstawi sprawozdanie komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jest, ja bêdê sprawozdawa³ to samo zaga-

dnienie, o którym mówi³ pan senator, a zarazem
przewodnicz¹cy komisji, w sk³ad której wchodzê
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i ja, ale ja bêdê tu mówi³ w imieniu Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej i myœlê ¿e nie tylko nie ma
konfliktu, ale nawet jest du¿a zgodnoœæ, zw³asz-
cza ¿e nie zamierzam wychodziæ przed szereg, jaki
reprezentuje pan przewodnicz¹cy. Niemniej je-
dnak jest pewna wartoœæ dodana i ona polega na
tym, ¿e nasza komisja przyjê³a sprawozdanie bez
poprawek, w wersji zaproponowanej przez Sejm.
Przyjê³a je zreszt¹ jednog³oœnie. Jaka jest ta war-
toœæ dodana? Otó¿ jest to poprawka, któr¹ Wyso-
kiej Izbie proponujê, a która nie mog³a byæ w tam-
tym czasie przekazana. Polega ona na tym, ¿e
okres, o którym mówi³ pan przewodnicz¹cy Pio-
trowicz, a wiêc okres, w którym mo¿na bêdzie
wnosiæ o wznowienie z tytu³u niepodjêtych czy
uchylonych, czy nieza³atwionych decyzji, bynaj-
mniej nie ma wynosiæ tyle, ile wynosi w przed³o¿e-
niu sejmowym, czyli szeœæ miesiêcy, tylko tak jak
proponuje Jan Rulewski – trzy lata.

Powiedzia³em, ¿e nie chcê wykraczaæ poza spra-
wozdanie, choæ jak Wysoka Izba zauwa¿y³a, wypo-
wiedzia³em siê niecenzuralnie pod adresem pew-
nej rozg³oœni i za to zosta³em skarcony, niemniej
jednak to postanowienie naruszê. Prosi³bym rz¹d,
aby z dobrodziejstwa tej ustawy, która ma oczywi-
œcie uzasadnienie europejskie z tytu³u uczestni-
ctwa Polski w Unii Europejskiej, mogli równie¿
skorzystaæ ci obywatele polscy, którzy zamieszku-
j¹ poza Wspólnot¹ Europejsk¹. Nie widzê tu powo-
dów, dla których mo¿na by traktowaæ oddzielnie
inwalidów wojskowych, osoby represjonowane czy
osoby, które pracowa³y przymusowo w kopal-
niach. Nie widzê powodu, aby te osoby tylko z racji
zamieszkiwania w granicach Unii Europejskiej czy
innych krajów by³y inaczej traktowane. Ja myœlê,
¿e prawdopodobnie narazimy siê na tego rodzaju
zapytania, choæ mo¿emy tego unikn¹æ, bo, jak po-
wiedzia³ pan przewodnicz¹cy, inspiracj¹ jest orze-
czenie trybuna³u w Luksemburgu. Ale prawd¹
jest, ¿e nasza komisja rozpatrywa³a petycjê w tej
sprawie od obywateli polskich zamieszka³ych poza
krajem. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê senatorowi sprawozdawcy.
Teraz pytania. Czy pañstwo senatorowie maj¹

pytania do sprawozdawców? Nie ma pytañ, dziê-
kujê bardzo.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania rz¹du zosta³ upowa¿niony
minister pracy i polityki spo³ecznej. Po raz drugi
witam pana ministra Marka Buciora.

Czy pragnie pan zabraæ g³os? Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pragnê podkreœliæ, ¿e oczywiœcie wnosimy

o przyjêcie przed³o¿enia rz¹dowego. Ono zosta³o
ju¿ bardzo szczegó³owo omówione przez moich
przedmówców, w zwi¹zku z tym ja nie bêdê doko-
nywa³ tych omówieñ. Ale chcia³bym zapewniæ pa-
na senatora Rulewskiego, ¿e proœba pana senato-
ra jest w pe³ni spe³niona, to dotyczy nie tylko
osób, które zamieszkuj¹ w ramach Unii Europej-
skiej, ale równie¿ tych, które mieszkaj¹ poza Uni¹
Europejsk¹, po prostu znosimy wymóg zamiesz-
kiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I my dziêkujemy.
Czys¹pytaniadopanaministra?Bardzoproszê.
Proszê zostaæ, Panie Ministrze.
Pan senator WoŸniak, proszê uprzejmie.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra o nastêpu-

j¹c¹ kwestiê. S¹ osoby, które by³y przymuszane
do pracy – bardzo czêsto tak siê dzia³o w Wielko-
polsce – w przedsiêbiorstwach, czêsto zmilitary-
zowanych, na terenie Wielkopolski. Te osoby nie
maj¹ prawa do œwiadczeñ w trybie przepisów
ustawy, o której mówimy. Ta kwestia by³a zreszt¹
podnoszona wiele razy. Chcia³bym zapytaæ, czy
ministerstwo zamierza obj¹æ te osoby prawem do
œwiadczeñ. Tym bardziej, ¿e ze wzglêdu na up³yw
czasu pozosta³a w³aœciwie ju¿ tylko nieliczna gar-
stka tych osób. Ta sprawa jest czêsto podnoszona
na spotkaniach z wyborcami, miêdzy innymi moi-
mi. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Senatorze, ta nowelizacja dotyczy w³aœci-

wie tylko udro¿nienia wyp³aty œwiadczenia dla
obywateli polskich, którym by to œwiadczenie
przys³ugiwa³o czy to zgodnie z ustaw¹ o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin, czy z ustaw¹ o œwiadczeniu pieniê¿-
nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich. W zwi¹zku z tym oczywi-
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œcie ta ustawa nie dotyczy nikogo wiêcej. Jak ro-
zumiem, pytanie dotyczy tego, czy w tej chwili
w ministerstwie pracy tocz¹ siê jakieœ dodatkowe
prace dotycz¹ce uprawnieñ na gruncie ustaw
kombatanckich. Muszê powiedzieæ, ¿e takie prace
siê nie tocz¹, decyzja Rady Ministrów by³a wyraŸ-
na – w tym roku zosta³a przyjêta jedynie ustawa
o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wyst¹pieñ
wolnoœciowych w latach 1956–1983, tym osobom
wyp³acane s¹… to znaczy nie tym osobom, które
wtedy straci³y ¿ycie, tylko bliskim tych osób, wy-
p³acane s¹ œwiadczenia w wysokoœci 50 tysiêcy z³
dla ka¿dego, na to jest przeznaczonych oko³o
20 milionów z³ i tyle. Taka by³a decyzja Rady Mini-
strów. Rada Ministrów podjê³a równie¿ decyzjê, ¿e
wszelkie inne prace w zakresie prawa kombatan-
ckiego maj¹ zostaæ wstrzymane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Dziêkujê bardzo pañstwu senatorom.
Otwieram dyskusjê.
Nikt siê nie zapisa³ do g³osu.
Do protoko³u zosta³y z³o¿one trzy przemówie-

nia, panów senatorów Ryszki, Bisztygi i Knosa-
li*, oraz dwa wnioski o charakterze legislacyj-
nym… to znaczy wnioski dwóch osób, nie wiem
czy dwa; z³o¿yli je panowie senatorowie Stani-
s³aw Piotrowicz i Jan Rulewski wspólnie z Rafa-
³em Muchackim.

Zamykam dyskusjê.
Panie, Panowie Senatorowie, poniewa¿ zosta³y

z³o¿one wnioski o charakterze legislacyjnym, pro-
szê Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej o ustosunkowanie siê do wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Dziêkujê goœciom.
Punkt ósmy i dziewi¹ty zostan¹ rozpatrzone ju-

tro za zgod¹ Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 681,
a sprawozdania s¹ w drukach nr 681A i nr 681B.

Widzê, ¿e zmierza do nas ju¿ sprawozdawca Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, pan senator Zbigniew Meres.

Proszê, Panie Generale.

Senator Zbigniew Meres:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie z posiedzenia komisji
z dnia 3 listopada bie¿¹cego roku, które dotyczy³o
ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ przez Policjê. Ustawa ta zosta³a
przekazana Wysokiemu Senatowi przez mar-
sza³ka Sejmu.

Omówiê pokrótce i ustawê, i efekty prac komi-
sji nad t¹ ustaw¹.

Celem ustawy jest uporz¹dkowanie przepisów
dziesiêciu ustaw w zakresie opisanych w tych
ustawach zadañ wykonywanych przez Policjê.
I tak, w ustawie o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych zmiany dotycz¹ dwóch kwestii.
W art. 9 ust. 5 wprowadzono rezygnacjê z egzek-
wowania wojskowego obowi¹zku meldunkowego
w przypadku funkcjonariuszy melduj¹cych siê na
pobyt czasowy w zwi¹zku z d³ugotrwa³ym szkole-
niem. Zakresem podmiotowym zwolnienia zosta-
n¹ objêci funkcjonariusze Policji, Stra¿y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rz¹du, S³u¿by Wiêziennej
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dru-
ga zmiana ustawy zmierza do uchylenia art. 49,
zobowi¹zuj¹cego Policjê do prowadzenia kontroli
spe³nienia obowi¹zku meldunkowego.

W ustawie o postêpowaniu w sprawach nielet-
nich proponowane zmiany dotycz¹ przekazania
kompetencji do tworzenia i znoszenia policyjnych
izb dziecka komendantom wojewódzkim oraz ko-
mendantowi sto³ecznemu Policji w porozumieniu
z komendantem g³ównym Policji. Ponadto projek-
towany art. 83 §1 przewiduje, ¿e minister w³aœci-
wy do spraw wewnêtrznych bêdzie posiada³ zwie-
rzchni nadzór nad policyjnymi izbami dziecka.

W ustawie o prokuraturze g³ówne zmiany zmie-
rzaj¹ do zwolnienia Policji z obowi¹zku zbierania
materia³ów stanowi¹cych podstawê sporz¹dzenia
informacji o kandydatach na stanowiska proku-
ratora, asesora prokuratorskiego oraz asystenta
prokuratorskiego. Ograniczono mo¿liwoœci uzys-
kania informacji o kandydatach do objêcia stano-
wiska prokuratorskiego oraz asesora prokurator-
skiego jedynie do danych zgromadzonych w poli-
cyjnych systemach informacyjnych, co wydaje siê
byæ ca³kowicie wystarczaj¹ce. Ponadto wskaza-
no, ¿e o opiniê o kandydatach prokurator general-
ny wystêpuje do w³aœciwego komendanta woje-
wódzkiego lub sto³ecznego Policji, a nie – jak do-
tychczas – do komendanta g³ównego Policji.

W ustawie o Policji dokonano zmian umo¿liwia-
j¹cych tworzenie w miastach, bêd¹cych jednoczeœ-
nie siedzib¹powiatugrodzkiego i ziemskiego, jednej
wspólnej komendy miejskiej Policji. Ustawa zawie-
ra przepis uprawniaj¹cy ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych do tworzenia i znoszenia
wdrodze rozporz¹dzeniakomendmiejskichPolicji.
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Kolejna zmiana sprowadza siê do umo¿liwienia
powo³ywania na zastêpców komendantów Policji
do spraw s³u¿b wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ Poli-
cji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i te-
chnicznym zarówno policjantów, jak i cywili. Ko-
misja jednog³oœnie przyjê³a tu poprawkê mówi¹c¹
o tym, ¿e osoba cywilna, powo³ywana na stano-
wisko zastêpcy komendanta do spraw logistyki,
nie musi byæ cz³onkiem korpusu s³u¿by cywilnej.

W art. 15 projektu ustawy wykreœlono z katalo-
gu zadañ Policji obowi¹zek kontrolowania paliwa
znajduj¹cego siê w zbiornikach pojazdów. Ponad-
to w art. 31 zniesiono wobec funkcjonariuszy Poli-
cji obowi¹zek nadawania przydzia³ów organiza-
cyjno-mobilizacyjnych nawet na wypadek wpro-
wadzenia mobilizacji.

W ustawie – Prawo ³owieckie wprowadzono za-
pis zwalniaj¹cy komendanta wojewódzkiego Poli-
cji z obowi¹zku wydawania opinii w sprawach
kandydatów na stra¿ników Pañstwowej Stra¿y
£owieckiej oraz stra¿ników ³owieckich.

W ustawie o komornikach s¹dowych i egzeku-
cji wprowadzono zmiany zmierzaj¹ce do zwolnie-
nia Policji z obowi¹zku zbierania materia³ów sta-
nowi¹cych podstawê sporz¹dzenia informacji
o kandydatach na stanowisko komornika, aseso-
ra oraz aplikanta komorniczego. W ustawie o pra-
cownikach s¹dów i prokuratury zmiany zmierza-
j¹ do zwolnienia Policji z obowi¹zku zbierania ma-
teria³ów stanowi¹cych podstawê sporz¹dzania
informacji o kandydatach na stanowiska urzê-
dnicze w s¹dzie lub w prokuraturze oraz o osobie
ubiegaj¹cej siê o przyjêcie na sta¿ urzêdniczy.
Wprowadzono tu przepisy stanowi¹ce, ¿e prezes
s¹du lub prokurator zasiêga informacji przed
przyjêciem osoby na sta¿ urzêdniczy oraz o osobie
zatrudnionej w s¹dzie lub prokuraturze jedynie
z Krajowego Rejestru Karnego. Komisja przyjê³a
tu poprawkê precyzuj¹c¹, i¿ o informacjê wystê-
puje prokurator kieruj¹cy jednostk¹ organizacyj-
n¹ prokuratury.

Zmiany proponowane do ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych zmierzaj¹ do
zwolnienia Policji z obowi¹zku zbierania mate-
ria³ów stanowi¹cych podstawê sporz¹dzonej in-
formacji o kandydatach na stanowisko sêdziego,
asesora s¹dowego, aplikanta referendarskiego,
asystenta sêdziego, ³awników, dyrektora s¹du
apelacyjnego, dyrektora s¹du okrêgowego oraz
kierownika finansowego s¹du rejonowego.
W przypadku dyrektora s¹du apelacyjnego, dy-
rektora s¹du okrêgowego oraz kierownika finan-
sowego s¹du rejonowego, a tak¿e w przypadku
kandydatów na stanowiska asystenta sêdziego
informacje bêd¹ pochodzi³y z Krajowego Reje-
stru Karnego. W przypadku kandydatów do objê-
cia stanowiska sêdziego informacje ograniczaæ
siê bêd¹ do danych zgromadzonych w policyj-

nych systemach informacyjnych. Ponadto wska-
zano, ¿e o opiniê o kandydatach minister spra-
wiedliwoœci wystêpuje do w³aœciwego komen-
danta wojewódzkiego lub sto³ecznego Policji,
a nie – jak dotychczas – do komendanta g³ównego
Policji. Komisja jednog³oœnie przyjê³a w tym
miejscu poprawkê wprowadzaj¹c¹ procedurê
uzyskiwania informacji o kandydatach na stano-
wiska referendarza s¹dowego na identycznych
zasadach jak w przypadku kandydatów do objê-
cia stanowiska sêdziego.

W ustawie o licencji syndyka wprowadzono
przepis stanowi¹cy, ¿e minister sprawiedliwoœci
zasiêga informacji o osobie ubiegaj¹cej siê o li-
cencjê syndyka jedynie z Krajowego Rejestru
Karnego. W ustawie o Krajowej Szkole S¹downi-
ctwa i Prokuratury uznano za zasadne wprowa-
dzenie zapisu ograniczaj¹cego zasiêganie infor-
macji o kandydatach jedynie z Krajowego Reje-
stru Karnego.

W ocenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej ustawa wraz z zapro-
ponowanymi poprawkami umo¿liwi ograniczenie
choæ czêœci biurokratycznych obowi¹zków na³o-
¿onych na Policjê i poœrednio przyczyni siê do po-
prawy stanu bezpieczeñstwa kraju. Pani Marsza-
³ek, Wysoki Senacie, dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I my dziêkujemy bardzo za szczegó³owe spra-

wozdanie.
Zapraszam teraz pana senatora Zbigniewa Ci-

chonia, który jest sprawozdawc¹ Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Panie Senatorze, proszê jeszcze zostaæ w pobli-
¿u, bo nie wiadomo, czy nie bêdzie pytañ.

Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji zaproponowa³a jedynie trzy poprawki. Mia-
nowicie w art. 4, który dotyczy ustawy o Policji,
w sytuacji powo³ywania na stanowiska zastêpców
komendanta wojewódzkiego, ale do spraw s³u¿b
wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ Policji w zakresie
organizacyjnym, logistycznym i technicznym, za-
proponowaliœmy, aby dokonaæ zmiany w ten spo-
sób, ¿eby dopuœciæ równie¿ osoby, ¿e tak powiem,
spoza grona policjantów i zamiast sformu³owania
mówi¹cego o cz³onkach korpusu s³u¿by cywilnej
napisaæ, ¿e mo¿na powo³aæ tak¿e osoby niebê-
d¹ce policjantami. Po prostu wyszliœmy z za³o¿e-
nia, ¿e bêdzie to bardzo szerokie ujêcie osób, które
mog¹ byæ dopuszczane do pe³nienia funkcji za-
stêpców na stanowiskach niezwi¹zanych œciœle
z takimi wymaganiami, które s¹ konieczne do rea-
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lizacji g³ównych zadañ Policji. Funkcje te mog³yby
pe³niæ osoby spoza grona policjantów. To jest
pierwsza poprawka.

Druga poprawka, któr¹ proponujemy, dotyczy
art. 7 i ma charakter, mo¿na powiedzieæ, redak-
cyjno-merytoryczny. Otó¿ proponujemy, aby
w ust. 5 ustawy o pracownikach s¹dów i prokura-
tury po s³owie „prokurator” dopisaæ, uzupe³niæ, ¿e
to prokurator kieruj¹cy jednostk¹ przed przyjê-
ciem osoby na sta¿ urzêdniczy zasiêga informacji
z Krajowego Rejestru Karnego o tej osobie. Do-
tychczasowa redakcja, która wymienia³a jedynie
prokuratora, zapomina³a poniek¹d o tym, ¿e to
przecie¿ prokurator, który kieruje dan¹ jedno-
stk¹, je¿eli zatrudnia na sta¿ urzêdniczy, powi-
nien dbaæ o to, ¿eby by³a to osoba o odpowiednim
morale i zachowaniu. W zwi¹zku z tym to osoba
kieruj¹ca dan¹ jednostk¹ powinna zasiêgn¹æ in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego o tej oso-
bie, skoro ma byæ ona zatrudniona w s¹dzie czy
w prokuraturze.

Trzecia poprawka, dotycz¹ca art. 8, równie¿
o charakterze g³ównie redakcyjnym, sprowadza
siê do zmiany art. 150 §3 ustawy – Prawo o ustro-
ju s¹dów powszechnych poprzez sprecyzowanie,
¿e referendarza mianuje i rozwi¹zuje z nim stosu-
nek pracy minister sprawiedliwoœci na wniosek
prezesa s¹du okrêgowego i ten¿e prezes s¹du
okrêgowego przed wyst¹pieniem z wnioskiem o to
mianowanie zasiêga informacji z Krajowego Reje-
stru Karnego i zwraca siê do w³aœciwego komen-
danta wojewódzkiego Policji o nades³anie infor-
macji o kandydacie. Informacje te uzyskuje siê
i sporz¹dza oczywiœcie na zasadach okreœlonych
dla informacji o kandydacie do objêcia stanowis-
ka sêdziowskiego. Tak ¿e to s¹ te trzy poprawki,
które zyska³y poparcie komisji i które pañstwu re-
komendujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie, dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawców? Do które-

go? Czy s¹ pytania do obu?
Bardzo proszê, pan senator Paszkowski. Kto je-

szcze? Pan senator Muchacki. Zadajemy po dwa
pytania w jednej turze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam, je¿eli mo¿na, pytanie, Pani Marsza-

³ek. Mogê je skierowaæ do obu sprawozdawców.
Interesuje mnie sprawa rezygnacji z uprawnie-

nia Policji do kontroli u¿ywanego paliwa. Tutaj,
w tej informacji, jest podane, ¿e bêdzie to upra-
wnienie S³u¿by Celnej. I o ile siê orientujê, to chy-
ba S³u¿ba Celna posiada w tej chwili takie upra-

wnienie. Mnie jednak interesuje to, dlaczego Poli-
cja rezygnuje z tego uprawnienia. Czy w ogóle go
nie wykonywa³a, czy te¿ by³o to takie bardzo do-
legliwe zadanie? Pytam o to z tego powodu, ¿e
w województwach przygranicznych, a szczególnie
tam, sk¹d pochodzê, przy granicy wschodniej,
sprawa paliwa to istotny problem. Bo pojawia siê
tam paliwo z, nazwijmy to, drugiego obiegu i jest
ono rozprowadzane, przy czym jest oczywiœcie
ró¿nica cenowa… To jest jakby omijanie naszych
obowi¹zuj¹cych w tej dziedzinie przepisów, szcze-
gólnie je¿eli chodzi o uregulowania podatkowe,
akcyzowe itd. Dlaczego wiêc Policja z tego rezyg-
nuje? Czy by³a w na ten temat jakaœ szersza infor-
macja? I czy w ogóle to nie os³abi kontroli w tym
zakresie, przeprowadzanej przez organy naszego
pañstwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, pan senator Rafa³ Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie!
Ja mam trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczy

kwalifikacji, jakich wymagaæ siê bêdzie od osób
niebêd¹cych policjantami, a aspiruj¹cych do sta-
nowisk zastêpców komendanta wojewódzkiego,
komendanta sto³ecznego itd., czyli zgodnie z tym,
co by³o zawarte w poprawce.

Drugie pytanie. Kto bêdzie uprawniony do we-
ryfikacji tych¿e kandydatów?

No i trzecie pytanie, takie mo¿e troszkê pod-
chwytliwe. Czy ta ustawa o zmianie ustawy
w efekcie zniesie, przynajmniej w czêœci, bariery
biurokracji w dzia³alnoœci Policji, czy te¿ bêd¹ one
jeszcze wiêksze? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Je¿eli chodzi o paliwo, to w istocie S³u¿ba Celna

mia³a ten obowi¹zek i ma go nadal. Inne s³u¿by,
które te¿ ewentualnie mog¹ to kontrolowaæ, to in-
spekcja transportu drogowego, ruchu drogowego.
A rezygnacja albo raczej chêæ rezygnacji z tego
obowi¹zku ze strony Policji wynika z pewnych in-
formacji – które wprawdzie na posiedzeniu komi-
sji nie by³y omawiane, ale ja potrafiê je przytoczyæ
– na temat statystyk dotycz¹cych badañ tych po-
jazdów. W roku 2006 lub 2007, jeœli siê nie mylê –
ewentualnie pan minister mnie raczy poprawiæ –
wykryto takich przypadków 2,8% w skali wszyst-
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kich kontrolowanych pojazdów, a wiêc by³a to
skala niewielka. I jeœli podejdziemy do tego w taki
sposób, ¿e ten przepis w zasadzie precyzuje cel te-
go badania jako fiskalny – bo tu tak de facto cho-
dzi³o o niekorzystanie z dotowanego paliwa – to
w zasadzie okazuje siê, ¿e ta kontrola nie wp³ywa-
³a na bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Ona
wi¹za³a siê z czêœci¹ dotycz¹c¹ wykorzystywania
paliwa dotowanego, czyli jakby dotyczy³a wykro-
czenia w zakresie fiskalnym, a to kwestia tych
s³u¿b, które wczeœniej mia³y i teraz te¿ maj¹ to
w swoich obowi¹zkach, czyli s³u¿b celnych.

Nastêpna sprawa z tym zwi¹zana, która te¿ –
poza t¹ statystyczn¹ informacj¹ – mo¿e byæ powo-
dem rezygnacji z tego obowi¹zku, to jest to, ¿e po
badaniach trzeba wszystkie próbki utylizowaæ.
Powoduje to okreœlone problemy, jest z tym okreœ-
lony k³opot, s¹ okreœlone techniczne trudnoœci,
ponadto kiedy takie czynnoœci siê przeprowadza,
mo¿e mieæ to jakiœ wp³yw na kontrolê ruchu dro-
gowego w zakresie samego bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym. W ka¿dym razie ja znam tak¹ od-
powiedŸ i myœlê, ¿e takie jest przede wszystkim
uzasadnienie omawianej zmiany.

Je¿eli chodzi o zastêpców komendantów woje-
wódzkich i sto³ecznego, to tutaj sytuacja wygl¹da
w ten sposób, ¿e komendanta… Najpierw to, kto
powo³uje komendanta, czyli kto weryfikuje jego
kwalifikacje. Otó¿ powo³uje go komendant… to
znaczy komendant wojewódzki wystêpuje
z wnioskiem do komendanta g³ównego o powo³a-
nie zastêpcy komendanta wojewódzkiego. A wiêc
de facto tym organem weryfikuj¹cym jest komen-
dant wojewódzki i komendant g³ówny, który sta-
wia kropkê nad „i”, powo³uj¹c danego zastêpcê.

Teraz to, dlaczego odst¹piono od tego, ¿eby ta-
kim zastêpc¹ by³ funkcjonariusz Policji – choæ
mo¿e nim byæ, bo ten przepis takiego stanu nie
wyklucza. Otó¿ odst¹piono od tego przez to, ¿e
w ramach ucywilniania s³u¿by akurat w przypad-
ku tego stanowiska, stanowiska wspomagaj¹ce-
go, zwi¹zanego z organizacj¹, logistyk¹ i technik¹,
mo¿na wœród cywilów znaleŸæ o wiele lepszego lo-
gistyka – przepraszam, bo mo¿e to zabrzmia³o nie-
zbyt dobrze w odniesieniu do kandydatów do
s³u¿by i samych policjantów – czy osobê realizu-
j¹c¹ zadania w zakresie na przyk³ad spraw finan-
sowych ni¿ w samym korpusie policjantów.

Nastêpna sprawa, sprawa biurokracji. Akurat
w tej kwestii we wszystkich przypadkach zmiany
zmierzaj¹ do tego, ¿eby odci¹¿yæ Policjê pod wzglê-
dem biurokracji. Na przyk³ad obowi¹zek meldun-
kowy zwi¹zany z d³ugotrwa³ym szkoleniem – otó¿
tu siê nie zmienia postaci rzeczy, bo de facto miej-
sce pobytu funkcjonariusza jest oznaczone. Je¿eli
chodzi o meldunek mobilizacyjny, to w przypadku,
kiedy funkcjonariusz jest w s³u¿bie, znajduje siê
on przecie¿ w danej jednostce, która podlega mili-

taryzacji, de facto jest jednostk¹ zmilitaryzowan¹.
I tu by³o takie podwójne meldowanie w zwi¹zku
z przydzia³em organizacyjno-mobilizacyjnym, ale
w zasadzie postanowiono z tego zrezygnowaæ.

Je¿eli zaœ chodzi o kwestie dotycz¹ce realizacji
zadañ przez komendy miejsce i grodzkie – bo to te¿
siê z tym wszystkim wi¹¿e – to tutaj wreszcie ure-
gulowano czy te¿ zamierza siê uregulowaæ sytua-
cjê dwóch funkcjonuj¹cych na dwóch szczeblach
komend. Dotyczy to Krakowa, mo¿e to dotyczyæ
tak¿e ewentualnie £odzi. Wczeœniej w przypadku
miast licz¹cych ponad szeœæset tysiêcy mieszkañ-
ców takiej mo¿liwoœci w zasadzie nie by³o, tak
wiêc równolegle funkcjonowa³y dwa, ¿e tak po-
wiem, takie same albo podobne podmioty. A teraz
powstanie jeden, bo dajemy tutaj, w tej ustawie,
odpowiednie mo¿liwoœci ministrowi spraw we-
wnêtrznych. I wtedy bez przeszkód, w sposób nor-
malny, sprawny i skuteczny, jedna komenda
w miejsce dwóch te zadania wykona, co spowodu-
je te¿ okreœlony postêp w zakresie oszczêdnoœci,
je¿eli chodzi o tê strukturê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze mamy jakieœ pytania? Nie. Dziêku-

jê. Zamykam tê czêœæ naszej debaty.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez komisjê

sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji. Jest
z nami pan minister Adam Rapacki.

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

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ten poselski projekt wychodzi naprzeciw ocze-

kiwaniom Policji, w sporej czêœci prowadzi on do
odbiurokratyzowania pewnych prac, do decen-
tralizacji pewnych uprawnieñ, które by³y usytuo-
wane zbyt wysoko, jak równie¿ odci¹¿a Policjê, je-
œli chodzi o czynnoœci niemaj¹ce praktycznie ¿a-
dnego wp³ywu na bezpieczeñstwo. Dlatego te¿
rz¹d popiera rozwi¹zania proponowane w tym
projekcie poselskim. Popieramy równie¿ propozy-
cje poprawek zg³oszone przez obie komisje senac-
kie – propozycje te s¹ spójne z ca³ym rozwi¹za-
niem. Jak najbardziej oczekujemy tu pañstwa
wsparcia. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê zostaæ na mównicy, bo ju¿ widzê, ¿e ko-

lega chce zadaæ pytanie.
Czy ktoœ jeszcze ma pytanie? Jeœli nie, to na

tym jednym skoñczymy.
Bardzo proszê, pan senator W³adys³aw Daj-

czak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam pewne pytanie, jak myœ-

lê, proste. Aczkolwiek dzisiaj przez ca³y dzieñ pró-
bowa³em dojœæ, dlaczego w art. 11, czyli ostatnim,
pisze siê, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sty-
cznia 2010, z wyj¹tkiem art. 3 i 7, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem 1 kwietnia. Jakie jest uzasadnie-
nie, jaki jest cel takiego rozwi¹zania? Dlaczego ta
ustawa nie mo¿e po prostu wejœæ w ¿ycie 1 stycz-
nia 2010 r.?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Taki zapis wynika z tego, ¿e znowelizowano

ustawê o prokuraturze. Gdybyœmy wszystkie
przepisy dotycz¹ce tego wprowadzili w tym sa-
mym czasie i wesz³yby one w ¿ycie z dniem 1 sty-
cznia, to okaza³oby siê, ¿e w przypadku tych kan-
dydatów na prokuratorów i innych uprawnieñ do-
tycz¹cych zawodów prokuratorskich od kwietnia
wrócilibyœmy do stanu poprzedniego. A wiêc zno-
wu musielibyœmy przygotowywaæ opiniê o kandy-
dacie na prokuratora i to tak¹, która wymaga opi-
nii dzielnicowego. To jest to, od czego uciekamy
w tych wszystkich procedurach. Dlatego te¿ ten
okres jest przesuniêty, w³aœnie w zwi¹zku ze
zmian¹ i wejœciem w ¿ycie nowej ustawy o proku-
raturze. I nie widzimy rozbie¿noœci w tym, ¿e przez
pewien okres bêd¹ trochê inaczej opiniowani kan-
dydaci na prokuratorów czy sêdziów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zg³osili siê jeszcze pan senator Grzegorz Woj-

ciechowski i pan senator Bohdan Paszkowski.
Najpierw proszê o zabranie g³osu pana senato-

ra Wojciechowskiego.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Zazwyczaj jest tak, ¿e to rz¹d zg³asza projekty
ustaw, bo rz¹d jest od rz¹dzenia, od inicjowania

tego procesu. Tu jest troszeczkê inaczej, ale mnie
chodzi o coœ innego. Jest nieco inna procedura,
mo¿e nie tyle procedura, ile wymogi, co do projek-
tu rz¹dowego, a inne co do projektu poselskiego.
Chodzi mi o kwestie konsultacji, opinii, uzgo-
dnieñ miêdzyresortowych itd. Czy pominiêcie te-
go, moim zdaniem niezwykle wa¿nego, etapu pra-
cy nad projektem nie spowoduje w przysz³oœci
problemów zwi¹zanych z tym, ¿e rygor by³ obni¿o-
ny, ¿e w ogóle standard tego projektu by³ obni¿o-
ny? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê pana senatora jeszcze o zadanie pyta-

nia, a potem poproszê o dwie odpowiedzi.

Senator Bohdan Paszkowski:
W nawi¹zaniu do tego pytania, które poprzed-

nio zada³em, chcia³bym zapytaæ pana ministra ja-
ko przedstawiciela rz¹du – myœlê, ¿e wspó³pracu-
j¹cego w tym zakresie równie¿ z Ministerstwem
Finansów – o ten tak zwany przemyt paliwa. Czy
z punktu widzenia rz¹du jest to proces, który zo-
sta³, ¿e tak powiem, w du¿ym stopniu ju¿ opano-
wany? Czy to siê zwiêksza, czy utrzymuje siê na
sta³ym poziomie? Pytam o to w kontekœcie wy-
³¹czenia Policji z uprawnieñ dotycz¹cych kontroli
paliwa. Czy to jest zwi¹zane z tym, ¿e opanowaliœ-
my ten proceder, czy te¿ s¹ to dwa niezale¿ne od
siebie procesy, a my po prostu porz¹dkujemy pe-
wn¹ kwestiê uprawnieniow¹ odnosz¹c¹ siê do
kompetencji organów pañstwa?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Ten projekt jest rzeczywiœcie projektem posel-

skim, zg³oszonym przez komisjê „Przyjazne Pañ-
stwo”, a wiêc komisjê, która prowadzi prace le-
gislacyjne zmierzaj¹ce do odci¹¿enia, odbiuro-
kratyzowania ró¿nych instytucji. W pocz¹tkowej
wersji ten projekt zak³ada³ du¿o wiêcej ró¿nych
innych zapisów i obejmowa³ znacznie szerszy za-
kres odbiurokratyzowania. Jednak w wyniku
konsultacji z przedstawicielami ró¿nych resor-
tów – bo wszystkie resorty, których dotykaj¹ te
zmiany, wyra¿a³y swoj¹ opiniê – od niektórych
rozwi¹zañ komisja „Przyjazne Pañstwo” odst¹pi-
³a. Jest to pewien konsensus wypracowany na
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poziomie wszystkich agend rz¹dowych. I myœlê,
¿e ten tryb procedowania nie obni¿a poziomu
przygotowania legislacyjnego.

Rzeczywiœcie przygotowujemy du¿¹ nowelê
ustawy o Policji. Ona w tej chwili jest w uzgodnie-
niach miêdzyresortowych i rzeczywiœcie bêdzie to
du¿a nowela usprawniaj¹ca dzia³ania Policji. To
jest inicjatywa poselska, komisji „Przyjazne Pañ-
stwo”, któr¹ odbieraj¹ pozytywnie przedstawicie-
le Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji czy policjanci, bo to odci¹¿a ich od rzeczy,
które tak naprawdê nie mia³y ¿adnego wp³ywu na
bezpieczeñstwo, a tylko absorbowa³y policjantów
i generowa³y dodatkowe zajêcia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy oprócz pytania pana senatora Wojciechow-

skiego jest jeszcze jakieœ inne pytanie? Nie?
Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie, które tylko troszeczkê zahacza o tê
ustawê. Pytanie jest ciekawe, wiêc mam nadziejê,
¿e pani marsza³ek nie uchyli go w tej czêœci.

Du¿o problemów biurokratycznych Policji
wi¹¿e siê z samym dochodzeniem. Chodzi mi o to,
¿e tak naprawdê dochodzenie jest prowadzone
dwukrotnie, to znaczy najpierw przez poli-
cjantów, czasami jeszcze do tego do³¹cza siê pro-
kurator, a nastêpnie, od nowa, przez s¹d. Czy
w tym zakresie by³y jakieœ propozycje w tej usta-
wie? I mo¿e móg³by pan minister zdradziæ, czy
w tym zakresie s¹ prowadzone jakieœ prace doty-
cz¹ce tej noweli, o której by³ pan uprzejmy wspo-
mnieæ? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Uproszczenie postêpowania karnego to nie-
zwykle z³o¿ony problem, którego, ¿e tak powiem,
gospodarzem jest przede wszystkim resort spra-
wiedliwoœci. W tej noweli w tym zakresie takich
propozycji nie by³o, nawet w tych negocjowa-
nych… Kilka lat temu wprowadziliœmy mo¿liwoœæ
tak zwanego postêpowania rejestrowego, w któ-
rym niektóre zdarzenia s¹ rejestrowane i nie pro-
wadzi siê tak ¿mudnych czynnoœci, jak w normal-
nym trybie postêpowania karnego.

Resort spraw wewnêtrznych ma szereg propo-
zycji, które mog³yby odci¹¿yæ przede wszystkim
Policjê od tego biurokratycznego procesu karne-
go. Miêdzy innymi w tej chwili prowadzimy taki
projekt, w którym chcemy zinformatyzowaæ pro-
ces karny, wprowadzaj¹c tak zwany elektronicz-
ny modu³ procesowy powoduj¹cy, ¿e raz zapisane
dane w jednym protokole s¹ automatycznie prze-
rzucane do innego protoko³u i s¹ od razu genero-
wane druki rejestracyjne pozwalaj¹ce zaoszczê-
dziæ oko³o 40% czasu policjantów prowadz¹cych
te czynnoœci. To jest projekt badawczo-wdro¿e-
niowy. Spodziewamy siê w przysz³ym roku zakoñ-
czenia prac badawczych, studyjnych. Jest to ju¿
wykorzystywane w konkretnych dzia³aniach. Je-
¿eli uda³oby siê to wprowadziæ w ca³ym postêpo-
waniu, nie tylko policyjnym, ale równie¿ prokura-
torskim i we wszystkich innych instytucjach pro-
wadz¹cych takie czynnoœci, to by³aby to relaty-
wnie ogromna oszczêdnoœæ pracy policjantów wy-
konuj¹cych te czynnoœci.

Mamy jeszcze szereg innych propozycji, ale
przedstawienie ich zajê³oby pewnie du¿o czasu.
Negocjujemy z resortem sprawiedliwoœci, ale nie
s¹ ³atwe te negocjacje, bo resort sprawiedliwoœci
jest dosyæ konserwatywny w swoich pogl¹dach
i czasami trudno jest ich przekonaæ.

Co do problemu wyeliminowania tych upra-
wnieñ dotycz¹cych kontroli paliwa, to chodzi tu
o kontrolê paliwa w zbiornikach pojazdów.
W praktyce ten zapis wprowadzono w 2003 r., po-
niewa¿ wtedy skala przestêpstw paliwowych by³a
rzeczywiœcie du¿a. Na rynku by³o bardzo du¿o
nielegalnego paliwa, st¹d próby szukania ró¿nych
rozwi¹zañ, ¿eby ukróciæ to zjawisko. W 2003 r.
Policja kupi³a trochê takich podrêcznych zesta-
wów. W praktyce wygl¹da³o to tak, ¿e policjant ru-
chu drogowego wsadza³ rurkê do zbiornika, spu-
szcza³ paliwo, póŸniej musia³ je przekazaæ do ba-
dania do instytutu i dopiero po jakimœ czasie, po
uzyskaniu wyniku, kierowa³ dokumenty do izby
celnej, która podejmowa³a stosowne decyzje co do
naliczeñ ewentualnych uszczupleñ.

Dzisiaj jest to martwy zapis, bo, po pierwsze, te
urz¹dzenia s¹ prawie w ogóle niewykorzystywa-
ne, to s¹ œladowe iloœci takich badañ, a po drugie,
koszt badania jest spory, a rozstrzygniêcie tego
ca³ego procesu odleg³e. Jest to w zasadzie martwy
zapis, martwe uprawnienie, które kiedyœ mia³a
Policja. Teraz to uprawnienie posiada S³u¿ba Cel-
na, która kontroluje to od strony rozliczenia z po-
datku akcyzowego. To uprawnienie zosta³o pozo-
stawione S³u¿bie Celnej i uwa¿amy, ¿e to wystar-
czy, tym bardziej ¿e nie jest ono realizowane
w praktyce. Skala przestêpczoœci paliwowej jest,
jak s¹dzê, kilkakrotnie mniejsza ni¿ by³a wczeœ-
niej. Oczywiœcie na rynku jest paliwo uzyskiwane
w sposób niezgodny ze wszelkimi procedurami,
równie¿ z pominiêciem op³at skarbowych, op³at
akcyzowych, ale skala tego zjawiska jest zdecydo-
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wanie mniejsza ni¿ kilka lat temu, kiedy by³ to rze-
czywiœcie jeden z najwiêkszych problemów. Dzi-
siaj jest to kontrolowane, ale nie têdy droga. Nie
têdy droga, nie przez badanie paliwa w zbiorniku,
tylko badanie go u tych, którzy mieszaj¹ paliwo,
u tych, którzy importuj¹ paliwo i sprawiaj¹, ¿e olej
opa³owy cudownie siê przemienia w olej napêdo-
wy. Tu jest zupe³nie inna droga. Nie mo¿na tak
prowadziæ dzia³añ i w ten sposób eliminowaæ pa-
tologii z rynku. To martwy zapis, st¹d taka propo-
zycja.

(Senator Bohdan Paszkowski: Rozumiem, ¿e
S³u¿ba Celna bêdzie wykonywaæ ten zapis i nie
bêdzie to martwy zapis?)

Izba celna? Nie wiem, czy to bêdzie w zakre-
sie… Powiem szczerze, ¿e nie wiem, czy s³u¿by
celne wykonuj¹ tego typu badania. Maj¹ upra-
wnienia, a czy to wykonuj¹, to nie wiem. Policja
ruchu drogowego, która mia³a to realizowaæ,
w praktyce tego nie robi. Nie w taki sposób do-
trzemy do tych oszustów, którzy organizuj¹ prze-
stêpczoœæ paliwow¹.

(Senator Bohdan Paszkowski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Otwieram dyskusjê.
Znacie pañstwo regu³y dyskusji.
Jedno przemówienie jest z³o¿one do protoko-

³u*, z³o¿y³ je pan senator Zbigniew Meres.
Chcewyst¹piæpansenatorW³adys³awDajczak.
Zapraszam serdecznie.
Czy jeszcze ktoœ siê zg³asza do dyskusji, ma

ochotê zabraæ g³os? Nie. Dziêkujê.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Co jakiœ czas podczas debaty nad ró¿nymi

ustawami przypominamy sobie w Wysokiej Iz-
bie, ¿e powinniœmy staæ na stra¿y dobrej legisla-
cji, ¿e Senat jest t¹ Izb¹, która powinna w spo-
sób szczególny dbaæ o dobr¹ legislacjê. Myœlê, ¿e
dzisiaj niestety kolejny raz ustawa, nad któr¹
debatujemy, któr¹ procedujemy, jest przyk³a-
dem z³ego podejœcia do procesu legislacji. I nie-
stety jest to kolejna ustawa komisji „Przyjazne
Pañstwo”. Wystarczy tylko przypomnieæ usta-
wy, które zmienia³y prawo o ruchu drogowym –
kilkakrotnie o tym tutaj mówiliœmy – ustawy,

które by³y z³ymi ustawami i w sposób niew³aœci-
wy zmienia³y prawo. Trzeba powiedzieæ tutaj
wprost, ¿e to, co jest zamiarem autorów tej usta-
wy, czyli porz¹dkowanie prawa, w zasadzie bê-
dzie mia³o odwrotny efekt, bo tworzymy pewien
ba³agan, jest to pewna inflacja prawa. Wystar-
czy spojrzeæ na cel tej ustawy. Ten cel w sposób
ewidentny jest niejednolity, niespójny, bo ma-
my zmiany przepisów ³¹cznie a¿ w dziesiêciu
ustawach. Pierwotnie zanosi³o siê nawet na to,
¿e bêd¹ to zmiany w dwunastu ustawach, po
pracach w podkomisji i w komisji mamy zmiany
w dziesiêciu ustawach. I trzeba powiedzieæ je-
dnoznacznie, ¿e ¿adna z tych zmian, o których
dzisiaj mówimy, nie jest a¿ tak pilna i prze³omo-
wa, aby trzeba j¹ by³o wprowadzaæ w takim ze-
stawie i w takim trybie, jak to robimy dzisiaj.
Mo¿na to by³o wprowadziæ w jakimœ innym mo-
mencie, wraz z innymi zmianami dotycz¹cymi
poszczególnych ustaw.

Pan minister wspomnia³ o du¿ej zmianie
w ustawie o Policji – mo¿na to by³o spokojnie prze-
prowadziæ przy okazji tej ustawy. A sprawa, której
dotyczy³y zadawane dzisiaj pytania, sprawa mel-
dunku? Skoro w Sejmie znajduje siê ustawa doty-
cz¹ca ewidencji ludnoœci, to mo¿na by³o równie¿
tê sprawê spokojnie, w odpowiedni sposób prze-
prowadziæ, a nie w ten sposób, jak to proponuje
siê to dzisiaj. Podobn¹ opiniê wyrazili zreszt¹,
przypomnê pañstwu, eksperci z Biura Analiz Sej-
mowych. Mo¿na by³o spokojnie poczekaæ z tymi
zmianami i w celu polepszenia jakoœci prawa
przeprowadziæ to w taki sposób, o jakim powie-
dzia³em, przy okazji wiêkszych nowelizacji po-
szczególnych ustaw.

Nastêpny temat to pewna niejednolitoœæ i nie-
spójnoœæ systemu. Równie¿ na ten temat mówiliœ-
my tutaj przy okazji nowelizacji tej ustawy; myœlê,
¿e ten temat jest bardzo istotny i wa¿ny. Otó¿
stworzono niejednolity system weryfikacji kandy-
datów do pracy w zawodach zwi¹zanych z wymia-
rem sprawiedliwoœci. Temat ten, jak myœlê, jest
bardzo istotny, bo przecie¿ mówimy o wa¿nych
stanowiskach, o ludziach najwy¿szego zaufania
spo³ecznego, którzy maj¹ dostêp do wa¿nych in-
formacji. To temat bardzo istotny, bardzo wa¿ny.
I mamy tak¹ sytuacjê, ¿e inaczej bêd¹ weryfiko-
wani kandydaci na sêdziów lub prokuratorów,
a inaczej, znacznie ³agodniej, na przyk³ad kandy-
daci na komorników, asystentów sêdziów czy ko-
morników, mimo ¿e, jak wspomnia³em, to bardzo
istotne stanowiska, to osoby o najwy¿szym zaufa-
niu spo³ecznym. Zupe³nie niezrozumia³a jest ta
decyzja. I myœlê, ¿e nie do koñca mo¿na siê zgo-
dziæ z tym, ¿e chodzi o pewne odci¹¿enie Policji od
czynnoœci biurokratycznych. Myœlê, ¿e nie jest to
do koñca przekonuj¹cy argument. Jak powie-
dzia³em na pocz¹tku, system jest niespójny, a po-
winien byæ jak najbardziej spójny. Chodzi o oso-
by, które nale¿¹ do wymiaru sprawiedliwoœci,
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wiêc w tym temacie powinna byæ jasnoœæ, to po-
winno byæ spójne.

Pada³y tu te¿ pytania dotycz¹ce chocia¿by
uprawnieñ Policji, sprawy paliwa czy obowi¹zku
meldunkowego. Ja nie do koñca jestem przeko-
nany tymi argumentami, o których mówi³ pan mi-
nister, ¿e chodzi tylko i wy³¹cznie o uwolnienie po-
licjantów od obowi¹zku dotycz¹cego czynnoœci
biurokratycznych. Mnie siê wydaje, ¿e jest to kie-
runek, który jakby os³abia Policjê. Zgadzam siê,
¿e te uprawnienia byæ mo¿e s¹ k³opotliwe dla Poli-
cji, ale mo¿emy te¿ sobie powiedzieæ w sposób je-
dnoznaczny: niechby nawet Policja tych obowi¹z-
ków za czêsto nie wykonywa³a, ale uprawnienia
s¹ uprawnieniami, które czemuœ s³u¿¹…

(G³os z sali: Na wszelki wypadek…)
Mo¿e nie na wszelki wypadek, Panie Senatorze.

Ale mo¿e niech policjanci maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ?
Przecie¿ jest wiele sytuacji, ¿e od takich drobnych
przestêpstw, miêdzy innymi przestêpstw meldun-
kowych, Policja, mówi¹c kolokwialnie, po nitce do
k³êbka, dochodzi do najciê¿szych przestêpstw.
Dlaczego wiêc pozbawiamy Policjê tych upra-
wnieñ? Nie do koñca jestem w stanie przyj¹æ te ar-
gumenty, o których mówi³ pan minister.

Rodzi siê te¿ nastêpne pytanie, o ten obo-
wi¹zek, który przekazujemy gminom. Pomijam
ju¿ sam¹ zasadnoœæ istnienia obowi¹zku mel-
dunkowego, ale jest te¿ inna w¹tpliwoœæ. W jaki
sposób gminy poradz¹ sobie z tym problemem
i z tym obowi¹zkiem? Jakie œrodki posiadaj¹?
Mam du¿e w¹tpliwoœci w tej sprawie. Myœlê, ¿e
naprawdê nie by³o potrzeby, ¿eby pozbawiaæ
Policjê tego uprawnienia. Mnie siê wydaje, ¿e
powinno byæ wrêcz odwrotnie, Policja powinna
mieæ jak najszersze uprawnienia wszêdzie tam,
gdzie nie zagra¿a to innym wa¿nym interesom
pañstwa i nie jest coœ zastrze¿one dla s³u¿b
specjalnych. Jeœli Policja posiada takie upra-
wnienia, to znaczy, ¿e ma mo¿liwoœæ bardzo
szerokiego dzia³ania. Oczywiœcie niekoniecz-
nie musi w sposób ci¹g³y, codziennie korzystaæ
na przyk³ad z mo¿liwoœci kontrolowania spra-
wy paliwa czy obowi¹zku meldunkowego.
W moim przekonaniu jest to pozbawienie pew-
nych uprawnieñ, które nie bêdzie s³u¿y³o temu,
aby Policja w sposób w³aœciwy wype³nia³a swo-
je obowi¹zki.

Tak ¿e myœlê, ¿e jest to ustawa niespójna, usta-
wa, która tworzy pewien ba³agan. Tak jak powie-
dzia³em na pocz¹tku, jest to przyk³ad niedobrej
legislacji. Mo¿na to by³o – powtórzê to raz jeszcze
na koniec – zrobiæ przy okazji nowelizacji innych
ustaw w sposób bardziej cywilizowany, jeœli tak
mo¿na powiedzieæ, i by³oby to porz¹dkowanie
prawa, a tak to w tej chwili w tym, co robimy, ma-
my pewien ba³agan. Dziêkujê bardzo, Pani Mar-
sza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ chcia³by zabraæ g³os? Nie.

Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Czy by³ wniosek o charakterze legislacyjnym?

Nie by³o.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osi¹ganych przez osoby fi-
zyczne.

Tekst ustawy jest w druku nr 684, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 684A.

Ju¿ widzê obok siebie pana senatora Henryka
WoŸniaka, który jest sprawozdawc¹ Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych.

Proszê o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 23 paŸdziernika 2009 r.
ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza³towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
3 listopada 2009 r. komisja wnosi, aby Wysoki Se-
nat raczy³ uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y.
W uchwale komisja proponuje, by Senat po roz-
patrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 23 paŸ-
dziernika 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne przyj¹³ ustawê bez poprawek.

Ustawa nowelizuje dwie ustawy – ustawê o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wê o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fi-
zyczne – i ma na celu wyeliminowanie pewnej nie-
spójnoœci, która dotyczy opodatkowania przycho-
dów z odp³atnego zbycia œwiadectw pochodzenia,
otrzymanych przez przedsiêbiorstwa energetyczne
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej
z odnawialnych Ÿróde³ energii. Zgodnie bowiem
z art. 9e ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne, pra-
wa maj¹tkowe wynikaj¹ce ze œwiadectw pochodze-
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nia energii elektrycznej wytworzonej w odnawial-
nym Ÿródle energii s¹ zbywalne i stanowi¹ towar
gie³dowy. Na tej podstawie organy podatkowe, uz-
naj¹c te prawa za instrumenty finansowe inne ni¿
papiery wartoœciowe, kwalifikuj¹ przychody z od-
p³atnego zbycia œwiadectw pochodzenia do przy-
chodów z kapita³ów pieniê¿nych. Jest to zgodne
z interpretacj¹ ministra finansów. Oficjaln¹ urzê-
dow¹ interpretacjê opublikowano w Dzienniku
Urzêdowym Ministra Finansów.

Orzecznictwo s¹dów administracyjnych w tym
zakresie nie jest jednolite. Jedna linia orzecznicza
przychyla siê do stanowiska organów podatkowych,
zaœ druga traktuje przychody z odp³atnego zbycia
œwiadectw pochodzenia, dokonanego przez wytwór-
ców energii odnawialnej, jako przychody z pozarolni-
czej dzia³alnoœci gospodarczej. Sprawia to, ¿e
w praktyce przychody z tytu³u sprzeda¿y energii wy-
twarzanej przez drobnych producentów z regu³y s¹
opodatkowane w³aœnie zrycza³towanym podatkiem
dochodowym wedle stawki podatkowej wynosz¹cej
5,5%, ale w œwietle praktyki organów podatkowych
przychody z odp³atnego zbycia œwiadectw pochodze-
nia s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym wed-
le stawki dziewiêtnastoprocentowej.

Nowelizacja obu ustaw, która jest przed³o¿e-
niem poselskim, wprowadza mo¿liwoœæ opodat-
kowania, jeœli podatnicy korzystaj¹ z opodatko-
wania zrycza³towanym podatkiem wedle stawki
piêcioprocentowej, równie¿ wedle tej stawki przy-
chodów ze zbycia œwiadectw pochodzenia. Je¿eli
podatnicy nie korzystaj¹ z opodatkowania podat-
kiem zrycza³towanym, wówczas przychody ze
zbycia œwiadectw jako przychody z pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej podlegaj¹ opodatkowa-
niu podatkiem dziewiêtnastoprocentowym.

Sprawa oczywiœcie nie jest takiej natury, by
w sposób rewolucyjny zmienia³a cokolwiek w pra-
wie podatkowym, ale eliminuje niespójnoœæ inter-
pretacyjn¹ prawa podatkowego i w bardzo istotny
sposób u³atwi ¿ycie wielu ma³ym producentom
energii elektrycznej. Chodzi tu g³ównie o w³aœci-
cieli ma³ych elektrowni wodnych. Przypomnê, ¿e
dziœ w Polsce funkcjonuje ich ponad siedemset.
A wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ to œrodowisko bêdzie za-
dowolone z rozwi¹zania, które przyj¹³ Sejm,
a o przyjêcie którego komisja zwraca siê do Wyso-
kiej Izby. Jest to istotne uproszczenie, bez negaty-
wnych skutków dla bud¿etu, a z bardzo pozyty-
wnymi skutkami, jeœli chodzi o ³ad prawny i zau-
fanie obywateli do pañstwa prawa. Dziêkujê, Pani
Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie ma.

Dziêkujê uprzejmie.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Witam pana ministra Macieja Grabowskiego,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister chce zabraæ g³os? Dziêkujê
bardzo.

Czy s¹ pytania do pana ministra? Pan senator.
Czy bêdzie jeszcze jakieœ pytanie? Jeœli jest jed-

no, to nie fatygowa³abym pana ministra i odpo-
wiedzia³by z miejsca.

(G³os z sali: Nie ma wiêcej pytañ.)
To proszê uprzejmie.
Iproszêtamzostaæ,¿ebyodpowiedzieænato jedno
pytanie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mam do pana pytanie, jakie

bêd¹ skutki bud¿etowe tego rozwi¹zania i jaki
pan przewiduje zakres promocji Ÿróde³ energii od-
nawialnej w zwi¹zku z tym rozwi¹zaniem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za formê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wypada staæ twa-

rz¹ do… Nie chcia³em mówiæ do pleców, dlatego…)
Chyba bêdê musia³a poprosiæ pana ministra

tutaj. Chcia³am mu oszczêdziæ drogi, ale widzê, ¿e
jeszcze…

(Senator Piotr Andrzejewski: Pani wybaczy, Pa-
ni Marsza³ek, ¿e stojê…)

Ju¿ mo¿e siê pan odwróciæ, Panie Senatorze.
Proszê, w ty³ zwrot.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Proszê bardzo.
Proszê jeszcze nie odpowiadaæ, Panie Mini-

strze.
Proszê pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹ o drugie

pytanie.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, czy

w zwi¹zku z tym, ¿e mamy siedemset ma³ych elek-
trowni wodnych, o czym powiedzia³ pan senator
sprawozdawca, jest jakaœ polityka Ministerstwa
Finansów zmierzaj¹ca do tego, ¿eby zachêciæ do
budowy nowych elektrowni wodnych. Bo energia
odnawialna jest nam bardzo potrzebna. Czy na
przyk³ad myœli siê o zwolnieniu z podatku w ogó-
le? Bo wydaje mi siê, ¿e taka potrzeba istnieje. Czy
nie powinno siê w ogóle zwolniæ z podatku, a tym
samym zachêciæ do budowania elektrowni wo-
dnych? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o udzielenie odpowiedzi pañstwu sena-
torom.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi o cel

projektu, to myœlê, ¿e by³o nim przede wszystkim
wyeliminowanie niepewnoœci prawnej. W swoim
wyst¹pieniu pan senator sprawozdawca równie¿ na
to wskaza³. I, co równie¿ pan senator sprawozdaw-
ca wskaza³, orzecznictwo nie jest jednolite. W zwi¹z-
kuz tymmamydoczynienia z sytuacj¹niepewnoœci
prawnej, a co za tym idzie skutki bud¿etowe te¿ nie
s¹ do koñca znane. Mo¿na powiedzieæ, ¿e czêœæ po-
datników rozpoznaje swoj¹ sytuacjê podatkow¹
w taki sposób, inna – w inny sposób. Oczywiœcie
mo¿na te¿ powiedzieæ tak: podatnik zawsze bêdzie
siê stara³ tak interpretowaæ przepisy, ¿eby ograni-
czyæ swoje zobowi¹zanie podatkowe. To jest, bym
powiedzia³, dosyæ naturalne zachowanie podatni-
ka. A w zwi¹zku z tym, ¿e dotyczy to jednak ograni-
czonej liczby podatników, myœmy nie byli w stanie
oszacowaæ ewentualnych ubytków. Ale, tak jak po-
wiedzia³em, przede wszystkim chodzi³o o wyelimi-
nowanie ryzyka podatkowego, które niesie ze sob¹
rozbie¿na interpretacja.

Co do promocji samego rozwi¹zania, to myœlê,
¿e ono nie bêdzie potrzebne. Ze wzglêdu na to, ¿e
œrodowisko podmiotów, które skorzystaj¹ z tego
rozwi¹zania, jest tak w¹skie, przypuszczam, ¿e
ono œledzi, co siê dzisiaj dzieje w tej Izbie. A wiêc
chyba nie ma takiej potrzeby.

Co do polityki wspieraj¹cej odnawialne Ÿród³a
energii. Myœlê, ¿e jest ca³a paleta instrumentów,
chocia¿by œwiadectwa, o których poœrednio te¿ dzi-
siaj mówimy. Te œwiadectwa pochodzenia s¹ zby-
walne i nie s¹ zwi¹zane z samym wytworzeniem
energii, tylko z tym, ¿e wytworzenie tej energii odby-
wa siê w sposób, bym powiedzia³, zgodny z ochron¹
œrodowiska. W zwi¹zku z tym, ¿e to uprawnienie
musz¹ kupiæ ci, którzy nie produkuj¹ energii, bym
powiedzia³,wwystarczaj¹coczysty sposób, rzecz ja-
sna promuje siê wytwórców energii ze Ÿróde³ odna-
wialnych. Ale tych instrumentów jest wiêcej. Ja
bym nie chcia³ o nich mówiæ, bo po prostu nie czujê
siê wystarczaj¹co kompetentny. Myœlê, ¿e minister
œrodowiska chêtnie szerzej na to pytanie pani sena-
tor odpowie. Ja, niestety, nie mogê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Kto

z pañstwa pragnie zadaæ pytanie?
Dziêkujê, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê chce zapisaæ do dyskusji? W tej

chwili na liœcie nie ma ¿adnego nazwiska? Nie?
Dziêkujê.

Zamykam dyskusjê, poniewa¿ nikt nie zapisa³
siê do g³osu.

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

Dziêkujê goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wyp³aconych premii gwaran-
cyjnych.

Jeœli chodzi o druki, to tekst ustawy jest w dru-
ku nr 693, a sprawozdania komisji znajd¹ pañ-
stwo senatorowie w drukach nr 693A i 693B.

Zapraszam pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna… Nie ma pana senatora.

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie dotar³.)
Pan senator Jurcewicz zastêpuje pana senato-

ra Augustyna?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie, ja jestem

z drugiej komisji.)
W takim razie g³os zabierze w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych pan senator Stanis³aw Jur-
cewicz. Zapraszam.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ, w imieniu po³¹czo-

nych komisji, Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
sprawozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm
w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aco-
nych premii gwarancyjnych.

Marsza³ek Senatu 26 paŸdziernika 2009 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Komisje zajê³y siê
ustaw¹ na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2009 r.

Szanowni Pañstwo! Celem przed³o¿onej Sena-
towi ustawy o zmianie ustawy o pomocy pañstwa
w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wyp³aconych premii jest w myœl uzasa-
dnienia czêœciowe rozwi¹zanie problemów
spó³dzielczych kredytów mieszkaniowych z tak
zwanego starego portfela.

Do najwa¿niejszych zmian dokonywanych t¹
ustaw¹ nale¿y, po pierwsze, rozszerzenie regula-
cji nowelizacji polegaj¹ce na w³¹czeniu w jej za-
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kres podmiotowy tych kredytobiorców, którym po
dwudziestoletnim okresie systematycznej i termi-
nowej sp³aty pozosta³o jeszcze wobec banku za-
d³u¿enie z tytu³u kredytu. Po drugie, dodanie
przepisu art. 11, zgodnie z którym kredytobiorcy
sp³acaj¹cy zad³u¿enie na zasadach okreœlonych
w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ustawy o pomo-
cy pañstwa w sprawie niektórych kredytów mie-
szkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych
oraz refundacji bankom wyp³aconych premii
gwarancyjnych, zmniejszone zostanie o 50% za-
d³u¿enie z tytu³u skapitalizowanych odsetek oraz
umarzane bêdzie o 50% zad³u¿enie z tytu³u prze-
jœciowego wykupu odsetek.

Wprowadzana jest tak¿e mo¿liwoœæ dokonywa-
nia przez spó³dzielnie mieszkaniowe, na podsta-
wie uchwa³y walnego zgromadzenia, sp³at za
cz³onków, o czym jest mowa w §11b. Dodawane
przepisy zawieraj¹ ponadto regulacjê zapobiega-
j¹c¹ dowolnoœci okreœlania przez spó³dzielniê wy-
sokoœci œrodków finansowych bêd¹cych równo-
wartoœci¹ dokonywanej sp³aty, jakich mo¿e ona
¿¹daæ od cz³onków. I element ostatni, czyli wpro-
wadzenie regulacji zgodnie z któr¹ kredytobiorcy
o okreœlonej wysokoœci dochodów, bêd¹cemu
w ciê¿kiej sytuacji finansowej, wobec którego
wszczête zosta³o postêpowanie egzekucyjne doty-
cz¹ce zad³u¿enia z tytu³u niesp³aconego kredytu,
zad³u¿enie wobec Skarbu Pañstwa podlega umo-
rzeniu przez bank.

Ustawawejdziew¿yciezdniem1stycznia2010r.
Chcê tak¿e dodaæ, ¿e na posiedzeniu komisji

zg³oszone zosta³y przez kolegê senatora Banasia
poprawki, które nie uzyska³y akceptacji. Komisje
przyjê³y natomiast poprawki, które maj¹ pañstwo
w druku nr 693B. I w imieniu po³¹czonych komi-
sji bardzo proszê, aby Wysoki Senat uchwaliæ ra-
czy³ za³¹czony projekt uchwa³y z przedstawiony-
mi poprawkami. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
W miêdzyczasie dotar³ do nas pan senator Mie-

czys³aw Augustyn, sprawozdawca Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej.

Panie Senatorze spokojnie, bo potem bêdzie za-
dyszka. Proszê, ju¿ poprosi³am pana do mównicy.
By³ pan przed chwil¹, gdzieœ pan potem znowu
zgin¹³.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Chcia³bym przedstawiæ stanowisko Komisji

Rodziny i Polityki Spo³ecznej, która na posiedze-

niu 4 listopada rozpatrywa³a projekt omówiony
przed chwil¹ przez pana senatora Jurcewicza.

My skupialiœmy siê g³ównie na tych zapisach,
które dotyczy³y sytuacji osób w najtrudniejszym
po³o¿eniu. Przyjêliœmy z aprobat¹ zapisy, które
mówi¹ o kredytobiorcach bêd¹cych w takiej w³aœ-
nie sytuacji, kredytobiorcach, którzy maj¹ docho-
dy poni¿ej 110% najni¿szej emerytury i wobec
których wszczête zosta³o nawet postêpowanie eg-
zekucyjne z tytu³u niesp³aconego kredytu. Roz-
wi¹zanie, które pozwala umorzyæ ten kredyt
w ciê¿ar Skarbu Pañstwa, uznaliœmy za bardzo
wartoœciowe. Tak samo danie spó³dzielniom
szansy na to, a¿eby mog³y sp³aciæ kredyt zaci¹ga-
ny w imieniu cz³onka spó³dzielni, a potem dopie-
ro, pozbywszy siê ju¿ tego balastu, w imieniu kre-
dytobiorcy docelowego mog³y umawiaæ siê z nim,
¿e tak powiem, na zasadach okreœlonych przez
walne zgromadzenie, co do sp³aty tego zad³u¿e-
nia, uznaliœmy za bardzo wartoœciowe.

Zreszt¹ nasza komisja, podobnie jak koledzy
z pozosta³ych komisji, uzna³a, ¿e ustawa warta jest
poprawki. Wprowadziliœmy poprawki o podobnym
brzmieniu, jak te, które przedstawi³a Komisja Go-
spodarki Narodowej. Dotycz¹ one art. 1, inaczej to
zapisujemy, legislacyjniewydajenamsiê tobardziej
poprawne ni¿ zapisy, które w ustawie by³y propono-
wane.Niematowaloruzmianymerytorycznej.Obie
poprawki, które proponujemy, maj¹ charakter re-
dakcyjny i nie zmieniaj¹ istoty sprawy.

Komisja rekomenduje przyjêcie ustawy z tymi
dwoma poprawkami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê zostaæ.
PansenatorDajczak ipansenatorAndrzejewski.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pytanie w³aœciwie do obu senatorów sprawo-

zdawców. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja bu-
d¿etu pañstwa, jaka siê szykuje sytuacja w przy-
sz³ym roku. Nietrudno wywnioskowaæ, ¿e ta usta-
wa niesie skutki bud¿etowe. Jakie to s¹ skutki dla
bud¿etu pañstwa? To jest niezmiernie istotne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Tak, pan? No to proszê odpowiedzieæ.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Proszê pañstwa, mo¿na by powiedzieæ, ¿e tro-

chê trzeba by ksiêgowo na to popatrzeæ, bo s¹ ak-
tywa i pasywa tych rozwi¹zañ. Z jednej strony
przejêcie czy obni¿enie przys³uguj¹ce tym, którzy
jednorazowo bêd¹ chcieli sp³aciæ zad³u¿enie, ob-
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ci¹¿a bud¿et pañstwa. Z drugiej strony jednak te
szacowane oko³o czterech tysiêcy osób, które zej-
d¹, ¿e tak powiem, z garnuszka Skarbu Pañstwa
z powodu dotychczas dzia³aj¹cych mechaniz-
mów, sprawi, ¿e bêd¹ pewne oszczêdnoœci. Nie-
mniej jednak do koñca to siê nie bilansuje. Jeœli
dobrze odnotowa³em, Panie Ministrze, w naszej
komisji, to jednak bêdzie to kosztowa³o bud¿et
pañstwa. Jak siê szacuje po obliczeniu tego, co
bud¿et zyska, i tego co bêdzie musia³ wy³o¿yæ,
koszt tej operacji wyniesie 10 milionów z³. Nie jest
to du¿a kwota, poniewa¿ te zapisy, chcê powie-
dzieæ, maj¹ nie tyle walor finansowy, ile wymiar
bardzo praktyczny, u³atwiaj¹cy na przyk³ad prze-
kszta³cenia w³asnoœciowe. To jest mo¿e wa¿niej-
szy nawet cel, ani¿eli sama ta operacja, bo ona nie
przyniesie nie wiadomo jakich du¿ych korzyœci,
chocia¿ daj¹ siê one wyliczyæ. Nie s³ysza³em ca³e-
go wyst¹pienia pana senatora Jurcewicza, ale
wiem, ¿e dysponuje on szczegó³owymi danymi
i pewnie to uzupe³ni.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pragnê uzupe³niæ, Panie Senatorze. Zaintere-

sowanie œrednioroczne dot¹d wynosi³o sie-
dem tysiêcy. Teraz w wyniku tej ustawy jest sza-
cowany pewien wzrost – pan minister ewentual-
nie skoryguje to, co mówiê – od trzech do piêciu
tysiêcy, czyli nast¹pi zwiêkszenie liczby kredyto-
biorców, którzy zwróc¹ po¿yczki, bêdzie ich od
dziesiêciu do dwunastu tysiêcy i to zrekompen-
suje te wydatki. Takimi danymi dysponujemy na
dzieñ dzisiejszy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Piotr £ukasz An-

drzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jedno pytanie do obu panów senatorów. Dla-

czego umarzamy 50% zad³u¿enia z tytu³u przej-
œciowego wykupywania odsetek, a nie stosujemy
w art. 12b ust. 3 tego umorzenia wobec cz³onków
spó³dzielni, którzy s¹ zobowi¹zani do zwrotu
œrodków finansowych? Czy jest korelacja – mnie
siê wydaje, ¿e jej nie ma – miêdzy tym, co zyskaj¹
na tym banki, miêdzy umorzeniem zad³u¿enia
a umorzeniem zad³u¿enia cz³onkom spó³dzielni?
Tu stosuje siê art. 7 i art. 11, a tymczasem
spó³dzielnia nie mo¿e ¿¹daæ od cz³onków, za któ-
rych dokona³a sp³aty zad³u¿enia na warunkach
okreœlonych w art. 11b, czyli z piêædziesiêciopro-
centowym umorzeniem, sp³at wy¿szych od tych,
które ci¹¿y³y na cz³onku. Tak jest tutaj powiedzia-

ne w art. 7 i 11. W zwi¹zku z tym spó³dzielnia jesz-
cze na tym zarobi 50%. Czy ja jestem w b³êdzie,
czy nie? I banki zarobi¹, i spó³dzielnia zarobi.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nie, Panie Senatorze. Jeœli dobrze pamiêtam…

Przytoczê panu przepisy mówi¹ce o tym, ¿e spó³dziel-
nia decyzj¹ walnego zgromadzenia po wykupieniu, ¿e
tak powiem, z banku tego kredytu, bêdzie mia³a re-
gres – tak tonazwê,mo¿eniezbyt fachowo,alenie jes-
tem ekonomist¹ – w stosunku do cz³onka spó³dzielni
o tê kwotê. I teraz to rozszerzenie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale rzeczywiœcie
poniesiono te koszty, czy teoretycznie z art. 11?)

Rzeczywiœcie poniesiono. Ale chodzi o to, ¿eby
nie by³o tak, ¿e spó³dzielnia owszem wykupi od
banku tê wierzytelnoœæ, ale zamiast sprawiæ, ¿eby
to by³o z korzyœci¹ dla spó³dzielcy, sama mu za-
proponuje mniej korzystne warunki ni¿ w dotych-
czasowej ustawie.

(SenatorPiotrAndrzejewski:Jest takamo¿liwoœæ.)
Nie, nie, w³aœnie nie. Powo³anie siê na przepisy

dotychczas obowi¹zuj¹ce oznacza pewne ograni-
czenia. Mianowicie spó³dzielnia nie mo¿e ¿¹daæ
od cz³onków, o których mowa, sp³aty zad³u¿enia
na innych warunkach ni¿ okreœlone w art. 11b.
Ale co siê za tym kryje? Otó¿ za tym siê kryje…

(Senator Piotr Andrzejewski: Art. 11, a nie
art. 11b.)

Tam s¹ ustalone zasady ustalania rat, o ile pa-
miêtam, i wysokoœci oprocentowania. I teraz cho-
dzi o to, ¿eby ¿¹daj¹c sp³aty od cz³onka spó³dziel-
ni, nie proponowaæ gorszych warunków ni¿ te
okreœlone w ustawie co do wysokoœci oprocento-
wania i zasad egzekucji rat. No tyle pamiêtam
z obrad komisji i debaty, ale oczywiœcie gdybym
by³ w b³êdzie, proszê skierowaæ to pytanie do pana
ministra.

(Senator Piotr Andrzejewski: Zapytam pana mi-
nistra.)

Pamiêtam, ¿e to zastrze¿enie akurat dotyczy³o
sytuacji, o któr¹ siê pan senator s³usznie obawia.
Mog³oby siê tak staæ, gdyby siê nie odwo³aæ do
starych przepisów, w których jest okreœlone, na
jakich zasadach ma to siê odbywaæ. Krótko mó-
wi¹c, owszem spó³dzielnia mo¿e zaproponowaæ
lepsze warunki, ale gorszych nie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Oby tak
by³o, jak pan senator mówi.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ inne pytania? Nie ma pytañ.
Dziêkujê obu panom sprawozdawcom. Dziêku-

jê uprzejmie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
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ster infrastruktury. Jest z nami pan minister
Piotr Styczeñ, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury.

Czy pan minister chce zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Pani Marsza³ek, Wysoka
Izbo, na tym etapie nie zabiorê g³osu. Jeœli bêd¹
pytania, z³o¿ê wyjaœnienia.)

Czy s¹ pytania do pana ministra? Tak.
Zapraszam serdecznie pana ministra na mó-

wnicê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy to jest pomy³ka w druku, czy ja dobrze czy-

tam, ¿e w art. 12b ust. 3 jest napisane, i¿
spó³dzielnie bêd¹ mia³y to umorzenie z art. 11b,
a spó³dzielcy bêd¹ sp³acaæ zad³u¿enie na starych
zasadach, to znaczy zgodnie z art. 7 i art. 11? Czy
tu, przy tym art. 11, nie powinno byæ te¿ zapisane,
tak jak jest w pkcie b, ¿e spó³dzielnia nie mo¿e
¿¹daæ od cz³onków, za których dokona³a sp³aty
zad ³u¿en ia na warunkach okreœ lonych
w art. 11b, sp³aty w wiêkszej wysokoœci ni¿ przez
ni¹ zrealizowana? A tymczasem tutaj jest zbyt du-
¿y… Albo ja jestem w b³êdzie, proszê o wyjaœnienie
tego, bo to s¹ naprawdê skomplikowane przepisy.
Jaki jest margines miêdzy tym, co banki zyskaj¹
na skutek refundacji, tym co zyska spó³dzielnia
na skutek umorzeñ, a tym co bêdzie wymagane
realnie od spó³dzielców? Czy bêdzie to realna
kwota tego co zosta³o poniesione po umorze-
niach, czy te¿ bêdzie to na dotychczasowych zasa-
dach okreœlonych w art. 7 i art. 11 przywo³anym
w art. 12b ust. 3?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, odpowiadaj¹c na to pytanie,

chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w art. 12b zamieszczonym
w projekcie w ust. 3 mamy w zdaniu pierwszym
napisane, ¿e po dokonaniu sp³at, o których mowa
w ust. 2, czyli tych, które zostan¹ dokonane na
podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia,
spó³dzielni przys³uguje roszczenie do cz³onków
o zwrot œrodków finansowych – podkreœlam – sta-
nowi¹cych równowartoœæ dokonanej sp³aty.

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest jednozna-
cznie.)

Nale¿y to rozumieæ matematycznie, czyli 1:1.
Kolejne zdanie mówi, ¿e spó³dzielnia nie mo¿e
¿¹daæ od cz³onka itd., gdyby sp³aca³ zad³u¿enie na
podstawie art. 7 i art. 1. Pan senator by³ ³askaw
spytaæ, czy nie powinno byæ art. 11b.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Wyjaœniam, ¿e nie. Art. 11 konstytuuje sposób

sp³aty dokonywanej i przez cz³onka, i przez
spó³dzielniê, a art. 11b jedynie czyni bazê do wy-
konania sp³aty, czy to przez spó³dzielniê, czy
przez cz³onka, pomniejszon¹ o 50% w porówna-
niu do tej, która do dzisiaj w art. 11 jest okreœlona
jako w³aœciwa do dokonania takiej sp³aty.

(Senator Piotr Andrzejewski: A wiêc cz³onka bê-
dzie obowi¹zywaæ ta obni¿ona, tak?)

Dok³adnie tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: 1:1.)
1:1, jak wczeœniej.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ju¿ jest to wyjaœ-

nione. Bardzo dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo za klarown¹ odpowiedŸ.
Czy pañstwo maj¹ jeszcze jakieœ pytania do pa-

na ministra? Nie.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Dziêkujê bardzo.)
Szanowni Pañstwo Senatorowie, otwieram

dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora, o czym pañstwo dobrze
wiedz¹, nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski legislacyjne trzeba z³o¿yæ do
momentu zamkniêcia dyskusji.

Dwie osoby siê zapisa³y do dyskusji, panowie
senatorowie Piotr Kaleta i Stanis³aw Jurcewicz.

Proszê senatora Kaletê o zabranie g³osu.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mo¿e najpierw taka informacja, ¿e ktoœ zosta-

wi³ okulary na mównicy).
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tego pa-

nu nie doliczam do czasu.)
I d³ugopis, i szklankê.
(Wicemarsza³ekKrystynaBochenek: Tego te¿nie.)
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oczekiwania lokatorów s¹ jasne i niezmienne

od lat. Domagaj¹ siê oni ca³kowitego umorzenia
zaleg³oœci. Jak rz¹d sam podkreœla w swoim sta-
nowisku do obecnie rozpatrywanego projektu, nie
ze swojej winy zostali oni obarczeni skutkami re-
form ustrojowych i gospodarczych. Nie oni zawie-
rali umowy kredytowe, nie mieli oni te¿ wp³ywu
na to wszystko, co siê dzia³o z ich pieniêdzmi
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w okresie oszczêdzania na ksi¹¿eczkach mieszka-
niowych, w okresie budowania mieszkañ w socja-
listycznym stylu i warunkach, nie mieli wp³ywu
na kolosalny przyrost odsetek na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych. Ale to oni ponosz¹ skutki
czyjejœ nieodpowiedzialnoœci i niefrasobliwoœci.
Niewyobra¿alne jest, aby po kilkunastu latach o-
szczêdzania i kolejnych latach sp³at zad³u¿enie
mieszkañ przekracza³o ich wartoœæ rynkow¹,
a wraz z kwotami wykupionymi przez bud¿et
przekracza³o wartoœæ budowy pa³acu. A przecie¿
s¹ to mieszkania kilkunastoletnie, w budowni-
ctwie wielorodzinnym, w budynkach z wielkiej
p³yty, stan techniczny czêœci tych zasobów jest ta-
ki, ¿e nale¿a³oby przeprowadziæ kapitalne remon-
ty, ociepliæ je, co wymaga du¿ych nak³adów, na
które nikogo praktycznie nie staæ. W takiej sytua-
cji zmuszanie do sp³acania przez lata papierowe-
go zad³u¿enia jest ze strony pañstwa niespra-
wiedliwe i w moim przekonaniu nieuczciwe. Wno-
siæ wiêc nale¿y o faktyczne pochylenie siê nad tym
problemem i uwzglêdnienie argumentów, o spo-
wodowanie, aby powsta³ projekt, który jednorazo-
wo i ostatecznie zamknie tê sprawê. Przeci¹ganie
sprawy w widocznej obecnie perspektywie do ro-
ku 2026 jest korzystne dla bud¿etu, dla banku
PKO BP, ale nie dla lokatorów, których czêœæ na-
wet nie do¿yje fina³u. Wobec niestabilnoœci pra-
wa, niepewnoœci sytuacji gospodarczej i politycz-
nej nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e kiedykolwiek pro-
blem ten zniknie. Podkreœliæ te¿ nale¿y, ¿e nie jest
to partykularny interes ma³ej grupki ludzi, jest to
sprawa dotycz¹ca ponadstutysiêcznej grupy lu-
dzi wraz z rodzinami.

W zwi¹zku z tym sk³adam na rêce pani marsza-
³ek poprawkê, która zmierza do ca³kowitego umo-
rzenia tych kredytów. Poprawkê podpisa³o piêciu
senatorów. Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I proszê, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Chcia³bym przytoczyæ kilka refleksji, które zo-

sta³y do mnie skierowane drog¹ mailow¹ po po-
siedzeniu po³¹czonych komisji.

Czy dzia³ania legislacyjne wp³ywaj¹ na zmniej-
szenie liczby tych kredytobiorców? I tu ju¿ bêd¹
fakty, o ile mog³em je znaleŸæ. Otó¿ w roku 1990
by³o ich dwieœcie osiemdziesi¹t tysiêcy, w ro-
ku 2008 – prawie sto piêæ tysiêcy, sto cztery

z u³amkiem, w I kwartale roku 2009 – sto dwa ty-
si¹ce. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e poprzednie roz-
wi¹zania legislacyjne, jak widaæ, maj¹ na to
wp³yw. Jeœli chodzi o ustawê, nad któr¹ debatu-
jemy, to tak jak powiedzia³em wczeœniej, szacu-
nek jest taki, ¿e bêdzie to od trzech do piêciu tysiê-
cy. Zatem liczba tych kredytobiorców siê zmniej-
sza.

Niemniej, Panie Ministrze, s¹ informacje bu-
dz¹ce zastanowienie. Przede wszystkim czy jest
znana, z wyliczeñ matematycznych, i w którym to
jest ministerstwie, liczba sp³aconych faktycznie
kredytów starego portfela? Jak siê ma sprawa
umów miêdzy bankami a spó³dzielniami? To s¹
pytania, które zadaj¹ mieszkañcy. Powiem teraz
trochê o sytuacji lokalnej, bo w okrêgu wa³brzys-
kim, by³ym województwie, akurat w³aœnie w la-
tach kredytów starego portfela, kiedy jeszcze fun-
kcjonowa³y, ju¿ mo¿e nie najlepiej, ale jednak,
du¿e podmioty, budowano mieszkania, miêdzy
innymi w³aœnie z kredytów starego portfela. I to
jest teraz ogromnym obci¹¿eniem. Bo pytanie jest
takie: co maj¹ zrobiæ ci, którzy ju¿ sp³acili kapita³,
sp³acili czêœæ odsetek, a w wyniku tej sytuacji go-
spodarczej, która siê wytworzy³a i by³a niestety
dla nich niekorzystna, naros³y im odsetki? I có¿
maj¹ teraz zrobiæ? Zadajê to pytanie, poniewa¿
tych mieszkañ akurat w naszym okrêgu jest du¿o.
Podajê to wiêc jako przyk³ad.

Nie chcia³bym siê jednak zgodziæ z pogl¹dem,
który zosta³ przedstawiony, ¿e propozycja posel-
ska jest nieuczciwa. Myœlê, ¿e by³ czas, ¿e mo¿na
by³o uczciwe propozycje z³o¿yæ wczeœniej, za po-
przednich rz¹dów. Widaæ, ¿e temat nie jest taki
³atwy, ¿e rozwi¹zanie tego problemu nie jest takie
³atwe. Bo gdyby by³o, to myœlê, ¿e poprzednie
rz¹dy by ten problem rozwi¹za³y. Jest szukanie
rozwi¹zania, które jednak, jak widaæ, niestety
w d³u¿szym okresie, i z tym siê zgadzam, powodu-
je zmniejszenie liczby kredytobiorców. Czy bud¿et
ponosi tego skutki? Oczywiœcie, ¿e tak. By³a tu
mowa, ¿e w pewnym sensie dla równowagi
w zwi¹zku z wiêksz¹ liczb¹ sp³acanych kredytów
jednak te obci¹¿enia, te 10 milionów, bud¿et bie-
rze na siebie. Dlatego mo¿e to nie jest doskona³e
rozwi¹zanie, ale jednak, jak widaæ po liczbach,
ka¿de rozwi¹zanie w tej sprawie, a szczególnie
zmierzaj¹ce do zadbania o tych, którzy s¹ w s³ab-
szej kondycji, czyli maj¹ problemy ekonomiczne,
jest uwzglêdniane.

Niemniej, Panie Ministrze, w zwi¹zku z pyta-
niami, które siê pojawiaj¹, które docieraj¹ do nas
wszystkich, mo¿na by by³o – i chyba nale¿y – siê
pochyliæ nad tym problemem, poniewa¿ konkluz-
ja zawarta tak¿e w projekcie poselskim mówi
o tym, ¿e projekt powinien zostaæ w trybie art. 88
ust. 3 prawa europejskiego notyfikowany; przy-
sz³o to z Biura Analiz Sejmowych. Bardzo bym
prosi³, je¿eli to mo¿liwe, o odniesienie siê do tej
sprawy. Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapisa³ siê te¿ pan senator Mieczys³aw Augu-
styn.

Dziêkujê za poprzednie wyst¹pienie. Zapra-
szam pana senatora Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Rzeczywiœcie warto popatrzeæ na dramat tych

osób, które tu¿ przed przemian¹ ustrojow¹ i na
samym jej pocz¹tku, pragn¹c mieæ w³asne miesz-
kanie, zdecydowa³y siê na to, ¿eby osobiœcie albo
przez spó³dzielniê, która robi³a to w ich imieniu,
zaci¹gn¹æ kredyt pod budowê takiego mieszka-
nia. Kredyt ze sp³at¹ na ogó³ bardzo roz³o¿on¹
w czasie, nawet do czterdziestu lat. I oczywiœcie
przy tego rodzaju kredytach kluczowe znaczenie
maj¹ stabilne warunki sp³aty. Ka¿dy, kto zaci¹ga
taki kredyt, dziœ te¿, musi kalkulowaæ, czy w d³u-
gim przedziale czasu, za nawet kilkadziesi¹t lat,
bêdzie w stanie go sp³acaæ. Tak w dobrej wierze
robili ci, którzy zaci¹gali te kredyty, na pewno
opierali siê na takich swoich nadziejach.

Tymczasem rozkwit³a wolna Polska, ale to nie
oznacza, ¿e wolna od problemów. I by zrównowa-
¿yæ rynek, by zrównowa¿yæ finanse pañstwa,
trzeba by³o dokonaæ urealnienia wszystkich cen
i wartoœci polskiego pieni¹dza. Kosztem tego by-
³a oczywiœcie szalej¹ca, choæ ograniczana infla-
cja i uwolnienie finansów od poprzednich rygo-
rów. A to spowodowa³o, ¿e w œlad za inflacj¹
zmienia³o siê równie¿ oprocentowanie kredytu.
I rzeczywiœcie, dramat tych osób polega³ na tym,
¿e oprocentowanie, na co chcia³bym po³o¿yæ na-
cisk, tak dramatycznie ros³o, ¿e przekracza³o to
mo¿liwoœci sp³aty. Kto w tamtych czasach mia³
oszczêdnoœci, cieszy³ siê po wielokroæ. Kto,
a tych by³o wiêcej, mia³ d³ugi i nie zdo³a³ we wska-
zanym czasie ich sp³aciæ – a przypomnijmy, to
by³y kredyty zaci¹gane na dziesi¹tki lat – ten
oczywiœcie mia³ problemy.

I z uwagi nie tylko na wielkoœæ tych problemów,
ale i ich istotê pomoc pañstwa by³a adresowana
do tych osób. Dlatego nie mówiono tutaj o sp³acie
kredytu, bo ten zosta³ zaci¹gniêty na dziesi¹tki lat
na mieszkanie, ale pomagano w zmniejszeniu ko-
sztu odsetek.

Niedawno w zwi¹zku z t¹ ustaw¹ dosta³em list
od jednej z takich osób. Ta osoba pokazywa³a, jak
wygl¹da jej portfel na trzy lata przed emerytur¹ po
siedemnastu latach sp³acania. Oczywiœcie okaza-
³o siê, ¿e nie ma zaleg³oœci, jeœli chodzi o odsetki,
bo dziêki pomocy pañstwa, o czym uczciwie pisze,
by³a w stanie ten problem pokonaæ. Pozosta³o jej
jeszcze trochê, nawet dosyæ sporo, ale nie wszyst-
ko, do sp³acenia z tego kredytu, kredytu zaci¹g-

niêtego wszak na lat czterdzieœci, a wiêc do sp³aty
zosta³y jeszcze dwadzieœcia trzy lata.

Powstaje pytanie, ono pad³o te¿ dzisiaj na brie-
fingu poœwiêconym tej ustawie, pytanie akurat
przeciwne intencji, z któr¹ siê tutaj zwraca³ pan
senator Kaleta: czy to jest w porz¹dku wobec
wszystkich innych, którzy musz¹ sp³acaæ kredyty
z odsetkami i w ca³oœci? Skoro pañstwo pomog³o
tym ludziom w sp³acie odsetek, to czy ma prawo
jeszcze sp³acaæ sam kredyt?

Myœlê, Panie Senatorze, ¿e jest problemem to,
czy rzeczywiœcie wysokoœæ sp³at samych odsetek
i czêœci kapita³u nie spowodowa³a, ¿e banki zarobi-
³y na tym krocie. To jest problem. Ja mam w¹tpli-
woœci co do tego, jak daleko wchodziæ z t¹ pomoc¹,
bo jednak ci, którzy zaci¹gnêli kredyt na mieszka-
nie, powinni sp³acaæ sam kredyt z uczciwymi, nie-
zawy¿onymi odsetkami. Do tych, którzy tego nie
mog¹ zrobiæ, Panie Senatorze, adresujemy tutaj
ten mechanizm, do tych, których na to nie staæ. Po-
wiedzmy sobie szczerze: wœród tych, którzy sp³aca-
li, s¹ zapewne ludzie o ró¿nych portfelach.

Co chcemy t¹ ustaw¹ premiowaæ? Otó¿ chcemy
premiowaæ coœ takiego, ¿e je¿eli ktoœ dzisiaj jest
w stanie szybciej za³atwiæ ten problem zad³u¿e-
nia, ma chêæ do³¹czyæ do tych wszystkich
spó³dzielców, którzy dokonuj¹ przekszta³ceñ
w³asnoœciowych, nie chce byæ jakby podwójnie
karany – bo teraz jeszcze jest wy³¹czony z tych
obecnych beneficjów z powodu tego kredytu – jeœli
ma tak¹ zdolnoœæ, to pañstwo idzie mu tutaj na
rêkê poprzez bardzo du¿e umorzenia, udro¿niaj¹c
tê mo¿liwoœæ przekszta³ceñ w³asnoœciowych.

Czy mo¿na by³o zrobiæ wiêcej? Powiedzia³bym
tak. Pó³tora roku temu mo¿na by³o zrobiæ wiêcej,
dwa i pó³ roku temu mo¿na by³o du¿o wiêcej,
a dziœ robimy tyle, na ile nas staæ. Czy wniosko-
dawcy, pos³owie Platformy Obywatelskiej nie
myœleli o tym, by zrobiæ wiêcej? OdpowiedŸ jest
taka: myœleli i chcieli, wnosili o wiêcej, tyle tylko,
¿e w tym momencie, w tej sytuacji gospodarczej
cuda s¹ tylko w Polsce, ale na ma³¹ miarê, znacz-
nie mniejsz¹ od tego, co mogliœcie pañstwo uczy-
niæ dla tych samych osób, o których dzisiaj mówi-
my, w czasach prosperity. Dzisiaj rzeczywiœcie
cieszymy siê, ¿e, niemal¿e w cudowny sposób, nie
jest gorzej, ale nie jest tak dobrze, byœmy mogli
pozwoliæ sobie na wiêcej. Dlatego ja rozumiem te
argumenty pana senatora Kalety, podnoszone
przez wielu pos³ów i senatorów Platformy Obywa-
telskiej, PiS i wszystkich ugrupowañ, ja to rozu-
miem i czujê te intencje. Rozumiem te¿, ¿e pan se-
nator nie proponowa³by , chocia¿ poprawka niby
na to wskazuje, by iœæ na oœlep i tym, którzy maj¹
pieni¹dze na sp³atê, te¿ umorzyæ, bo jak ju¿, to
wszystkim.

Wydaje mi siê, ¿e problem jest, pan go wskazu-
je, ale trzeba te¿ zachowaæ tutaj odpowiedni¹ mia-
rê i braæ pod uwagê zarówno sytuacjê materialn¹
kredytobiorców, którzy zaci¹gnêli kredyt na swoje
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mieszkanie na dziesi¹tki lat, jak i sytuacjê bud¿e-
tu. Chcia³bym tu powiedzieæ, w œlad za tymi w¹t-
pliwoœciami zg³aszanymi przez pana senatora
Jurcewicza, ¿e nie powinniœmy, i tutaj zgoda,
uwa¿aæ, ¿e to jest ostatnie s³owo, ¿e powinniœmy
jeszcze, w miarê poprawiania siê sytuacji, wróciæ
do tematu, mo¿e uzyskawszy te informacje, o któ-
re prosi³ pan senator Jurcewicz, ¿eby zobaczyæ, co
jeszcze da siê zrobiæ, bo niew¹tpliwie jest taka po-
trzeba. Tak ¿e broniê tej ustawy, uwa¿am, ¿e wy-
chodzi ona naprzeciw oczekiwaniom, taka jest te¿
opinia spó³dzielców, ale wiem, ¿e ona nie roz-
wi¹zuje do koñca problemu, bo na to trzeba by by-
³o nie takich pieniêdzy, a to, niestety, nie w tym
czasie.

A czy mo¿na by³o czekaæ? Panie Senatorze,
chyba nie, dlatego ¿e tutaj chodzi o wa¿ny interes,
który wi¹¿e siê z przekszta³ceniami w³asnoœcio-
wymi. Warto tym, którzy bêd¹ chcieli, otworzyæ
tak¹ furtkê. Szacuje siê, ¿e to bêdzie co roku kilka
tysiêcy osób wiêcej ni¿ do tej pory. Dla nich to jest
wielka sprawa móc mieæ mieszkanie na w³asnoœæ
albo chocia¿by o statusie w³asnoœciowym lub nie.
Taka szansa pojawi siê dziêki tej ustawie. Nie
wspomnê ju¿ o tych osobach, które s¹ w najtrud-
niejszej sytuacji, bo ta sprawa chyba nas ³¹czy, to
jest oczywiste, dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski. Zapraszam do dys-

kusji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pars pro toto, czêœæ za ca³oœæ. To incydentalne

³atanie pewnych mankamentów, w które od jakie-
goœ czasu wik³a siê ca³a nasza transformacja
ustrojowa, jest symptomatyczne. Zaczê³o siê od
planu Balcerowicza, który uzdrowi³ finanse pub-
liczne, ale kosztem w³aœnie tych, których nie by³o
staæ na sp³acanie kredytów. Z tego powodu pad³y
stocznie, nie wszystkie, bo póŸniej by³ rz¹d Jana
Olszewskiego, który je uratowa³, przywracaj¹c
w³aœnie pewn¹ zasadê, o której powiem za chwilê.
Ci¹gle mamy do czynienia z tak¹ interwencj¹, któ-
ra leczy symptomy, a nie leczy choroby. Gdzie jest
choroba? Choroba powsta³a wtedy, gdy po 1989 r.
producent produktów rolnych dostawa³ mniej
wiêcej 10% tego, ile kosztowa³ jego produkt na
rynku, bo w sumie mieliœmy wtedy do czynienia
ze zmow¹ w rynkow¹. Ci, których nie by³o staæ na
to, ¿eby wzi¹æ, ¿e tak powiem, zasilanie na no-
wych warunkach i sp³acaæ kredyty, wpadli w pu-
³apkê niezwyk³ej eskalacji kredytów w zwi¹zku

z reform¹ walutow¹. I do dzisiaj mamy problem
tych, którzy nie sprostali uzdrowieniu finansów
publicznych przez tego typu reformy. Problem po-
wraca, on powraca w ka¿dej kadencji od tych
dwudziestu lat, wtedy kiedy mamy do czynienia
z ludzk¹ bezradnoœci¹ wobec tego, czym jest dzi-
siaj zdrowa ekonomia kapitalistyczna. Zdrowa,
bo ona jest zdrowa, ale to s¹ ludzie, którzy p³ac¹
za to okreœlon¹ cenê. Mówiê o tym dlatego, ¿e do-
tyczy to problemów systemowych. Ostatnio by³y
opcje walutowe, pomijam ju¿ spekulacje dokony-
wane po to, ¿eby zyskaæ.

Jest stara zasada, która dotyczy przecie¿ nie
tylko opcji walutowych, ale stosuje siê i do tego,
o czym dzisiaj te¿ by³a tu mowa przy okazji ustawy
– pacta sunt servanda, przestrzega siê umów, ale
tylko co do warunków, w których by³y zawierane.
Czy te kredyty rosn¹ce w postêpie geometrycz-
nym by³y przewidywalne co do zakresu wzrostów
w chwili zawierania umów, wtedy, kiedy ci ludzie
decydowali siê na ten kredyt, czy nie? Chyba nie.
W zwi¹zku z tym, czy s³uszne jest obci¹¿anie ich
dzisiaj za coœ, co nie by³o zgodne z ich wol¹, czy to
bêd¹ opcje walutowe, czy to bêd¹ stare z³e kredy-
ty? Tych biednych ludzi, którzy… To s¹ ich pod-
stawowe dobra osobiste. PRL gwarantowa³, tak,
gwarantowa³, ¿e to s¹ te dobra osobiste. Nie kapi-
ta³, nie coœ… ale mieszkanie, jedzenie, godziwe
warunki bytu. Jesteœmy obowi¹zani, na podsta-
wie solidaryzmu spo³ecznego, wobec tych ludzi
w³aœnie do tego, ¿eby przyjrzeæ siê tej kwestii pod
takim k¹tem, i¿ jesteœmy dzisiaj w tym samym
miejscu, jeœli chodzi o ich bezradnoœæ, w którym
znaleŸli siê po transformacji, po planie Balcerowi-
cza. I czy przypadkiem nie ci¹¿y na nas, z racji za-
sady solidarnego pañstwa, obowi¹zek umo¿liwie-
nia uregulowania dzisiaj tego, jakie bêd¹ wzrosty
tych odsetek? Czy istnieje jakiœ zakres, ogranicze-
nie na podstawie warunków, w których przyjdzie
im sp³acaæ zad³u¿enia z umów w okresie, w któ-
rym nie decydowaliby siê na zawieranie takich
umów, gdyby w ogóle przysz³o im do g³owy, jakie
to bêdzie rodziæ skutki do koñca ich ¿ycia. A te wa-
runki siê zmieniaj¹ wbrew ich woli, wbrew prze-
ciêtnemu zakresowi przewidywania przez nich,
jakie to bêdzie w przysz³oœci rodzi³o konsekwen-
cje. Problem jest otwarty.

Ten sam problem dotyczy dzisiaj producentów
rolnych, którzy musz¹ sprzedawaæ swoje towary
poni¿ej kosztów produkcji. Mówimy, protestuje-
my przeciwko temu, ¿eby nie by³o spekulacyjnych
cen. Czy rzeczywiœcie wolny rynek mo¿e nak³adaæ
piêciusetprocentowe narzuty na koszt producen-
ta? A mo¿e tysi¹c? Gdzie tu jest granica? Czy w ra-
mach gospodarki kapitalistycznej mo¿emy w ogó-
le mówiæ o jakiejœ granicy? Wydaje mi siê, ¿e tak,
¿e wreszcie po dwudziestu paru latach dojrzeliœ-
my do tego, ¿e nie mo¿na à discretion powiedzieæ,
¿e niezale¿nie od kosztów mar¿a mo¿e byæ windo-
wana w sposób astronomiczny. Coœ w tym jest.
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Przyk³adem tego s¹ w³aœnie te kredyty i sytuacja
tych ludzi. Jest to pewnie dramatyczny przyk³ad,
ale mo¿e nale¿y powiedzieæ, ¿e trzeba jednak
ustanowiæ granicê dla tego, o czym mówimy, trze-
ba powiedzieæ, ¿e pacta sunt servanda.

Dzisiaj pracujemy nad ustaw¹ o zamówieniach
publicznych i mówimy, ¿e umowy s¹ niewa¿ne, je-
œli zamawiaj¹cy – a w przypadku tych wielkich za-
mówieñ s¹ to z regu³y spó³ki Skarbu Pañstwa czy
Skarb Pañstwa – nie uzyska œrodków, nie uzyska
obiecanych pieniêdzy; w takiej sytuacji uniewa¿-
niamy umowê. Dobrze, to s¹ wielcy, oni siê przez
wszystko przemkn¹, ale ma³a muszka przez tê
sieæ regu³y rebus sic stantibus ju¿ siê nie prze-
mknie, j¹ trzeba zniszczyæ, z³apaæ w tê sieæ. Robi-
my wielkie zamówienia publiczne, okazuje siê, ¿e
s¹ niewa¿ne, dlatego ¿e nie ma œrodków, a tym
ma³ym, tym ludziom mówi siê: nie, wy do koñca
¿ycia bêdziecie tyle p³aciæ z tak rosn¹cymi odset-
kami, jak sobie tego za¿ycz¹ banki, jak wymusi to
system finansowy.

Powstaje teraz pytanie zasadnicze, ustrojowe.
Czy my przypadkiem nie budujemy kapitalizmu
na takich zasadach, jakie opisa³ Marks w „Kapita-
le”, to znaczy systemu niszcz¹cego ma³ych, a pro-
muj¹cego wielkich? I z t¹ refleksj¹ pañstwa zosta-
wiam. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn. Przypominam, ¿e to jest

drugie wyst¹pienie.
Panie Senatorze, ma pan cztery minuty.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: …ja jestem

z komisji regulaminowej, Panie Marsza³ku…)
Nie, poprzednio przekroczy³ pan czas o jedn¹

minutê, wiêc zosta³y tylko cztery.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tego nie ma w regulaminie, ale podporz¹dkujê
siê, Panie Marsza³ku.

Chcia³bym tylko uzupe³niæ swoj¹ wypowie-
dzieæ o dwa elementy. Pañstwo, czy to za AWS, czy
pod rz¹dami SLD, PiS, Platformy, stanê³o po stro-
nie tych ludzi w bardzo trudnej sytuacji na swoj¹
miarê, w trudnych nieraz czasach. Wydane zosta-
³y ogromne miliardy z³otych na to, ¿eby przyjœæ
tym ludziom z pomoc¹. Czy skutecznie? Dosyæ
skutecznie, skoro ponad dwieœcie trzydzieœci ty-
siêcy osób bêd¹cych w takiej sytuacji sp³aci³o kre-
dyty, mimo ¿e od tych przemian minê³o dwadzie-
œcia lat, a kredyty zaci¹gane by³y na lat minimum
trzydzieœci, a najczêœciej czterdzieœci. To znaczy,
¿e byli w stanie sp³aciæ zarówno odsetki, jak i sam
kredyt, przed czasem, podkreœlam, przed czasem.

A zatem, apeluj¹c o to, ¿eby przygl¹daæ siê
sprawie, ¿eby nie zamykaæ tematu, apelowa³em
tak¿e o pewien rozs¹dek, tak, bo pacta sunt ser-
vanda, owszem, ale pacta dotycz¹ obu stron
i obowi¹zków po obu stronach. Teraz chodzi³oby
o to – tak wyczuwam intencjê pana senatora Ka-
lety – ¿eby stanowczo staraæ siê, na miarê mo¿li-
woœci bud¿etowych, stan¹æ po stronie tych, któ-
rych rzeczywiœcie na to nie staæ, którzy wpadli
w k³opoty, zostawiaj¹c rynkowi na mocy pacta
sunt servanda to, ¿e gdy ktoœ mia³ sp³acaæ przez
czterdzieœci lat, a minê³o lat siedemnaœcie czy
osiemnaœcie, to wiadomo, ¿e powinien byæ w po-
³owie sp³aty, a nie na jej koñcu, chodzi o te pro-
centy. Wiêc oczywiœcie trzeba to naprawdê pod
wzglêdem ekonomicznym bardzo dok³adnie
przejrzeæ i kontynuowaæ.

Chcia³bym zaakcentowaæ tylko dwie sprawy:
to, ¿e by³oby krzywdz¹ce dla pañstwa polskiego,
gdybyœmy zostali z tak¹ konstatacj¹, ¿e zostawi-
liœmy tych ludzi bez pomocy, bo tak nie jest; i to,
¿e by³oby nierozs¹dne, a mo¿e niesprawiedliwe
wobec tych, którzy przecie¿ sp³acili kredyty, na-
wet przed czasem, gdybyœmy dzisiaj powiedzieli,
¿e umarzamy wszystkim. Tak chyba nie powinno
siê post¹piæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e pan senator Chróœcikowski z³o¿y³

przemówienie w dyskusji do protoko³u*. Wnioski
o charakterze legislacyjnym z³o¿y³ pan senator
Kaleta z grup¹ senatorów.

Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra Stycznia, czy

zechcia³by siê ustosunkowaæ do tej propozycji le-
gislacyjnej. Nie wiem, czy pan minister j¹ zna
i chce siê wypowiedzieæ w tej chwili, czy raczej na
posiedzeniu komisji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Piotr Styczeñ: Myœlê, Panie Marsza³ku,
¿e na posiedzeniu komisji bêdziemy dysponowaæ
wiêksz¹ wiedz¹, dotycz¹c¹ treœci przed³o¿enia pa-
na senatora, wtedy zabierzemy g³os i przedstawi-
my konkluzjê.)

Dziêkujê bardzo.
Tak mi siê w³aœnie wydawa³o, choæ nie by³o

mnie w trakcie zg³aszania tego wniosku.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, Komisjê Gospodarki Narodowej
oraz Komisjê Bud¿etu i Finansów Publicznych
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
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G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Zamykam punkt trzynasty.
Dziêkujê, Panie Ministrze, za obecnoœæ pod-

czas omawiania tego punktu.
Przystêpujemy do punktu czternastego po-

rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej Konwencji
w sprawie zwalczania aktów terroryzmu j¹drowe-
go, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 13 kwietnia 2005 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 691,
sprawozdania komisji w drukach nr 691A i 691B.

Pan Marek Rocki jako sprawozdawca Komisji
Spraw Zagranicznych.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Spraw Zagranicznych z posiedzenia poœwiê-
conego ustawie o ratyfikacji Miêdzynarodowej
Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryz-
mu j¹drowego, przyjêtej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w kwietniu
2005 r.

Ta konwencja zosta³a podpisana przez mini-
stra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej Adama Rotfelda w 2005 r. Przedmiotem tej
umowy jest intensyfikacja wspó³pracy miêdzy
pañstwami, wspó³pracy maj¹cej na celu skutecz-
ne zapobieganie zagro¿eniom terrorystycznym,
w szczególnoœci zagro¿eniom zwi¹zanym z pos³u-
giwaniem siê broni¹ j¹drow¹.

Ustawa ta nak³ada na pañstwa strony konwen-
cji obowi¹zek penalizacji wskazanych w niej prze-
stêpstw, poddania ich pod jurysdykcjê krajow¹,
okreœla zasady dotycz¹ce udzielania pomocy pra-
wnej i procedur. Na tê konwencjê sk³adaj¹ siê
miêdzy innymi s³owniczek zasadniczych pojêæ,
okreœlone s¹ w niej przestêpstwa, które maj¹ byæ
œcigane, s¹ te¿ deklaracje pañstw stron dotycz¹ce
wspó³pracy, w tym zasadnicze, dotycz¹ce wymia-
ny i udostêpniania informacji, wyznaczania orga-
nów i punktów kontaktowych, które mia³yby byæ
dostêpne w sposób ci¹g³y. Strony, które deklaruj¹
stosowanie konwencji, maj¹ podj¹æ dzia³ania do-
tycz¹ce wdro¿enia procedur zapewniaj¹cych
ochronê materia³u promieniotwórczego, który
jest przedmiotem tej konwencji. Jest tu jeszcze
wiele przepisów szczegó³owych.

Sejm przyj¹³ tê ustawê w paŸdzierniku tego ro-
ku. Komisja jednog³oœnie popiera przyjêcie tej
konwencji. Wydaje siê, ¿e uczestnictwo Polski
w tym systemie jest ze wszech miar s³uszne. Z in-
formacji, które uzyskaliœmy, wynika, ¿e nie jest
potrzebna zmiana polskiego prawa, dlatego ¿e

jest ono ju¿ dostosowane do wymagañ tej kon-
wencji. Organem czy instytucj¹, która ma siê tym
zajmowaæ, byæ punktem kontaktowym wymaga-
nym przez tê konwencjê, jest Centrum Antyterro-
rystyczne w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, które dzia³a zgodnie z zaleceniami konwen-
cji dwadzieœcia cztery godziny na dobê w ci¹gu
siedmiu dni. Myœlê, ¿e to s¹ wszystkie informacje
techniczne, istotne dla stosowania tej konwencji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I teraz sprawozdawca Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pan senator Jacek
Swakoñ.

Proszê bardzo. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jacek Swakoñ:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 5 listopada rozpatrzy³a uchwalon¹
przez Sejm w dniu 23 paŸdziernika ustawê o raty-
fikacji Miêdzynarodowej Konwencji w sprawie
zwalczania aktów terroryzmu j¹drowego, przyjê-
tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

Jak ju¿ mój przedmówca wspomnia³, 14 wrzeœ-
nia 2005 r. podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej konwencja ta
zosta³a podpisana przez ówczesnego ministra
spraw zagranicznych Adama Rotfelda. Zwi¹zanie
Rzeczypospolitej Polskiej konwencj¹ umocni pozy-
cjê naszego kraju w ramach wspólnoty miêdzyna-
rodowej jako podmiotu, który jest zdeterminowa-
ny w podejmowaniu wszelkich niezbêdnych kro-
ków w zakresie przeciwdzia³ania terroryzmowi.

Chcia³bym w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Polska
jest bardzo aktywnym krajem, jeœli chodzi o pro-
ces przeciwdzia³ania zagro¿eniom terrorystycz-
nym. Ta aktywnoœæ znalaz³a wyraz w ratyfikacji
dwunastu miêdzynarodowych konwencji anty-
terrorystycznych ONZ, a tak¿e w implementacji
do prawa krajowego wszystkich kluczowych po-
stanowieñ decyzji ramowych Rady Unii Europej-
skiej dotycz¹cych przeciwdzia³ania terroryzmowi.

Przedmówca mój wspomnia³ o tym, i¿ konwencja
nak³ada na pañstwa strony obowi¹zek penalizacji
przestêpstwkatalogowanychwart.2konwencji oraz
wprowadzenie zagro¿enia tych przestêpstw surowy-
mi karami. Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê na to,
i¿ art. 21 i 22 stanowi¹ gwarancjê, ¿e wykonanie po-
stanowieñkonwencji bêdzieodbywa³osiê zposzano-
waniem integralnoœci terytorialnej pañstw, a tak¿e
nieingerencji w ich sprawy wewnêtrzne.

W zwi¹zku z tym, ¿e konwencja dotyczy wolno-
œci, praw i obowi¹zków obywatelskich okreœlo-
nych w konstytucji, stanowi¹cych równie¿ mate-
riê ustawow¹, podlega ratyfikacji przez prezyden-
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ta Rzeczypospolitej Polskiej za uprzedni¹ zgod¹
parlamentu wyra¿on¹ w ustawie.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie wnosi do
omawianej ustawy ¿adnych zastrze¿eñ, dlatego te¿
w jej imieniu rekomendujê Wysokiej Izbie podjêcie
uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzyna-
rodowejKonwencjiwsprawie zwalczaniaaktów ter-
roryzmu j¹drowego, przyjêtej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia
2005 r., bez poprawek Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie! Czy s¹ pytania do senatorów

sprawozdawców? Rozumiem, ¿e pytañ nie ma.
Proszê pañstwa, projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony przez rz¹d.
Witam zastêpcê szefa ABW, pana Paw³a Bia³ka.

Pan dyrektor reprezentuje Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.

Panie Zastêpco Szefa, bo to siê tak chyba mówi:
Panie Szefie… (Weso³oœæ na sali) …czy chcia³by
pan zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?

(G³os z sali: Panie Ministrze.)
Ja wiem, wiem, przepraszam. (Weso³oœæ na sali)
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Zastêpca Szefa Agencji Bezpieczeñstwa We-

wnêtrznego Pawe³ Bia³ek: Panie Marsza³ku! Wy-
soka Izbo! Dziêkujê. Ja myœlê, ¿e panowie senato-
rowie sprawozdawcy tak jasno i szeroko omówili
tê konwencjê, ¿e na tym etapie chyba nie ma ta-
kiej potrzeby. Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pani senator Fetliñska i pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, jakie ko-

szty wi¹¿¹ siê z wprowadzeniem tej konwencji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Gruszka, proszê od razu pytanie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Takie pytanie: czy Pakistan, Korea Pó³nocna

i Iran podpisa³y tê konwencjê i czy te¿ powinny je
ratyfikowaæ? Czy Stany Zjednoczone, Rosja i Chi-
ny – to samo pytanie – podpisa³y j¹ i ratyfikowa³y?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo. Ja zaproszê
mo¿e tutaj, do siebie. Proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego
Pawe³ Bia³ek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jeœli chodzi o koszty… Dobrze, tak? Tutaj trze-

ba nacisn¹æ?
(G³os z sali: Tak, tak, tak.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wszystko

jest s³yszalne.)
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o koszty, to oczywiœcie nie bêdzie

¿adnych kosztów. Bêdziemy realizowaæ zapisy
konwencji przy realizacji naszych ustawowych
zadañ, jak wszystkie inne instytucje, tak ¿e mo¿-
na powiedzieæ, ¿e to bêdzie bezkosztowo, w ra-
mach naszych bud¿etów, jakie mamy przyznane
jako Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
A je¿eli bêd¹ równie¿ inne instytucje, to one te¿
bêd¹ to realizowaæ w ramach swoich bud¿etów.

Oczywiœcie konwencja nie zosta³a podpisana
przez Iran, Koreê i Pakistan, jeœli zaœ chodzi o Ro-
sjê, to Rosja ratyfikowa³a, z tego, co pamiêtam, ale
nie podpisa³a. A Stany Zjednoczone podpisa³y.
Tak. dziêkujê bardzo.

(Senator Leon Kieres: Chyba podpisa³a i nie raty-
fikowa³a. Nie mo¿na ratyfikowaæ, nie podpisuj¹c.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ do pana ministra

nie ma. Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Jeszcze dyskusja.)
Czy ktoœ zapisa³ siê do dyskusji?
Otwieram dyskusjê.
Jak to z t¹ dyskusj¹?
(G³os z sali: Tadeusz Gruszka.)
Pan senator Tadeusz Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z powodu tych odpowiedzi zasadne jest zabra-

nie g³osu przeze mnie. Przedmiotem Miêdzynaro-
dowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów
terroryzmu j¹drowego, przyjêtej przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
13 kwietnia 2005 r. jest zacieœnienie wspó³pracy
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pomiêdzy pañstwami maj¹ce na celu skuteczne
zapobieganie terroryzmowi j¹drowemu i jego
zwalczanie. Dziêki tej konwencji byæ mo¿e uda
siê zapewniæ œwiatu pokój, który jest szczególnie
zagro¿ony przez arsena³y nuklearne Pakistanu,
Korei Pó³nocnej, Iranu – które to kraje w ogóle nie
podpisa³y omawianej przez nas konwencji.
Szczególne zaniepokojenie musi budziæ sytuacja
w Pakistanie, gdzie kwatera g³ówna pakistañ-
skiej armii w Rawalpindi niejeden raz by³a celem
ataków talibów, wobec czego nasuwa siê pytanie,
czy nuklearny arsena³ Pakistanu jest bezpiecz-
ny, zw³aszcza ¿e pakistañskie wojsko i s³u¿by
specjalne czêsto wspó³pracuj¹ z talibami i inny-
mi islamistami. NajgroŸniejsi to fundamentaliœci
z Hizb ut-Tahrir, którzy spenetrowali struktury
wojska i maj¹ tam swoje komórki. Z uwagi na
fakt, ¿e to pañstwo nie podpisa³o konwencji, do-
brym posuniêciem wydaj¹ siê negocjacje amery-
kañskiej administracji z pakistañsk¹ armi¹
w sprawie niejako dwustronnego porozumienia,
specjalnego porozumienia, na mocy którego ko-
mandosi amerykañskiej armii bêd¹ mogli wspo-
móc Islamabad w ochronie arsena³u nuklearne-
go, licz¹cego od oko³o osiemdziesiêciu do stu
sztuk g³owic j¹drowych. Je¿eli to dwustronne
porozumienie, wykraczaj¹ce poza ramy konwen-
cji, dojdzie do skutku, to zdecydowanie, jak uwa-
¿am, poprawi to bezpieczeñstwo tego rejonu,
a nawet ca³ego œwiata.

Pragnê jeszcze wspomnieæ o niedawnej wizy-
cie prezydenta USA w Chinach, w trakcie której
wœród wielu poruszanych przez Baracka Obamê
tematów szeroko dyskutowana by³a kwestia
pó³nocnokoreañskiego programu atomowego.
Po tej wizycie mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e Stany
Zjednoczone stoj¹ na stanowisku, i¿ tylko w po-
rozumieniu z Chinami mo¿liwe jest rozwi¹zanie
sytuacji z niepewnymi re¿imami, takimi jak te
w Iranie i Korei Pó³nocnej. Oczekujê, ¿e dyplo-
macja Stanów Zjednoczonych, szczególnie
w sprawie Iranu, gdzie Rosja zaanga¿owana jest
w irañski program nuklearny poprzez budowê
na terenie Iranu elektrowni nuklearnej, powin-
na doprowadziæ do rozmów Baracka Obamy
i Miedwiediewa.

I na koniec pytania w zasadzie retoryczne. Co
jeszcze nale¿y zrobiæ, aby uzyskaæ pewnoœæ, ¿e
pakistañski arsena³ nuklearny nie wpadnie
w rêce talibów lub innych islamistów, i aby nie
utraciæ kontroli nad bombami j¹drowymi na ca-
³ym œwiecie, szczególnie w Iranie, Korei Pó³noc-
nej i Pakistanie, krajach, które nie podpisa³y
omawianej konwencji? Czy opinia miêdzynaro-
dowa jedynie poprzez konwencjê jest w stanie
zapanowaæ nad zagro¿onym przejêciem przez
terrorystów potencja³em j¹drowym? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Bi-

sztyga z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi i goœciom za
obecnoœæ w czasie obrad nad tym punktem.

Teraz og³aszam trzydzieœci sekund przerwy te-
chnicznej. Muszê siê zastanowiæ, proszê jeszcze
chwileczkê…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, trzydzieœci sekund przerwy, bo ja

muszê wyjaœniæ, jak dalej post¹piæ, czy rozpatrywaæ
nastêpny punkt, czy nie. Wysoki Senacie, chodzi o to,
czy mamy rozpatrywaæ jeszcze jeden punkt, czy nie.
Ja nie jestem pewien, czy mam teraz rozpocz¹æ…

(Rozmowy na sali)
Trzydzieœci sekund.
Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu piêtnastego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu ro-
ku 2010 Rokiem Ma³ych Ojczyzn.

Przypominam: jest to projekt uchwa³y okoliczno-
œciowej, który zosta³ wniesiony przez pani¹ marsza-
³ek Krystynê Bochenek i zawarty jest w druku
nr708,asprawozdaniekomisji –wdrukunr708O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, pana senatora Janusza Se-
pio³a, o przedstawienie wspólnego sprawozdania
obu komisji o projekcie uchwa³y.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje poœwiêci³y dwa posiedzenia na rozpa-

trzenie tego projektu. Jak pan marsza³ek wspo-
mnia³, inicjatorem by³a pani marsza³ek Krystyna
Bochenek. Motywacja jest klarowna – przysz³y rok
to dwudziestolecie samorz¹du gminnego, dwudzie-
sta rocznicapierwszychwyborówsamorz¹dowych.

Debata by³a, przyznajê, obszerna i ju¿ pierwszy
w¹tek wywo³a³ dyskusjê na temat tego, co w³aœci-
wie powinniœmy œwiêtowaæ w przysz³ym roku, czy
powinien to byæ rok samorz¹du terytorialnego,
samorz¹du gminnego, demokracji lokalnej czy
ma³ych ojczyzn – w³aœnie tak mia³o byæ wed³ug
pierwotnego zamiaru.

Komisja zaproponowa³a pierwsz¹ poprawkê,
aby by³ to Rok Demokracji Lokalnej i to zosta³o je-
dnog³oœnie przyjête. Jest to nawi¹zanie do roku
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2009, który Senat og³osi³ Rokiem Polskiej Demo-
kracji, teraz by³by to Rok Demokracji Lokalnej.

Ale to oczywiœcie wymaga³o zasadniczego
przebudowania tekstu owej okolicznoœciowej
uchwa³y. Tutaj poprawek by³o rzeczywiœcie bar-
dzo wiele i chcia³bym podziêkowaæ zespo³owi re-
dakcyjnemu, w który w³¹czy³a siê zarówno pani
marsza³ek, jak i pani senator Rotnicka, pan pro-
fesor Kieres, pan senator Ortyl. Zespó³ pracowa³
niezwykle efektywnie, czego dowodem jest to, ¿e
tekst jest krótszy ni¿ pierwsza propozycja, a wia-
domo, ¿e krótszy tekst jest trudniej napisaæ ni¿
d³u¿szy.

Poniewa¿ zmian jest wiele, oczywiœcie bez
zmiany zosta³a g³ówna sentencja, to pozwolê so-
bie przeczytaæ ten tekst w brzmieniu poprawio-
nym.

„Od dwudziestu ju¿ lat jesteœmy œwiadkami od-
¿ywania wiêzi lokalnych i regionalnych. Bêd¹c
obywatelami Europy i Œwiata, pozostajemy wci¹¿
przypisani do niepowtarzalnego miejsca kszta³tu-
j¹cego nasz¹ osobowoœæ – do naszej Ma³ej Ojczyz-
ny. Rodzinna wieœ, miasteczko czy miasto s¹ nam
bliskie i traktowane uczuciowo.

�ród³em si³y Ma³ych Ojczyzn s¹ samorz¹dy lo-
kalne i regionalne, przywracane od 1990 roku.
Ich aktywnoœæ jest przejawem determinacji Pola-
ków w d¹¿eniu do budowania demokratycznego
ustroju, wspartego na fundamentach spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Utworzenie instytucji sa-
morz¹dowych – a wiêc przekazanie wspólnotom
samorz¹dowym istotnych uprawnieñ przypisa-
nych dot¹d instytucjom i organizacjom central-
nym – da³o obywatelom wiarê we w³asne si³y oraz
mo¿liwoœci kreowania najbli¿szego otoczenia.

Odtworzenie samorz¹dów w gminach i powia-
tach oraz powo³anie samorz¹dów wojewódzkich
wywo³a³o niespotykane wczeœniej zaanga¿owanie
spo³eczeñstwa podejmuj¹cego trud kszta³towa-
nia swoich Ma³ych Ojczyzn. Dziêki temu mo¿liwy
okaza³ siê sukces odrodzonego samorz¹du, który
sta³ siê oparciem polskiego spo³eczeñstwa obywa-
telskiego. Osi¹gniêcia terytorialnych wspólnot
samorz¹dowych w dziedzinie tworzenia wiêzi spo-
³ecznych i odrabiania cywilizacyjnych zaniedbañ
okaza³y siê szczególnym wk³adem w budowê no-
wego ³adu demokratycznego Rzeczypospolitej
Polskiej.

W zwi¹zku z dwudziest¹ rocznic¹ przeprowadze-
niapierwszychwyborówdoodrodzonegosamorz¹du
terytorialnego Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³a-
sza rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej.

Wyra¿aj¹c uznanie wszystkim, którzy w swoich
Ma³ych Ojczyznach podjêli dzia³ania dla dobra
wspólnego, rozwoju lokalnej demokracji i spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, co potwierdzi³o sens
reform ustrojowych pañstwa, Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej deklaruje wolê dalszego wzmac-

niania samorz¹dnoœci lokalnej i regionalnej oraz
wspierania inicjatyw temu s³u¿¹cych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

I taki tekst poprawki zosta³ jednog³oœnie przy-
jêty na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania do

sprawozdawcy komisji oraz do wnioskodawcy.
Jeszcze raz przypomnê, ¿e wnioskodawc¹ jest pa-
ni marsza³ek Bochenek. Czy ktoœ z pañstwa sena-
torów mia³by takie pytanie?

Ja zadam krótkie pytanie.

Senator Marek Zió³kowski:
Jest to tekst niezwykle mi bliski, muszê powie-

dzieæ, ¿e w pe³ni siê z nim zgadzam, on ma w pew-
nym momencie tak socjologiczne brzmienie, ¿e a¿
chcia³em zapytaæ, czy pani marsza³ek nie konsul-
towa³a siê z jakimiœ socjologami. I to w³aœciwie
jest pytanie wci¹¿ aktualne, bo to jest… Nie, ze
mn¹ akurat nie konsultowa³a tego projektu, ale
w ka¿dym razie te w³aœnie ma³e ojczyzny… I to jest
takie pytanie do pani marsza³ek. Po prostu
w pe³ni popieram ten tekst, mimo ¿e pierwszy raz
ten tekst s³yszê.

Senator Janusz Sepio³:
Ja tylko mogê dodaæ, ¿e tekst by³ nasycony je-

szcze kilkoma pojêciami socjologicznymi, które
trochê, ¿e tak powiem, wykastrowaliœmy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I ca³e szczêœcie.
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Marsza³ek.

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Marsza³ku! Kole¿anki i Koledzy Senato-
rowie!

Ja te¿ bardzo serdecznie dziêkujê za przyjêcie po
d³ugiej dyskusji tego tekstu, dziêkujê tak¿e panom
senatorom i pani senator, którzy bardzo aktywnie
w³¹czyli siê w tê dyskusjê. I mam g³êbok¹ nadziejê –
myœlê, ¿ewyra¿ê j¹w imieniu równie¿PrezydiumSe-
natu, bo rozmawialiœmy o tym – ¿e ta dobra tradycja
naszej Izby, czyli izby wy¿szej, zostanie podtrzymana
i ¿e ka¿de lato czy ka¿dy z „roków” bêdzie okreœlany
mianem jednego wielkiego wydarzenia. Dotychczas
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mieliœmy Rok Polskiej Demokracji, Rok Jêzyka Pol-
skiego, Rok Genera³a Andersa. Nie chcemy mno¿yæ
tych bytów, czasem oddajemy s³uszny ho³d jakiejœ
postaci, zwi¹zany z przypadaj¹cym jubileuszem, ale
tak naprawdê koncentrujemy siê zawsze na jakimœ
wielkim zdarzeniu, które jest zwi¹zane z tym rokiem.
I st¹d w³aœnie ta intencja, aby najbli¿szy rok by³ Ro-
kiem Ma³ych Ojczyzn, jak ja to nazywam prywatnie,
czyli Rokiem Demokracji Lokalnej.

G³ówna dyskusja, o której by³ ³askaw wspo-
mnieæ pan senator Sepio³, dotyczy³a tego, jak ma-
my roz³o¿yæ akcenty, bo tak naprawdê i te samo-
rz¹dy, i te ojczyzny bez siebie nie istniej¹ – to jest
jedna wielka wspólnota.

Ja tutaj przytoczê s³owa pana profesora Leszka
Ko³akowskiego, który, jak wiemy, znaczn¹ czêœæ
¿ycia spêdzi³ poza krajem i który w czasie uroczy-
stoœci nadania mu w 1993 r. tytu³u honorowego
obywatela Radomia, rodzinnego miasta profeso-
ra, ma³¹ ojczyznê okreœli³ nastêpuj¹co: „To mia-
sto czy wieœ, w której siê urodziliœmy, to œrodek
œwiata. To przestrzeñ niewielka, w której siê obra-
camy – nasze domy, ulice, cmentarze, koœcio³y, to
przestrzeñ niewielka wielkim wysi³kiem ludzkim
zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowy-
wana, to centrum œwiata”. To miejsce symbolicz-
ne, czy to w kategoriach socjologicznych, czy geo-
graficznych.

Szanowni Pañstwo, wierzê g³êboko, ¿e podob-
nie jak w tych latach, w tych „rokach”, które wy-
mieni³am, bêdziemy promowaæ równie¿ ten temat
w naszych ma³ych ojczyznach, bêdziemy podej-
mowaæ ró¿ne cenne inicjatywy i bêd¹ mia³y miej-
sce ró¿ne wa¿ne zdarzenia, tak jak to by³o w up³y-
waj¹cym Roku Polskiej Demokracji. Rozmawia-
liœmy z panami marsza³kami, ¿e to jest w³aœnie
wielka okazja do tego, abyœmy siê odnieœli do
swoich ma³ych ojczyzn, abyœmy popróbowali
przenieœæ intencje tej uchwa³y, któr¹, mam na-
dziejê, przyjmiemy jutro podczas g³osowania,
w nasze ¿ycie codzienne, w nasze ma³e spo³eczno-
œci lokalne.

Jeszcze na koniec powiem, ¿e wczoraj dosta-
³am do rêki, przedstawia³am to podczas posiedze-
nia po³¹czonych komisji, komunikat z badania
CBOS na temat „Ma³e ojczyzny – poczucie przyna-
le¿noœci Polaków”. Myœlê, ¿e nie od rzeczy bêdzie
powiedzieæ, ¿e Polacy deklaruj¹, co nie dziwi, ¿e
najsilniejszy zwi¹zek – to jest z wczoraj, z przed-
wczoraj badanie – odczuwaj¹ w³aœnie ze spo³ecz-
noœci¹ lokaln¹, ze swoj¹ miejscowoœci¹ zamiesz-
kania. Takiej odpowiedzi udzieli³o a¿ 61% respon-
dentów. Podobno to znacznie wiêcej ni¿ przed ro-
kiem, przed dwoma laty.

Tak wiêc zarówno ze wzglêdu na jubileusz dwu-
dziestolecia odrodzenia czy odbudowania samo-
rz¹du, jak i najzwyczajniej ze wzglêdu na nasze
emocje, które s¹ zwi¹zane z miejscem zamieszka-

nia, z naszym ma³ym niebem – tu uk³on w stronê
pana marsza³ka Sepio³a, który mówi³, ¿e ma³e nie-
bo to mu siê zupe³nie z czymœ innym kojarzy, ale
ró¿ne mamy poczucie ma³ego nieba – wierzê g³ê-
boko, ¿e bêdzie to udany rok i ¿e zapisze siê on
w historii prac senackich z³otymi zg³oskami.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, na u¿ytek statystyków Senatu

ja proponowa³bym zakwalifikowaæ wyst¹pienie
pani marsza³ek jako g³os w dyskusji, nie zaœ od-
powiedŸ senatora wnioskodawcy…

(Senator Krystyna Bochenek: Ja chcia³abym je-
szcze jedno s³owo.)

…Poniewa¿ nie otworzy³em formalnie dyskusji
wiêc teraz chcia³bym to zaklasyfikowaæ jako g³os
w dyskusji.

Senator Krystyna Bochenek:

Je¿eli jeszcze mogê, jedno zdanie. Muszê od-
nieœæ siê do pomocy ze strony socjologa.

Rzeczywiœcie tutaj pomoc socjologa… Pragnê
podziêkowaæ panu profesorowi Markowi Szcze-
pañskiemu, który s³u¿y³ mi rad¹ jako specjalista
w tej dziedzinie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Poniewa¿ z profesorem Szczepañskim, mogê
dodaæ, czasami pisywaliœmy coœ razem na podob-
ny temat, rozpozna³em w tym jakieœ elementy so-
cjologiczne, generalnie rzecz bior¹c.

Proszê pañstwa, czy jeszcze ktoœ w takim razie
chcia³by wzi¹æ udzia³ w dyskusji, któr¹ tak niefor-
malnie otworzy³em? Nie ma chêtnych.

Wtakimrazie listamówcówzosta³awyczerpana.
Dyskusjê, tym razem formalnie, zamykam.
Nic nie muszê kierowaæ ju¿ do komisji…
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowanie od-

bêdzie siê razem z innymi g³osowaniami pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Proszê pañstwa, za chwilê og³oszê przerwê do
jutra do 9.00 rano i wys³uchamy komunikatów.
Ale jeszcze chcê zapowiedzieæ, co i w jakiej kolej-
noœci bêdziemy robiæ jutro, ¿eby byli pañstwo na
to nastawieni. Najpierw bêdziemy g³osowali nad
ustawami dotycz¹cymi ordynacji wyborczej. To s¹
punkty pi¹ty i szósty, a potem kolejno drugi, ós-
my, dziewi¹ty i ostatnie, które nam zosta³y. Taki
jest plan na jutro.

Teraz poproszê pana senatora sekretarza o od-
czytanie komunikatów.

Proszê bardzo.

44. posiedzenie Senatu w dniu 18 listopada 2009 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2010 Rokiem Ma³ych Ojczyzn 105

(senator K. Bochenek)



Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

Szanowni Pañstwo!
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali

nr 217 odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie poprawek zg³oszonych
w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw oraz do ustawy o zmia-
nie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Pó³ godziny po og³oszeniu przerwy w sali nr 217
odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie poprawek
zg³oszonych w toku debaty do ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiad-
czeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom de-
portowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Kolejny komunikat. Wspólne posiedzenie Ko-
misji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w sprawie rozpatrzenia wniosku do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
odbêdzie siê jutro o godzinie 8.00 w sali nr 182.

Kolejny komunikat. Wspólne posiedzenie Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych odbêdzie siê jutro
o godzinie 8.30 w sali nr 182. Nastêpnie o godzinie
8.45 obie komisje wraz z Komisj¹ Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych rozpatrz¹ wnioski do ustawy
o zmianie ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie nie-
których kredytów mieszkaniowych, udzielaniu pre-
mii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³a-
conych premii gwarancyjnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo za odczytanie komunikatów.
Wysoki Senacie, og³aszam przerwê w posie-

dzeniu plenarnym Wysokiej Izby do jutra, do go-
dziny 9.00.

Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 45)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie:
Marek Zió³kowski, Zbigniew Romaszewski i Kry-
styna Bochenek)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dzieñ dobry.
Wysoki Senacie, wznawiam posiedzenie.
Senator sekretarz zaj¹³ ju¿ miejsce. Na pocz¹t-

ku udzielê mu g³osu, chodzi o krótki komunikat.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Szanowni Pañstwo, duszpasterstwo parlamen-

tarzystów zaprasza na rekolekcje adwentowe
1 i 2 grudnia, we wtorek i œrodê, o godzinie 20.00.
Msza œwiêta z homili¹ i konferencj¹ rekolekcyjn¹
odbêdzie siê w koœciele pod wezwaniem Œwiêtego
Aleksandra, Plac Trzech Krzy¿y. Bêdzie mo¿li-
woœæ odbycia spowiedzi od godziny 19.45. 3 gru-
dnia, w czwartek, o godzinie 7.30 odbêdzie siê
msza œwiêta z homili¹ w kaplicy sejmowej w Do-
mu Poselskim. Rekolekcje poprowadzi ksi¹dz dr
Henryk Ma³ecki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-

nia punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, które ustosunkowa³y siê do wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie.

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie…
Jest to druk nr 706Z.
Pan senator Mariusz Witczak proszony jest

o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszê
bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjêcie poprawek, zo-

sta³y one poparte przez komisjê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senatorowie wnioskodawcy, Andrzejewski

i Skurkiewicz, b¹dŸ senator sprawozdawca dru-
giej komisji, pan senator Zbigniew Cichoñ, chcie-
liby zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej wycofa³a
swoje wnioski zawarte w punktach: pierwszym,
trzecim, pi¹tym, szóstym, osiemnastym i dwu-
dziestym siódmym; druk nr 706Z. Czy ktoœ z pañ-
stwa senatorów chcia³by te wnioski podtrzymaæ?
Nie widzê chêtnych.

W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-
wania wed³ug ustalonej procedury: najpierw po-
prawki, potem podjêcie uchwa³y w ca³oœci.

Proszê pañstwa, poniewa¿ poprawki pierwsza,
trzecia i pi¹ta zosta³y wycofane, przystêpujemy do
g³osowania nad poprawk¹ drug¹, która zmierza do
prawid³owego wprowadzenia zmian do ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze raz, powtarzam, ¿eby pañstwo siê sku-

pili, wprowadzili w g³osowanie. Poprawka druga
zmierza do prawid³owego wprowadzania zmian do
ustawy.

Wszyscy s¹ gotowi…
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wszyscy byli za, 86 senatorów g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 1)
Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.

Uwzglêdnia wprowadzenie w ustawie skrótu na
okreœlenie komitetu wyborczego.

Obecnoœæ.
Kto za?



Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 86 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz poprawki siódma, trzynasta, dziewiêt-

nasta, dwudziesta druga, dwudziesta pi¹ta i dwu-
dziesta ósma, nad którymi nale¿y g³osowaæ ³¹cz-
nie. Rozszerzaj¹ one katalog miejsc, w których za-
kazane jest prowadzenie agitacji wyborczej, w wy-
borach prezydenckich i samorz¹dowych, o teren
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 36 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 3)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki ósma, czternasta, dwudziesta, dwu-

dziesta trzecia, dwudziesta szósta i dwudziesta
dziewi¹ta przes¹dzaj¹, ¿e na terenie szkó³ zakaz
agitacji wyborczej ma charakter generalny, nie
ograniczony do agitacji wobec uczniów nieposia-
daj¹cych prawa wybierania. Dotyczy to wyborów
prezydenckich i samorz¹dowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów 34 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 4)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dziewi¹ta przes¹dza, ¿e sprawozda-

nia wyborcze komitetów wyborczych w wyborach
prezydenckich s¹ publikowane zbiorczo, w jednym
terminie, w „Monitorze Polskim” oraz pojedynczo,
w miarê przekazywania Pañstwowej Komisji Wy-
borczej, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Poprawka dziesi¹ta skreœla normê, zgodnie z któ-

r¹ w wyborach prezydenckich,przepadkowi na rzecz
Skarbu Pañstwa ulega równowartoœæ zu¿ytej lub
utraconej korzyœci maj¹tkowej, w przypadku uzys-
kania jej z naruszeniem przepisów ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 86 senatorów 35 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki jedenasta i dwunasta s¹ wycofane…

to znaczy, wykluczone z powodu przyjêcia po-
prawki dziewi¹tej.

G³osujemy nad poprawk¹ piêtnast¹, która ko-
ryguje b³êdne wprowadzenie zmian do ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 senatorów 34 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta koryguje b³êdne wprowa-

dzenie zmian do ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta koryguje b³êdne wpro-

wadzenie zmian do ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza koryguje b³ê-

dne wprowadzenie zmian do ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta ma charakter

redakcyjny. Uwzglêdnia zmianê charakteru pe-
nalizowanego ustaw¹ czynu zabronionego z wy-
kroczenia na przestêpstwo.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê,
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta ma charakter redakcyjny.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 12)
Poprawka trzydziesta pierwsza zmienia vacatio

legis ustawy z czternastodniowego na siedmio-
dniowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 52 g³osowa³o za, 33 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad podjêciem uchwa³y.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 80 g³osowa³o za, 2 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu szóstego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej. Po debacie komisje przedstawi³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Pan senator Mariusz Witczak proszony jest na
mównicê. Proszê o przedstawienie sprawozdania
z druku nr 702Z.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja prosi o przyjêcie poprawek popartych

przez komisje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy, Andrzejewski,

Gruszka, i drugi sprawozdawca, drugiej komisji,
pan senator Rulewski, chc¹ zabraæ g³os? Nie.
Dziêkujê.

Mo¿emy g³osowaæ nad przedstawionymi po-
prawkami, zgodnie z nasz¹ procedur¹.

Nad poprawkami pierwsz¹ i ósm¹ g³osujemy
³¹cznie. S¹ to poprawki o charakterze redakcyj-
nym, Wysoki Senacie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 15)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad drug¹ i dziewi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Usu-

waj¹ one z przepisów zbêdne treœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 16)
Poprawki przyjête.
Nad trzeci¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Roz-

szerzaj¹ one zakres wyborców uprawnionych do
ustanowienia pe³nomocnika do g³osowania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 81 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad czwart¹ i dwunast¹ g³osujemy ³¹cznie. Na-

k³adaj¹ one na pe³nomocnika obowi¹zek g³oso-
wania zgodnego z wol¹ mocodawcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 35 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 18)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad pi¹t¹ i trzynast¹ g³osujemy ³¹cznie.

Umo¿liwiaj¹ one dorêczenie wniosku o spo-
rz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa w sposób inny
ni¿ osobiœcie lub przez pe³nomocnika do g³oso-
wania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 19)

Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami szóst¹ i czternast¹ g³osujemy

³¹cznie. Jednoznacznie przes¹dzaj¹ one o tym, ¿e
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akt pe³nomocnictwa jest sporz¹dzany w mieszka-
niu mocodawcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 20)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad siódm¹ i piêtnast¹ g³osujemy ³¹cznie. Uzu-

pe³niaj¹ one przepisy upowa¿niaj¹ce o wytyczne
dotycz¹ce treœci rozporz¹dzeñ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na88senatorów–wszyscyza. (G³osowanienr21)
Poprawki zosta³y przyjête.
Jedenasta eliminuje z ustawy przepis upowa¿-

niaj¹cy do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego
wykaz dokumentów potwierdzaj¹cych niepe³no-
sprawnoœæ, wydanych w pañstwach Unii Euro-
pejskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 22)
Przyjêta.
I poprawka szesnasta, która skraca vacatio le-

gis ustawy do siedmiu dni.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

41 – przeciw. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy g³osowaæ nad podjêciem uchwa³y.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 24)

Wobec wyników g³osowania, Wysoki Senacie,
stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Zakoñczyliœmy rozpatrywanie punktów pi¹te-
go i szóstego – g³osowania.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpatry-
wania punktu drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o izbach lekar-
skich.Tekst ustawy w druku nr 689, sprawozda-
nie – 689A.

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, robiê w takim razie piêtnaœcie

minut przerwy technicznej… Piêtnaœcie sekund,
przepraszam. Sekund.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Pierwsze s³owo siê li-
czy.)

Wycofa³em, Panie Przewodnicz¹cy, wycofa³em
te nieszczêsne minuty.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Ju¿ sama zapowiedŸ omawiania tej

ustawy wzbudzi³a taki ogólny tumult na sali, jak
widzê.)

Tak, tak.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ja chcia³bym wznowiæ obrady.
Proszê pañstwa! Proszê sprawozdawcê Komisji

Zdrowia, pana senatora W³adys³awa Sidorowicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
W imieniu Komisji Zdrowia przedstawiam opi-

niê o rz¹dowym projekcie ustawy o izbach lekar-
skich, uchwalonej przez Sejm 23 paŸdziernika
2009 r., rozpatrzonej przez senack¹ Komisjê
Zdrowia na posiedzeniu w dniu 3 listopada
2009 r. Jest to nowa ustawa z przed³o¿enia rz¹do-
wego, zastêpuj¹ca ustawê z 17 maja 1989 r., kie-
dy to jeszcze sejm peerelowski przywróci³ prawo
do zrzeszania siê lekarzy w izbach lekarskich.
Przypomnê, ¿e izby lekarskie zosta³y rozwi¹zane
w roku 1950, a maj¹tek pochodz¹cy ze sk³adek le-
karzy zosta³ skonfiskowany.

Obecna ustawa dostosowuje ustawodawstwo
do wyroków Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w sprawie naruszenia gwarancji rzetelnego
procesu s¹dowego, przewiduje bowiem prawo do
odwo³ania siê stron od orzeczeñ s¹dów lekarskich
do s¹du powszechnego. Brak takich regulacji by³
kwestionowany przez Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka. Ulepszono tak¿e przepisy dotycz¹ce
postêpowania przed organami izb.

Ustawa uchwalona przez Sejm wykorzystuje
praktyczny dorobek funkcjonowania izb przez lat
dwadzieœcia. Wiele zapisów w tej nowej ustawie
w gruncie rzeczy doregulowuje nieprecyzyjne za-
pisy tamtej pierwszej ustawy. Ustawa powsta³a
we wspó³pracy z samorz¹dami lekarskimi, zasiê-
gano te¿ opinii G³ównego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych w zakresie dostêpnoœci stron do
akt lekarskich, opiniowa³y j¹ S¹d Najwy¿szy i Ko-
mitet Integracji Europejskiej.
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Nasze Biuro Legislacyjne przedstawi³o dwa-
dzieœcia uwag szczegó³owych i poprawek, z któ-
rych, w uzgodnieniu z przedstawicielami mini-
sterstwa, przyjêliœmy podczas prac komisji trzy-
naœcie. S¹ to poprawki doprecyzowuj¹ce zapisy
przyjête w Sejmie, przedstawia je druk nr 689A.
Jedyn¹ g³êbsz¹ zmian¹ merytoryczn¹ jest
poparcie przez komisjê wniosku pana senatora
Klimowicza o uznanie, ¿e okrêgowe izby lekarskie
s¹ nastêpc¹ prawnym dzia³aj¹cych do roku 1950
izb lekarskich oraz okrêgowych izb lekarsko-den-
tystycznych. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e przyjête za-
pisy s¹ kopi¹ zapisów ustawy przywracaj¹cej ma-
j¹tek ZUS, s¹ ich dok³adnym przeniesieniem. Ta
sprawa sprawi³a najwiêcej trudnoœci podczas
dyskusji w komisji. Resort reprezentowany przez
pana ministra Twardowskiego, obecnego zreszt¹
na naszym posiedzeniu, mia³ w¹tpliwoœci, czy
mo¿na mówiæ o nastêpstwie prawnym. Podnoszo-
no zw³aszcza argument, i¿ obecny samorz¹d le-
karski wykonuje oko³o dwudziestu zadañ, a sa-
morz¹dy lekarskie do roku 1950 tych zadañ wy-
konywa³y piêæ.

Ja, jako uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u i pod-
stolika, przy którym wynegocjowaliœmy prawo do
przywrócenia samorz¹du lekarskiego, mogê po-
wiedzieæ, ¿e my nie mieliœmy ¿adnych w¹tpliwoœci,
i¿ tak naprawdê jest to odtworzenie struktur, które
by³y gwa³tem na samorz¹dnoœci œrodowiska.

Ustawa procedowana w Sejmie zosta³a poparta
przez wszystkie kluby i te¿ nie budzi³a ¿adnych
wiêkszych w¹tpliwoœci. Dziêkujê bardzo pañstwu
za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Pan senator Knosala zg³osi³ siê jako pierwszy,
proszê bardzo. Potem pan senator…

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo.)
Chcia³bym zadaæ pytanie odnoœnie do art. 110

ust. 1, w którym mówi siê, ¿e bêdzie rejestr ukara-
nych lekarzy, jawny tylko dla podmiotów, które
wyka¿¹ interes prawny.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I chcia³bym,
¿eby teraz zadawaæ pytania parami…)

Chcia³bym wobec tego zapytaæ, jak nale¿a³oby
ten interes prawny, to pojêcie rozumieæ. Czy taki
interes bêd¹ mogli mieæ potencjalni lub aktualni
pacjenci? Bo to g³ównie dla nich jest robiony ten
rejestr. I kto ewentualnie bêdzie ocenia³, czy ist-
nieje ten interes prawny? Bo gdyby to mia³a byæ

Naczelna Rada Lekarska, to trzeba powiedzieæ, ¿e
jest to strona w stosunku do pacjentów. Czy pod-
mioty, które uzyska³yby tê informacjê z rejestru,
na przyk³ad stowarzyszenia, mog³yby przenieœæ j¹
na swoj¹ stronê internetow¹, do wiadomoœci
cz³onków zrzeszonych w tym stowarzyszeniu,
a poszkodowanych przez lekarzy? Czy w toku
prac rozwa¿ane by³o, na przyk³ad, pe³ne ujawnie-
nie zapisów rejestru ukaranych lekarzy bez tego
dodatkowego mechanizmu? By³oby to dzia³anie
dodatkowe o charakterze prewencyjnym. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytanie pana senatora Kraski. Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w czasie prac komisji pojawi³

siê g³os przedstawicieli stomatologów. Nie by³o do
koñca powiedziane, czy wszystkich stomatolo-
gów, czy tylko czêœci. Chodzi³o o to, czy w tej usta-
wie wybieralnoœæ do w³adz izb lekarskich bêdzie
proporcjonalna, czy stomatolodzy bêd¹ mieli real-
ny wp³yw, uczestnictwo w takich w³adzach. Czy
pan, Panie Senatorze, uwa¿a, ¿e zapis, który znaj-
duje siê obecnie w tej ustawie, zapewnia im taki
dostêp? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Co do art. 110, to chcê powiedzieæ, ¿e formu³u-

j¹c opiniê w Komisji Zdrowia, nie zajmowaliœmy
siê tym punktem. Wydaje mi siê, ¿e to pytanie na-
le¿y zaadresowaæ do przedstawiciela rz¹du. Moja
prywatna opinia w tej sprawie jest taka, ¿e jest to
próba ochrony lekarzy, którzy… To znaczy, kary
za pewne czynnoœci niekoniecznie musz¹ podry-
waæ zaufanie do tych lekarzy, ale samo umiesz-
czenie w rejestrze to jest jednak procedura, która
jest rodzajem napiêtnowania. Taka jest moja in-
terpretacja tego zapisu, ale chêtnie zapoznam siê
te¿ z intencj¹ rz¹du. Jak mówiê, w komisji nie
zwróciliœmy specjalnej uwagi na ten punkt.

Jeœli chodzi o stomatologów, to ta sprawa by³a
rozpatrywana, by³ zreszt¹ przedstawiciel tej gru-
py, mniejszoœci stomatologów, ludzi, którzy uwa-
¿ali, ¿e ich interesy nie s¹ dostatecznie reprezen-
towane. Ale przedstawiciele stomatologów obecni
we w³adzach izby lekarskiej twierdzili, ¿e te inte-
resy chronione s¹ zarówno w trybie wyborczym,
jak i poprzez udzia³ stomatologów w podejmowa-
niu decyzji na wszystkich szczeblach. Separacja,
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wbrew intencjom tamtych stomatologów, grozi³a-
by os³abieniem ich pozycji w strukturach samo-
rz¹du lekarskiego i to by³ g³ówny argument, dla
którego wiêkszoœæ stomatologów uwa¿a³a, ¿e nie
nale¿y tego czyniæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator G³owski. Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Chcia³bym nawi¹zaæ jeszcze raz do tego same-

go pytania. Reprezentacja we w³adzach jest za-
gwarantowana osobom, które zg³aszaj¹ jakieœ
d¹¿enia do zmian. Tu chodzi o to, by proces wy-
borczy zosta³ podzielony na lekarzy i lekarzy den-
tystów, tak by to lekarze dentyœci, wybierali
swoich przedstawicieli, a nie ogó³ wszystkich le-
karzy. Czy…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: To te¿ by³o
rozwa¿ane.)

By³o to rozwa¿ane?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Tak, by³o to rozwa¿ane. To rozwi¹zanie znowu
oznacza³oby zmniejszenie wp³ywu stomatologów
na drug¹ czêœæ sceny, jak¹ jest ca³oœæ izby. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e stworzenie tych dwóch nurtów
spowodowa³oby, ¿e stomatolodzy nie mieliby ¿a-
dnego wp³ywu na wybór tych ludzi, którzy repre-
zentuj¹ interes œrodowiska lekarskiego. Ci¹gle
bowiem w Polsce dominuje przekonanie, ¿e ob-
szar wspólnych problemów zwi¹zanych z wyko-
nywaniem zawodu i ze zrzeszaniem siê w izbie jest
zdecydowanie wiêkszy ni¿ obszar tych spraw, któ-
re s¹ specyficzne dla œrodowiska. Tak ¿e trzeba
pamiêtaæ, ¿e gdyby dosz³o do separacji, to stoma-
tolodzy utraciliby wp³yw na wybór tych ogólnych
w³adz lekarskich, czyli de facto os³abia³oby to ich
pozycjê w samorz¹dzie lekarskim. I to by³y g³ówne
argumenty, jakie podnosi³a wiêkszoœæ stomatolo-
gów, zarówno w dyskusjach podczas prac – wiem,
bo przegl¹da³em protoko³y komisji sejmowych –
jak i w czasie naszego posiedzenia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora.
Dziêkujê senatorowi sprawozdawcy.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Dziêkujê bar-

dzo.)
To by³ rz¹dowy projekt ustawy.

Rz¹d reprezentowany jest przez ministra
zdrowia.

Witam pana ministra Marka Twardowskiego.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Tak.)

Zapraszam.
Jedno pytanie zosta³o skierowane ju¿ do pana

ministra.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja mam drugie.)
To pana senatora Koguta zapisujê do zabrania

g³osu w pierwszej kolejnoœci po wypowiedzi pana
ministra.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Poniewa¿ pan przewodnicz¹cy Sidorowicz

przybli¿y³ ju¿ pañstwu powód zajêcia siê t¹ usta-
w¹, to nie bêdê ju¿ do tego wraca³ i mo¿e odniosê
siê wprost do pytañ, które pad³y.

Proszê pañstwa, odpowiadaj¹c na to pytanie
szczegó³owe, dotycz¹ce art. 110 – ju¿, tylko go so-
bie otworzê – który rzeczywiœcie mówi, ¿e ktoœ
musi wykazaæ interes prawny, muszê siê odnieœæ
do art. 49 ust. 5 pkt 32 i 33. O co chodzi? Je¿eli le-
karz zostanie ukarany, to w tym rejestrze jawnym
bêdzie do wgl¹du ka¿dego zainteresowanego in-
formacja, ¿e ten lekarz ma na przyk³ad jakieœ
ograniczenia wykonywania zawodu. I to bêdzie ja-
wne. Zaœ kara typu nagana, upomnienie, tak jak
to siê dzieje u ka¿dego pracodawcy, bêdzie nieja-
wna. O tym bêdzie móg³ siê dowiedzieæ ten, kto
wyka¿e interes prawny, lub ten, kto jest zaintere-
sowany, w momencie og³aszania wyroku. Do
s¹du lekarskiego bêdzie móg³ siê zwróciæ ten, któ-
ry, jak mówiê, wyka¿e interes prawny i bêdzie
chcia³ siê o tym dowiedzieæ.

W tym przypadku wzorowaliœmy siê na s¹dach
powszechnych. W s¹dzie powszechnym te¿ jest
taka sytuacja, ¿e je¿eli jest og³aszany wyrok,
a ktoœ jest zainteresowany, to mo¿e siê udaæ na
salê i pos³uchaæ og³oszenia wyroku. Ale ¿eby do-
wiedzieæ siê o tym wyroku potem, musi zwróciæ
siê do s¹du i wykazaæ interes prawny, aby taki wy-
rok zosta³ ponownie ujawniony.

Myœlê, ¿e taki zapis jest dobry, dlatego ¿e ¿aden
pracodawca, który kogoœ zatrudnia, równie¿ po-
wszechnie nie ujawnia, ¿e jego pracownik, spra-
wuj¹cy, na przyk³ad, odpowiedzialn¹ funkcjê,
z jakichœ wzglêdów otrzyma³ naganê, bo byæ mo¿e
rzutowa³oby to negatywnie na dalsze wype³nianie
przez niego funkcji. Skoro zaœ pracodawca nie
zwolni³ go z pracy i pozwala mu wype³niaæ tê fun-
kcjê, to znaczy, ¿e ten mo¿e j¹ wype³niaæ, a to uja-
wnienie stanowi³oby pewn¹ przeszkodê.
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Je¿eli chodzi o stomatologów, proszê pañstwa,
to minister zdrowia ws³uchiwa³ siê w g³os tego
œrodowiska. Z naszego punktu widzenia wygl¹da
to tak, ¿e myœmy siê zastosowali do woli wiêkszo-
œci. Skoro to jest samorz¹d, czyli sam siê rz¹dzi…
Je¿eliby wiêkszoœæ stomatologów powiedzia³a
nam, ¿e chc¹ siê wybieraæ w taki sposób, o jaki
zwraca³y siê dwa stowarzyszenia, to prawdopo-
dobnie byœmy siê do tego przychylili. Ale gdy to
dok³adnie analizowaliœmy, rozmawialiœmy i z jed-
n¹ stron¹, czyli z tymi stowarzyszeniami, i z dru-
g¹, czyli przedstawicielami stomatologów z Na-
czelnej Rady Lekarskiej, okaza³o siê, ¿e te stowa-
rzyszenia, mimo ¿e s¹ ogólnopolskie, zrzeszaj¹
stomatologów w³aœciwie z dwóch województw, re-
prezentowa³y mniejsz¹ czêœæ tego grona. W zwi¹z-
ku z tym, kieruj¹c siê zasadami demokracji, bo
tutaj naprawdê byliœmy otwarci i nie by³o ¿a-
dnych innych przeszkód, zastosowaliœmy siê do
g³osu wiêkszoœci. Pan senator Sidorowicz bardzo
s³usznie zauwa¿y³, ¿e gdybyœmy chcieli uwzglê-
dniæ wniosek mniejszoœci, to wniosek wiêkszoœci
by³by tutaj niezachowany, szczególnie ¿e obecna
ordynacja wyborcza pozwala ogó³owi lekarzy na
wybór lekarzy stomatologów na ró¿nego rodzaju
funkcje. I chcê powiedzieæ, ¿e na przyk³ad
w dwóch okrêgowych izbach lekarskich w Polsce,
w warmiñsko-mazurskiej i w zielonogórskiej, fun-
kcje przewodnicz¹cych pe³ni¹ w tej chwili stoma-
tolodzy, tam ogó³ lekarzy wybra³ stomatologów.
W zwi¹zku z tym myœlimy, ¿e taka formu³a, kiedy
ocenia siê nie to, czy ktoœ jest lekarzem medycyny
czy lekarzem dentyst¹, ale zdolnoœci organizacyj-
ne takiej osoby i zaufanie œrodowiska, jest mimo
wszystko elementem dobrym.

Trzeci punkt, do którego siê odniosê, czyli po-
prawka czternasta. Mam tutaj trochê trudn¹ rolê,
ale ¿eby pañstwo mnie dobrze zrozumieli, to krót-
ko nawi¹¿ê do przesz³oœci. Proszê pañstwa, w ro-
ku 2004 ówczesny minister zdrowia stwierdzi³
niewa¿noœæ zarz¹dzenia ministra zdrowia
z 25 czerwca 1954 r. dotycz¹cego wykazu izb le-
karskich do likwidacji. O co chodzi? W 2004 r. mi-
nister zdrowia chcia³ przywróciæ w³asnoœæ jednej
z izb lekarskich na podstawie proœby Okrêgowej
Rady Lekarskiej w Krakowie. Trwa³a potem pro-
cedura… By³a tu zatem wola ministra zdrowia od-
noœnie do tego, o czym mówi³ pan senator Sidoro-
wicz, i to chcê podkreœliæ. Ale Wojewódzki S¹d Ad-
ministracyjny na skutek skargi Ma³opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego odrzuci³ intencje
ministra zdrowia i wyrokiem z dnia 2 marca
2007 r. stwierdzi³, ¿e decyzja ministra zdrowia
jest wadliwa, mówi¹c krótko, bo uzasadnienie
jest doœæ obszerne, i ¿e izby lekarskie nie s¹ je-
dnak wprost nastêpc¹ prawnym, a likwidacja te-
go maj¹tku odby³a siê zgodnie z zasadami zacho-
wania prawa.

Wyroku s¹du komentowaæ mi nie wolno.
Przedstawi³em go, mówi¹c, ¿e mam tu trudn¹ ro-
lê, i myœlê, ¿e bêdê dobrze zrozumiany. W tej chwi-
li, przy procedowaniu nad t¹ ustawy, dochowaliœ-
my starannoœci. Komitet sta³y Rady Ministrów,
maj¹c te¿, jak rozumiem, w¹tpliwoœci, powo³a³
30 marca tego roku zespó³, w którego sk³ad weszli
przedstawiciele: ministra sprawiedliwoœci, mini-
stra spraw wewnêtrznych i administracji, mini-
stra Skarbu Pañstwa i prezesa Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Pañstwa. Przedstawiciele tych czte-
rech resortów debatowali nad tym, jakie zaj¹æ sta-
nowisko. Zajêli takie stanowisko, jakie znalaz³o
siê w przed³o¿eniu rz¹dowym, uzasadniaj¹c to
ró¿nymi wzglêdami, miêdzy innymi tym, ¿e je-
dnak nie mo¿na wprost orzec, i¿ to jest nastêp-
stwo prawne. Stanowisko tego zespo³u zosta³o
nastêpnie przedstawione komitetowi sta³emu Ra-
dy Ministrów i zajê³a je równie¿ Rada Ministrów,
a ja, jako przedstawiciel rz¹du, reprezentujê to
stanowisko Rady Ministrów i je tutaj pañstwu
przedk³adam.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Twardowski: Dziêkujê bardzo.)
I teraz pytania.
Senatorowie Kogut i Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Ministrze, ja w tej ostatniej sprawie,
o której pan mówi³. To dotyczy³o tak¿e izby lekar-
skiej warszawsko-bia³ostockiej. Ja akurat nie
uwa¿am, ¿e nie mo¿na wypowiedzieæ w³asnego
zdania po og³oszeniu decyzji s¹du. Dziwiê siê pa-
nu jako dzia³aczowi Porozumienia Zielonogór-
skiego, bo kiedyœ mia³ pan cywiln¹ odwagê powie-
dzieæ to, co pan myœli. Ale punkt widzenia, jak siê
zdaje, zale¿y od miejsca siedzenia. Pan na posie-
dzeniu Sejmu argumentowa³, ¿e kiedyœ izby le-
karskie mia³y piêæ zadañ, teraz maj¹ dwadzieœcia.
Niech mi ktoœ powie… Przecie¿ to by³y…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, pytanie. To ma byæ pytanie.)

No tak, pytanie.
…pieni¹dze sk³adkowe lekarzy i dentystów

z tych dwóch rejonów, warszawsko-warmiñskie-
go i krakowskiego. Na jakiej podstawie ktoœ mo¿e
zagarn¹æ mienie ludzi, którzy na te izby p³acili?
Ja jestem cz³owiekiem „Solidarnoœci” i wiem, ¿e
takie decyzje w stosunku do kolejowych zwi¹z-
ków zawodowych by³y podejmowane na ich ko-
rzyœæ, z tym ¿e dotyczy³o to tych zwi¹zków, które
s¹ niejako spadkobiercami lewicowych po-
gl¹dów.

44. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o izbach lekarskich 113

(podsekretarz stanu M. Twardowski)



Moje pytanie jest konkretne. Dla mnie pan, Pa-
nie Ministrze, jako przedstawiciel rz¹du i jako le-
karz, powinien zdecydowanie walczyæ o to, ¿eby
zaliczono nie dwadzieœcia lat, ale czas od samego
pocz¹tku za³o¿enia izby lekarskiej, dentystycz-
nej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Jurcewicza.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja w tym samym w¹tku, ale

troszkê inaczej sformu³ujê pytanie. O ile nieru-
chomoœci chodzi, mówi¹c tak prozaicznie? Bo nie
mam wiedzy na ten temat. Na ile szacowany jest
ten maj¹tek, który – zgodnie ze zdaniem, ¿e je¿eli
coœ komuœ bezprawnie odebrano, to nale¿y oddaæ
– trzeba bêdzie zwróciæ?

I jeszcze jedno pytanie. Nasuwa mi siê w¹tpli-
woœæ dotycz¹ca rejestru ukaranych lekarzy. Czy
nie jest przesad¹ utajnianie, ¿e tak powiem, i czy
wykazywanie interesu prawnego… Bo ukaranie
przed s¹dem wi¹¿e siê z pewnego rodzaju ciê¿a-
rem gatunkowym czynu. Co innego, jeœli utajnia-
my to jako pracodawca, i z tym siê zgadzam. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Odpowiem najpierw panu senatorowi Koguto-
wi. Pan senator siê uœmiecha, bo wie, ¿e zada³
bardzo trudne pytanie. Panie Senatorze, ja
nieprzypadkiem, zabieraj¹c g³os w imieniu rz¹du,
opisa³em tutaj drogê prawn¹ tego postêpowania.
Odpowiadam panu senatorowi, ¿e takie jest sta-
nowisko rz¹du. Tyle mam do powiedzenia w tej
sprawie.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Jurce-
wicza, to powiem, dlaczego powo³any przez Ko-
mitet Sta³y Rady Ministrów zespó³ przedstawi-
cieli czterech resortów mia³ z tym trudnoœci. Mia³
on trudnoœci miêdzy innymi dlatego, ¿e w swoim
dobrze pojêtym interesie – mo¿e mówiê tu nawet
za du¿o – Naczelna Rada Lekarska poprzez okrê-

gowe izby lekarskie nie wykaza³a w sposób do-
k³adny swojego interesu prawnego w tym wzglê-
dzie, ¿e jeœli s¹ roszczenia wobec Skarbu Pañ-
stwa, to Skarb Pañstwa, wed³ug mnie, chcia³by
mieæ wiedzê, jakiego obszaru to dotyczy. Te dane
s¹ bardzo nieprecyzyjne. Dotyczy to izby krakow-
skiej, izby poznañskiej, izby warszawsko-bia³o-
stockiej. Wed³ug nieoficjalnej wiedzy, któr¹ nie
mogê tutaj siê pos³ugiwaæ, prawdopodobnie mo-
¿e to dotyczyæ tak¿e innych izb i pewnie dlatego
zespó³ postanowi³ tak, jak postanowi³. Pañstwo
jako senatorowie postanowicie to, co uwa¿acie
za s³uszne. W ka¿dym razie powtarzam: repre-
zentujê tutaj stanowisko rz¹du. Pan senator Si-
dorowicz, który siê wywodzi z takiego samego
œrodowiska jak ja, dobrze mnie rozumie. Rzeczy-
wiœcie, je¿eli chodzi o rok 1950, czyli rozwi¹zanie
izb lekarskich w Polsce, to wtedy na przyk³ad za-
brano – ¿eby nie powiedzieæ: ukradziono – szcze-
gólnie maj¹tek izby krakowskiej, co do którego
mi wiadomo, ¿e zosta³ zakupiony ze sk³adek
przedwojennych lekarzy. Rzeczywiœcie jest to
problem trudny. I trudny mia³ problem do
rozwi¹zania zespó³ powo³any przez komitet sta³y
Rady Ministrów, ale chcê tutaj jasno powiedzieæ,
¿e gdyby komitet sta³y nie mia³ w¹tpliwoœci, to
nie powo³ywa³by takiego zespo³u. ZnaleŸli siê
tam przedstawiciele resortów, którzy znaj¹ siê na
rzeczy, i rozpatrywali takie sprawy. Ich stanowis-
ko zosta³o nastêpnie przedstawione w mniej-
szym stopniu ministrowi zdrowia, a g³ównie Ra-
dzie Ministrów. Jestem obowi¹zany przestrzegaæ
tutaj stanowiska rz¹du. Sprawa na pewno nie
jest jednoznaczna. Wyrok s¹du by³ taki, jaki by³,
z tym ¿e nie mogê komentowaæ wyroku s¹du.
Jest on taki, jaki jest. Tyle mogê powiedzieæ.

Je¿eli zaœ chodzi o rejestr ukaranych lekarzy,
my to bardzo wywa¿yliœmy. W ogólnym rejestrze
bêdzie adnotacja, ¿e lekarz zosta³ ukarany i na
przyk³ad ma ograniczone prawo wykonywania za-
wodu itd. Bêd¹ tam wiêc dane istotne dla pacjen-
ta, natomiast szczegó³y tego na przyk³ad typu, ¿e
on otrzyma³ naganê albo upomnienie, albo jesz-
cze inne przewidziane ustaw¹ kary, niekoniecz-
nie, a wiêc inaczej ni¿ siê to dzieje w ka¿dym in-
nym zak³adzie pracy. Bo dla lekarza, skoro on na-
dal mo¿e wykonywaæ zawód i wie, ¿e zosta³ ukara-
ny, ta œwiadomoœæ, ¿e w razie potrzeby ktoœ siê
mo¿e o tym dowiedzieæ, jeœli wyka¿e interes praw-
ny, zwróci siê do s¹du lekarskiego itd., mog³aby
byæ dodatkow¹ kar¹. Wiedza powszechnie do-
stêpna, figuruj¹ca na przyk³ad w internecie, mog-
³aby podwa¿yæ zaufanie pacjenta, a przecie¿ ten
lekarz mo¿e byæ lekarzem dobrym, który kiedyœ,
w jakimœ jednym miejscu, jak to w ¿yciu bywa, po-
pe³ni³ b³¹d. To nie mo¿e rzutowaæ na to… On siê
poprawi, bêdzie dobrym lekarzem, ale to bêdzie
podwa¿a³o zaufanie pacjenta. A je¿eli nie ma zau-
fania pacjenta do lekarza, to wykonywanie zawo-
du w sposób rzetelny jest niemo¿liwe.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytania pana senatora Knosali.
Potem tak¿e ja chcia³bym zadaæ pytanie i na-

stêpna para to bêdzie pani senator Fetliñska, pan
senator Kraska w takim razie.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ w nawi¹zaniu do art. 6

ust. 3, gdzie jest mowa o dodatkowych okrêgach
izb lekarskich, czy lekarz jest zobowi¹zany zg³o-
siæ… W³aœnie tutaj mam pytanie, czy on zg³asza
zamiar, ¿e bêdzie przez pó³ roku w innej izbie dzia-
³a³, czy te¿ robi to dopiero po rozpoczêciu swojej
dzia³alnoœci.

I jeszcze jedno pytanie. Czy za niedope³nienie
obowi¹zku zg³oszenia wykonywania zawodu do-
datkowo na obszarze innej izby lekarskiej przewi-
dziane bêd¹ sankcje?

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, i teraz moje pytanie.
Wspomnia³ pan przypadek izby krakowskiej,

której zasoby pochodzi³y z przedwojennych sk³a-
dek lekarzy. Oczywiœcie to jest przyk³ad typowy
tak¿e dla innych izb na terenie Polski przedwojen-
nej. Jak natomiast wygl¹da³a sytuacja izb lekar-
skich, ich w³asnoœci na terenach, które wesz³y
w sk³ad Polski w 1945 r.? Mam na myœli ziemie za-
chodnie, czyli wroc³awskie i szczeciñskie, tam
one te¿ by³y w 1950 r. Chcia³bym wiedzieæ, jak to
wygl¹da³o, gdyby pan minister móg³ na to pytanie
odpowiedzieæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Odpowiadam panu senatorowi. Tutaj chodzi

o zamiar. Je¿eli ktoœ gdzieœ bêdzie chcia³ wykony-
waæ zawód i bêdzie wiedzia³, ¿e to zrobi, bo na
przyk³ad podpisze kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia albo go ktoœ zatrudni, kto ma ten
kontrakt, albo sam zamierza siê po prostu czaso-
wo przeprowadziæ, je¿eli planuje, ¿e przez co naj-
mniej pó³ roku tam bêdzie wykonywa³ zawód, to
powinien siê zg³osiæ do obszaru okrêgowej izby le-
karskiej.

Je¿eli chodzi o sankcje, to one nie s¹ tutaj
wprost opisane, nie jest napisane, ¿e za to bêdzie
ukarany. Ale zgodnie z ustaw¹ ka¿dy lekarz pod-
lega jurysdykcji izb. Gdyby ta zasada zosta³a na-
ruszona, to nie piszemy tutaj, ¿e obowi¹zuje ko-
deks karny i z tego tytu³u stanie mu siê krzywda
ponad miarê. Ale izba, wiedz¹c o tym, a izba za-

wsze wie, kto wykonuje zawód na jej terenie, ta iz-
ba lekarska mo¿e wspólnie z tamt¹ wyst¹piæ
o ukaranie takiego lekarza. Te narzêdzia s¹
w ustawie opisane.

Co do pytania pana marsza³ka powiem, je¿eli
chodzi o zachodni pas Polski – ja te¿ z niego po-
chodzê, bo jestem z Wroc³awia, choæ mieszkam
w lubuskim – ¿e tam izby lekarskie, izby, które s¹
usadowione w zachodnim pasie Polski, nie wyka-
zywa³y do tej pory, ¿e mia³y w³asnoœæ wtedy, kiedy
je likwidowano. Czyli tego problemu tam nie ma.
Je¿eli chodzi o obecn¹ strukturê, o to, jak izby s¹
usadowione, to niektóre izby ze wzglêdu na to, ¿e
zgodnie z ustaw¹ z 1989 r. s¹ ju¿ w Polsce dwa-
dzieœcia lat, ze sk³adek lekarzy naby³y nierucho-
moœci, niektóre ju¿ nieruchomoœci wybudowa³y.
Na przyk³ad w sobotê bêdê otwiera³ nowo wybu-
dowany budynek Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Zielonej Górze, bardzo nowoczesny, wybudo-
wany dlatego, ¿e poprzedni by³ za ciasny. Czyli
œrodowisko lekarskie poprzez swoje sk³adki, bo tu
nie ma ¿adnej dotacji publicznej, równie¿ obecnie
postanawia, ¿eby byæ na swoim. Mam nadziejê, ¿e
ju¿ nigdy tak siê nie stanie, ¿eby w kraju, w któ-
rym ¿yjemy, w naszej ojczyŸnie, ktoœ zamierza³
pozbawiaæ samorz¹dy w³asnoœci. A wiêc to wszys-
tko poma³u siê dzieje, natomiast zasz³oœæ jest pe-
wnym problemem, który tu pañstwo podnosicie.
I tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan dosyæ wyczerpuj¹co wy-

jaœni³ sprawê lekarzy dentystów, którzy ubiegaj¹
siê o autonomiê w wyborach do organów izby le-
karskiej. Czuj¹c siê w mniejszoœci, chcieliby moc-
niej podkreœliæ swoj¹ odrêbnoœæ zawodow¹
i przedstawili ostatnio opinie Katedry Prawa Kon-
stytucyjnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
które jednak dowodz¹, ¿e potrzebne jest, a¿eby ta
odrêbnoœæ wyborów do organów izby lekarskiej
by³a utrzymana lub przynajmniej prawo weta by-
³o utrzymane. Twierdz¹ tak¿e, ¿e ministerstwo nie
zajê³o stanowiska w tej sprawie, ¿e nie ma ¿adnej
innej ekspertyzy, która zbija³aby tezy przedsta-
wione w opiniach Katedry Prawa Konstytucyjne-
go Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Czy pan minister nie rozwa¿y³by ponownie
wniosku stomatologów, a¿eby daæ im tê mo¿li-
woœæ autonomicznego prawa wyborów, to znaczy
mo¿liwoœci powrotu do poprawki dwunastej, któ-
ra by³a dyskutowana w komisji sejmowej? Dziê-
kujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ustawa nie reguluje sposobu

przechowywania dokumentacji medycznej leka-
rzy prowadz¹cych indywidualn¹ praktykê lekar-
sk¹. Za³ó¿my, ¿e lekarz prowadzi tak¹ praktykê,
umiera, ta dokumentacja pozostaje gdzieœ pod
czyj¹œ opiek¹. Czy nie by³oby warto w tej ustawie
zapisaæ, ¿e ta dokumentacja powinna byæ przeka-
zana na przyk³ad do izby lekarskiej? Abstrahuj¹c
ju¿ od tego, ¿e lekarz umiera, powinniœmy jednak
rozwa¿yæ sytuacjê, ¿e przerywa swoj¹ dzia³alnoœæ,
swoj¹ praktykê indywidualn¹. Czy wtedy nie po-
winien komuœ tej dokumentacji przekazaæ? To
jest czasem bardzo du¿a liczba pacjentów, ich do-
kumentacja gdzieœ le¿y, czasem nie jest w odpo-
wiedni sposób zabezpieczona. Czy nie by³oby war-
to nad tym siê pochyliæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Pani Senator, proszê mi wierzyæ, ¿e jestem z ta-

kiego samego nurtu, z jakiego pani siê wywodzi.
Czyli wszyscy w latach siedemdziesi¹tych, osiem-
dziesi¹tych walczyliœmy o to, ¿eby mieæ tak¹ oj-
czyznê, jak¹ mamy. W zwi¹zku z tym jak najbar-
dziej szanujê prawa demokracji. Bêd¹c za to od-
powiedzialny z ramienia Ministerstwa Zdrowia,
chcê powiedzieæ, ¿e naprawdê rzetelnie staraliœ-
my siê pogodziæ ogieñ z wod¹, bo stanowiska
dwóch stowarzyszeñ ogólnopolskich, umiejsco-
wionych g³ównie w dwóch województwach, by³y
sprzeczne. Chcieliœmy zdefiniowaæ, jakiego pro-
centu stomatologów to dotyczy, czy to jest bliskie
po³owy, czy to jest mniej, czy to jest wiêcej, zdefi-
niowaæ równie¿ tê czêœæ stomatologów, któr¹ re-
prezentowa³y obecne w³adze wchodz¹ce w sk³ad
Naczelnej Rady Lekarskiej. Wed³ug naszej najlep-
szej wiedzy to naprawdê by³a mniejszoœæ, no i nie
da³o siê tego zrobiæ, jakoœ tak wyizolowaæ prawa,
¿eby jednoczeœnie reprezentowaæ zdanie mniej-
szoœci i wiêkszoœci. W demokratycznym pañstwie
prawnym na ogó³ wiêkszoœæ o tym decyduje, choæ
nie uwa¿am, ¿eby tutaj prawa mniejszoœci by³y
zaburzone. Jak pokaza³em w³aœnie na podstawie
tego, jaka jest dzisiaj ordynacja wyborcza i podob-
na przyjêta w rozwi¹zaniu ustawy, te zapisy po-
woduj¹, ¿e stomatolodzy, jeœli bêd¹ chcieli wcho-
dziæ do w³adz, maj¹ szansê byæ wybrani. Gdyby

zastosowaæ inny wariant, stomatolodzy praktycz-
nie rzecz bior¹c byliby enklaw¹, je¿eli chodzi o Na-
czeln¹ Radê Lekarsk¹ lub okrêgowe izby, i nigdy
na przyk³ad stomatolog nie mia³by mo¿liwoœci
byæ przewodnicz¹cym czy prezesem Naczelnej
Rady Lekarskiej. W tej chwili taka mo¿liwoœæ jest.

Powiem inaczej. Mieliœmy te¿ tutaj taki pro-
blem, ¿e ta ustawa jest uchwalana w czasie, kiedy
w³adze ju¿ czêœciowo zosta³y wybrane, kiedy do-
konuj¹ siê wybory i w styczniu bêd¹ wybory do
Naczelnej Rady Lekarskiej. Gdybyœmy w tej chwili
postanowili inaczej, mielibyœmy wielki problem
równie¿ prawny, bo od nowa musielibyœmy powo-
dowaæ wybory. Zak³óci³oby to tok wyborów, a nie
by³o ewidentnego przewa¿aj¹cego g³osu œrodo-
wiska lekarskiego, ¿eby tak zrobiæ. Uwa¿am nato-
miast, ¿e w przysz³oœci, po wybraniu w styczniu
nowych w³adz Naczelnej Rady Lekarskiej – teraz
w listopadzie, grudniu wybierane s¹ w³adze okrê-
gowych izb lekarskich – jeœli stomatolodzy udo-
kumentuj¹, ¿e ich wiêkszoœæ tak bêdzie chcia³a,
to jak mówi nasze ¿ycie, nie ma ustawy, która jest
uchwalona, a nigdy nie podlega nowelizacji. Bê-
dziemy siê ws³uchiwaæ, myœlê, uczciwie w g³os
œrodowiska lekarskiego, bo my nie jesteœmy temu
przeciwni. Tylko musimy, stoj¹c przed trudnym
wyborem, s³uchaæ g³osu wiêkszoœci.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Kraski,
to ten problem by³ poruszany równie¿ w czasie
procedowania nad poprzednimi ustawami, które
by³y wnoszone jeszcze za rz¹du PiS. Wtedy te¿ by³
rozpatrywany problem dokumentacji lekarskiej.
By³o negatywne stanowisko Naczelnej Rady Le-
karskiej i izb okrêgowych, zwi¹zane z na³o¿eniem
ustawowego obowi¹zku, ¿e okrêgowe izby lekar-
skie bêd¹ musia³y przechowywaæ – naczelna nie
bêdzie przechowywaæ, bo jest to zadanie w³aœci-
we dla okrêgowych – dokumentacjê po zaniecha-
niu dzia³alnoœci, bo mo¿e byæ tak, ¿e ktoœ mia³ ta-
k¹ wolê i zakoñczy³ dzia³alnoœæ albo na przyk³ad
lekarz umar³. Gromadzenie tego typu dokumen-
tacji przez kilkadziesi¹t lat, a taki obowi¹zek na-
k³ada prawo, wi¹¿e siê z kosztami. W zwi¹zku
z tym, je¿eli jest to demokratyczne pañstwo pra-
wne, to nak³adaj¹c na kogokolwiek, w tym na or-
ganizacje, taki ciê¿ar, powinno siê równie¿ wska-
zaæ œrodki. Poniewa¿ z tymi œrodkami jest k³opot
i wszyscy w przesz³oœci, kiedy to rozwa¿ali, rów-
nie¿ mieli mieli z tym k³opot, przyjêliœmy na razie
wariant nastêpuj¹cy. Otó¿ ka¿dy lekarz, który
otwiera indywidualn¹ praktykê lekarsk¹, uzys-
kuje zgodê nie urzêdu wojewódzkiego, tylko
okrêgowej izby lekarskiej. I tam wyraŸnie jest po-
informowany, ¿e podejmuj¹c dzia³alnoœæ tak¹
jak indywidualna praktyka lekarska, musi liczyæ
siê z tym, ¿e prowadz¹c j¹, bêdzie zobowi¹zany
do zapewnienia dostêpnoœci dokumentacji. Czyli
albo przechowuje to w miejscu wiadomym, na
przyk³ad, jego rodzina, albo mo¿e ona za jak¹œ
op³at¹, a te op³aty nie s¹ wygórowane, przekazaæ
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to do archiwum i poinformowaæ okrêgow¹ izbê,
¿e to bêdzie w tym archiwum. W tej chwili takie
rozwi¹zanie funkcjonuje. Nie mówiê, ¿e jest ono
idealne, ale gdybyœmy chcieli wprowadziæ inne,
to trzeba tutaj osi¹gn¹æ konsens. Nie wykazano
nam wprost, jakie to mia³yby byæ koszty itd. Ro-
zumiem, ¿e ta sprawa byæ mo¿e zostanie inaczej
uregulowana w przysz³oœci, ale w tej chwili roz-
wi¹zanie, które mówi o tym, ¿e jeœli ktoœ otwiera
sobie praktykê, to musi siê z tym liczyæ, bo rada
okrêgowa przedstawia to lekarzowi, jest w miarê
uczciwe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska.
Proszê bardzo.

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

o tak¹ sprawê. Przepisy dotycz¹ce uczciwego
os¹dzenia lekarza w sprawach b³êdu lekarskiego
wygl¹daj¹, wydaje mi siê, dobrze, ale czy prawa
pozwalaj¹ce na obronê pacjenta s¹ tu wystarcza-
j¹co zabezpieczone? Jak wygl¹da sprawa wyjaœ-
niania przez pacjenta winy lekarza? Chcia³abym
popatrzeæ na to z dwóch punktów widzenia. Oczy-
wiœcie jako pracownik ochrony zdrowia rozu-
miem to, ¿e musimy mieæ poczucie jakiegoœ bez-
pieczeñstwa, ale czy prawa pacjenta s¹ tu nale¿y-
cie usadowione? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jest to ostatnie pytanie.
W takim razie proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Pani Senator, powiem pani tak: z mojego pun-

ktu widzenia, nie lekarza, ale cz³onka rz¹du, te
prawa naprawdê zosta³y rzetelnie zabezpieczone.
Nigdy do tej pory nie by³y tak zabezpieczone. S¹ tu
wprowadzone zupe³nie nowe narzêdzia. Pacjent
mo¿e sam stawaæ w s¹dzie, mo¿e ustanowiæ swo-
jego pe³nomocnika, jest równoprawn¹ stron¹ po-
stêpowania. Tak dotychczas nie by³o, w ustawie,
która dziœ jeszcze obowi¹zuje, tej starej, z 1989 r.,
tego nie by³o. Jest równie¿ coœ, co powinno byæ,
czyli mo¿liwoœæ odwo³ania siê. Je¿eli pacjent nie
zgadza siê z wyrokiem s¹du lekarskiego, to mo¿e
siê odwo³aæ do s¹du powszechnego. By³a nawet
próba ustalenia czegoœ takiego, ¿eby na przyk³ad
sêdziowie zawodowi mogli wchodziæ w sk³ad s¹du

lekarskiego. W³aœciwie przychylaliœmy siê do ta-
kiego stanowiska. Uwa¿aliœmy, ¿e mo¿e w tym
momencie, gdyby taki sêdzia czuwa³ nad prawid-
³owym postêpowaniem w s¹dzie lekarskim, nie
trzeba by³oby potem odwo³ywaæ siê do s¹du po-
wszechnego. Zwróciliœmy siê jednak w tej sprawie
do ministra sprawiedliwoœci i on orzek³, ¿e w myœl
ustawy o s¹dach powszechnych, która obowi¹zu-
je, nie jest mo¿liwe sprawowanie jakiejkolwiek in-
nej funkcji i w innym miejscu przez sêdziów
s¹dów powszechnych – poza s¹dami powsze-
chnymi. Kiedy uzyskaliœmy tak¹ informacjê pra-
wn¹, musieliœmy siê z tym pogodziæ. A taki by³ ró-
wnie¿ wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej – ich
zdaniem by³oby to dobre, oni te¿ czuliby siê lepiej,
gdyby mieli zawodowego prawnika usadowionego
przez pañstwo, który by nad tym czuwa³. To poka-
zuje, ¿e Naczelna Rada Lekarska by³a otwarta
w tej sprawie. Maj¹c tak¹ opiniê ministra spra-
wiedliwoœci, który zdefiniowa³ nam, ¿e tak stano-
wi ustawa, nie mogliœmy post¹piæ inaczej. Myœli-
my jednak, ¿e skoro mamy w tej chwili ustawê
o prawach pacjenta i skoro mamy rzecznika praw
pacjenta – on te¿ jest stron¹, do której pacjent za-
wsze mo¿e siê zwróciæ w tym postêpowaniu, je¿eli
bêdzie mia³ w¹tpliwoœæ – to interesy pacjenta bê-
d¹ teraz tak zabezpieczone, jak nigdy do tej pory
nie by³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Twardowski: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Jak rozumiem, pan senator Krajczy zabierze

g³os jako pierwszy dyskutant.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jest to d³ugo oczekiwana ustawa, która noweli-

zuje ustawê z 1996 r., a tak¿e tê z 1989 r. Celem
ustawy jest przyjêcie unormowañ dostosowaw-
czych do obecnego modelu ochrony zdrowia
i zwi¹zanych z nim warunków funkcjonowania
samorz¹du lekarskiego. Zmienia ona materiê od-
powiedzialnoœci zawodowej lekarzy. Projekt usta-
wy ma tak¿e dostosowaæ polskie ustawodawstwo
do wyroków Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w zakresie zakomunikowanym Radzie Mi-
nistrów w skargach dotycz¹cych naruszenia gwa-
rancji rzetelnego procesu s¹dowego.

W pytaniach do pana ministra pojawia³y siê tu
ju¿ pewne sprawy, o których chcia³bym tylko
przypomnieæ. Mianowicie tê ustawê opiniowa³
miêdzy innymi generalny inspektor ochrony da-
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nych osobowych i pierwszy prezes S¹du Najwy¿-
szego. Generalny inspektor ochrony danych oso-
bowych zg³asza³ w¹tpliwoœci w zakresie zwi¹za-
nym z art. 50 ust. 1 – chodzi o zakres danych za-
wartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o wyko-
rzystanie danych czy te¿ o uprawnienia Naczelnej
Rady Lekarskiej do weryfikowania danych uzys-
kanych od lekarzy. W¹tpliwoœci budzi³ tak¿e
art. 52 ust. 4, w którym mowa jest o udostêpnia-
niu informacji Centralnego Rejestru Lekarzy in-
nych ni¿ œciœle dotycz¹cych ¿ycia zawodowego,
jak na przyk³ad nazwisko rodowe, poprzednie na-
zwisko, obywatelstwo, jak równie¿ art. 49 ust. 9,
dotycz¹cy innych dokumentów, które s¹ uznane
za istotne przez lekarza, do³¹czanych do jego akt
osobowych. Chodzi³o te¿ o art. 89 i inne dane, któ-
re okreœlaj¹ to¿samoœæ oskar¿onego. Ponadto g³ó-
wny inspektor ochrony danych osobowych od-
niós³ siê do kwestii postêpowania z dokumentacj¹
medyczn¹ w przypadku œmierci lekarza prowa-
dz¹cego indywidualn¹ praktykê lekarsk¹ lub in-
dywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹.

Z kolei pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego sku-
pi³ siê w swojej opinii na czêœci projektu, maj¹cej
znaczenie dla pewnoœci obrotu prawnego ochrony
praw obywateli i orzecznictwa s¹dów pañstwo-
wych. Jego uwagi odnosz¹ siê do izb jako osób
prawnych, prezesa rady izby lekarskiej oraz re-
prezentowania izby lekarskiej w obrocie prawnym
– jest to art. 27 i art. 41, przenoszenia kompeten-
cji organów izb – art. 26 ust. 4, art. 40 ust. 4, a tak-
¿e relacji miêdzy organami izb lekarskich
a S¹dem Najwy¿szym oraz odpowiedzialnoœci za-
wodowej lekarzy. W czêœci opinii dotycz¹cej odpo-
wiedzialnoœci zawodowej pierwszy prezes S¹du
Najwy¿szego zwróci³ uwagê na mo¿liwoœæ ograni-
czenia pokrzywdzonemu dostêpu do akt sprawy –
art. 57 ust. 5, oraz na prawnokarn¹ terminologiê
ustawy w œwietle konstytucyjnej zasady prawa do
s¹du, podnosz¹c, ¿e s¹d lekarski nie jest s¹dem
w rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej. Cho-
dzi o terminologiê w art. 61 ust. 1.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Oczywiœcie
zapyta³em samorz¹dowców, lekarzy dzia³aj¹cego
na moim terenie zarz¹du izby lekarskiej, czy do
tego projektu, który by³ ju¿ w Senacie, który by³
wczeœniej przyjêty przez Senat, zg³aszaj¹ jakieœ
zastrze¿enia, czy maj¹ w¹tpliwoœci wobec tej
ustawy. Jednak nie mieli, by³a wrêcz proœba do
Wysokiego Senatu, aby nasza poprawka, popraw-
ka Senatu w art. 120a, zosta³a przyjêta przez Wy-
soki Senat. Dotyczy ona zapisu, ¿e okrêgowe izby
lekarskie s¹ nastêpc¹ prawnym dzia³aj¹cych od
1950 r. okrêgowych izb lekarskich oraz okrêgo-
wych izb lekarskich dentystycznych i s¹ upra-
wnione, je¿eli nie narusza to ujawnionego w ksiê-
dze wieczystej… itd., itd. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Klimowicz.
Zapraszam.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Procedujemy dziœ ustawê niezwykle wa¿n¹ dla

œrodowiska lekarskiego, ustawê o izbach lekar-
skich. Samorz¹d lekarski d³ugo na ni¹ czeka³. Sa-
morz¹d, który jest niezwykle wa¿ny i niezbêdny
dla prawid³owego funkcjonowania nowoczesnego
pañstwa. Izby lekarskie stanowi¹ bowiem nieza-
le¿ny samorz¹d lekarzy, którego zadaniem jest
nadzór nad sumiennym wykonywaniem pracy
zgodnie z zasadami etyki zawodowej, troska o to,
reprezentowanie i wyra¿anie stanowiska w spra-
wach zwi¹zanych ze zdrowiem i polityk¹ zdrowot-
n¹ pañstwa.

Pierwsze izby lekarskie za³o¿ono w zaborze
pruskim, w Poznaniu i na Œl¹sku. W Ma³opolsce
i na Œl¹sku Cieszyñskim powsta³y one we Lwowie
i w Krakowie, na mocy ustawy z 1881 r. i reskryp-
tu namiestnika Galicji z 1893 r. W zaborze rosyj-
skim w³adze nie pozwoli³y na utworzenie izb le-
karskich.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci izby
lekarskie powo³ano ustaw¹ z 1921 r. o ustroju
i zakresie dzia³ania izb lekarskich. Powsta³o wte-
dy szeœæ izb: warszawsko-bia³ostocka, krakow-
sko-kielecka, ³ódzka, poznañska, lwowska i lu-
belska. Izby wileñska i œl¹ska powsta³y w 1924 r.
Ówczesne izby mia³y du¿e uprawnienia. Lekarz
móg³ wykonywaæ praktykê dopiero po zarejestro-
waniu siê w takiej izbie, która regulowa³a warunki
pracy i p³ace lekarzy oraz ich wzajemne stosunki,
a tak¿e dba³a o wysoki poziom wykonywania za-
wodu. Dziêki takim dzia³aniom zapewniano leka-
rzom szacunek w spo³eczeñstwie polskim.

Naczelna Izba Lekarska reprezentowa³a leka-
rzy w kraju i za granic¹, by³a instancj¹ odwo³aw-
cz¹ od zarz¹dzeñ okrêgowych izb lekarskich. Na-
czelna rada wydawa³a dziennik urzêdowy, w któ-
rym publikowano zarz¹dzenia w³adz i Naczelnej
Rady Lekarskiej, sprawozdania izb i wyroki
s¹dów lekarskich. Praca w radzie izby mia³a cha-
rakter spo³eczny.

Po II wojnie œwiatowej w³adze komunistyczne
rozpoczê³y systematyczne niszczenie samorz¹du
lekarskiego. Izby traktowano jako wroga w³adzy
ludowej, jako instytucje zbyteczne i reakcyjne.
Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb le-
karskich i lekarsko-dentystycznych ostatecznie
po³o¿y³a kres ich dzia³alnoœci. Maj¹tek izb zosta³
przejêty przez Ministerstwo Zdrowia, zwi¹zek za-
wodowy pracowników s³u¿by zdrowia oraz miej-
sk¹ gospodarkê komunaln¹.
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Ustawy stalinowskie, jak ta o zniesieniu izb le-
karskich, i inne, które spowodowa³y powojenn¹
nacjonalizacjê znacznej czêœci maj¹tków prywat-
nych, uznaæ nale¿y za ra¿¹co bezprawne. Krzyw-
dzi³y one nie tylko samorz¹d lekarski, ale tak¿e
koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe, w³aœcicieli wiêk-
szych gospodarstw rolnych, gruntów warszaw-
skich, w³aœcicieli lasów, aptek i przedsiêbiorstw
tworz¹cych podstawowe ga³êzie gospodarki naro-
dowej oraz taboru ¿eglugi œródl¹dowej. Lista po-
szkodowanych jest d³uga. Po zniesieniu izb lekar-
skich lekarze zostali odsuniêci od czynnego dzia-
³ania, wt³oczono ich w masê innych pracowników
s³u¿by zdrowia.

Izby lekarskie odrodzi³y siê po 1989 r., przy-
wrócono je na podstawie ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u
ustaw¹ z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekar-
skich. Byæ mo¿e entuzjazm zwi¹zany z wydarze-
niami 1989 r. spowodowa³, ¿e nie zwrócono wtedy
uwagi na zawarte w ustawie sformu³owanie, ¿e
tworzy siê izby lekarskie, a przecie¿ samorz¹d ist-
nia³ ju¿ kilkadziesi¹t lat wczeœniej. Ten w³aœnie
zapis spowodowa³, ¿e mimo dwudziestu lat istnie-
nia odrodzonego samorz¹du œrodowisko lekar-
skie nie mo¿e powo³aæ siê na niew¹tpliw¹ ci¹g³oœæ
historyczn¹ i w zwi¹zku z tym nie mo¿e upomnieæ
siê o odebrane mu mienie. Chodzi tutaj o zwrot –
ju¿ by³a o tym mowa – trzech kamienic: dwóch
w Krakowie i jednej w Poznaniu. W Krakowie jed-
na z kamienic mieœci siê tu¿ przy rynku g³ównym,
posiada renesansowe sale, gdzie przed wiekami
królowa Jadwiga spotyka³a siê z Wilhelmem
Habsburgiem. Obecnie budynek niszczeje i wy-
maga natychmiastowego remontu. Wszystkie te
kamienice – o tym równie¿ ju¿ by³a mowa – zaku-
piono ze sk³adek lekarzy.

Dlatego zg³osi³em poprawkê, o której mówi³ pan
przewodnicz¹cy W³adys³aw Sidorowicz, przyjêt¹
jednomyœlnie przez wszystkich cz³onków Komisji
Zdrowia. Nie bêdê jej odczytywa³, tylko przytoczê
fragment ust. 1: okrêgowe izby lekarskie s¹ na-
stêpc¹ prawnym dzia³aj¹cych do 1950 r. okrêgo-
wych izb lekarskich oraz okrêgowych izb lekarsko-
-dentystycznych. Treœæ tego ustêpu – o czym ju¿
równie¿ mówi³ pan przewodnicz¹cy – jest to¿sama
z zapisem ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych z 13 paŸdziernika 1998 r., tylko w miejsce na-
zwy „Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych” umiesz-
czono termin „okrêgowe izby lekarskie”. Uwa¿am,
¿e jest to do zrobienia. Nie wolno nam siê zas³aniaæ
niemo¿noœci¹. Skoro ZUS, który nie istnia³ przed
wojn¹, przejmuje kamienice, jak to ma miejsce na
przyk³ad w Krakowie przy ulicy Batorego 3 – tam
dzia³aj¹ przychodnie, które, jak wszystko na to
wskazuje, zostan¹ stamt¹d usuniête i ZUS prze-
jmie ten budynek – to nie widzê powodu, aby izby
lekarskie, które istnia³y przed wojn¹, nie mog³y
odebraæ swojego maj¹tku.

Pani Joanna Szczepkowska powiedzia³a dwa-
dzieœcia lat temu, ¿e 4 czerwca 1989 r. w Polsce
skoñczy³ siê komunizm. Ja nie mogê siê do koñca
zgodziæ, ¿e siê skoñczy³, skoro do dzisiaj odczuwa-
my skutki stalinowskich ustaw. A ustawa
z 1950 r. zosta³a podpisana przez takich d¿entel-
menów jak Bierut i Cyrankiewicz. Tak ¿e bardzo
proszê szanownych pañstwa senatorów
o poparcie czternastej poprawki Komisji Zdrowia.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze, za przypomnienie

historii, ³¹cznie z epizodami losów dynastii ande-
gaweñskiej w Polsce.

Proszê bardzo, pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ szczególn¹ uwagê na roz-

dzia³ ustawy, który dotyczy mo¿e niewielkiego
procentu prowadzonych procesów leczenia, doty-
ka za to sytuacji niezwykle trudnych lub nawet
dramatycznych, takich jak na przyk³ad czyjeœ
trwa³e kalectwo czy œmieræ. Mo¿liwoœæ dochodze-
nia swoich praw w stosunku do lekarzy, którzy
pope³nili przewinienie zawodowe, i egzekwowania
odszkodowañ za b³êdy w sztuce wydaje siê w ta-
kich momentach podstawowym prawem obywa-
tela. Obecna sytuacja prawna, kiedy to wy³¹cznie
s¹dy lekarskie, lekarze, s¹ orzekaj¹cymi, oceniaj¹
swoich kolegów po fachu, stawia poszkodowane-
go lub jego rodzinê w du¿o gorszej sytuacji.

Niniejszy projekt ustawy ma równie¿ na celu
dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wyro-
ku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w zakresie wielokrotnie komunikowanym Radzie
Ministrów w skargach dotycz¹cych naruszenia
gwarancji rzetelnego procesu s¹dowego. Trybu-
na³ wskazywa³ w szczególnoœci na koniecznoœæ
przyznania stronom prawa do odwo³ania od orze-
czeñ s¹dów lekarskich do s¹du powszechnego,
koniecznoœæ ulepszenia przepisów dotycz¹cych
postêpowañ przed organami izb lekarskich, rów-
nie¿ z punktu widzenia ochrony praw ofiar b³êdów
lekarskich, koniecznoœæ zwiêkszenia zakresu
prawa do uczestniczenia w takich postêpowa-
niach przez pokrzywdzonych oraz poprawy spra-
wnoœci, szybkoœci i jawnoœci postêpowañ z zakre-
su odpowiedzialnoœci zawodowej. Szczególnie
wprowadzenie mo¿liwoœci odwo³ania siê do
s¹dów powszechnych zniweluje tê dysproporcjê
i jednoczeœnie, jak uwa¿am, bardzo korzystnie
wp³ynie na spo³eczny wizerunek tych zawodów ja-
ko zawodów zaufania publicznego.

Równie¿ wprowadzany w stosunku do lekarzy
obowi¹zek ubezpieczeniowy powinien zagwaran-
towaæ podniesienie poziomu jakoœci œwiadczo-
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nych us³ug medycznych. Przecie¿ ¿adna firma
ubezpieczeniowa nie pozostawi bez echa – a nale-
¿y to czytaæ: bez roszczeñ w stosunku do lekarza –
koniecznoœci i obowi¹zku wyp³acenia pacjentowi
odszkodowania za b³¹d w sztuce lekarskiej wyni-
kaj¹cy z braku umiejêtnoœci lub wiedzy. Nale¿y
mieæ tylko nadziejê, ¿e s¹dy zaczn¹ orzekaæ, wzo-
ruj¹c siê na ulubionych przez Polaków Stanach
Zjednoczonych i odszkodowania bêd¹ w takiej
wysokoœci, ¿e ofiary b³êdów lub pomy³ek bêd¹
mog³y godnie ¿yæ, bêd¹ mia³y zapewnione œrodki
na leki, utrzymanie i rehabilitacjê.Chodzi o to, by
to nie by³a ja³mu¿na. To jest oczywiœcie dobry kie-
runek zmian.

Troszeczkê odbiegaj¹c od tematu powiem, i¿
mam nadziejê, ¿e doczekamy siê wkrótce podob-
nych standardów rozwi¹zañ, mo¿e wprowadzenia
obowi¹zkowego ubezpieczenia, w dwóch ostatnich
dziedzinach, w których odpowiedzialnoœæ za b³êdy
lub celowe szkodliwe dzia³anie w trakcie pracy
w praktyce nie obowi¹zuje, a mianowicie w polityce
i w œwiecie mediów. Dzisiaj pytanie niewinnie za-
czynaj¹ce siê od s³ów „czy prawd¹ jest”, zadane
przez polityka, a nastêpnie bezkrytycznie lub celo-
wo powtarzane przez media, koñczy czêsto karierê
zawodow¹ osoby tym pytaniem dotkniêtej, a nieje-
dnokrotnie oznacza równie¿ dramat ca³ej jej rodzi-
ny. Pytaj¹cy, nawet wtedy, gdy natychmiast okazu-
je siê, ¿e k³ama³, pomawia³, z regu³y nie ponosi dziœ
¿adnej odpowiedzialnoœci, a o ewentualnych wyro-
kach s¹dów, wydanych po wielu latach, i symboli-
cznych karach nikt nie s³yszy i nikogo to nie intere-
suje. Mo¿e wprowadzenie podobnych standardów
do istniej¹cych w omawianej ustawie, by ci, którzy
dzisiaj swobodnie poruszaj¹ siê miêdzy prawd¹
ak³amstwem,us³yszeliwyroki liczonewsetkach ty-
siêcy z³otych,amo¿ewmilionach, imusieli je zap³a-
ciæ, sprawi³oby, ¿e trzy razy by siê zastanowili, za-
nim otworzyliby usta.

Nieuchronnoœæ, dotkliwoœæ kary i szybkoœæ za-
padania wyroków to s³owa kluczowe w ka¿dym
postêpowaniu, a w tych dziedzinach s¹ one szcze-
gólnie wa¿ne. Wprawdzie Juliusz S³owacki pisa³:
„chodzi mi o to, aby jêzyk giêtki powiedzia³ wszys-
tko, co pomyœli g³owa”, ale chyba nie do koñca to
przemyœla³, bo wstrzemiêŸliwoœæ w myœleniu
i w mowie w przypadku wielu g³ów by³aby wielk¹
cnot¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy prawd¹ jest, ¿e pan skoñczy³, Panie Sena-

torze?
(Senator Piotr G³owski: Tak, jest to prawd¹.

Dziêkujê.)
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
W takim razie pan senator Rafa³ Muchacki.
Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Ministrze!
Szanowni Pañstwo!

Ja powiem krótko, ta ustawa jest bardzo dobra.
Dziêkujê panu ministrowi za to, ¿e pan tak ³adnie
przedstawi³ stanowisko rz¹du dotycz¹ce tego
mienia, nastêpstwa, bo myœlê, ¿e ¿aden z senato-
rów nie bêdzie mia³ w¹tpliwoœci, jak w tej sprawie
g³osowaæ. Dobrze równie¿ siê sta³o, ¿e w tej usta-
wie nie dopuszczono do zburzenia autonomii te-
rytorialnej izb lekarskich, które odrodzi³y siê czy
powsta³y po 1989 r. Wiemy, jakie by³y projekty. To
jest te¿ du¿y plus i dziêkujê za to.

Rozmawia³em z lekarzami dentystami i muszê
powiedzieæ, ¿e oni w du¿ym stopniu niejako nie
upieraj¹ siê przy tym, ¿eby w tej chwili wnosiæ tê
poprawkê. Uwa¿am, ¿e jest czas na to, ¿eby nawet
wróciæ do sprawy i j¹ przedyskutowaæ. Tak jak
pan minister powiedzia³, jesteœmy w tej chwili
w trakcie wyborów i nie ma sensu zaburzanie te-
go, co jest, zw³aszcza ¿e rzeczywiœcie rozmawia-
³em z kilkoma izbami lekarskimi na terenie kraju
i one tego problemu nie widz¹. Niezale¿nie od tego
trzeba byæ otwartym na problem. Myœlê, ¿e po no-
wym roku, po wyborze nowych w³adz bêdzie mo¿-
na do tego tematu wróciæ. Jeszcze raz dziêkujê za
tê ustawê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Czelej.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Trudno nie zgodziæ siê z opini¹ o koniecznoœci

dokonania zmian w ustawie o izbach lekarskich.
Dotychczasowa, obowi¹zuj¹ca od dwudziestu lat
regulacja zdaniem ustawodawcy i zgodnym zda-
niem wszystkich klubów parlamentarnych, ale
przede wszystkim zdaniem pacjentów i samego
œrodowiska lekarzy, od dawna ju¿ nie przystaje do
naszych czasów. Tym bardziej na aprobatê zas³u-
guje fakt, ¿e rz¹d tym razem zdecydowa³ siê przed-
stawiæ ca³kiem nowy projekt ustawy, a nie po raz
kolejny nowelizowaæ obowi¹zuj¹ce prawo.

Ustawa, wprowadzaj¹c nowy porz¹dek fun-
kcjonowania izb lekarskich, w wielu miejscach
podtrzymuje obecne dobre zasady ich dzia³ania.
Zgodnie z postulatem Prawa i Sprawiedliwoœci
oraz znacznej czêœci œrodowiska lekarskiego
ustawa nie burzy dotychczasowego modelu orga-
nizacyjnego samorz¹du lekarskiego, pozostawia-
j¹c tak¹ sam¹ liczbê izb lekarskich. Nadal wiêc
o ewentualnych zmianach liczby i terytorialnego
zakresu dzia³ania bêd¹ decydowa³y same izby, co
jest podkreœleniem idei ich samorz¹dnoœci.
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Dobre dla œrodowiska, dla ca³ego œrodowiska
lekarskiego wydaje siê tak¿e pozostanie przy po-
cz¹tkowym zapisie projektu i nieuleganie rady-
kalnym propozycjom zg³aszanym przez niektóre
œrodowiska stomatologów. Domagaj¹c siê zwiêk-
szenia autonomii swojego zawodu, postulowali
oni rozdzielenie sposobu wybierania delegatów
na zjazd krajowy oraz do w³adz okrêgowych i kra-
jowych izb lekarskich. Budzi³o to du¿e kontrower-
sje i moim zdaniem dobrze siê stanie, je¿eli taki
zapis nie zostanie ostatecznie wprowadzony.

Pomimo podtrzymania niektórych rozwi¹zañ
dotychczasowych, w mojej opinii ustawa ju¿
choæby ze wzglêdu na samo sprecyzowanie celów
i zadañ samorz¹du lekarskiego usankcjonuje ist-
nienie nowej jakoœci korporacji zrzeszaj¹cej leka-
rzy. Z jednej strony bêdzie ona staæ na stra¿y do-
brego wykonywania zawodu, dbaj¹c o wysokie
kwalifikacje, przestrzegaj¹c zasad zatrudniania
lekarzy w placówkach s³u¿by zdrowia, a z drugiej
strony bêdzie dbaæ o wysoki standard œwiadczo-
nych us³ug i przestrzeganie zasad odpowiedzial-
noœci, któr¹ ka¿dy lekarz powinien ponosiæ
w zwi¹zku z wykonywanym zawodem.

Nowa ustawa wprowadza wiele s³usznych
zmian, a najwiêksze z nich proponowane s¹
w s¹downictwie lekarskim. Zmiany te dostosowa-
no do standardów obecnie obowi¹zuj¹cych w ko-
deksie karnym. Ustawa dostosowuje tak¿e pol-
skie przepisy do wyroków Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka w Strasburgu, który wska-
za³ koniecznoœæ przyznania stronom mo¿liwoœci
odwo³ania siê od orzeczeñ s¹dów lekarskich do
s¹du powszechnego. Trybuna³ w Strasburgu za-
leci³ te¿ zwiêkszenie praw pacjentów do ucze-
stnictwa w postêpowaniach przed organami le-
karskimi. Postêpowanie w sprawie odpowie-
dzialnoœci zawodowej bêdzie odt¹d dwuinstan-
cyjne. S³usznie te¿ rozszerzono katalog kar
przewidzianych dla lekarzy w tym postêpowa-
niu. Kolejn¹ dobr¹ zmian¹, bêd¹c¹ odpowiedzi¹
na oczekiwania spo³eczne pacjentów oraz œro-
dowisk lekarzy, jest wprowadzenie obowi¹zko-
wego ubezpieczenia lekarzy od odpowiedzialno-
œci cywilnej za szkody wyrz¹dzone podczas wy-
konywania zawodu.

Uregulowania nowej ustawy, choæ wskaza-
³em tylko niektóre, oceniam pozytywnie. Spra-
wniejsze funkcjonowanie samorz¹du lekarzy
umo¿liwi mu lepsze sprawowanie funkcji nad-
zorczych, zaœ zmiany w zasadach funkcjonowa-
nia systemu odpowiedzialnoœci zawodowej leka-
rzy poprawi¹ sytuacjê pacjentów bêd¹cych ofia-
rami b³êdów lekarskich oraz wp³yn¹ korzystnie
na wizerunek zawodu lekarza jako zawodu zau-
fania spo³ecznego.

Podsumowuj¹c, chcê powiedzieæ, ¿e cieszê siê,
¿e uda³o siê ponad podzia³ami politycznymi po-

prowadziæ konstruktywn¹ dyskusjê, w efekcie
której powsta³ projekt ca³kiem nowej ustawy o iz-
bach lekarskich, maj¹cej szansê dobrze s³u¿yæ
w przysz³oœci zarówno lekarzom, jak i pacjentom.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ.
Zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z aplauzem nale¿y przyj¹æ ustawê, która

w sposób kompleksowy reguluje zasady dzia³ania
samorz¹du lekarskiego oraz zasady dotycz¹ce od-
powiedzialnoœci lekarza. Wprowadzono tu roz-
wi¹zania, które s¹ w³aœciwie analogiczne do roz-
wi¹zañ, jakie istniej¹ w innych samorz¹dach za-
wodowych, mam tu na myœli zw³aszcza samorz¹d
zawodowy adwokacki. Wprowadzono te¿ roz-
wi¹zania, które maj¹ byæ remedium na dotych-
czasowe wady, jakie wystêpowa³y, g³ównie w za-
kresie postêpowania dyscyplinarnego, wytykane
przez orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu. Istnieje wiêc mo¿-
liwoœæ rozpoznania w ostatniej instancji sprawy
odpowiedzialnoœci lekarza przez niezawis³y s¹d,
a nie koñczy siê to na postêpowaniu korporacyj-
nym. Wprowadzono równie¿ zasadê, która nie za-
wsze istnia³a i która by³a te¿ krytykowana, zgod-
nie z któr¹ lekarz ma prawo korzystaæ z pomocy
obroñcy przybranego spoza cz³onków korporacji,
czyli z pomocy adwokata czy radcy prawnego. S¹
to rozwi¹zania nowoczesne, które ca³kowicie
spe³niaj¹ standardy przyjête w demokratycznych
spo³eczeñstwach.

Chcia³bym przy okazji przypomnieæ, ¿e samo-
rz¹d lekarski ma du¿e tradycje, o czym wspomi-
na³ mój przedmówca, pan senator Klimowicz.
Jest to samorz¹d, którego znaczenie by³o pod-
kreœlane równie¿ przez to, ¿e posiada³ okreœlony
maj¹tek konieczny do wype³niania przez niego
okreœlonych funkcji. Dlatego ta propozycja
zmiany, czyli wprowadzenia przez Senat po-
prawki zmierzaj¹cej do przywrócenia istnienia
maj¹tku dla obecnego samorz¹du, kontynuacji
tego przedwojennego samorz¹du i istniej¹cego
do lat piêædziesi¹tych, a zlikwidowanego przez
system komunistyczny, wydaje siê bardzo celo-
wa. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e zas³uguje to na
poparcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Fetliñska zapraszam.
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Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e ta bardzo wa¿na dla
œrodowiska lekarskiego ustawa zostanie uchwa-
lona. Trzeba przyznaæ, ¿e zawód lekarski jest za-
wodem zaufania publicznego i jest niezwykle wa¿-
ny dla ka¿dego cz³owieka, zw³aszcza wtedy, kiedy
cz³owiek znajduje siê w pozycji horyzontalnej, w pi-
¿amie czeka na wizytê lekarsk¹ i na pomoc. Wtedy
w³aœnie najbardziej docenia siê ten zawód. Cza-
sem, na co dzieñ, w mediach i przez spo³eczeñstwo
jest on przedstawiany nie bardzo korzystnie, ale
ka¿dy go docenia, gdy potrzebuje tej pomocy.

Historia zawodu lekarza i samorz¹du lekar-
skiego to w³aœciwie historia wielu Judymów.
Piêknie pokazuje to nasza literatura polska, ale
tak¿e ¿ycie, chocia¿by wspó³czeœnie – dzisiaj
w Krakowie dzia³a pani doktor Janosikowa, tak
jest ona nazywana. Ma przez to k³opoty z prawem,
ale proszê pañstwa, wype³nianie przez ni¹ misji
zawodowej, jej rozumienie etyki lekarza jest god-
ne podziwu. Wola³abym, ¿eby pani doktor mia³a
odpowiednie warunki, to znaczy ¿ebyœmy my
stworzyli jej takie warunki, by nie musia³a prze-
kraczaæ prawa, ale ¿eby mog³a pomagaæ, ponie-
wa¿ bezdomnych i ludzi w trudnej sytuacji jest
bardzo wielu. I daj nam, Bo¿e, takich lekarzy, któ-
rzy zawsze bêd¹ myœleæ przede wszystkim o pa-
cjencie.

Jeœli chodzi o zawód lekarza, to mog³abym po-
wiedzieæ znacznie wiêcej, ale powiem mo¿e tylko
tyle, ¿e 3 grudnia odbêdzie siê konferencja na te-
mat zawodu lekarza na ziemiach polskich w XIX
i XX wieku, odbêdzie siê ona w sali konferencyjnej
Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszam. Zostanie
tam przedstawionych wiele przyk³adów pracy le-
karzy. Ja na przyk³ad bêdê mówi³a o tym, jak
w ma³ym miasteczku Bie¿uniu lekarze wp³ynêli
na rozwój miasta, nie tylko na sferê zdrowotn¹,
ale tak¿e kulturaln¹, artystyczn¹, jak wiele po-
tencja³u tkwi³o w tych ludziach i jak wiele wnieœli
oni do polskiej kultury i polskiej pañstwowoœci.

Chcia³abym te¿ podkreœliæ, ¿e bardzo popieram
wniosek, poprawkê pana senatora Klimowicza,
a¿eby uszanowaæ przedwojenny dorobek lekarzy
i ¿eby zwróciæ im mienie, na które zapracowali,
które jest te¿ efektem ich ciê¿kiej pracy. Wielu le-
karzy by³o bogatych, ale te¿ wielu by³o takich, któ-
rzy nie dorobili siê nawet mieszkania, nie byli
w stanie wykszta³ciæ swoich dzieci, a to dlatego, ¿e
tak bardzo anga¿owali siê w pracê. Dorobili siê za
to spo³ecznie wa¿nych instytucji. Dlaczego wiêc
mamy im nie zwróciæ tego, co im siê po prostu na-
le¿y, co wypracowali? Jest przecie¿ ci¹g³oœæ histo-
ryczna i powinniœmy to uszanowaæ.

Trzecia sprawa, któr¹ chcê poruszyæ, to lekarze
dentyœci. Zwrócili siê oni do mnie z proœb¹, a¿eby
wzi¹æ pod uwagê problem ich mniejszoœci – bo jest

ich tylko 22% w du¿ej grupie lekarzy – i problem
mo¿liwoœci ich pe³nej reprezentacji. S¹ pewne od-
rêbnoœci w kwestii sprawowania praktyki – denty-
œci maj¹ wiêksz¹ samodzielnoœæ gospodarcz¹, s¹
w wiêkszym stopniu zwi¹zani z prawem gospo-
darczym i w ogóle maj¹ wiêksz¹ samodzielnoœæ
cechuj¹c¹ wolne zawody ni¿ wiêkszoœæ lekarzy
pracuj¹cych etatowo. W zwi¹zku z tym maj¹ te¿
swoje problemy.

W zasadzie przygotowa³am stosown¹ poprawkê
do art. 12, ale jej nie z³o¿ê, poniewa¿ przekona³
mnie do tego pan minister Twardowski. A przeko-
na³ mnie jednym argumentem: ¿e ministerstwo
bêdzie siê ws³uchiwa³o w g³os lekarzy i ¿e bêdzie,
w razie potrzeby, otwarte na inicjatywy ustawowe,
a¿eby zmieniæ pewne regulacje zgodnie z oczekiwa-
niami lekarzy. Nie przekona³ mnie pan minister
stwierdzeniem, ¿e w tej chwili trwa kampania spra-
wozdawczo-wyborcza do izb lekarskich i wprowa-
dzenie zmianyby to zaburzy³o.Nie,nie zaburzy³oby,
bo prawo nie dzia³a wstecz, mo¿na by wiêc by³o do-
koñczyæ obecn¹ kampaniê na zasadach ze starej
ustawy, a w przysz³ej braæ pod uwagê nowe zasa-
dy. Tak ¿e to nie by³ dobry argument. Ale to, ¿e mi-
nisterstwo bêdzie siê ws³uchiwaæ w g³osy lekarzy,
jest dla mnie istotne. Myœlê, ¿e bêdziemy do tego
siê odwo³ywaæ, jeœli nadal œrodowisko lekarzy den-
tystów bêdzie siê o zmiany ubiega³o.

Koñcz¹c, chcê powiedzieæ tak: cokolwiek by mó-
wiæ o naszych lekarzach, nasza historia i nasze
obecne obserwacje ich piêknej dzia³alnoœci warte
s¹ docenienia i podkreœlenia. Zw³aszcza ¿e tak bar-
dzo ³atwo niszczy siê dzisiaj autorytety, bardzo ³at-
wo, niemal w jednej chwili, media mog¹ z bardzo
pozytywnej postaci uczyniæ czarny charakter, na
podstawie jednego czynu podsumowaæ bardzo ne-
gatywnie ca³e ¿ycie danej osoby. Ja jako pielêg-
niarka tak na co dzieñ czasem narzekam na nasze
stosunki miêdzyzawodowe i wola³abym, ¿eby one
by³y lepsze, piêkniejsze, niemniej jednak chcê pod-
kreœliæ, ¿e zawód lekarza nale¿y naprawdê doce-
niaæ, chroniæ, poniewa¿ ta praca to jest wielka in-
westycja w nasze zdrowie, ale tak¿e w gospodarkê,
bo zdrowe spo³eczeñstwo to jest najwiêkszy kapita³
spo³eczny. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e przemówienia

do protoko³u z³o¿yli senatorowie Ryszka i Smu-
lewicz*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, dziêkujê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie
uwierzytelniania dokumentów.

Tekst ustawy to druk nr 683, a sprawozdania
komisji – nr 683A i 683B.

Komisja Ustawodawcza jest reprezentowana
przez pana senatora Leona Kieresa.

Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest chyba ju¿ moje ósme wyst¹pienie w tej

sprawie, poniewa¿ mamy tu do czynienia z inicja-
tyw¹ ustawodawcz¹ Senatu. Senat przyj¹³ projekt
ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelnia-
nia dokumentów, fakt ten mia³ miejsce 19 maja
tego roku, nastêpnie odby³y siê dwa posiedzenia
plenarne Sejmu – na pierwszym przedstawia³em
projekt naszej inicjatywy ustawodawczej, a na
ostatnim, 16 lipca tego roku, Sejm przyj¹³ tê usta-
wê. W miêdzyczasie odby³y siê te¿ posiedzenia Ko-
misji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka oraz pod-
komisji powo³anej przez tê komisjê w Sejmie.

Mogê powiedzieæ, ¿e Sejm odniós³ siê ¿yczliwie
do naszego projektu ustawy, wprowadzaj¹c tylko
poprawki, które podnios³y wartoœæ merytoryczn¹
tego projektu, oraz dokona³ kilku zmian w syste-
matyce ustawy oraz zmian redakcyjnych. Przypo-
minam pañstwu, ¿e rzecz idzie o uproszczenie po-
stêpowania w zwi¹zku z dokumentami przedsta-
wianymi do celów dowodowych przez pe³nomoc-
ników stron w postêpowaniach cywilnych, jak te¿
administracyjnych czy s¹dowoadministracyj-
nych. Do tej pory w zasadzie dokumenty, które
by³y wykorzystywane w tych postêpowaniach
przez w³aœciwe organy lub s¹dy, s¹dy powszechne
lub s¹dy administracyjne, musia³y byæ przedsta-
wiane w oryginale lub uwierzytelniane w postêpo-
waniu przed notariuszem. W zasadzie tylko w wy-
padku tak zwanego postêpowania nakazowego
uwierzytelnienie udzielonego pe³nomocnictwa
mog³o byæ stwierdzone przez samego pe³nomocni-
ka, a wiêc adwokata czy radcê prawnego. Nasza
propozycja, zaakceptowana przez Sejm, idzie
w kierunku tego, by poœwiadczenia odpisu doku-
mentów by³y sporz¹dzane przez pe³nomocników
stron – adwokatów, radców prawnych, radców
prokuratorii generalnej, doradców podatkowych,
rzeczników patentowych – i ¿eby te poœwiadczenia
by³y dokumentami stwierdzaj¹cymi urzêdowo is-
tnienie dokumentu o okreœlonej treœci. Ta proble-
matyka by³a tutaj szczegó³owo wyjaœniana, dys-
kutowana, nie bêdê wiêc jej ju¿ omawia³ ani wra-
ca³ do tych dyskusji.

Gdy idzie o poprawki Sejmu, które Komisja
Ustawodawcza w pe³ni aprobuje, one, jak ju¿ po-
wiedzia³em, podnosz¹ wartoœæ tego rozwi¹zania.
Mianowicie w odpowiednich postanowieniach
projektu ustawy dodaje siê rozwi¹zania mówi¹ce
o tym, ¿e organ w³aœciwy, przed którym toczy siê
postêpowanie, mo¿e w razie w¹tpliwoœci za¿¹daæ
urzêdowego poœwiadczenia podpisu strony, która
udzieli³a pe³nomocnictwa, oraz ¿e poœwiadczenie
powinno zawieraæ podpis adwokata lub innego
pe³nomocnika, datê i oznaczenie miejsca jego
sporz¹dzenia, a na ¿¹danie – równie¿ godzinê do-
konania czynnoœci. Jednoczeœnie, i to jest bardzo
istotne, w obecnym art. 10, który w naszym
przed³o¿eniu by³ jednostk¹ redakcyjn¹ oznaczo-
n¹ jako art. 2, uwzglêdniono elektroniczne postê-
powanie upominawcze poprzez dodanie zdania
mówi¹cego, ¿e „pe³nomocnik obowi¹zany jest
przy pierwszej czynnoœci procesowej do³¹czyæ do
akt sprawy pe³nomocnictwo z podpisem moco-
dawcy lub wierzytelny odpis pe³nomocnictwa”.
Tego przepisu nie stosuje siê w przypadku doko-
nania czynnoœci procesowej w elektronicznym
postêpowaniu upominawczym, jednak tak¿e
w tym postêpowaniu pe³nomocnik powinien po-
wo³aæ siê na pe³nomocnictwo, wskazuj¹c jego da-
tê, zakres oraz okolicznoœci wymienione w art. 87.

No i wreszcie przepisy wprowadzaj¹ce. Ze
wzglêdu na elektroniczne postêpowanie upomi-
nawcze, a tak¿e wymogi postêpowañ cywilnego
i administracyjnego wprowadzono przepis mó-
wi¹cy o tym, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie 1 stycznia,
z wyj¹tkiem tego w³aœnie wymienionego przeze
mnie art. 10, który wejdzie w ¿ycie z dniem 31 gru-
dnia 2009 r.

Panie Marsza³ku, dziêkujê za udzielenie g³osu.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Cichonia,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja postanowi³a na posiedzeniu przyj¹æ tê

propozycjê bez zastrze¿eñ, nie zosta³y zg³oszone
¿adne poprawki. Propozycje zmian ustawodaw-
czych s¹ jak najbardziej na czasie i zgodne z du-
chem uproszczenia procedury, zw³aszcza ¿e doty-
cz¹ one osób zaufania publicznego, do jakich nie-
w¹tpliwie zaliczaj¹ siê adwokaci, radcowie prawni
i doradcy podatkowi. Doprawdy brak wystarcza-
j¹co powa¿nych powodów, ¿eby oni nie mogli
uwierzytelniaæ dokumentów w toku postêpowa-
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nia, a zabezpieczeniem przed ewentualnym nad-
u¿yciem jest zawsze instytucja polegaj¹ca na tym,
¿e druga strona mo¿e domagaæ siê okazania ory-
gina³u dokumentu. Dlatego opinia komisji jest
tutaj jak najbardziej pozytywna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ ma pytania do sprawozdawców?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Marsza³ku, wyra¿am du¿e zadowolenie

z tej zmiany ustawy, która stanowi realny krok
w stronê odformalizowania procedur. WyraŸnie
widaæ to na przyk³adzie art. 89 k.p.c., pozwala-
j¹cego do tej pory adwokatowi, radcy prawnemu,
rzecznikowi patentowemu jedynie na uwierzytel-
nienie udzielonego mu pe³nomocnictwa. W efek-
cie nieraz dochodzi³o do paradoksów polega-
j¹cych na przyk³ad na wymaganiu do³¹czenia
w postêpowaniu notarialnie poœwiadczonych od-
pisów dokumentów, które nie by³y kwestionowa-
ne ani co do istnienia, ani co do prawdziwoœci
przez drug¹ stronê. Proponowana zmiana przy-
znaje okreœlonym podmiotom mo¿liwoœæ uwie-
rzytelnienia odpisu udzielonego im pe³nomocni-
ctwa oraz odpisów innych dokumentów wykazu-
j¹cych ich umocowanie.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Czy w zwi¹zku
z tym podmioty te bêd¹ mog³y dla potrzeb danego
postêpowania, w którym wystêpuj¹ jako pe³no-
mocnicy, uwierzytelniaæ równie¿ kserokopie wypi-
sów z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub
z Krajowego Rejestru S¹dowego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.
Pan senator Cichoñ i potem pan senator Kie-

res, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Tak, oczywiœcie wszelkie dokumenty, które bêd¹

wykorzystywane w postêpowaniach, bêd¹ mog³y
byæ uwierzytelniane. Przy czym, proszê pamiêtaæ,
¿e przedstawiony dokument nie bêdzie mia³ mocy
dokumentu oryginalnego, natomiast sam akt uwie-
rzytelnienia jest dokumentem urzêdowym. Do tego
aktu uwierzytelnienia bêdzie przedstawiony doku-
ment odnosz¹cy siê do orygina³u i mo¿e byæ to
przedmiotem badania w postêpowaniu, je¿eli oczy-
wiœcie druga strona bêdzie to kwestionowa³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Chcia³bym zapytaæ o poœwiadczanie kopii, zwyk-
³ej kserokopii. Ostatnio mia³em okazjê coœ za³at-
wiaæ, chodzi³o o dokument wydany za granic¹
w jêzyku obcym – mia³em dostarczyæ kserokopiê
tego dokumentu. I notariusz za¿¹da³, abym
przedstawi³ t³umaczenie. Czy ta procedura rów-
nie¿ w przypadku dokumentu w jêzyku obcym,
kiedy to t³umaczenie na jêzyk polski nie jest mi do
niczego potrzebne… Czy przy uwierzytelnianiu
bêdzie koniecznoœæ dokonania tego t³umaczenia?
Dziêkujê.

Senator Leon Kieres:
Proszê pamiêtaæ, to samo zreszt¹ mówi³ pan se-

nator Muchacki, ¿e pe³nomicnik ma poœwiadczaæ
odpis dokumentu za zgodnoœæ z orygina³em. Tak
wiêc w ka¿dym przypadku, je¿eli podstaw¹ po-
œwiadczenia bêdzie kopia, mo¿na kwestionowaæ
to poœwiadczenie i w ostatecznoœci domagaæ siê
orygina³u. Je¿eli pan tego nie zakwestionuje, to to
poœwiadczenie bêdzie mia³o walor poœwiadczenia
urzêdowego.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Senatorze, chodzi³o mi o sytuacjê, kiedy
nikt nie kwestionuje… Ode mnie wymagano t³u-
maczenia tego dokumentu tylko do samego po-
œwiadczenia.

(Senator Leon Kieres: A to dlatego, ¿e…)
Trochê siê dziwiê, dlatego ¿e mogê poœwiadczaæ

dokument w jêzyku polskim, na przyk³ad jak¹œ
skomplikowan¹ dokumentacjê techniczn¹, której
notariusz nie rozumie tak samo, jak nie rozumie
jêzyka chiñskiego, przepraszam za takie poró-
wnanie…

(Senator Leon Kieres: Tak, tak.)
Dla mnie jest dziwne, ¿e kserokopiê… Nota-

riusz wykona³ tê odbitkê i dokument jest taki
sam, wiêc po co to t³umaczenie? Czy ¿eby adwo-
kat móg³ poœwiadczyæ taki dokument, bêdzie
musia³ zastosowaæ te same procedury co nota-
riusz, czy te¿ bêdzie móg³ poœwiadczaæ bez t³u-
maczenia?
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Senator Leon Kieres:

Myœlê, ¿e pan minister Czaja na to pytanie od-
powie… Pan dyrektor, przepraszam.

Ale proszê pamiêtaæ, ¿e s¹ pewne przepisy, któ-
re wprost wymagaj¹ przedstawienia t³umaczenia
dokumentu z orygina³u. Na przyk³ad, jeœli chce
pan tworzyæ w Polsce przedstawicielstwo czy od-
dzia³ przedsiêbiorcy zagranicznego, musi pan
przedstawiæ wypis z rejestru tego przedsiêbiorcy
z t³umaczeniem na jêzyk polski, bo tego wymaga
ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Ja nie s¹dzê, ¿e w tym wypadku potrzebne by-
³oby to t³umaczenie na jêzyk polski, chyba ¿e mia-
³oby ono istotne znaczenie dla celów dowodo-
wych, tak bym to powiedzia³. Byæ mo¿e nota-
riusz…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A mo-
¿e mia³ po prostu znajomego t³umacza.)

Nie s¹dzê. Nie s¹dzê, ¿eby to by³o postêpowanie
prawid³owe, ale byæ mo¿e notariusz z ostro¿noœci
procesowej, ¿eby póŸniej nie naraziæ siê na zarzut
klienta, któremu poœwiadcza³ to notarialnie, ¿e
nie zwróci³ jego uwagi na to, ¿e byæ mo¿e w postê-
powaniu bêdzie wymagane t³umaczenie doku-
mentu, tego oryginalnego, na jêzyk polski, za-
¿¹da³ t³umaczenia na jêzyk polski. Tylko tak bym
to wyt³umaczy³.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A mo-
¿e po prostu mia³ znajomego t³umacza.)

A, tego to ju¿ nie wiem, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, uwierzytelniona kopia bêdzie

mia³a moc dokumentu urzêdowego?

Senator Leon Kieres:
Nie, nie kopia. Akt uwierzytelniaj¹cy tê kopiê

ma walor dokumentu urzêdowego.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Tak, jasne.)
To jest w³aœnie ta ró¿nica. My chcieliœmy po-

cz¹tkowo, ¿eby ten dokument mia³ taki sam walor
jak orygina³. Ministerstwo Sprawiedliwoœci wy-
t³umaczy³o nam, ¿e by³oby to jednak zbyt du¿e ry-
zyko, ze wzglêdu miêdzy innymi na ró¿nego rodza-
ju w¹tpliwoœci podnoszone tak¿e tutaj. Ludzie s¹
tylko ludŸmi. St¹d te¿ sam akt stwierdzaj¹cy, ¿e ta
kopia, jak mówiliœmy, jest zgodna z orygina³em,
jest dokumentem urzêdowym. S¹d lub druga
strona mo¿e to zakwestionowaæ, powiedzieæ w ten
sposób: nie wierzê adwokatowi, radcy prawnemu,

¿e mówi prawdê – albo mo¿e to zakwestionowaæ
z innych wzglêdów – chcê orygina³u, a nie stwier-
dzenia, ¿e ten dokument jest kopi¹ zgodn¹ z orygi-
na³em. I w tym wypadku przeciwnik musi w po-
stêpowaniu przedstawiæ orygina³.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Wobec tego pójdê dalej. Jakie konsekwencje

bêdzie rodzi³a taka sytuacja, w której oka¿e siê, ¿e
nie ma mo¿liwoœci przed³o¿enia na ¿¹danie strony
orygina³u, bo na przyk³ad zagin¹³? Jakie reperku-
sje mo¿e to zrodziæ? Czy nie obawia siê pan, ¿e
mo¿e to zrodziæ daleko niekorzystn¹ sytuacjê pro-
cesow¹?

Senator Leon Kieres:
Tak jest w ka¿dej sytuacji. Panie Senatorze.

Przecie¿ pan by³… przepraszam, pan jest proku-
ratorem, bo pewne zawody id¹ z nami do koñca
¿ycia, nie wykonuje pan tego zawodu, ale pan do-
brze wie, ¿e wówczas powstaje problem odpowie-
dzialnoœci prawnokarnej oraz cywilnej, odszko-
dowawczej za poœwiadczenie nieprawdy. Ja sam
w pewnych postêpowaniach musia³em na pod-
stawie zeznañ œwiadków dowodziæ zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego przez moich rodziców, bo
akt siê zawieruszy³ w urzêdzie stanu cywilnego na
Podlasiu, a rzecz mia³a miejsce zaraz po II wojnie
œwiatowej. By³y czynione wzmianki, by³y inne do-
kumenty, ale nagle siê okaza³o, ¿e zaginê³y chyba
ksiêgi, i trzeba by³o to wszystko odtwarzaæ. Orygi-
na³u nie by³o. I dopiero przed s¹dem musieliœmy
odtwarzaæ fakt zawarcia tego zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego, czyli akta stanu cywilnego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do sprawozdawcy? Nie

ma.
Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Wrona,

chcia³by coœ powiedzieæ? Rozumiem, ¿e bêdzie je-
szcze do pana to samo pytanie.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Przyszed³em w³aœciwie w trak-

cie wypowiedzi pana profesora Kieresa i przekaza-
no mi, ¿e by³a pewna kontrowersja dotycz¹ca do-
kumentów w jêzyku obcym. Chcia³bym tylko do
tej kwestii siê odnieœæ, poniewa¿ je¿eli chodzi
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o kwestie generalne, to wszystko zosta³o przed-
stawione. Rz¹d absolutnie popiera ten projekt
i jest wdziêczny Senatowi, bo przecie¿ jest to ini-
cjatywa Senatu.

A je¿eli chodzi o te t³umaczenia, to jêzykiem,
który obowi¹zuje we wszystkich procedurach,
zgodnie z ustaw¹ o jêzyku polskim, jest jêzyk pol-
ski. Tak ¿e wszystkie dokumenty w jêzyku obcym
musz¹ byæ t³umaczone w postêpowaniach s¹do-
wych i administracyjnych na jêzyk polski. Nie-
mniej jednak je¿eli by³aby potrzeba przedstawie-
nia dokumentów w jêzyku obcym, to oczywiœcie
odpowiedzialnoœæ za to uwierzytelnienie spoczy-
wa na osobie dokonuj¹cej go. I to jest kwestia jego
odpowiedzialnoœci, tego, czy on uzna, ¿e to, co mu
siê przedk³ada jako kopiê, jest zgodne z orygina-
³em, czy nie. Bo tu tylko o to chodzi. Je¿eli uzna –
gdy to jest napisane na przyk³ad w jêzyku arab-
skim – ¿e nie jest w stanie zapewniæ o tej zgodno-
œci, gdy¿ nie zna alfabetu arabskiego, to po prostu
tego nie uwierzytelni. A je¿eli uwierzytelni, to zna-
czy, ¿e bierze za to odpowiedzialnoœæ, podpisuj¹c
siê i opatruj¹c ten dokument stosown¹ pieczêci¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Muszê powiedzieæ, ¿e jestem trochê tym zdzi-
wiony, bo jest to po prostu jak badanie w matema-
tyce tak zwanego izomorfizmu: znaczek taki –
znaczek taki, znaczek taki – znaczek taki…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dok³adnie tak.)

Nie trzeba wiedzieæ, do czego te znaczki w grun-
cie rzeczy s³u¿¹.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: To prawda. Co pra-
wda nie wiem, czy by³bym w stanie zapewniæ, ¿e to
jest to samo…)

Po prostu takie same obrazki.
Proszê bardzo, jeszcze pan senator Wojcie-

chowski ma pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Pan marsza³ek s³usznie zauwa¿y³, ¿e tak
naprawdê to s¹ obrazki, bo to t³umaczenie w ¿a-
den sposób nie mo¿e wp³yn¹æ ani na treœæ jednego
dokumentu, ani na treœæ drugiego dokumentu,
tej kopii z kserokopiarki. Jest to oczywiœcie obra-
zek i chodzi o to, czy ten obrazek jest taki sam, czy
jest inny, czy odbi³ go sam notariusz i podpisa³, ¿e
go odbi³, czy te¿ w jakiœ sposób dosz³o do podmie-
nienia. Ale je¿eli on to odbi³ na kserokopiarce
i podpisa³, ¿e on to odbi³, to jest to to samo. Jeœli

zaœ chodzi o sam¹ treœæ tego dokumentu, to on nie
jest w stanie sprawdziæ t³umaczenia ani z treœci¹
orygina³u, ani z treœci¹ tej kserokopii. Wiêc po co
to t³umaczenie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jest to kosztowne. Obywatel jest obci¹¿ony ko-
sztami, i to sporymi, w zale¿noœci od…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Mo¿na, Panie Mar-
sza³ku?)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Naturalnie, ¿e tak, to jest kwestia procedur, ale
to jest poza t¹ ustaw¹, ustawa w ogóle tego nie do-
tyczy. Pos³ugujemy siê jêzykiem polskim. Jednak
w postêpowaniu dowodowym mo¿e oczywiœcie
byæ potrzeba zapoznania siê z orygina³em w jêzy-
ku obcym, jak najbardziej. I w takiej sytuacji ten,
który uwierzytelnia ten obrazek, jak tu s³usznie
pan senator u¿y³ takiego s³owa, bierze po prostu
za to odpowiedzialnoœæ. I to, co pan senator mó-
wi³, w³aœciwie potwierdza celowoœæ tej noweliza-
cji, tej zmiany, a raczej tej ustawy, bo to jest zu-
pe³nie nowa ustawa, tej zmiany procedur, ponie-
wa¿ to jest w³aœnie trudnoœæ techniczna i napraw-
dê nie ma ¿adnego uzasadnienia, ¿eby obywatel
musia³ iœæ do notariusza po to, ¿eby potwierdziæ
ten obrazek, ¿eby potwierdziæ, ¿e to, co przedk³a-
da w organie administracji czy w s¹dzie, jest zgod-
ne z tym obrazkiem oryginalnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, a nie uwa¿a pan, ¿e katalog
jest otwarty… Czy to jest otwarty czy zamkniêty
katalog osób zaufania publicznego? S¹ wymienie-
ni adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy
lub doradca podatkowy. A sêdzia?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: No, nie nale¿y…)

A lekarz w sprawie swojej recepty? Ja pytam
dlatego, ¿e… W tej chwili jest wprowadzana ta
reforma pomocy prawnej i pojêcie „adwokat” bê-
dzie obejmowa³o i osobê wystêpuj¹c¹ przed
s¹dem, i tego, kto jest upowa¿niony z racji przy-
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nale¿noœci do samorz¹du adwokackiego.
W przysz³oœci bêd¹ to, powiedzmy, ludzie po
przeszkoleniu czy zastêpcy procesowi, ministe-
rialni. By³a szko³a Duracza i po szeœciu mie-
si¹cach mo¿na by³o byæ… W przysz³oœci te¿ mo-
¿e bêdziemy mieli adwokatów rz¹dowych po sze-
œciu miesi¹cach takiego przygotowania. Czy
wiêc to jest katalog otwarty, czy zamkniêty?
I czy za ka¿dym razem bêdziemy nowelizowaæ
ten przepis, gdy bêdziemy komuœ dawaæ prawo
do poœwiadczania dokumentów? Czy nie zrêcz-
niej by³oby daæ taki zapis, ¿e ka¿dy mo¿e to robiæ
w zakresie swojej w³aœciwoœci, a na przyk³ad
rozporz¹dzeniem ministra sprawiedliwoœci re-
gulowaæ zakres tych podmiotów? Czy za ka¿dym
razem trzeba bêdzie nowelizowaæ tê ustawê? To
pytanie towarzysz¹ce, ¿eby przybli¿yæ, dlaczego
pytam, czy to jest katalog otwarty, czy zamkniê-
ty. Czy to jest numerus clausus i czy za ka¿dym
razem trzeba bêdzie ustaw¹ ten numerus clau-
sus poszerzaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pan senator by³ ³askaw dotkn¹æ dwóch wa¿-
nych kwestii. Najpierw siê ustosunkujê do tej,
która by³a podniesiona na marginesie.

Dementujê jakiekolwiek pog³oski, ¿e po szkole
Duracza, szeœciu miesi¹cach przygotowania bê-
dzie mo¿na wykonywaæ jakiekolwiek us³ugi pra-
wnicze.

(Piotr Andrzejewski: No, ju¿ taka szko³a by³a
i wszystko jest mo¿liwe.)

Nie jest to mo¿liwe. Chcia³bym powiedzieæ z ca-
³¹ moc¹, ¿e taka sytuacja jest niemo¿liwa. Nigdy
w Polsce nie bêdzie tak, ¿eby mo¿na by³o wykony-
waæ tak wa¿ne us³ugi zaufania publicznego, jaki-
mi s¹ us³ugi prawnicze, po jakichœ tam szeœcio-
miesiêcznych przeszkoleniach, to nie jest w ogóle
mo¿liwe. Musz¹ byæ studia prawnicze zakoñczo-
ne tytu³em magistra, a potem jeszcze aplikacja
i praktyka.

Ale przechodzê do pytania, które pan senator
zada³. To rzeczywiœcie wa¿na kwestia. Myœmy siê
nad tym zastanawiali. Myœlê, ¿e kierunek, o któ-
rym pan senator mówi³, jest s³uszny, tylko ¿e my
robimy pierwszy krok. Rzeczywiœcie obecnie jest
to lista zamkniêta.

(Senator Piotr Andrzejewski: Numerus clausus.)

Tak, numerus clausus.
Ale w przysz³oœci nale¿a³oby siê zastanowiæ,

czy nie obdarzyæ tym zaufaniem, bo to jest jednak
pewien wyraz zaufania ustawodawcy do osób,
które…

(Senator Piotr Andrzejewski: Do kompetencji
tych osób.)

Tak, to prawda. Myœlê, ¿e taki kierunek nale¿y
rozwa¿yæ i iœæ w takim kierunku w przysz³oœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Projekt zosta³ wniesiony przez Senat.
Senatorowie zadali ju¿ wszystkie pytania, któ-

re by³y niezbêdne.
Otwieram dyskusjê.
Do protoko³u z³o¿y³ wyst¹pienie pan senator

Bisztyga*.
W zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.
Wnioski legislacyjne nie zosta³y z³o¿one.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 682,
a sprawozdania komisji w drukach nr 682A
i 682B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
senatora Leona Kieresa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Sprawa te¿ ma zwi¹zek z nasz¹ inicjatyw¹

ustawodawcz¹, ale poœredni. Przypominam
pañstwu, ¿e 14 maja tego roku Senat, a nastêp-
nie 16 lipca 2009 r. Sejm przyjê³y ustawê o zmia-
nie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi, w obydwu przypadkach
bez ¿adnych kontrowersji. Mianowicie w art. 18
prawa o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi dodano §4 w brzmieniu: „Sêdzia,
który orzeka³ w postêpowaniu s¹dowym w spra-
wie skargi na decyzjê, nie mo¿e orzekaæ w postê-
powaniu s¹dowym dotycz¹cym tej samej spra-
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wy po wznowieniu postêpowania administracyj-
nego”.

Rzecz idzie o bardzo proste zagadnienie:
w przypadku kolejnych postêpowañ sêdzia, który
bra³ udzia³ w rozpatrywaniu sprawy w postêpo-
waniu s¹dowoadministracyjnym normalnym,
zwyczajnym, bo zosta³a z³o¿ona skarga, powinien
byæ wy³¹czony z dalszego trybu, je¿eli sprawa
wróci³a do s¹du, bo wznowiono postêpowanie.
A postêpowanie wznawia siê w ró¿nych przypad-
kach, przyk³adowo wówczas gdy dosz³o do przed-
stawienia dowodów, które nie powinny byæ przed-
stawione itd. To jest sugestia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. My podjêliœmy nasz¹ inicjatywê w wy-
niku wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
14 paŸdziernika 2008 r. Sprawa wydawa³a siê za-
mkniêta, jednak rz¹d wyst¹pi³ z w³asnym projek-
tem nowelizacji art. 18, uznaj¹c, ¿e zakres noweli-
zacji tego artyku³u powinien byæ szerszy. Miano-
wicie sêdzia, który bra³ udzia³ w postêpowaniu
zwyczajnym przy rozpatrywaniu sprawy, po
wznowieniu postêpowania powinien byæ z niej
wy³¹czony, ale to wy³¹czenie powinno siê odnosiæ
nie tylko do skargi na decyzjê, ale tak¿e do posta-
nowienia. S¹d bowiem mo¿e wydaæ w tej samej
sprawie w postêpowaniu zwyczajnym nie tylko
orzeczenie w zwi¹zku ze skarg¹, ale tak¿e posta-
nowienie, na przyk³ad postanowienie o umorze-
niu postêpowania.

St¹d te¿ propozycja rz¹dowa, zaakceptowana
przez Sejm, jak powiedzia³em, jest dalej id¹ca.
Brzmi ona nastêpuj¹co: w tym samym art. 18 do-
daje siê postanowienie w pkcie 6 paragrafu 1,
w którym wymienia siê przes³anki, kiedy sêdzia
jest wy³¹czony ze sprawy na mocy samej ustawy.
Miêdzy innymi dodaje siê nowy przypadek, kiedy
nast¹pi wy³¹czenie sêdziego z udzia³u w postêpo-
waniu na mocy ustawy. I tak: kiedy sprawa doty-
czy skargi na decyzjê albo postanowienie, je¿eli
w prowadzonym wczeœniej postêpowaniu
w sprawie bra³ on udzia³ w wydaniu wyroku lub
postanowienia koñcz¹cego postêpowanie
w sprawie. Na przyk³ad bra³ udzia³ w sk³adzie
orzekaj¹cym o umorzeniu postêpowania,
a umorzenie postêpowania nastêpuje w formie
postanowienia. Z umorzeniem postêpowania
mamy do czynienia wówczas, gdy skar¿¹cy
skutecznie wycofa³ skargê, gdy strona zmar³a
lub gdy postêpowanie z innych przyczyn sta³o
siê bezprzedmiotowe.

Komisja Ustawodawcza wnosi o przyjêcie tej
inicjatywy bez poprawek. Jest ona oczywista
i uzasadniona merytorycznie. Zwróciliœmy tylko
uwagê przedstawicielom Ministerstwa Sprawied-
liwoœci, ¿e ta propozycja mog³a byæ zg³oszona
wówczas, gdy przeprowadzaliœmy w³asn¹ kon-
cepcjê nowelizacji art. 18 prawa o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê o przedstawienie stanowiska

Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
senatora Stanis³awa Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa zosta³a szczegó³owo omówiona przez

mojego szanownego przedmówcê, pana senatora,
profesora Leona Kieresa, zatem ograniczê siê tyl-
ko do tego, jakie stanowisko zajê³a Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w dniu 5 lis-
topada 2009 r. po rozpatrzeniu przedmiotowej
ustawy.

Ustawa nie budzi³a ¿adnych kontrowersji. Wy-
dawa³o siê – i w dalszym ci¹gu uwa¿am, ¿e tak jest
– i¿ konsekwentnie uzupe³nia katalog przypad-
ków, które dotycz¹ wy³¹czenia sêdziego na mocy
ustawy. Dlatego te¿ Komisja Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji zwraca siê do Wysokiej Izby
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do naszych sprawozdawców?

Nie ma.
Rozumiem, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci

zajmuje przychylne stanowisko.
Czy wobec tego s¹ jakieœ pytania do ministra?

Minister musia³ wyjœæ. W zwi¹zku z tym, jeœli nie
ma pytañ, to…

(G³os z sali: Jest, jest.)
Jest? Przepraszam, bo s¹dzi³em, ¿e minister

Wrona…
Wobec tego poproszê pana prezesa Rz¹dowego

Centrum Legislacji.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana? Pytañ nie ma.

Wobec tego…
(G³os z sali: Jest pytanie.)
Jest?

Senator Piotr Andrzejewski:

Jest pytanie. Dlaczego trzeba by³o a¿ orzecze-
nia Trybuna³u Konstytucyjnego, skoro sprawa
jest tak oczywista i praktycznie narusza³o to za-
sady poprawnego funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwoœci i praworz¹dnoœci w pañstwie?
Zasada: nemo iudex in causa sua, jest elementem
tradycji ³aciñskiej co najmniej od dwóch tysiêcy
lat dla…
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I dla-
czego parlament tego nie stosuje?)

I dlaczego trzeba by³o a¿ orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego, ¿eby to siê znalaz³o w przepisie
prawnym? Takie pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo. To trudne pytanie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Wywa¿anie otwar-

tych drzwi.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, to jest po-

trzebne. Ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego a¿
przez trybuna³? Co robi³y centra legislacyjne dba-
j¹ce o praworz¹dnoœæ? Co robi³ Sejm i Senat? Te¿
pytamy. Ale to nie do nas nale¿y. Kodeksy uchwa-
lamy prawid³owo.)

Przecie¿ Sejm to robi ci¹gle, na przyk³ad w ko-
misjach œledczych.

Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Problem
wynikn¹³ dopiero z rozbie¿nej linii orzecznictwa
s¹dów, bo wydawa³o siê, ¿e dotychczasowa regu-
lacja, przewiduj¹ca okreœlone przes³anki wy-
³¹czenia sêdziów, jest na tyle jasna, ¿e nie wyma-
ga dalszej ingerencji ustawodawczej. Dopiero
orzecznictwo spowodowa³o…

(Senator Piotr Andrzejewski: …naruszanie tej
zasady przez s¹d.)

Okaza³o siê, ¿e mo¿e byæ to interpretowane
w ró¿ny sposób. St¹d wyrok trybuna³u, który je-
dnoznacznie wskaza³, w którym kierunku nale¿y
pójœæ. W zwi¹zku z tym…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak
zwany upadek obyczajów, co starsi pañstwo do-
skonale odczuwaj¹.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê.
Przepraszam, Panie Marsza³ku, musia³em to

powiedzieæ, bo jest to te¿ przyczynek do tego, jak
dzisiaj funkcjonuj¹ s¹dy i co oznacza niezawis-
³oœæ sêdziowska. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
I nie tylko.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.

Do protoko³u swoje przemówienia z³o¿yli pan
senator Bisztyga i pan senator Smulewicz*.

Nikt wiêcej siê nie zg³osi³, wobec tego zamykam
dyskusjê.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: informacja Mini-
stra Skarbu Pañstwa na temat prywatyzacji ma-
j¹tku Skarbu Pañstwa, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem sektora energetycznego.

Pragnê powitaæ obecnych na posiedzeniu
przedstawicieli ministra Skarbu Pañstwa, sekre-
tarza stanu Burego i podsekretarza stanu Lesz-
kiewicza. Bardzo mi mi³o panów powitaæ.

Zapraszam do przedstawienia sprawozdania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu ministra Skarbu Pañ-

stwa przedstawiæ krótk¹ informacjê na temat
przebiegu prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañ-
stwa, ze szczególnym po³o¿eniem nacisku na
rok 2009 i realizacjê planu prywatyzacyjnego
w latach 2008–2011, a jeœli chodzi o pytania,
ewentualne uwagi, to bêdziemy do pañstwa dys-
pozycji z panem ministrem Burym, który odpo-
wiada w ministerstwie za sektor energetyczny,
wiêc wszystkich pytañ wys³uchamy, a potem na
nie odpowiemy.

Szanowni Pañstwo, w tym pierwszym, wprowa-
dzaj¹cym wyst¹pieniu chcia³bym siê skupiæ na
czterech sprawach. Ten temat pojawi³ siê ju¿ na
posiedzeniu w³aœciwej komisji i wówczas odby³a
siê szczegó³owa dyskusja na temat poszczegól-
nych projektów, bran¿, uwarunkowañ, szans itd.,
wiêc ja króciutko w to wprowadzê, a potem bê-
dziemy te tematy rozwijaæ.

Chcia³bym przede wszystkim zwróciæ uwagê
na cele, które sobie stawiamy w Ministerstwie
Skarbu Pañstwa i w rz¹dzie, realizuj¹c procesy
prywatyzacyjne. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to,
¿e nie jest tak, jak wskazywa³oby na to wra¿enie,
które mo¿na odnieœæ po ws³uchaniu siê w debatê
publiczn¹, ¿e jedynie cel fiskalny i ³atanie dziury
bud¿etowej to jest to, co zwi¹zane jest w jakiœ
szczególny sposób z prywatyzacj¹. Powie-
dzia³bym, ¿e jest wrêcz odwrotnie. Staramy siê re-
alizowaæ cele prywatyzacyjne, maj¹c na uwadze
takie elementy, jak wsparcie dla spó³ek, których
Skarb Pañstwa jest w³aœcicielem lub wspó³w³a-
œcicielem, maj¹c na uwadze potrzeby inwestycyj-
ne poszczególnych podmiotów, potrzeby kapita³o-
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we, potrzeby w zakresie know-how, potrzeby w za-
kresie kultur organizacyjnych. Wydaje siê, ¿e w³a-
œnie czas dekoniunktury gospodarczej jest takim
czasem, w którym nasze podmioty potrzebuj¹
szczególnego wsparcia, a prywatyzacja, oferuj¹c
ró¿nego rodzaju mo¿liwoœci w tym zakresie, jest
do tego najbardziej predystynowana.

Procesy prywatyzacyjne, jakie prowadzimy –
zwracam na to uwagê – maj¹ tak¿e cele fiskalne,
niew¹tpliwie. Aczkolwiek, gdy za chwilê bêdziemy
rozmawiaæ z Wysok¹ Izb¹ na temat konkretnych
projektów prywatyzacyjnych, to pañstwo zoba-
cz¹, ¿e nie ten cel jest najwa¿niejszy, bo gdyby tak
by³o, to na przyk³ad nie by³oby problemu ze sprze-
da¿¹ spó³ki Enea. Dla nas wa¿ne jest to, ¿ebyœmy
mieli œwiadomoœæ wartoœci aktywów, które oferu-
jemy, ¿ebyœmy mieli œwiadomoœæ tego, ¿e nie
chcemy sprzedawaæ szybko i tanio, lecz chcemy
sprzedawaæ dla dobra tych podmiotów, maj¹c na
myœli i realizuj¹c interes Skarbu Pañstwa, ale
tak¿e chc¹c uzyskaæ jak najlepsze warunki w od-
niesieniu do poszczególnych bran¿.

Proces prywatyzacyjny realizujemy w sposób
systemowy. Po raz pierwszy w ubieg³ym roku zo-
sta³ przygotowany i przyjêty plan prywatyzacji na
cztery lata, do 2011 r., który obejmuje oko³o oœ-
miuset podmiotów, ta liczba siê zmienia wraz
z up³ywem czasu, realizacj¹ poszczególnych pro-
jektów, a jednoczeœnie procesy komercjalizacji
przedsiêbiorstw pañstwowych powoduj¹, ¿e do-
chodz¹ nowe podmioty. W zwi¹zku z tym ju¿ raz
na pocz¹tku tego roku zaktualizowaliœmy ten
plan, potem pojawi³a siê trzecia aktualizacja, ta
z sierpnia bie¿¹cego roku, pod robocz¹ nazw¹
„kluczowe spó³ki do prywatyzacji”, o której za
chwilê powiem jeszcze kilka zdañ. Mamy wiêc sy-
stem, który okreœla dok³adnie podmioty, wykaz
podmiotów przeznaczonych do prywatyzacji, try-
by, w jakich te podmioty s¹ prywatyzowane, a tak-
¿e harmonogram czasowy, podzielony na kolejne
lata, to jest rok 2009, rok 2010 i rok 2011.

Przystêpuj¹c do prywatyzacji, kierujemy siê
tak¿e programami rz¹dowymi. Wœród tych naj-
bardziej znanych jest program dla elektroenerge-
tyki. Jest to program, który zosta³ teraz zmienio-
ny, dlatego ¿e rz¹d niedawno przyj¹³ program po-
lityki energetycznej do 2030 r. To z tych doku-
mentów wynika na przyk³ad koncepcja prywaty-
zacji w energetyce. Za chwilê powiem o tym, co,
jak i w jaki sposób prywatyzujemy. Inne doku-
menty rz¹dowe to strategia dzia³alnoœci górni-
ctwa wêgla kamiennego, strategia czy polityka
rz¹du dla przemys³u naftowego oraz strategia dla
przemys³u chemicznego.

Oczywiœcie, jak pañstwo doskonale wiedz¹,
procesy prywatyzacyjne nie s¹ ³atwe. Proces pry-
watyzacyjny to nie jest proces, który trwa miesi¹c
czy dwa. Trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e gdy za-

czynamy jakiœ proces prywatyzacyjny, to jego ko-
niec widzimy w perspektywie co najmniej czy oko-
³o dwunastu miesiêcy. Czasem trwa to troszkê
krócej, czasem troszkê d³u¿ej, ale rok to jest taki
minimalny czas, w którym udaje siê nam przepro-
wadziæ ca³¹ procedurê, bo trzeba przygotowaæ do-
kumentacjê, trzeba wy³oniæ doradcê, który przy-
gotowuje analizê przedprywatyzacyjn¹, wycenê
danej spó³ki, i dopiero na tej podstawie, gdy ta wy-
cena zostaje odebrana przez w³aœciwe komórki
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, mo¿emy zaofe-
rowaæ dane aktywo do sprzeda¿y, wybieraj¹c od-
powiedni tryb. W zale¿noœci od tego, czy mamy do
czynienia z trybem negocjacji, który jest najd³u¿-
szy, czy mamy do czynienia z przetargiem, czy
z aukcj¹ publiczn¹, które s¹ krótsze, zmienia siê
czas realizacji poszczególnych projektów, bo
wp³ywa to na czas, ale nie tylko na czas, tak¿e na
sposób ich realizacji. Negocjacje to tryb, który sto-
sujemy w przypadku bardziej skomplikowanych
podmiotów, bo daj¹ one mo¿liwoœæ prowadzenia
rozmów z potencjalnymi inwestorami, ich weryfi-
kacji i wy³onienia krótkiej listy, a potem jednego
potencjalnego partnera, ale daj¹ te¿ mo¿liwoœæ
prowadzenia rozmów o planach inwestycyjnych,
o pakietach socjalnych. Aukcja zaœ zosta³a wpro-
wadzona w ubieg³ym roku, tak¿e dziêki g³osom
Wysokiej Izby, w nowelizacji ustawy o prywatyza-
cji i komercjalizacji w³aœnie po to, ¿eby w odnie-
sieniu do niektórych podmiotów zastosowaæ
szybki tryb, to jest og³oszenie, danie czasu i wy-
stawienie na aukcji danego aktywa.

Prywatyzacja to tak¿e oczywiœcie dosyæ skom-
plikowane procedury wewnêtrzne, to uzyskanie
w koñcowej fazie procesów prywatyzacyjnych od-
powiednich zgód w³aœciwych organów, na przy-
k³ad UOKiK, a w przypadku podmiotów, które
uczestnicz¹ w procesach, a nie pochodz¹ z krajów
Unii Europejskiej, zgody ministra spraw wewnê-
trznych i administracji. Czêsto te¿ jest tak, ¿e pro-
wadzimy procesy prywatyzacyjne, prowadzimy je
do samego koñca, a koñcz¹ siê one na etapie szu-
kania inwestora, dlatego ¿e nie ma chêtnych na
poszczególne aktywa. Muszê tutaj wyraŸnie po-
wiedzieæ, ¿e liczba takich podmiotów wzrasta. Ma
to pewnie zwi¹zek z dekoniunktur¹ i z tym, ¿e sy-
tuacja na rynkach œwiatowych, globalnych, po-
woduje, ¿e nie zg³aszaj¹ siê chêtni. W tym roku
mamy ju¿ oko³o osiemdziesiêciu takich projek-
tów, które przeprowadziliœmy od pocz¹tku do
koñca, ale nie zakoñczy³y siê one znalezieniem in-
westora.

Je¿eli chodzi o dane statystyczne, i to jest dru-
ga kwestia, to mo¿e tak króciutko. Prawie osiem-
set podmiotów jest zaoferowanych do sprzeda¿y
do roku 2011. W tej chwili rozpoczêliœmy procesy
prywatyzacyjne w blisko siedmiuset podmiotach.
Oko³o 85% podmiotów zaplanowanych do prywa-
tyzacji do koñca roku 2011 jest ju¿ uruchomiona.
Jeœli chodzi o procesy prywatyzacyjne, to w tej
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chwili… Niektóre zosta³y zakoñczone, niektóre s¹
rozpoczynane, ale ogólnie trwaj¹ czterysta szeœæ-
dziesi¹t trzy procesy prywatyzacyjne . W tylu spó-
³kach prowadzimy sprzeda¿, zbycie w ró¿nych for-
mu³ach i w ró¿nych trybach. W stu szeœædziesiê-
ciu oœmiu podmiotach poszukujemy aktualnie
inwestora, czyli jesteœmy na etapie finalnym.
Gdyby podsumowywaæ jakiœ okres, to od pocz¹t-
ku obowi¹zywania planu prywatyzacji, czyli od
kwietnia ubieg³ego roku zakoñczyliœmy postêpo-
wania prywatyzacyjne w stu siedemdziesiêciu
trzech podmiotach, a w tym roku, od pocz¹tku ro-
ku, zakoñczyliœmy siedemdziesi¹t jeden projek-
tów. Do koñca roku mamy zaplanowane jeszcze
piêædziesi¹t cztery projekty, czyli bêdziemy mieæ
ponad sto dwadzieœcia projektów prywatyzacyj-
nych. Dla porównania, abyœmy mogli zobaczyæ
skalê tego zjawiska, mogê podaæ, ¿e w roku 2006
czterdzieœci jeden projektów zosta³o zakoñczo-
nych, w roku 2007 – szeœædziesi¹t osiem.

Kolejne dane. Mamy trzydzieœci dwa wnioski
od jednostek samorz¹du terytorialnego o komu-
nalizacjê spó³ek. Tak¿e zmiany ustawowe wpro-
wadzone w ostatnich miesi¹cach spowodowa³y,
¿e mamy mo¿liwoœæ prawn¹ oferowania samo-
rz¹dom bezp³atnie akcji danych spó³ek i staramy
siê to czyniæ, dlatego ¿e Skarb Pañstwa, który jest
w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem w tej chwili
jeszcze ponad tysi¹ca stu podmiotów, w tym zaso-
bie, w tym portfelu, ma tak¿e wiele podmiotów,
które nijak siê maj¹ do strategicznych zadañ pañ-
stwa. One s¹ po prostu lokalnymi przedsiêbior-
stwami, których wspó³w³aœcicielem z powodze-
niem mo¿e byæ jednostka samorz¹du terytorial-
nego albo gmina, albo powiat, albo województwo.

Skomercjalizowaliœmy w tym roku trzydzieœci
piêæ przedsiêbiorstw pañstwowych. Proces ten
powoli dobiega koñca. W zwi¹zku z tym projekt
ustawy o nadzorze w³aœcicielskim – to jest taki
projekt ustawy, który zosta³ przygotowany w mi-
nisterstwie i jest ju¿ po konsultacjach miêdzyre-
sortowych w sta³ym komitecie Rady Ministrów,
który ma uchyliæ dotychczasow¹ ustawê o komer-
cjalizacji i prywatyzacji, i zast¹piæ j¹ – ju¿ nie prze-
widuje trybu prywatyzacji bezpoœredniej, ponie-
wa¿ proces komercjalizacji… po prostu liczba
przedsiêbiorstw pañstwowych jest coraz mniej-
sza i ten proces powoli siê koñczy.

Czas przejœæ do konkretnych projektów. Pry-
watyzujemy w ró¿ny sposób w zale¿noœci od tego,
jaka formu³a jest w danej chwili najlepsza. Odpo-
wiednio do tego, tutaj znów bêdê polemizowa³ z te-
z¹ o celach fiskalnych, w kilku przypadkach wy-
korzystujemy Gie³dê Papierów Wartoœciowych.
Wprowadzamy spó³ki na gie³dê, dotychczas od
pocz¹tku 2008 r. wprowadziliœmy piêæ takich
spó³ek: Tarnowskie „Azoty”, Kopalnia Wêgla
„Bogdanka”, Enea, PKO BP –by³a niedawno emi-

sja – i Polska Grupa Energetyczna. W sumie uzys-
kaliœmy w ten sposób z rynku prawie 14 miliar-
dów z³. Od razu mo¿e porównam to do roku 2007,
kiedy by³a koniunktura. Wtedy z rynku œci¹gniêto
0,25, czyli 250 milionów z³. Myœmy w ci¹gu tych
osiemnastu, dziewiêtnastu miesiêcy, które minê-
³y, œci¹gnêli prawie 14 miliardów z³. Te pieni¹dze
nie trafi³y do bud¿etu pañstwa, tylko do spó³ek. Te
pieni¹dze trafi³y do spó³ek, a wiêc nie ³atamy tylko
dziury w bud¿ecie pañstwa, lecz tak¿e wykorzy-
stujemy dostêpne w prawie mechanizmy, by
œci¹gn¹æ kapita³ do spó³ek. Na przyk³ad Polska
Grupa Energetyczna, która w swym debiucie na
pocz¹tku listopada œci¹gnê³a z rynku prawie
6 miliardów z³, wszystkie te pieni¹dze przeznaczy
na swoje inwestycje.

Pozosta³e tryby to, tak jak mówi³em, oczywiœcie
negocjacje, aukcja. Aukcja, która zosta³a przez
parlament wprowadzona nowelizacj¹ ustawy
o prywatyzacji z grudnia ubieg³ego roku, spraw-
dza siê powiedzia³bym, œrednio. Wszyscy myœle-
liœmy, ¿e to bêdzie szybki sposób zaoferowania
aktywów prostych, ¿e bêd¹ chêtni, bêd¹ kupo-
waæ, nie bêdzie skomplikowanych procedur.
Okaza³o siê, ¿e nie jest to takie ³atwe. Do tej pory
odby³o siê czternaœcie aukcji, zaoferowaliœmy na
tych aukcjach dwadzieœcia osiem podmiotów, no
i niestety tylko cztery uda³o siê sprzedaæ. Na pozo-
sta³e nie by³o ¿adnych chêtnych. Przyspieszamy
z tym procesem, do koñca roku mamy jeszcze za-
planowanych piêtnaœcie aukcji, tak ¿e w sumie
bêdzie ich dwadzieœcia dziewiêæ w tym roku. Do
wystawienia mamy trzydzieœci cztery podmioty,
w sumie wystawimy w tym roku szeœædziesi¹t
dwa. Sposób jest dobry, je¿eli chodzi o szybkoœæ,
o tempo, ale efektywnoœæ tego narzêdzia jest taka
sobie.

Je¿eli mówimy o konkretnych podmiotach, to
wa¿ny jest dokument przyjêty przez Radê Mini-
strów w sierpniu bie¿¹cego roku, czyli lista klu-
czowych spó³ek do prywatyzacji. Chodzi³o o to, ¿e-
by teraz, w okresie szczególnie wa¿nym z punktu
widzenia dekoniunktury gospodarczej, zwróciæ
uwagê na kilka aktywów, które s¹ bardzo istotne.
Ta lista, która zawiera piêædziesi¹t cztery podmio-
ty, zosta³a przyjêta przez Radê Ministrów do reali-
zacji na najbli¿sze osiemnaœcie miesiêcy, do koñ-
ca przysz³ego roku. Teraz chcia³bym do tej listy
zajrzeæ i przedstawiæ pañstwu krótko, co siê dzieje
w poszczególnych podmiotach, bo to bêdzie, myœ-
lê, dosyæ interesuj¹ce.

Lista na rok 2009 zaczyna siê od Enei. Tutaj od
razu odniosê siê mo¿e do sektora energetycznego,
a jak bêdzie trzeba, to póŸniej bêdziemy to rozwi-
jaæ. Mamy cztery podmioty, realizujemy strategiê
przyjêt¹ dla tego sektora w 2006 r., w kwietniu. Ta
strategia zak³ada³a, ¿e dwie najwiêksze spó³ki
Tauron i PGE nie bêd¹ prywatyzowane w ca³oœci,
¿e Skarb Pañstwa zachowa nad nimi pewien ro-
dzaj kontroli. W PGE bêdzie ci¹gle wiêkszoœcio-
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wym akcjonariuszem, w odniesieniu do Taurona
bêdzie sprawowaæ w³adztwo korporacyjne, trochê
na wzór takiego w³adztwa, jakie sprawuje dzisiaj
w PKN Orlen, czy w KGHM. Dla pozosta³ych
dwóch spó³ek, czyli Enei i Energii z Gdañska, bê-
dziemy szukaæ inwestorów bran¿owych i w ca³o-
œci je sprywatyzujemy. Je¿eli chodzi o Eneê, to ten
proces nam siê nie uda³, dlatego ¿e ostatecznie nie
z³o¿ono ¿adnej wi¹¿¹cej oferty i w przysz³ym roku
bêdziemy na nowo oferowaæ Eneê do sprzeda¿y.

Tak zwana pierwsza grupa chemiczna, czyli
Kêdzierzyn, Tarnów i Ciech – trwa prywatyzacja.
Jesteœmy na moment przed z³o¿eniem ofert
wi¹¿¹cych. Jest szeœciu potencjalnych inwesto-
rów, odbywaj¹ siê spotkania due diligence z za-
rz¹dami spó³ek, w grudniu bêdzie wyznaczony
termin do sk³adania ofert wi¹¿¹cych. Mamy na-
dziejê, ¿e byæ mo¿e do koñca roku uda nam siê
poznaæ tego jednego inwestora, z którym rozpo-
czniemy negocjacje pakietów socjalnych, czyli
t y ch zobow i¹zañ pozacenowych . Tu ta j
chcia³bym uspokoiæ tak¿e organizacje zwi¹zko-
we z tych spó³ek, one zwracaj¹ siê do nas w tych
sprawach, zwracaj¹ siê na pewno tak¿e do biur
poselskich i senatorskich. A wiêc z tym jednym
inwestorem bêdziemy rozmawiaæ tak¿e na temat
i inwestycji, i pakietów socjalnych. W tej chwili
przygotowujemy siê do przyjmowania ofert
wi¹¿¹cych. Do koñca pierwszego kwarta³u przy-
sz³ego roku proces w pierwszej grupie chemicz-
nej móg³by siê zakoñczyæ.

Gie³da Papierów Wartoœciowych – przyjêliœmy
oferty wi¹¿¹ce. Jak pañstwo wiecie, z oferentów
strategicznych zg³osi³a siê tylko gie³da niemiecka.
Analizujemy i badamy tê ofertê. W odniesieniu do
gie³dy, wyraŸnie chcia³bym to powiedzieæ, znacze-
nie maj¹ dwa czynniki w takiej kolejnoœci, jak je
wymieniê. Po pierwsze, kwestia koncepcji rozwo-
ju i zapewnienia rozwoju dla gie³dy, wzmocnienia
jej pozycji w Europie Œrodkowo-Wschodniej i uzy-
skania pewnoœci, ¿e to bêdzie gie³da, która bêdzie
konkurowaæ o bycie pierwsz¹ w Europie, i gie³da,
która bêdzie siê rozwijaæ. Innego partnera dla tej
gie³dy nie chcemy. Drugim elementem jest dopie-
ro cena.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Gie³da ma byæ
sprzedana w ca³oœci?)

Nie. Gie³da sprzedawana jest w ten sposób, ¿e
my w tej chwili jesteœmy w³aœcicielem 98% tego
podmiotu, inwestorowi strategicznemu zaofero-
waliœmy do 73%, a 23% jest zaoferowane inwesto-
rom, którzy ju¿ w tej chwili s¹ udzia³owcami gie³dy,
czyli domom maklerskim, bankom inwestycyj-
nym. W tym drugim przypadku zg³osi³y siê dwa
podmioty, w tym pierwszym przypadku jeden pod-
miot. W tej chwili analizujemy to od strony formal-
nej, czytamy tê koncepcjê i w najbli¿szych dniach
jeszcze nie bêdzie w tej sprawie ¿adnych decyzji.

Jeœli chodzi o kolejne spó³ki, ju¿ o mniejszym
znaczeniu, których prywatyzacja planowana jest
w tym roku, to jest to na przyk³ad Wojewódzkie
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy.
Ju¿ jest inwestor, czekamy na zgodê UOKiK w tej
sprawie, KGHM, ta grupa kapita³owa, zostanie in-
westorem. Elektrociep³ownie „Zabrze” i „Bytom”
sprzedawane s¹ razem, mamy cztery oferty. W tej
chwili czekamy na oferty wi¹¿¹ce do 4 grudnia
i zobaczymy, co siê tam pojawi.

Jeœli chodzi o Fabrykê „Sklejka-Pisz” – wymie-
niam takie spó³ki, które siê najczêœciej pojawiaj¹,
które byæ mo¿e pojawi³y siê w pañstwa dzia³alno-
œci publicznej, w mediach – to niestety kolejny
proces prywatyzacyjny jest nieudany, bo pierwot-
nie mieliœmy dwóch inwestorów, z którymi nego-
cjowaliœmy, ale na koñcu okaza³o siê, ¿e ¿aden nie
przedstawia takiej oferty, która by nas satysfak-
cjonowa³a. Te¿ proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e nie
interesuj¹ nas oferty w ogóle, tylko interesuj¹ nas
dobre oferty. Jak nie ma dobrych ofert, to w ogóle
wstrzymujemy ten proces i uruchamiamy wszyst-
ko na nowo.

Mamy trochê pakietów resztówkowych i po-
wiem kilka zdañ na ten temat. Od pocz¹tku tego
procesu sprywatyzowaliœmy, sprzedaliœmy ju¿
ponad sto resztówek. Tutaj nast¹pi³o znaczne
przyspieszenie. Mówimy o resztówkach gie³do-
wych, których mamy jeszcze oko³o dwudziestu,
i mówimy o resztówkach niegie³dowych.

Te niegie³dowe powstaj¹ w taki sposób, ¿e zgo-
dnie z ustaw¹ zawsze mamy zaoferowaæ inwesto-
rowi 85% akcji, a pozosta³e 15% jest przeznaczo-
ne dla uprawnionych pracowników. I je¿eli nie
wszyscy pracownicy, nie wszyscy uprawnieni
w danym okresie odbior¹ te akcje, to one przecho-
dz¹ na Skarb Pañstwa. Nam zostaje 1%, 2%, 3%,
5% akcji, z którymi potem nie wiadomo, co zrobiæ,
bo te akcje nie daj¹ nam specjalnego wp³ywu na
spó³kê, a mamy je jakby w portfelu i dosyæ trudno
jest je zbywaæ, dlatego ¿e mimo wielokrotnych
próœb, wniosków kierowanych zw³aszcza do wiêk-
szoœciowych akcjonariuszy, oni nie zawsze chc¹
to kupowaæ, bo im to na nic siê nie przyda, gdy¿
ju¿ maj¹ tyle, ¿e i tak rz¹dz¹ w spó³ce. Niektórzy
nawet mówi¹, ¿e chc¹ mieæ tego akcjonariusza
w postaci Skarbu Pañstwa, bo gdy id¹ do banku
po kredyt, to wed³ug nich presti¿ spó³ki i wiarygo-
dnoœæ kredytow¹ wzmacnia to, ¿e w akcjonariacie
jest Skarb Pañstwa. A inni nie chc¹ kupowaæ, bo
po co inwestorowi innemu ni¿ zwi¹zany dotych-
czas ze spó³k¹ 2% jakiejœ spó³ki. Je¿eli to nie jest
spó³ka, która przynosi megadywidendê, to nikt
nie widzi w tym interesu.

Z gie³dowymi jest trochê ³atwiej. Jeœli chodzi
o przyk³ady spó³ek gie³dowych, to by³o to Pe-
kao SA, najwiêksza nasza transakcja w tym roku,
bo z niej uzyskaliœmy prawie 1,5 miliarda z³.
W tym banku mieliœmy oko³o 4% akcji i one by³y
tyle warte. Jest grupa spó³ek gie³dowych, których
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jesteœmy wspó³w³aœcicielami, typu Barlinek, Cer-
sanit, czyli znanych firm, ale wszystko zale¿y od
notowañ na gie³dzie. Je¿eli te notowania nie s¹ ta-
kie, jakie by nas satysfakcjonowa³y – na przyk³ad
mamy piêæ spó³ek spoœród tych dwudziestu,
w przypadku których aktualny kurs gie³dowy jest
ni¿szy od wartoœci ksiêgowej – to oczywiœcie nie
mo¿emy tego zaoferowaæ do sprzeda¿y. Najwiêk-
szym naszym aktywem w tych resztówkach
gie³dowych jest TP SA – czêsto pañstwo pewnie
o tym czytacie – mamy tam te¿ nieco powy¿ej 4%.
No i niestety nie mo¿emy tego dzisiaj sprzedaæ,
dlatego ¿e kurs jest dosyæ niski, jest ni¿szy od œre-
dniej z ostatnich szeœciu miesiêcy. Nie mo¿emy
tego dzisiaj sprzedawaæ, bo sprzedawalibyœmy po
prostu tanio, a jest to du¿a resztówka. Gdybyœmy
chcieli uzyskaæ przychód z prywatyzacji, to byœmy
to mo¿e sprzedawali. Dzisiaj jest to warte oko³o
900 milionów z³, czyli dla realizacji tego planu,
o którym zaraz jeszcze bêdê mówi³, zak³adaj¹cego
osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 12 miliardów
w tym roku, du¿o by to da³o, ale nie chodzi o to, ¿e-
by to zaraz sprzedaæ.

Je¿eli chodzi o przysz³y rok, to listê otwiera
Tauron, czyli druga co do wielkoœci grupa energe-
tyczna. W czerwcu przysz³ego roku planujemy
wprowadziæ tê spó³kê na gie³dê i jednoczeœnie
sprzedaæ czêœæ pakietu, którego jesteœmy
wspó³w³aœcicielem. Bêdzie to pierwsza taka ope-
racja, bêdzie po³¹czone jedno z drugim, bêdzie to
operacja pilota¿owa, zobaczymy, jak wyjdzie. Po-
zwoli ona wnieœæ dochody i do spó³ki, i do bud¿etu
pañstwa.

Mamy zaplanowan¹ sprzeda¿ dziesiêciopro-
centowego pakietu KGHM – o tym by³o dosyæ g³oœ-
no – w przysz³ym roku. 9 grudnia jest walne zgro-
madzenie akcjonariuszy, które ma zatwierdziæ
zmiany w statucie tej spó³ki. Zmiany maj¹ na celu
wzmocnienie pozycji Skarbu Pañstwa w tej spó³ce
tak, ¿eby ewentualna sprzeda¿ 10% akcji nie od-
dzia³ywa³a w ¿aden sposób na wp³yw Skarbu Pañ-
stwa na tê spó³kê.

Jeœli chodzi o Polsk¹ Grupê Energetyczn¹,
wprowadzon¹ na gie³dê, to w przysz³ym roku za-
mierzamy zbyæ trochê udzia³ów, ale tak, ¿eby za-
chowaæ co najmniej 51%. Dokumenty rz¹dowe ja-
sno przewiduj¹, ¿e w daj¹cej siê przewidzieæ per-
spektywie nie zamierzamy schodziæ w tej spó³ce
poni¿ej 50%.

Energa gdañska – szukamy dla niej inwestora
bran¿owego. Jesteœmy na koñcowym etapie wy³a-
niania doradcy w ministerstwie dla tego procesu
i w przysz³ym roku zaoferujemy to aktywo w trybie
negocjacji inwestorom bran¿owym.

Lubelski Wêgiel „Bogdanka”, spó³ka wprowa-
dzona na gie³dê tak¿e w tym roku – w przysz³ym
roku chcemy ma³y pakiet tej kopalni tak¿e zaofe-
rowaæ do sprzeda¿y.

Jeœli chodzi o drug¹ grupê chemiczn¹, czyli
„Pu³awy” i „Police”, wa¿ne aktywo, to dzisiaj nie
wiemy jeszcze, czy bêd¹ razem, czy oddzielnie,
dlatego ¿e sytuacja finansowa „Polic” i „Pu³aw”
jest diametralnie inna i musimy dobrze siê zasta-
nowiæ, czy wspólna sprzeda¿, wspólny inwestor to
bêdzie korzyœæ, czy raczej obci¹¿enie. To wymaga
jeszcze pewnych analiz, ale powoli z tym ruszamy.
Jeœli chodzi o „Police”, które znajduj¹ siê w trud-
nej sytuacji finansowej, bo wyniki za trzy kwarta-
³y pokazuj¹ stratê ju¿ powy¿ej 300 milionów z³, to
pewnie bêdziemy chcieli przyspieszyæ procesy
prywatyzacyjne, ale w takim sensie, ¿e szukamy
dobrego inwestora, pewnego inwestora, takiego,
który by wspar³ tê spó³kê. Tam pracuj¹ trzy ty-
si¹ce ludzi i jest to niezwykle istotny podmiot dla
Pomorza Zachodniego i nie tylko.

Jeœli chodzi o pozosta³e podmioty, o mniejszym
znaczeniu czy o mniejszej wartoœci, na przyk³ad
„Ruch” SA, to analiza i wycena tej spó³ki s¹ w od-
biorze w ministerstwie i w przysz³ym roku bêdzie
oferta. S¹ drobniejsze projekty i je¿eli pañstwo bê-
dziecie pytaæ o konkretne podmioty, to bêdziemy
odpowiadaæ.

Kilka zdañ o finansach. W tym roku zaplano-
waliœmy w ustawie bud¿etowej 12 miliardów z³,
w przysz³ym roku 25 miliardów z³. W sumie do
koñca przysz³ego roku chcemy uzyskaæ przycho-
dy na poziomie oko³o 37 miliardów z³. Mówimy
o bud¿ecie. Oprócz tego id¹ te rzeczy, o których
mówi³em wczeœniej, czyli te zwi¹zane z IPO, uzys-
kiwaniem pieniêdzy z rynku i przekazywaniem
ich b¹dŸ pozostawianiem w poszczególnych
spó³kach.

Gdy mówimy o przysz³ym roku, to nie sposób
nie wspomnieæ PZU, bo to bêdzie pewnie najwiêk-
sza nasza przysz³oroczna transakcja. Nie by³o jej
w tym wykazie prywatyzacji kluczowych spó³ek,
a to z racji tego, ¿e ci¹gle toczy³y siê negocjacje
z Eureko. Dzisiaj ju¿ jesteœmy po nich i ugoda
przewiduje, ¿e najpóŸniej do 2 lipca przysz³ego ro-
ku w KNF znajdzie siê prospekt emisyjny, to zna-
czy zacznie siê przygotowywanie procedury wpro-
wadzania PZU na gie³dê. I to bêdzie pewnie nasza
najwiêksza transakcja, jeœli chodzi o wartoœæ.

Jak wygl¹da realizacja planu przychodów na
ten rok? Mamy w tej chwili ponad 6 miliardów z³,
w tym s¹ projekty prywatyzacyjne oraz sprzeda¿
praw poboru akcji PKO BP za 1 miliard 400 milio-
nów. W tej chwili jest wiêc w bud¿ecie pañstwa
wiêcej ni¿ 50% przychodów z prywatyzacji, bo ja-
kieœ 6 miliardów 200 milionów. Do koñca roku ta-
kie pewne projekty opiewaj¹ na prawie 1 mi-
liard z³. Zastanawiamy siê jeszcze nad pewnymi
operacjami, które byæ mo¿e wespr¹ tê pulê przy-
chodow¹. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e Skarb Pañ-
stwa w ró¿ny sposób dostarcza pieni¹dze do bu-
d¿etu. Oprócz prywatyzacji tak¹ metod¹ s¹ dywi-
dendy. W tym roku w bud¿ecie pañstwa mieliœmy
zaplanowane, ¿e w ten sposób do bud¿etu zosta-
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nie przekazane 7 miliardów 100 milionów z³. W tej
chwili pobraliœmy ju¿ prawie 4 miliardy ze spó³ek,
do pobrania zosta³y nam drugie 4 miliardy, w tym
dywidenda z PZU w wysokoœci 3 miliardów
400 milionów. To oznacza, ¿e z dywidend bêdzie-
my mieæ prawie 1 miliard z³otych wiêcej ni¿ plano-
waliœmy, sumuj¹c to z tymi przychodami z prywa-
tyzacji. Mówiê to, bo z tej prywatyzacji mo¿e byæ
ewentualnie troszkê mniej. W przysz³ym roku bê-
dzie 25 miliardów z prywatyzacji i 4 miliardy z dy-
widend. Taki jest plan w projekcie ustawy bud¿e-
towej, nad którym pracuje obecnie parlament.

I na koniec jeszcze dwa zdania o tym, co robi-
my, ¿eby przyspieszyæ tê prywatyzacjê. Powiem
tutaj g³ównie o zewnêtrznych sprawach, czyli
o efektywnej wspó³pracy z OFE, z bankami inwe-
stycyjnymi, z doradcami, a tak¿e o zmianach
w ustawach o prywatyzacji i komercjalizacji, mo¿-
liwoœci udostêpnienia na aukcjach spó³ek ze stu-
procentowym udzia³em Skarbu Pañstwa – to by³a
zmiana, która mia³a usprawniæ procesy prywaty-
zacyjne. Jeœli chodzi o zmiany wewnêtrzne, to
otworzyliœmy w tym roku Centrum Relacji Inwe-
storskich, czyli takie miejsce, w którym potencjal-
ny inwestor znajdzie ka¿dy rodzaj informacji inte-
resuj¹cej go czy mog¹cej wp³ywaæ na decyzjê o za-
interesowaniu siê naszymi aktywami. Ci¹gle
przybywaj¹ do nas ró¿nego rodzaju delegacje, od
Japonii, przez Portugaliê, po Amerykê, przedsta-
wiciele banków inwestycyjnych, ale i konkretni
inwestorzy, których zachêcamy do zainteresowa-
nia siê naszymi aktywami. Chcemy te procesy
prowadziæ w sposób uczciwy, rzetelny, obiekty-
wny i publiczny, st¹d miêdzy innymi w kwietniu
bie¿¹cego roku uruchomiliœmy karty prywatyza-
cyjne. Na stronach internetowych ministerstwa
znajd¹ pañstwo wszystkie informacje o ka¿dym
projekcie prywatyzacyjnym z adnotacj¹, jaki
urzêdnik to prowadzi, na jakim to jest etapie, jaka
firma doradza przy tym projekcie, kto robi³ wyce-
nê. Jak ju¿ mówi³em, chcemy te procesy prowa-
dziæ w sposób przejrzysty. Dlatego jesteœmy dzi-
siaj z panem ministrem Burym otwarci na wszel-
kie pañstwa pytania, zreszt¹ bardzo o nie prosi-
my. Dziêkujemy bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Trzy pytania…)
Proszê sobie wynotowaæ, a ja w miêdzyczasie

pozwolê sobie zadaæ pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, czy ministerstwo skarbu w ist-

niej¹cej sytuacji jest ca³kowicie zadowolone

z ustawy prywatyzacyjnej? Bo sytuacja, która
ostatnio powsta³a, jest, powiedzia³bym, ma³o
komfortowa. Czy sytuacja prawna pozwala mini-
sterstwu na dostatecznie efektywn¹ obronê inte-
resów Skarbu Pañstwa?

Problem jest, proszê pana, nastêpuj¹cy.
Wszyscy na tej sali byliœmy za prywatyzacj¹ stocz-
ni w taki sposób, a¿eby produkcja stoczniowa
mog³a byæ kontynuowana. Absolutnie wszyscy te-
mu kibicowaliœmy. Po czym okazuje siê, je¿eli za-
jrzy siê do materia³ów, które dosta³em, ¿e tego ro-
dzaju procedura jest w³aœciwie niewykonalna bez
przekraczania uprawnieñ, bez naruszania przepi-
sów. W tym momencie zaczyna siê po prostu im-
prowizacja. Chyba coœ z³ego jest w prawie, bo o z³¹
wolê ja tutaj akurat nikogo nie podejrzewam. To,
co zobaczy³em, to jest taki chaos, jakbyœmy dzia-
³ali w warunkach dawnej, starej opozycji, co ja
bardzo dobrze znam i wiem, jak to siê odbywa³o.
Tu jest ten problem. Muszê powiedzieæ, ¿e z pun-
ktu widzenia przepisów pañstwa prawa, to tam
w³aœciwie co dwie strony mo¿na coœ znaleŸæ. Mo¿e
by jednak te przepisy tak ustawiæ, ¿eby minister-
stwo skarbu rzeczywiœcie by³o w stanie broniæ
tych interesów. Jak pañstwo oceniaj¹ tê sytua-
cjê? Chodzi o to, ¿eby podobne sytuacje siê nie po-
wtarza³y. Mieliœmy do czynienia z ca³kowit¹ im-
prowizacj¹, a na dodatek jeszcze okaza³o siê, ¿e
trafiliœmy na oszustów. Czy ministerstwo jest
w stanie unikn¹æ takich sytuacji? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Spróbujê od

razu odpowiedzieæ. Wydaje mi siê, ¿e zosta³y tu-
taj poruszone przez pana marsza³ka trzy sprawy.
Pierwsza dotyczy legislacji i kwestii zadowolenia
lub niezadowolenia z obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisów. To nie s¹ nowe przepisy, bo ustawa
o prywatyzacji obowi¹zuje od trzynastu czy
czternastu lat, od 1996 r. My zreszt¹ uwa¿amy,
¿e ona ju¿ nie spe³nia swoich zadañ i dlatego
przygotowaliœmy projekt nowej, du¿ej ustawy
o nadzorze w³aœcicielskim, który pewnie bêdzie
uwzglêdnia³ wiele uwag, doœwiadczeñ, jakie po-
jawi³y siê przez lata stosowania tych przepisów.
Byæ mo¿e bêd¹ to tak¿e te, na które zwraca tutaj
uwagê pan marsza³ek. Nie jest to jednak ³atwa
sprawa, bo akurat w przypadku stoczni – i tutaj
dotknê tych dwóch pozosta³ych spraw – na ten
proces na³o¿y³o siê kilka w¹tków. Pierwszy to
w¹tek decyzji Komisji Europejskiej z listopada
ubieg³ego roku, które w odniesieniu i do Gdyni,
i do Szczecina wyraŸnie mówi³y o tym, ¿e proces
sprzeda¿y maj¹tku postoczniowego w czêœciach
ma byæ prowadzony w formule rzetelnej, bez-
stronnej, konkurencyjnej, ale tak¿e bezwarun-
kowej, co oznacza, ¿e sprzeda¿ tego maj¹tku po
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to, by mo¿na by³o tam kontynuowaæ produkcjê
stoczniow¹ by³a bardzo trudna, bo nie do koñca
mo¿na by³o o tym g³oœno mówiæ. Ale wszyscy ki-
bicowaliœmy temu, ¿eby znalaz³ siê ktoœ… Podo-
bnie zreszt¹ jest w przypadku tego drugiego pro-
cesu. Za tydzieñ bêdziemy mieæ licytacjê, do
wczoraj by³ czas na wp³acanie wadium. Sercem
wszyscy, i ci, którzy nadzoruj¹ ten proces,
i ci,którzy go obserwuj¹ poprzez media, jesteœmy
za tym, by polski przemys³ stoczniowy siê rozwi-
n¹³. Ale, niestety, ten proces musieliœmy prowa-
dziæ bezwarunkowo i inwestorzy nie otrzymali,
bo nie mogli otrzymaæ – to przewidywa³a tak¿e
ustawa specjalna – ¿adnych warunków doty-
cz¹cych tego, jaki rodzaj produkcji ma byæ pro-
wadzony po zakupie danych aktywów. To nieste-
ty potem da³o o sobie znaæ, bo z jednej strony
mieliœmy procedury, a z drugiej strony, jeœli tyl-
ko pojawia³ siê ktoœ chêtny, kto deklarowa³ –
przecie¿ nie my deklarowaliœmy, tylko on – publi-
cznie, na konferencjach prasowych, ¿e zak³ada
spó³kê Polskie Stocznie i chce tam kontynuowaæ
dzia³alnoœæ stoczniow¹, to siê na niego chucha³o,
dmucha³o i zachêca³o, ¿eby wystartowa³.

Trzeba zreszt¹ powiedzieæ, ¿e to jest bardzo dzi-
wna kwestia: wp³acenie wadium, czyli deklaracja
uczestnictwa w licytacji, a potem nie zap³acenie
ca³oœci. Dziwne jest to, ¿e ktoœ narazi³ siê na stra-
tê tych prawie 40 milionów z³, bo wadium… Po-
niewa¿ pojawiaj¹ siê interpelacje poselskie w tej
sprawie, to g³oœno uprzejmie informujê, ¿e ta
kwota znajduje siê na subkontach dwóch stoczni
i nie zostanie zwrócona temu potencjalnemu in-
westorowi. W ministerstwie przy okazji procesów
prywatyzacyjnych nie bylo specjalnie du¿o takich
przypadków, ¿e ktoœ wp³aca pieni¹dze, wchodzi
do gry, a potem siê wycofuje. Wszystkie przypadki
prowadzonych procesów pokazuj¹ raczej, ¿e jak
ju¿ wy³oniliœmy tego potencjalnego inwestora, to
negocjowaliœmy z nim do koñca umowê i potem
on tê umowê zawiera³.

Jest pewien ma³y problem, o którym chyba zre-
szt¹ prasa w poniedzia³ek donosi³a, wystêpuj¹cy
w nie tak du¿ej skali. To problem niedotrzymywa-
nia pewnych obietnic przy procesach prywatyza-
cyjnych. Znaczy to, ¿e ktoœ siê do czegoœ zobo-
wi¹za³, ktoœ zap³aci³, ale ten, kto siê zobowi¹za³ do
zrealizowania pewnych inwestycji, po roku czy po
dwóch ich nie zrealizowa³, nie realizuje. No, wtedy
dialog miêdzy ministrem skarbu a tym podmio-
tem odbywa siê na sali s¹dowej i uruchamiamy
wszystkie procedury i mechanizmy, które s¹ prze-
widziane prawem.

Jeszcze jeden w¹tek siê tutaj pojawi³, nie-
zwykle istotny, wa¿ny z punktu widzenia skute-
cznoœci prowadzonych procesów. Ja go definiu-
jê jako problem zachêcania inwestorów, bo my
nie mo¿emy skonstruowaæ takich przepisów

w jakiejkolwiek formule nakazowej, które by zo-
bowi¹zywa³y potencjalnych inwestorów do zain-
teresowania siê danym aktywem, do kupna da-
nego aktywu. W przypadku stoczni to by³a su-
werenna decyzja tego podmiotu, który powie-
dzia³: dobrze, zostawiam te 40 milionów, nie
wchodzê dalej do gry. Dlaczego? Nikt z nas do
koñca nie wie, dlaczego podj¹³ tak¹ decyzjê, pe-
wnie wynika³a z biznesowego punktu widzenia
i z tego, co siê w ogóle dzieje w przemyœle stocz-
niowym, ale do koñca tego nie wiadomo. Przypa-
dek Gie³dy Papierów Wartoœciowych i przypa-
dek spó³ki Enea pokazuj¹, co jest zadaniem i ro-
l¹ ministra Skarbu Pañstwa. I ten minister bê-
dzie dobry, który stworzy najlepsze warunki do
prowadzenia procesów prywatyzacyjnych. To
stworzenie oznacza i legislacjê, i sprawy organi-
zacyjne, a tak¿e zrobienie wszystkiego, co mo¿-
na, ¿eby mo¿na by³o dane aktywa, dany podmiot
sprywatyzowaæ, zbyæ, przekazaæ w prywatne rê-
ce, czyli przeprowadziæ ca³¹ procedurê, zrobiæ
wycenê, zaoferowaæ do sprzeda¿y. Ale to jest
tak, jak w przypadku tych aukcji. Oferujemy,
a nikt siê nie zg³asza. I co my mamy z tym zro-
biæ? Nikomu nie mo¿emy kazaæ przyjœæ. Jeœli za-
czniemy zachêcaæ czy namawiaæ, to wtedy bê-
dziemy mieli rodzaj afery.

Teraz Enea – my uwa¿amy, ¿e to jest dobre ak-
tywo, zdrowe aktywo, bardzo wartoœciowe akty-
wo, ale niestety, ¿aden du¿y bran¿owy inwestor
siê nie zg³osi³. W ostatnim momencie mieliœmy
RWE, ale ostatecznie, po zbadaniu spó³ki, po ró¿-
nych czynnoœciach, które s¹ normalnymi czynno-
œciami przy procesach prywatyzacyjnych, po roz-
mowach, po prezentacjach zarz¹du, RWE doszed³
do wniosku, te¿ nie wiemy do koñca, dlaczego, ¿e-
by tej oferty ostatecznej nie sk³adaæ. A Gie³da Pa-
pierów Wartoœciowych? By³y cztery podmioty na
krótkiej liœcie. Nasza gie³da jest jedn¹ z najlep-
szych, mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e najlepsz¹
w Europie, konkuruje tutaj z Wiedniem w Europie
Œrodkowo-Wschodniej i w³aœciwie we wszystkich
wskaŸnikach wyprzedza…

(G³os z sali: Cztery?)
Zaraz odpowiem na to pytanie.
No, ale Londyn siê wycofa³ pod koniec wrzeœ-

nia, Amerykanie nie z³o¿yli w ogóle oferty i mamy
tylko jednego partnera. Jesteœmy skazani na roz-
mowy z nim i albo je bêdziemy kontynuowaæ, albo
bêdziemy szukaæ jakiegoœ innego wariantu. Niko-
go nie zachêcimy na si³ê do zainteresowania siê
naszymi aktywami. Prawda jest te¿ taka, ¿e to, co
by³o dobre, to siê sprzeda³o wczeœniej. Wiele do-
brych aktywów ju¿ sprzedaliœmy, przecie¿ proce-
sy prywatyzacyjne trwaj¹ ju¿ u nas kilkanaœcie
lat. Po tych kilkunastu latach zosta³y nam dobre
podmioty, ale jest ich mniej, zosta³a za to ca³a ma-
sa podmiotów, które bardzo trudno siê sprzedaj¹.
Tak bym odpowiedzia³ na to pytanie pana mar-
sza³ka.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
G³os ma pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, trzy pytania.
Pierwsze pytanie. Chcia³bym, ¿eby pan uzu-

pe³ni³ swoje wyst¹pienie o informacjê – je¿eli mo¿e
pan zrobiæ to wyczerpuj¹co w tym momencie, to
teraz, a jeœli nie, to poprosimy o odpowiedŸ na piœ-
mie, a ja to udostêpniê kole¿ankom i kolegom zgo-
dnie z zakresem ich potrzeb – na temat prywaty-
zacji przez porzucenie. Chodzi o mienie porzuco-
ne przez Skarb Pañstwa, o nasze wspólne mienie.
Myœlê tu o mieniu Funduszu Wczasów Pracowni-
czych. Minister pod koniec ubieg³ego wieku za-
¿¹da³ po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego
sprawozdania z zarz¹du tym mieniem. Spó³ka
OPZZ, która na skutek korupcji politycznej, rzu-
tem na taœmê przyzna³a sobie w kadencji
1993–1997 w ca³oœci ten maj¹tek ogólnonarodo-
wy, sobie, spó³ce utworzonej tu¿ przedtem, zosta-
³a uprzedzona, ¿e jest to maj¹tek Skarbu Pañ-
stwa, który bêdzie podlega³ zarz¹dowi. Kolejni mi-
nistrowie skarbu udaj¹, ¿e nie ma problemu. Jest
to mienie porzucone, transformowane ju¿ w inne
podmioty, polskie i zagraniczne, miêdzy innymi
zak³adane s¹ kasyna, skoro mówimy o hazardzie
itd., itd. Chcia³bym wiedzieæ, jakie kroki podej-
muje pan minister. A mo¿e uzna³, ¿e nale¿y pry-
watyzowaæ równie¿ przez porzucenie? I jak¹ od-
powiedzialnoœæ urzêdników, w ramach art. 231
kodeksu karnego, rodzi niedope³nienie obowi¹z-
ków s³u¿bowych? Wspomnê, ¿e minister te¿ jest
funkcjonariuszem w rozumieniu prawa karnego.
Prosi³bym o szczegó³ow¹ informacjê, a dzisiaj
o wyjaœnienie, czy to w ogóle jest przedmiotem za-
interesowania. I czy nie ma wiêcej takiego porzu-
conego mienia, w przypadku którego w³adzê rze-
komo sprawuje, ma pozorne w³adztwo, minister
skarbu? By³y tutaj interwencje NIK i innych insty-
tucji, ale milczenie ze strony poszczególnych kie-
rowników resortu wskazuje na to, ¿e jest to celowe
zaniechanie. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy przewidujecie pañstwo
w ramach prywatyzacji nak³adanie jednoczeœnie
na podmioty, które przejmuj¹ maj¹tek, zobo-
wi¹zañ Skarbu Pañstwa? Czy przy prywatyzacji,
jako warunek prywatyzacji, s¹ nak³adane zobo-
wi¹zania? Chodzi chocia¿by o PKO BP i gie³dê.
Wczoraj robiliœmy ustawê o sp³acie kredytów mie-
szkaniowych; PKO BP jako spó³ka Skarbu Pañ-
stwa œwiadczy³o ogromn¹ pomoc w tym zakresie.
Czy te podmioty, zw³aszcza banki, bêd¹ w dal-
szym ci¹gu wykonywaæ te funkcje dotycz¹ce zo-
bowi¹zañ Skarbu Pañstwa wynikaj¹cych
z ustaw? Czy bêd¹ obs³ugiwaæ równie¿ te zadania,

które pañstwo polskie na³o¿y³o? I czy minister
Skarbu Pañstwa troszczy siê o to, ¿eby prywatyzo-
wane podmioty zapewnia³y jednak obs³ugê tych
zadañ, do których powo³a³y je ustawy stanowione
przez nas i w³adza wykonawcza, wtedy, kiedy by³y
jeszcze w zakresie maj¹tku Skarbu Pañstwa?

I trzecie pytanie…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, proszê o dyscyplinê.)
Staram siê…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czasow¹,

czasow¹.)
Dziêkujê. Przyjmujê do wiadomoœci, Pani Mar-

sza³ek.
Trzecie pytanie dotyczy sektora energetyczne-

go, który jest przedmiotem naszego szczególnego
zainteresowania, ale te¿ bezpieczeñstwa pañ-
stwa. Chodzi mianowicie o z³ot¹ akcjê. Czy prywa-
tyzuj¹c i osi¹gaj¹c skutki fiskalne dla bud¿etu,
mo¿emy jednoczeœnie zapewniæ sobie z³ot¹ akcjê,
czy s¹ jakieœ przeszkody, a je¿eli s¹, to jakie…

(G³os z sali: Z³ota akcja?)
Wiemy, co to jest. To skrót, nie mogê tego d³u¿ej

t³umaczyæ.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê

bardzo.)
Pani Marsza³ek, przepraszam.
Czy w strategicznych sektorach – a sektor ener-

getyczny jest sektorem strategicznym – istnieje
mo¿liwoœæ zapewnienia sobie z³otej akcji w tego
typu prywatyzowanych przedsiêbiorstwach?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, ale jeszcze…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, ale zakres…

Musia³bym trzy razy zg³aszaæ siê do zadawania
pytañ.)

Jawiem,alewszyscykoledzymaj¹pokilkapytañ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, i myœlê, ¿e

mo¿emy do jutra te pytania zadawaæ, bo sprawa
jest tego warta.)

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Chróœcikowski jako drugi.
Bêdziemyzadawaæpodwapytania.Dwieosoby i…
Proszê uprzejmie.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, dlaczego… (Rozmowy na sali)
Czy mo¿na mówiæ dalej? Mo¿na? Dlaczego nie

ma dobrych kontaktów ze zwi¹zkami zawodowy-
mi? Dochodzi do zrywania zapisów umów spo³e-
cznych, które nie s¹ realizowane.
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Drugie pytanie. Jakie s¹ przyk³ady dobrych za-
mierzeñ inwestycyjnych w energetyce? Czytam tu
na przyk³ad o tak zwanych blokach energetycz-
nych. Czy to jest jakiœ dobry przyk³ad? Czy mo¿na
siê czymœ pochwaliæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan minister zapisuje i odpowie na pewno na

wszystkie pytania.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Pytania pana senatora Andrze-

jewskiego.
Je¿eli chodzi o Fundusz Wczasów Pracowni-

czych, to rzeczywiœcie odpowiemy szczegó³owo na
piœmie. Chcia³bym tylko zapewniæ, ¿e nie ma
w naszej praktyce ani teorii czegoœ takiego jak
prywatyzacja przez porzucenie, w tym sensie, ¿e
¿aden maj¹tek nie powinien byæ tak traktowany.
Ale ten problem omówiê szerzej na piœmie, ponie-
wa¿ on nie wpisuje siê w plan prywatyzacyjny i nie
jest jakby w moich kompetencjach. Muszê to do-
k³adniej sprawdziæ i przeœlemy odpowiedŸ na piœ-
mie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam, ale
ta sprawa jest wa¿na. To najstarsze niewykonane
orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Momen-

cik… Ju¿, chwileczkê, Szanowni Pañstwo, ju¿ mo-
ment… Dobrze, niech pan minister kontynuuje.)

Sektor strategiczny a z³ota akcja. To w³aœciwie
by³o pytanie o to, jak w planach prywatyzacyj-
nych podchodzimy do pewnej puli spó³ek, które,
z racji ró¿nych interesów pañstwa – czy to kwestii
bezpieczeñstwa, czy to obronnoœci, czy to innych
– s¹ uwa¿ane za spó³ki strategiczne. Jakie s¹ me-
chanizmy, ¿eby je chroniæ? Przede wszystkim
chcê powiedzieæ, ¿e my jako ministerstwo pod-
trzymujemy tak¹ politykê, i¿ jest grupa podmio-
tów, których nie przewidujemy do prywatyzacji,
w³aœnie ze wzglêdu na interes pañstwa – o, tak to
w skrócie nazwijmy. Taka lista… Wyrazem tego
sta³ siê za³¹cznik do planu prywatyzacyjnego
z ubieg³ego roku. Za³¹cznik ten zawiera listê dwu-
dziestu trzech podmiotów, w których nie przewi-
duje siê dzia³añ prywatyzacyjnych.

Dyskusyjn¹ kwesti¹ jest to – i tu mo¿emy siê
spieraæ z ró¿nymi dyskutantami – jak kwalifiko-
waæ podmioty na tak¹ listê? S¹ ró¿ne mechaniz-

my. My generalnie – i myœlê, ¿e tu siê zgadzamy –
bierzemy pod uwagê przede wszystkim znaczenie
dla infrastruktury. St¹d w tej grupie jest wiele ta-
kich podmiotów, jak PERN, PSE. Czyli podmio-
tów, w przypadku których mamy do czynienia
z rurami, z sieciami, z liniami kolejowymi – myœlê,
¿e wszyscy siê tu zgadzamy – nie zamierzamy pry-
watyzowaæ. A co do innych podmiotów… Oczywi-
œcie ze wzglêdu na obronnoœæ, ze wzglêdu na zna-
czenie dla energetyki… Energetyka zosta³a tu
przywo³ana. Na ten temat jest du¿a polemika
w debatach eksperckich i ministerialnych. Czêœæ
uwa¿a, ¿e energetyka mo¿e byæ prywatna – ró¿ne
mechanizmy s¹ na œwiecie w ró¿nych krajach –
i bêdzie spe³niaæ swoje zadania publiczne, czyli
zapewniaæ dostawy, a czêœæ uwa¿a odwrotnie, to
znaczy ¿e powinna byæ pañstwowa. My w tej spra-
wie realizujemy strategiê sprzed trzech lat. Mówi-
³em wczeœniej wyraŸnie, ¿e zosta³a ona tak okreœ-
lona, ¿e nie przewidziano ca³kowitej utraty kon-
troli nad dwiema najwiêkszymi spó³kami, przewi-
dziano ca³kowit¹ prywatyzacjê dwóch mniej-
szych. I nic w tej sprawie siê nie zmieni³o. Nowa
polityka energetyczna do 2030 r. podtrzymuje te
za³o¿enia, mówi¹c o kontroli i wiêkszoœciowym
akcjonariacie w PGE, o w³adztwie korporacyjnym
w Tauronie i o przekazaniu inwestorom bran¿o-
wym spó³ek Enea i Energa.

I teraz z³ota akcja. Rzeczywiœcie jednym z do-
datkowych mechanizmów, który w myœl wczeœ-
niej wprowadzonych u nas przepisów s³u¿y³ zape-
wnieniu takiej kontroli pañstwa nad dan¹ spó³k¹,
jest czy by³a z³ota akcja, w praktyce chyba nie za-
stosowana w ogóle. A w tej chwili od strony legis-
lacyjnej stan rzeczy jest taki, ¿e z³ota akcja w tym
wczeœniej sformu³owanym w prawie mechaniz-
mie by³a niezgodna, zdaniem Komisji Europej-
skiej, z prawem europejskim. Myœmy zostali zo-
bowi¹zani przez w³aœciwe instytucje do zmiany
tego stanu rzeczy. Na ostatniej Radzie Ministrów
zosta³ przyjêty projekt ustawy w tej sprawie, który
zmienia mechanizm tak zwanej z³otej akcji na tro-
chê inny. On bêdzie funkcjonowa³ mniej wiêcej
w ten sposób, ¿e to Rz¹dowe Centrum Bezpie-
czeñstwa wspólnie z w³aœciwymi resortami bêdzie
wspó³decydowaæ o podmiotach, które w³aœnie ze
wzglêdu na szczególny interes pañstwa – w zakre-
sie obronnoœci, w zakresie interesów strategicz-
nych, w zakresie polityki energetycznej – nie bêd¹
mog³y podlegaæ ¿adnym procesom prywatyzacyj-
nym.

My nawet, bym powiedzia³, spróbujemy wpro-
wadziæ dodatkowe mechanizmy. Nie mówiê ju¿
o samej instytucji z³otej akcji, ale na przyk³ad
o ostatnich zmianach w czerwcu bie¿¹cego roku
w Orlenie, gdzie Skarb Pañstwa ma 28%. Po wie-
logodzinnych negocjacjach z innymi akcjonariu-
szami uda³o nam siê wprowadziæ dodatkowe me-
chanizmy zabezpieczaj¹ce interes Skarbu Pañ-
stwa w tej spó³ce, poprzez okreœlony wybór przed-

44. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2009 r.
Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa,

ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora energetycznego 137

(senator J. Chróœcikowski)



stawicieli do rad nadzorczych, do zarz¹dów, udzia³
i decydowanie na walnych zgromadzeniach. To na
kanwie przyk³adu z kraju Europy Œrodkowo-
Wschodniej, gdzie nast¹pi³o jakieœ takie przejê-
cie. Prasa o tym pisa³a. Zabezpieczyliœmy siê tutaj
w pe³ni. Zmiany, o których mówi³em, przewidy-
wane w KGHM za dwa tygodnie, równie¿ maj¹ s³u-
¿yæ temu, ¿eby wysokoœæ akcjonariatu nie by³a
powi¹zana bezpoœrednio z tym, jaki jest wp³yw.
Bo jak jest normalnie, to z k.s.h. mniej wiêcej wia-
domo. Jak ktoœ ma 75%, to mo¿e tyle, jak ma
100%, to tyle, jak ma 50%, to tyle, a jak 25%, to ty-
le. A tu jest taki mechanizm, jaki mamy w Orlenie.
Mamy 28% i nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tam nie
rz¹dzi Skarb Pañstwa. To s¹ te dodatkowe mecha-
nizmy, oprócz tych, o których pan senator mówi³.

Kwestia zobowi¹zañ. To jest trudna sprawa, bo
jak mówimy o zobowi¹zaniach, to pojawiaj¹ siê
dwa w¹tki. W¹tek pewnie mniej wa¿ny – i prawdo-
podobnie nie to pan senator mia³ na myœli – to zo-
bowi¹zania pozacenowe, które czêsto towarzysz¹
procesom prywatyzacyjnym, zw³aszcza w dysku-
sji publicznej, w dyskusji ze zwi¹zkami zawodo-
wymi. Ale mamy z tym pewien problem. UOKiK,
w œlad za Komisj¹ Europejsk¹, zajmuje bardzo
sztywne stanowisko, ¿e przy procesach prywaty-
zacyjnych nie ma mowy o ¿adnych zobowi¹za-
niach pozacenowych, dlatego ¿e ka¿de takie zobo-
wi¹zanie jest niejako warunkiem danej transak-
cji, a je¿eli transakcja nie jest przejrzysta, bezwa-
runkowa i obiektywna, to mo¿e zahaczaæ o coœ
w rodzaju pomocy publicznej. W zwi¹zku z tym
my prywatyzujemy, staramy siê uzyskaæ najlep-
sz¹ cenê i cena jest warunkiem koniecznym do za-
koñczenia z powodzeniem danego procesu, a poza
tym trwaj¹ rozmowy z pracownikami i podejmo-
wane s¹ próby negocjacji pakietów socjalnych,
pakietów inwestycyjnych itd., itd.

S¹ te¿ dodatkowe zobowi¹zania, i pewnie pan
senator to mia³ na myœli. Chodzi o to, ¿ebyœmy nie
mieli obawy, ¿e spó³ka, która zostanie sprywaty-
zowana, nagle przestanie pe³niæ funkcje publicz-
ne, które pe³ni³a do tej pory. Mnie siê wydaje, ¿e
takiego niebezpieczeñstwa nie ma. Przyk³ad PKO
BP, gdzie rzeczywiœcie w ostatnim czasie, po tej
emisji, zeszliœmy poni¿ej 50% w akcjonariacie, ale
te¿ zaprosiliœmy do wspó³pracy Bank Gospodar-
stwa Krajowego, czyli bank pañstwowy, który jest
drugim wspó³akcjonariuszem. I razem instytucje
publiczne dalej maj¹ powy¿ej 50%. A wiêc tutaj
nie ma ¿adnych obaw. Na razie nie zak³adamy,
w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie, konty-
nuowania jakichœ procesów prywatyzacyjnych
w tym banku. Bank Gospodarstwa Krajowego
tak¿e nigdy nie by³ ani nie jest przewidziany – nie
znam takiej tendencji – do jakichkolwiek dzia³añ
prywatyzacyjnych. Nie ma obaw, ¿eby coœ takiego
siê dzia³o. Energetyka. Tutaj mo¿na mieæ obawy,

ale na œwiecie to funkcjonuje. Firmy wype³niaj¹
zadania publiczne, nie bêd¹c firmami pañstwo-
wymi. Tak to funkcjonuje, i¿ nie ma obaw, ¿e pro-
ces prywatyzacyjny zamknie dany podmiot na to,
co do tej pory by³o jego domen¹. Zreszt¹ ca³y seg-
ment prywatnych us³ug bankowych… W sumie
dla klientów indywidualnych mamy tylko jeden
bank œciœle pañstwowy, czyli PKO BP, w którym
Skarb Pañstwa jest wiêkszoœciowym akcjonariu-
szem. A ca³y segment funkcjonuje, obs³uguj¹c
rzesze klientów. Nie ma tutaj, z jakimiœ wyj¹tka-
mi, które siê zdarzaj¹, problemu.

Kwestia kontaktów ze zwi¹zkami zawodowymi,
podniesiona przez pana senatora Chróœcikow-
skiego. Odpowiem w ten sposób: myœlê, ¿e dla mi-
nistra Skarbu Pañstwa kwestie spo³eczne i dialo-
gu ze zwi¹zkami zawodowymi s¹ niezwykle istot-
nym elementem prowadzonych procesów. Ja nie
znam takiego przypadku, ¿ebyœmy nie uwzglêdni-
li czy nie próbowali uwzglêdniæ interesu praco-
wniczego w trakcie prowadzonego procesu pry-
watyzacyjnego. Wrêcz przeciwnie. Oczywiœcie,
faktem jest to, ¿e nie zawsze interesy zwi¹zków za-
wodowych i Skarbu Pañstwa s¹ zbie¿ne. Pokazuje
to przyk³ad spó³ki Enea. Tam zwi¹zki zawodowe
na pocz¹tku chcia³y prywatyzacji, a potem g³oœno
mówi³y o tym, ¿e jej nie chc¹ i s¹ przeciwne tym
dzia³aniom. My chcieliœmy zrealizowaæ politykê
energetyczn¹ i wdro¿yliœmy ten proces. Trudno
by³o siê spotkaæ, bo to te¿ jest kwestia oczekiwañ
jednej strony i mo¿liwoœci drugiej strony.

Ja podam przyk³ad spó³ki, któr¹ prywatyzowa-
liœmy poprzez aukcjê publiczn¹ we wrzeœniu bie-
¿¹cego roku, spó³ki wa¿nej dla regionu œwiêto-
krzyskiego, mam na myœli kopalniê w Bukowej
Górze. O spó³ce by³o g³oœno, bo jej pracownicy
blokowali siódemkê. Gdy w tym roku na pocz¹tku
wrzeœnia spora grupa wysokich przedstawicieli
pañstwa jecha³a na targi zbrojeniowe do Kielc, to
blokowali oni drogê, domagaj¹c siê pakietów so-
cjalnych, bo aukcja nie przewiduje ¿adnych pa-
kietów, po prostu zwyciê¿a ten, kto daje najlepsz¹
cenê i koniec. Mimo to myœmy zaprosili zwi¹zki
zawodowe, trzykrotnie spotkaliœmy siê w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa przed aukcj¹. Zrobiliœ-
my aukcjê. Doprowadziliœmy do spotkania star-
tuj¹cych inwestorów, którzy wp³acili wadia,
z przedstawicielami zwi¹zków. Wszystkie te spot-
kania odbywa³y siê pod nasz¹ kuratel¹ w mini-
sterstwie. Po aukcji dialog trwa³ nadal i dzisiaj
pañstwo nic nie s³yszycie o jakichkolwiek proble-
mach w tej spó³ce. Jest to inwestor zagraniczny,
niemiecki, bo to firma chemiczna PCC z Duisbur-
ga kupi³a tê kopalniê. Strony siê dogada³y i wszys-
tko funkcjonuje. Takie przyk³ady mo¿na mno¿yæ.

Jest Komisja Trójstronna. My czêsto jesteœmy
obecni na jej posiedzeniach i informujemy o pro-
wadzonych procesach prywatyzacyjnych. W ra-
mach Komisji Trójstronnej dzia³aj¹ poszczególne
bran¿e. W przysz³ym tygodniu mamy na przyk³ad
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kolejne spotkanie bran¿y chemicznej, na którym
bêdziemy dyskutowaæ o problemie pierwszej gru-
py chemicznej i drugiej grupy chemicznej. Zatem
ten dialog prowadzony jest na bie¿¹co.

Oczywiœcie, s¹ problemy, s¹ takie problemy,
jak w kwestiach stoczniowych. Za dwie godziny
w Sejmie zbiera siê komisja skarbu, która bêdzie
dyskutowa³a o tych sprawach, bo bêdziemy
przedstawiali sprawy stoczniowe. Jednak tutaj
trudno jest siê spotkaæ. W ramach prowadzonych
procesów i zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami
prawnymi minister skarbu realizowa³ proces
udostêpniania aktywów stoczniowych potencjal-
nym inwestorom, a jednoczeœnie musia³ roz-
wi¹zaæ problemy pracownicze w tych stoczniach,
co oznacza porozumienie najpierw w zakresie
programu dobrowolnych odejœæ, a potem w zakre-
sie programu zwolnieñ monitorowanych, który
zbli¿a siê ku koñcowi. W ramach programu do-
browolnych odejœæ pracownicy tych stoczni otrzy-
mali œrednio po 41 tysiêcy z³ z ma³¹ ró¿nic¹ miê-
dzy Gdyni¹ a Szczecinem, a w ramach programu
zwolnieñ monitorowanych mieli p³acone od maja
do 10 grudnia, nie œwiadczyli pracy, a mieli p³aco-
ne, dostali tak¿e odprawê uzale¿nion¹ od sta¿u
pracy, dostali ofertê szkoleñ, przekwalifikowañ,
a mimo to wczoraj znów zapowiedzieli manifesta-
cjê na 18 grudnia w Warszawie, bo domagaj¹ siê
kontynuowania dzia³añ z tego pakietu, czyli tego,
abyœmy przez jakiœ nastêpny okres niejako doto-
wali by³ych pracowników stoczni.

My oczywiœcie rozumiemy sytuacjê ka¿dej oso-
by, ka¿dego by³ego pracownika danego zak³adu
pracy, ale trudno nam siê spotkaæ w jednym miej-
scu, bo tu s¹ oczekiwania, a tu s¹ okreœlone mo¿-
liwoœci, chodzi nie tylko o punkt widzenia danego
by³ego pracownika stoczni, ale tak¿e o punkt wi-
dzenia innych pracowników w innych regionach
kraju, w innych zak³adach pracy, w których ta-
kich dotacji nie ma.

Tak ¿e ja na ka¿dy sygna³… Je¿eli pañstwo ma-
cie sygna³y, ¿e gdzieœ s¹ problemy ze zwi¹zkami za-
wodowymi w zakresie albo nierealizowania wczeœ-
niej podjêtych zobowi¹zañ, albo nieuwzglêdniania
interesów pracowniczych i nie by³o naszej reakcji,
to prosimy o takie sygna³y, ale staramy siê to na
bie¿¹co podczas realizacji tych procesów robiæ.

Oczywistym faktem jest, ¿e w rozmowie z orga-
nizacjami zwi¹zkowymi nie chodzi o to, ¿eby od
ich decyzji, od ich akceptacji uzale¿niaæ prowa-
dzenie tych procesów, bo wtedy z jednej strony
kuriozalnie zapisywalibyœmy plany prywatyzacyj-
ne na poziomie 12 miliardów z³, a potem byœmy
uzale¿niali mo¿liwoœci realizacji tych planów od
organizacji zwi¹zkowych i ich zgody na proces.
Tak ¿e rozpoczynaj¹c proces, informujemy, roz-
mawiamy, spotykamy siê, prowadzimy dialog,
a jednoczeœnie realizujemy ten proces.

Koñcz¹c odpowiedŸ na to pytanie, powiem, ¿e
pewnym pozytywnym elementem by³ czy jest przy-
jêty nie tak dawno przez rz¹d program zainicjowa-
ny przez pana premiera Pawlaka, program specjal-
nego mechanizmu porêczeñ i gwarancji dla spó³ek
pracowniczych, które chc¹ startowaæ w naszych
procesach prywatyzacyjnych. Mo¿liwoœci korzy-
stania z mechanizmów obowi¹zuj¹cych w BGK
i w ARP w tym zakresie zosta³y niejako powtórzone,
ale dodatkowo wyraŸnie zaznaczono, i w naszym
planie prywatyzacyjnym, i w tym programie, ¿e ka-
¿da spó³ka pracownicza, która siê zawi¹zuje przed
zakoñczeniem procesu prywatyzacyjnego, startuje
i traktowana jest na takich samych zasadach jak
ka¿dy inny podmiot, który w tym procesie jest czy
bêdzie uczestniczy³. Minister skarbu nawet dodat-
kowo zobowi¹za³ siê w ramach tego programu do
informowania przed rozpoczêciem ka¿dego proce-
su prywatyzacyjnego pracowników w danej spó³ce
i jednostki samorz¹du terytorialnego, na której te-
renie ta spó³ka dzia³a, ¿e rozpoczynamy ten proces
i ¿e pracownicy tak¿e mog¹ zawi¹zaæ podmiot i iœæ
w tym kierunku.

Dodatkowo jest w naszym zasobie pula spó³ek,
które chcemy prywatyzowaæ tylko i wy³¹cznie
w taki sposób, czyli poprzez pracowników i inne
uprawnione osoby, ale niebêd¹ce inwestorami fi-
nansowymi czy bran¿owymi zewnêtrznymi. Przy-
k³adem jest Krajowa Spó³ka Cukrowa. W przy-
sz³ym roku przyst¹pimy tam do procesu prywaty-
zacyjnego i uprawnieni do nabywania akcji bêd¹
tylko pracownicy i plantatorzy, nie bêdzie tu ¿a-
dnych innych podmiotów. Ca³¹ gamê podmiotów
z bran¿y spo¿ywczo-rolniczej – minister skarbu
ma trzydzieœci cztery takie podmioty w swoim
portfelu – chcemy prywatyzowaæ w³aœnie w taki
sposób. Ju¿ pilota¿owo rozpoczynamy ten proces
w trzech podmiotach, miêdzy innymi na gie³dzie
towarowej w Broniszach pod Warszaw¹. Rozpo-
czynamy tu taki proces prywatyzacji, w którym
prawo pierwokupu czy szczególne uprawnienia
bêd¹ przys³ugiwaæ pracownikom i osobom
zwi¹zanym w jakikolwiek sposób z danym pod-
miotem, czy to hodowcom, czy rolnikom, czy
plantatorom.

Myœlê, ¿e na pytanie o inwestycje energetyczne
poproszê póŸniej, w drugiej czêœci, o odpowiedŸ
pana ministra Burego, jeœli pan senator pozwoli,
aby te sprawy omówi³ szczegó³owo. Mo¿na te¿ ze-
braæ pytania do pana ministra dotycz¹ce spraw
energetycznych i potem zbiorczo na nie odpowie-
dzieæ. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz kolejne pytania. Proszê, w kolejnoœci pan

marsza³ek Marek Zió³kowski i pan senator Stani-
s³aw Jurcewicz.
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Senator Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, ja chcia³bym panu zadaæ takie
d³ugofalowo-przysz³oœciowe pytanie. Jest ma-
j¹tek Skarbu Pañstwa, dwadzieœcia trzy podmioty
nie zostan¹ sprzedane, o czym pan mówi³. Ile ten
maj¹tek, który mo¿e byæ sprzedany, jest w tej
chwili wart, tak plus minus, zarówno w ca³oœci,
jak i w czêœci? Jak ta prywatyzacja ma wygl¹daæ
d³ugofalowo? W przysz³ym roku 25 miliardów.
Kiedy ona by siê mia³a zakoñczyæ? Chodzi mi o to,
co mo¿e byæ sprzedane w ca³oœci albo w czêœci.
Kiedy Skarb Pañstwa chcia³by zakoñczyæ ten pro-
ces prywatyzacyjny?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Moje pytanie

to bêdzie w pewnym sensie ci¹g dalszy poprzed-
niego pytania. Otó¿ aby dynamicznie przebiega³
proces prywatyzacji, musz¹ nast¹piæ przygotowa-
nia do tego procesu. Jak pan szacuje, spodziewa-
j¹c siê okreœlonych przychodów ze sprzeda¿y czy
te¿ przewiduj¹c liczbê spó³ek do sprzeda¿y, na ile
te spó³ki s¹ ju¿ do tego przygotowane, w ilu pro-
centach, jaki to jest rz¹d wielkoœci?

I jeszcze dwa krótkie pytania. Proszê przypom-
nieæ z ³aski swojej, na co bêd¹ czy na co s¹ prze-
znaczane œrodki ze sprzeda¿y aktywów? Kolejne
pytanie. W swojej wypowiedzi u¿y³ pan sformu³o-
wania, ¿e w sektorze energetycznym realizujemy
strategiê, której za³o¿enia powsta³y trzy lata te-
mu. Czy mam rozumieæ, ¿e w 2006 r zak³adano
okreœlone dzia³ania? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Je¿eli chodzi
o pytania pana marsza³ka Zió³kowskiego, to od-
powiem tak. W sumie maj¹tek Skarbu Pañstwa
szacowany jest na oko³o 130 miliardów z³. To jest
oczywiœcie szacunek, powiedzia³bym, szeroki, bo
zliczenie tego jest dosyæ skomplikowane, to jest
nie tylko wartoœæ poszczególnych aktywów, to jest
nie tylko wartoœæ rynkowa akcji, to s¹ podmioty,

które nie s¹ notowane na gie³dzie, w zwi¹zku
z tym szacujemy na podstawie wartoœci ksiêgo-
wych, jest kwestia maj¹tku, jest kwestia ró¿nych
rzeczy. Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e my, jak
sprzedajemy wiêcej ni¿ 50% danego podmiotu, to
liczymy na uzyskanie tak zwanej premii za kon-
trolê, a tego w ¿aden sposób nie mo¿na wczeœniej
oszacowaæ, obliczyæ, bo to wynika z negocjacji,
które siê prowadzi ju¿ z konkretnymi podmiotami
w koñcowej fazie prywatyzacyjnej. Ale generalnie
tak¹ premiê chcemy uzyskaæ.

Proces prywatyzacji na pewno nie skoñczy siê
ani w tym roku, ani w przysz³ym. Wstêpnie szacu-
jemy na rok 2011 przychody z prywatyzacji na po-
ziomie oko³o 7 miliardów z³, a na rok 2012 na po-
ziomie oko³o 3 miliardów z³. Ale to s¹ na razie
wstêpne szacunki, uzgadniane w planie wielolet-
nim z ministrem finansów, i wcale one nie ozna-
czaj¹, ¿e po roku 2012 ju¿ nic nie bêdzie. Bêd¹
spó³ki, które bêd¹ mieæ charakter spó³ek strategi-
cznych, bêd¹ podmioty, których prywatyzacji je-
szcze nie zakoñczymy, bêd¹ nowe podmioty, które
jeszcze ci¹gle gdzieœ tam do nas przychodz¹, bêd¹
skomercjalizowane przedsiêbiorstwa pañstwowe,
a mo¿e Skarb Pañstwa te¿ zacznie dzia³aæ aktyw-
nie na rynku, nie tylko sprzedaj¹c, ale tak¿e sku-
puj¹c jakieœ aktywa, traktuj¹c to jako inwestycjê
w pewien rodzaj maj¹tku. W zwi¹zku z tym myœlê,
¿e tak do koñca to jeszcze ³adnych parê lat… Nie-
w¹tpliwie jednak, jeœliby siê nam uda³o z sukce-
sem zakoñczyæ te lata 2009 i 2010, to by³by to taki
istotny krok w stronê zmiany struktury w³asno-
œciowej z tego, co jest pañstwowe, na to, co jest
prywatne.

A teraz co do pytañ pana senatora Jurcewicza,
mo¿e od koñca bêdzie mi ³atwiej. Strategia dla
energetyki. Tak, to jest program rz¹dowy przyjêty
w kwietniu 2006 r. i na nim siê na razie opieramy,
z tym ¿e on zosta³ ju¿ zmieniony tydzieñ temu, za-
st¹piony nowym programem rz¹dowym o d³ugo-
falowej perspektywie dwudziestu lat. Tak ¿e stra-
tegie prywatyzacyjne zosta³y przygotowane na
podstawie dotychczasowego dokumentu, a po-
wtórzone w nowej strategii.

Na co przeznaczane s¹ œrodki z prywatyzacji?
Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e niektórych to za-
skoczy. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e je¿eli mówimy
o 12 miliardach z³, które chcemy uzyskaæ w tym
roku z prywatyzacji, to faktycznie do bud¿etu
pañstwa trafi tylko jedna trzecia tych œrodków. To
samo bêdzie w przysz³ym roku, za ka¿dym razem.
Dlatego ¿e ustawowo ze œrodków z ka¿dej prywa-
tyzacji musimy przeznaczyæ okreœlony procent na
specjalne fundusze. S¹ cztery takie fundusze:
Fundusz Reprywatyzacji, fundusz rozwoju nauki
polskiej, Fundusz Skarbu Pañstwa i Fundusz Re-
strukturyzacji Przedsiêbiorców. Jest okreœlony
procent: 3%, 5%, 15%, w zale¿noœci od funduszu.
Te œrodki id¹ tam i s¹ przeznaczone na okreœlone
cele. Na przyk³ad fundusz rozwoju nauki polskiej,
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minister nauki jest dysponentem tego fundu-
szu… A, przepraszam, jeszcze jest Fundusz Re-
zerwy Demograficznej, pi¹ty. Co do funduszu roz-
woju nauki polskiej, minister nauki jest dyspo-
nentem tego funduszu, œrodki z niego s¹ przezna-
czone na stypendia dla m³odych naukowców.
Fundusz Rezerwy Demograficznej to fundusz,
w którym siê odk³ada… I to odk³ada siê 40% z ka¿-
dego projektu prywatyzacyjnego, ale netto, nie
brutto, czyli ju¿ po odjêciu wszystkich innych
sk³adek na inne fundusze, 40%…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale to zosta³o za-
brane.)

Nie, nie, nic nie zosta³o zabrane, myœmy tylko
zaproponowali w czasie sierpniowej dyskusji, ¿e-
by, skoro bêd¹ zwiêkszone przychody prywaty-
zacyjne, utrzymaæ poziom w FRD na tym samym
poziomie, co obecnie, bo to jest wystarczaj¹ce,
i mo¿na by zmniejszyæ ten odpis. Bo dzisiaj on
funkcjonuje dla trzech, czterech czy piêciu mi-
liardów, które do tej pory by³y przychodami z pry-
watyzacji. Je¿eli bêdziemy mieæ 12 miliardów,
a w przysz³ym roku 25 miliardów, to automatycz-
nie na ten fundusz bêdzie przekazywane wiêcej
œrodków, one tam bêd¹ czekaæ, le¿eæ, wiêc mo¿-
na by³oby troszkê zmniejszyæ ten odpis, ¿eby
uzyskaæ wiêksze przychody dla bud¿etu, bo dzi-
siaj to bud¿et jest w trudniejszej sytuacji. Ale ten
mechanizm nie przeszed³ i w tej chwili jest tak,
jak by³o.

Jak przygotowywane s¹ spó³ki? Ja powiem
w ten sposób: proces prywatyzacyjny jest skom-
plikowany, tak jak mówi³em, zaczyna siê od przy-
gotowania dokumentacji. I w tej chwili mamy
w sumie chyba tysi¹c sto dwadzieœcia czy tysi¹c
sto dziesiêæ podmiotów, w których Skarb Pañstwa
jest albo stuprocentowym, albo wiêkszoœciowym,
albo mniejszoœciowym akcjonariuszem. I spoœród
tych tysi¹ca stu podmiotów w siedmiuset rozpo-
czêliœmy procesy prywatyzacyjne, z czego mniej
wiêcej 40% jest na finalnym etapie szukania in-
westora. Tak to mniej wiêcej wygl¹da. W zwi¹zku
z tym te¿… No, trochê siê rozpêdzaliœmy… Dwa
tygodnie temu pojawi³a siê publikacja o Departa-
mencie Projektów Prywatyzacyjnych w minister-
stwie, który powsta³ rok temu. Jego zadaniem by-
³o prywatyzowaæ metod¹ projektow¹, czyli z kiero-
wnikami projektu, z harmonogramem, z rad¹
projektu, przejrzyœcie, tak troszkê formalnie, ale
te¿ po to, ¿eby spróbowaæ takiej trochê innej me-
tody. I do tego departamentu w³¹czyliœmy czter-
dzieœci podmiotów, które by³y na zerowym etapie
przygotowawczym. W tej chwili, chcia³bym pañ-
stwu powiedzieæ, po roku zakoñczone s¹ trzy pro-
jekty, dla trzynastu w tym roku jeszcze bêdziemy
szukaæ inwestora, a w sumie dla dwudziestu piê-
ciu do koñca roku uruchomimy proces. To znaczy
trzynaœcie wystawimy na przyk³ad na sprzeda¿

w sposób aukcyjny, czyli zaoferujemy, a przynaj-
mniej dla dwudziestu piêciu pojawi¹ siê og³osze-
nia w prasie. Czyli widaæ, ¿e to siê rozpêdza. To
oznacza, ¿e za trzy, cztery miesi¹ce w tym depar-
tamencie 90% projektów bêdzie na finalnym eta-
pie poszukiwania inwestora, czyli na etapie koñ-
cz¹cym procesy prywatyzacyjne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze wiele osób zapisa³o siê do pytañ. Teraz

panowie o najpopularniejszym imieniu mêskim
w Senacie, panowie Stanis³awowie: Bisztyga, po-
tem Gogacz. Przy okazji taki ma³y wtrêt: policzy-
³am, ¿e w Senacie jest wiêcej Stanis³awów ni¿ ko-
biet – 9% Stanis³awów, 8% kobiet.

Bardzo proszê pana senatora Bisztygê, a potem
Gogacza.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Nie wiem, czy to powód do radoœci, ale cieszê

siê, ¿e tak jest, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, przede wszystkim ogromne

s³owa uznania za konsekwencjê w realizacji am-
bitnego, mo¿e czasami nad miarê ambitnego
programu w ekstremalnych warunkach. Bo to s¹
warunki ekstremalne, co czêsto widzimy w me-
diach. Ogromne s³owa uznania równie¿ za prze-
jrzystoœæ sk³adam na pana rêce i na rêce pana
ministra Burego dla ca³ego resortu i wszystkich
pracowników.

A teraz pytania. By³ pan uprzejmy powiedzieæ
o wnioskach jednostek samorz¹du terytorialnego
o komercjalizacjê. Prosi³bym o przybli¿enie, jakie
to s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego. Mo¿e
tak rejonami, jeœli to jest mo¿liwe. Nastêpne: sko-
mercjalizowane przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Mówiliœmy o trzydziestu piêciu przedsiêbior-
stwach skomercjalizowanych. Czy to jest dla nich
koñcowy etap? I te¿, jeœli mo¿na, proszê to przy-
bli¿yæ, tak bran¿ami.

I teraz, ¿eby pan minister Bury nie czu³ siê nie-
dowartoœciowany, ca³y zestaw pytañ do niego.
Pierwsze pytanie. Energia alternatywna jest, ¿e
tak powiem, lejtmotywem dzia³añ pana premiera
Pawlaka. Czy by³by pan uprzejmy przybli¿yæ nam,
jakie mamy sukcesy w sprawie elektrowni wo-
dnych, wiatraków i tych marzeñ, które wszyscy
wspólnie bêdziemy realizowaæ: ¿e ka¿da gmina
ma byæ niezale¿na, ¿e bêd¹ ewentualnie biopali-
wa itd. Ogólnie chodzi o energiê alternatywn¹. Py-
tanie drugie: atom i Francja.

(G³os z sali: Jeszcze Korea.)
Czy to jest coœ wiêcej, jeœli mo¿na prosiæ, ni¿

mówi siê w informacjach prasowych. I pytanie
trzecie: bardzo mnie niepokoj¹ informacje praso-
we, w „Rzeczpospolitej” zw³aszcza o tym, ¿e nieja-
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ko uzale¿niamy siê od Rosji. Ja nie podzielam po-
gl¹du, ¿e jeœli nie bêdzie podmiotu, który jest po-
œrodku miêdzy Gazpromem a PGNiG, to siê tak
bardzo uzale¿nimy. Niemniej prosi³bym o przybli-
¿enie, jak to siê wszystko toczy, jak zabezpieczane
s¹ nasze interesy. Ja tutaj mocno wierzê w m¹d-
roœæ negocjacyjn¹ premiera Pawlaka, ale te infor-
macje s¹ czasami niepokoj¹ce. Zak³adam, ¿e one
s¹ po to, ¿eby wywo³aæ pewien niepokój. I wreszcie
pytanie ostatnie: jak wygl¹da sprawa, te¿ z tym
zwi¹zana, gazoci¹gu Bernau – Szczecin? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Stanis³aw Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, wczeœniejsze ekipy rz¹dowe,

kiedy by³y debaty nad prywatyzacj¹, bardzo moc-
no posi³kowa³y siê argumentacj¹ ideologiczn¹. Po
prostu a priori stwierdzano, ¿e to, co pañstwowe,
to, co Skarbu Pañstwa, jest z³e, i dlatego prywaty-
zujemy. Pan ani razu takiego argumentu nie u¿y³.
Pan skupi³ siê na aspekcie fiskalnym, komercyj-
nym. I w zwi¹zku z tym mam pytanie. Jaka jest
w takim razie logika, Panie Ministrze? Pan z defi-
nicji nie krytykuje Skarbu Pañstwa, a s¹ spó³ki
prawa handlowego, spó³ki z udzia³em wiêkszo-
œciowym Skarbu Pañstwa, które przynosz¹
ogromne dywidendy, jak Lubelski Wêgiel „Bog-
danka”, Gie³da Papierów Wartoœciowych itd. Jaka
jest logika w zamierzeniu rz¹du dotycz¹cym pry-
watyzowania tego, co jest dochodowe, i to w sy-
tuacji, kiedy nastêpne lata, jak pan wspomnia³,
bêd¹ przynosi³y coraz mniej dywidendy, a przy-
chody z prywatyzacji spadn¹ do zera? To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Pamiêtam, ¿e przy okazji prywa-
tyzacji TP SA dyskutowano o tym, ¿e Telecom Italia
jako operator narodowy zosta³ sprzedany z zacho-
waniem tak zwanej z³otej akcji. Czy znane s¹ panu
rozwi¹zania polegaj¹ce na zastosowaniu instytucji
z³otej akcji w pañstwach Unii Europejskiej?

I trzecie pytanie. Wspomnia³ pan, ¿e dla pañ-
stwa w decyzji o tym, czy nale¿y coœ prywatyzo-
waæ, czy nie, istotne jest kryterium, czy to jest in-
stytucja strategiczna dla pañstwa polskiego. Pa-
nie Ministrze, wydaje mi siê, ¿e to jest bardzo nie-
ostre, bardzo szerokie pojêcie. Mówi³ pan o pry-
watyzowaniu energetyki, gie³d rolno-spo¿yw-
czych, a przecie¿ wydawa³oby siê, ¿e to s¹ w³aœnie
te strategiczne instytucje.

Resztê pytañ bêdê mia³ do pana ministra Bure-
go. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Je¿eli chodzi o pytanie pana se-

natora Gogacza o z³ot¹ akcjê w pañstwach Unii
Europejskiej, to ja pozwolê sobie przygotowaæ
analizê na piœmie, w której przedstawiê to zaga-
dnienie szczegó³owo. Tak samo zreszt¹ jeœli cho-
dzi o dok³adn¹ informacjê o komunalizacji dla pa-
na senatora Bisztygi, aczkolwiek chcia³bym to
krótko skomentowaæ. Otó¿ minister skarbu go-
r¹co popiera ideê przekazywania maj¹tku zwi¹za-
nego z zadaniami danej jednostki samorz¹du te-
rytorialnego do tej w³aœnie jednostki. Przyk³adów
jest du¿o. Tak jak mówi³em, w tej chwili mamy
trzydzieœci cztery czy trzydzieœci dwa takie wnios-
ki, kilkanaœcie zosta³o ju¿ pozytywnie rozpatrzo-
nych.

Co to s¹ za wnioski? Podam przyk³ad z ma³o-
polskiego podwórka. Jakiœ czas temu zarz¹d wo-
jewództwa ma³opolskiego przej¹³ wiêkszoœciowe
udzia³y w PKS w Wadowicach, w Krakowie i w No-
wym S¹czu. Dwa miesi¹ce temu zaproponowaliœ-
my województwu przejêcie resztówkowych pakie-
tów, które nam zosta³y, po 3–4%, nieobjêtych
przez uprawnionych pracowników, i s¹ ju¿
uchwa³y zarz¹du, jest wniosek i jesteœmy na koñ-
cowym etapie przekazywania tych udzia³ów do
samorz¹du województwa.

W ogóle je¿eli chodzi o PKS, to jest ich siedem-
dziesi¹t kilka. Wyst¹piliœmy do wszystkich samo-
rz¹dów województw z pytaniem o zainteresowanie
i o mo¿liwoœæ przejêcia, no bo poszczególne PKS to
rzeczywiœcie przedsiêbiorstwa o charakterze lo-
kalnym, najwy¿ej powiatowym, czasem regional-
nym. Transport publiczny wpisany jest w zadania
ustawowe i gminy, i powiatu, i województwa,
w zwi¹zku z tym tak¹ propozycjê z³o¿yliœmy. Obe-
cnie sp³ywaj¹ do nas odpowiedzi, jest ich mniej
wiêcej piêædziesi¹t na piêædziesi¹t. To znaczy
czêœæ samorz¹dów chce podj¹æ dyskusjê i jest za-
interesowana – na Podkarpaciu na przyk³ad to
dosyæ dobrze wygl¹da – a czêœæ nie, czêœæ od razu
nam odpowiedzia³a, ¿e nie, a jeszcze inna czêœæ
jest w fazie dyskusji. Na Mazowszu na przyk³ad
taka dyskusja w ³onie zarz¹du województwa siê
toczy, tam jest chyba siedem czy osiem tych PKS,
czy je braæ, czy ich nie braæ.

Inny rodzaj instytucji, o które pytamy samo-
rz¹dy, czy chc¹ przej¹æ, to takie lokalne. Jest ja-
kieœ maluteñkie lokalne lotnisko w £asku, i my
pytamy i województwo, i powiat, i gminê, i miasto,
czy chc¹ je przej¹æ. Wszystkie odpowiedzi by³y ne-
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gatywne, wiêc na razie to jest w naszym portfelu.
Jakieœ lokalne przedsiêbiorstwa, nie wiem, na
przyk³ad energetyki cieplnej, a wiêc przedsiêbior-
stwa o charakterze lokalnym zwi¹zane tylko z jed-
n¹ gmin¹, to s¹ zadania gminy, tak ¿e nie ma ¿a-
dnego powodu, ¿eby Skarb Pañstwa i rz¹d byli
w³aœcicielem takich aktywów. Czasem to nie jest
ca³oœciowa wartoœæ, tylko czêœciowa.

Je¿eli chodzi o komercjalizacjê, to jest ró¿nie.
To znaczy przepisy ustawowe s¹ tutaj dosyæ jas-
ne. S¹ ró¿ne mo¿liwoœci, jeœli chodzi o przedsiê-
biorstwa pañstwowe. W wiêkszoœci przypadków
komercjalizacja oznacza przekszta³cenie w spó³kê
i przekazanie od wojewody do zasobu ministra
Skarbu Pañstwa, ale to jest tylko pierwszy etap
procesu, dlatego ¿e to jest tylko przekszta³cenie,
a drugim etapem bêdzie ewentualna prywatyza-
cja danego podmiotu.

Teraz pytania pana senatora Gogacza. Aspekt
fiskalny. Ja przypomnê, ¿e zacz¹³em swoje wy-
st¹pienie od stwierdzenia, ¿e to nie aspekt fiskal-
ny, tylko inne elementy zwi¹zane z korzyœciami
i pozytywami, które p³yn¹ z procesów prywatyza-
cyjnych, sk³oni³y nas do podjêcia dzia³añ prywa-
tyzacyjnych. Generalnie te cele mo¿na sprowa-
dziæ do kilku hase³: kapita³, nowa kultura organi-
zacyjna, nowe technologie, nowe know-how, re-
strukturyzacja, nowe rynki zbytu i byæ mo¿e do-
stêp do tanich surowców. To s¹ te korzyœci p³y-
n¹ce w œlad za nowym inwestorem, który siê poja-
wia w danej firmie. I my staramy siê rozk³adaæ
mniej wiêcej równomiernie, nawet muszê pañ-
stwu powiedzieæ, prawie ¿e matematycznie, dlate-
go ¿e w roku 2009 z debiutów gie³dowych – a to
jest taki sposób prywatyzacji, dziêki któremu pie-
ni¹dze pozostaj¹ w spó³kach – uzyskaliœmy oko³o
11 miliardów 900 milionów z³, i prawie taka sama
kwota jest zaplanowana w dochodach bud¿etu
pañstwa z procesów prywatyzacyjnych. Tak wiêc
to nie jest tak, ¿e przyœwiecaj¹ nam tylko cele fis-
kalne. Oczywiœcie jest teza mówi¹ca o tym, ¿e to,
co prywatne, to lepiej zarz¹dzane. Ten argument
by³ ju¿ tyle razy u¿ywany w ró¿nych debatach, ¿e
go tutaj ju¿ nie powtarza³em, aczkolwiek rzeczy-
wiœcie jakieœ analizy, ekspertyzy to potwierdzaj¹.
My wielokrotnie – mam na myœli ca³e kierowni-
ctwo Ministerstwa Skarbu Pañstwa – mówiliœmy
o tym, mówi³ o tym zreszt¹ sam pan premier w ex-
posé, ¿e prywatyzacja jest sposobem tak¿e na lep-
sze zarz¹dzanie, a to oznacza przede wszystkim
odejœcie od kryteriów politycznych, przekazanie
spó³ki w inne rêce ni¿ Skarb Pañstwa.

Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e jak siê prze-
gl¹da ten portfel tysi¹ca stu podmiotów, których
jesteœmy w³aœcicielem czy wspó³w³aœcicielem, to
widaæ, ¿e tam s¹ bardzo dziwne podmioty. Dlacze-
go Skarb Pañstwa ma byæ w³aœcicielem, nie wiem,
zak³adu sieci rybackich w Korszach czy cegielni

w Markowiczach pod Lublinem albo Intraco, czyli
dewelopera w Warszawie, to jest ten jeden jedyny
zielony budynek przy ulicy Stawki? To s¹ wszyst-
ko podmioty Skarbu Pañstwa. Pytanie tylko, czy
rzeczywiœcie tak powinno byæ.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Czy skarb pañstwa
innego pañstwa Unii Europejskiej mo¿e wejœæ
w prawa w³aœcicielskie spó³ki? Skoro krytykuje-
my polski Skarb Pañstwa, to czy skarb pañstwa
innego pañstwa…)

To znaczy, czy mo¿liwe jest, by rz¹d innego
pañstwa kupi³ w Polsce jakieœ aktywa, tak?

(Senator Janina Fetliñska: TP SA.)
(G³os z sali: Vattenfall.)
(G³osy z sali: Tak.)
Jest to mo¿liwe, ale chyba niepraktykowane,

o ile mi wiadomo. Jedyne, co rz¹dy kupuj¹, to am-
basady, to znaczy budynki dla ambasad…

(Senator Stanis³aw Gogacz: TP SA.)
No tak, ale to nie rz¹d, tylko…
(Senator Stanis³aw Gogacz: Operator narodo-

wy, którego udzia³owcem jest w 100% rz¹d.)
No w³aœnie. Spó³ka, która niekoniecznie jest

spó³k¹ prywatn¹, tylko spó³k¹ publiczn¹.
(G³os z sali: Ale kupuje stacje w Niemczech.)
Tonie jest jedenprzyk³ad,boprzywo³ywanyby³…
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Szanowni Pañstwo, nie mo¿emy dyskutowaæ

w kilkadziesi¹t osób. Proszê uprzejmie siê po-
wstrzymaæ… Ja wiem, ¿e temperamenty mamy
wszyscy du¿e, ale…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Prywatyzacja i sprzeda¿ TP SA kilka lat temu…

No, taka decyzja zosta³a podjêta. Vattenfall, który
siê stara³ o Eneê, te¿ jest przecie¿ szwedzk¹ firm¹
rz¹dow¹. Ale to nie jest tak, proszê pañstwa. Na-
sze spó³ki pañstwowe, PZU czy PKO, tak¿e szuka-
j¹ aktywów na zewn¹trz. Orlen kupi³ Mo¿ejki,
PKO BP zainwestowa³o w Kredobank na Ukrainie,
PZU interesuje siê AIG, tym sektorem ubezpiecze-
niowym, tak ¿e my te¿ wychodzimy i szukamy na
zewn¹trz… CEZ, który siê interesuje polsk¹ ener-
getyk¹, z Czech, te¿ jest firm¹, o ile wiem, pañ-
stwow¹, w tym sensie, ¿e rz¹d jest wiêkszoœcio-
wym akcjonariuszem. Tak ¿e to bywa ró¿nie.

Prywatyzacja sektorów strategicznych. Ju¿ na
ten temat trochê mówi³em. To jest kwestia dysku-
syjna. Pan u¿y³ przyk³adu spó³ek rolno-spo¿yw-
czych. To kwestia dyskusji, co jest… Dobrze, ¿e
takie debaty siê tocz¹, bardzo dobrze, ¿e rozma-
wiamy o tym. By³em ostatnio wraz z przedstawi-
cielami Komisji Skarbu Pañstwa, tak¿e z opozycji,
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na debacie w BCC i mówiliœmy wspólnie, ¿e roz-
mawiamy nie jakimœ jêzykiem polityki, tylko bar-
dzo merytorycznego dyskursu, jaki powinien byæ
zakres w³asnoœci prywatnej, a jaki publicznej, co
powinno byæ pañstwowe, a co nie. I jest pytanie,
czy gie³da rolna gdzieœ tam, czy tak zwane shiuzy –
mówiê o tym sektorze rolno-spo¿ywczym – to s¹
podmioty, których w³aœcicielem powinien byæ
Skarb Pañstwa, czy te¿ nie ma w ogóle takiej po-
trzeby. Myœlê, ¿e jest to kwestia osobnej debaty na
ten temat, bo pewnie teraz nie znaleŸlibyœmy z³o-
tego œrodka. My przygotowaliœmy plan prywaty-
zacji i w tym planie, który rz¹d przyj¹³, nie sam
minister skarbu, tylko rz¹d go przyj¹³, z nazwy
wymieniona jest ka¿da spó³ka, jest powiedziane,
w jakim trybie, w jakim czasie to siê stanie. To sta-
ramy siê realizowaæ, zgodnie z programami rz¹do-
wymi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o zadanie pytania pani¹ senator Jani-
nê Fetliñsk¹, a potem pana senatora Czes³awa
Ryszkê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, eksperci zachodni pozyty-

wnie, nawet bardzo pozytywnie oceniaj¹ polsk¹
prywatyzacjê. Z ich punktu widzenia jest ona po-
zytywna i ja podzielam ich opiniê, ¿e z ich punktu
widzenia tak jest. Jednak w przekonaniu wielu
Polaków to, co nie zosta³o zniszczone i zagrabione
przez Niemców i Sowietów, zosta³o w procesie pry-
watyzacji sprzedane za 10% wartoœci. Pisze o tym
Poznañski, ekonomista polskiego pochodzenia
dzia³aj¹cy w Anglii. Do mojego biura senatorskie-
go przychodz¹ czêsto ludzie z tej resztówki pol-
skiej inteligencji, która nie zginê³a w Katyniu albo
w niemieckich obozach koncentracyjnych, i pyta-
j¹ mnie, dlaczego kontynuujemy tak niedorzecz-
n¹ i tak nieudoln¹ politykê. Podaj¹ przyk³ad sto-
czni, ale te¿ wiele innych przyk³adów. Pamiêtam
dyskusjê nad ustaw¹ kompensacyjn¹, kiedy pan
senator Zaremba mówi³, ¿e w ubieg³ym roku przy-
jechali do Szczecina urzêdnicy z Brukseli i mówili
do przedsiêbiorców norweskich, ¿eby nie kupo-
wali stoczni, poniewa¿ dostan¹ j¹ prawie za dar-
mo, tylko troszkê póŸniej, niech poczekaj¹.

W imieniu moich wyborców, którzy przychodz¹
do mnie, a czêsto s¹ to ludzie starzy, stoj¹cy nad
grobem, i p³acz¹ nad Polsk¹ i pytaj¹ mnie o to,
chcê zadaæ pytanie, czyj program realizuje nasz
rz¹d: Unii Europejskiej czy Polski? Dlaczego tak
nieskutecznie dba on o dobra narodowe? Dlacze-

go rz¹d na przyk³ad nie zamawia okrêtów czy ja-
kichœ innych urz¹dzeñ na potrzeby obronnoœci?
Wiemy, ¿e armia siê reorganizuje, wiêc potrzeb-
nych jest na pewno wiele urz¹dzeñ i stocznia mog-
³aby to zrealizowaæ. Dlaczego na przyk³ad nie two-
rzy siê spó³ek pracowniczych, które mog³yby kon-
tynuowaæ produkcjê? Przecie¿ w Polsce mamy
przyk³ady, ¿e gdy pracownicy wywalczyli sobie
mo¿liwoœæ – niewiele jest takich przyk³adów, ale
s¹ – stworzenia spó³ki pracowniczej, to dzia³a ona
dobrze. Polacy s¹ zdolni, pracowici, uczciwi. Dla-
czego my nie dajemy naszym przedsiêbiorcom ta-
kiej mo¿liwoœci, tylko koniecznie chcemy obcego
kapita³u, a potem mamy takie straty, jakie ma-
my? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Proszê uprzejmie, pan senator Czes³aw Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mamy smutne doœwiadczenia

z prywatyzacji w latach dziewiêædziesi¹tych.
W bardzo wielu przypadkach by³o to wyzbycie siê
maj¹tku narodowego, myœlê zw³aszcza o ban-
kach, z tym ¿e nie zawsze na rzecz podmiotów pry-
watnych, ale na przyk³ad na rzecz pañstw nie-
mieckiego, holenderskiego, szwedzkiego czy fran-
cuskiego. Przyk³ady firm mo¿na podawaæ, pan je
zna.

Mam w zwi¹zku z tym kilka pytañ, ale g³ównie
pytañ o liczby.

Pierwsze. Czy Skarb Pañstwa obliczy³, ile po
sprzeda¿y pañstwowych podmiotów nie wp³ynie
do bud¿etu rocznych dywidend, zysków? Chodzi
mi o to, czy dochód z prywatyzacji w ci¹gu kilku
lat nie zosta³by zrównowa¿ony zyskiem.

Drugie pytanie. O ile wzroœnie bezrobocie
w Polsce za kilka lat po sprzeda¿y oœmiuset pod-
miotów? To jest pytanie trochê teoretyczne, ale
wiemy, jak ogromne by³o bezrobocie po wyprzeda-
¿y w latach dziewiêædziesi¹tych tych firm pañ-
stwowych.

Trzecie pytanie. Czy Skarb Pañstwa obserwuje
dalszy los tych sprywatyzowanych podmiotów?
Czy pan minister móg³by podaæ bodaj jeden przy-
k³ad du¿ej prywatyzacji, po której inwestor stra-
tegiczny rozwin¹³ dany podmiot, to znaczy zain-
westowa³, przyj¹³ wiêcej pracowników, p³aci wiê-
cej podatków do bud¿etu? Jeden przyk³ad. Ja jes-
tem ze Œl¹ska: Mittal Steel – Polskie Huty Stali,
wzorcowa prywatyzacja, a pracuje tam ju¿ chyba
o 70% mniej pracowników, koksownia pad³a, s¹
to huty, które s¹ ju¿ blisko ruiny gospodarczej.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ na te pytania. Ale zanim
oddam g³os panu ministrowi, powiem, ¿e jest bar-
dzo d³uga lista osób, które zapisa³y siê do zadania
pytañ. Proszê, ¿ebyœmy mieli to na uwadze, bo
chodzi o to, ¿eby pan minister móg³ odpowiedzieæ
wszystkim kole¿ankom i kolegom. Dlatego uprzej-
mie proszê jednak o przestrzeganie tej minuty.

Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Bardzo dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani senator Fet-

liñska pyta o kilka spraw.
Spó³ki pracownicze. Ju¿ o tym trochê mówi-

³em. Mówi³em o tych mechanizmach, które maj¹
zapewniæ równoœæ szans spó³ek pracowniczych
i innego rodzaju inwestorów w ka¿dym procesie
prywatyzacyjnym prowadzonym przez ministra
Skarbu Pañstwa. Myœlê, ¿e nieuzasadnione jest
pytanie o to, dlaczego te podmioty nie s¹ w jakiœ
sposób preferowane. Maj¹ one równe szanse. Je-
dnak to nie minister zak³ada te podmioty, to s¹
inicjatywy oddolne. Jak pracownicy siê nie zorga-
nizuj¹, to my nikomu tego nie naka¿emy. Ale jak
siê zorganizuj¹ i uzyskaj¹ zabezpieczenia finan-
sowe, ¿eby móc kupiæ dane aktywo, to proszê bar-
dzo. Przyk³ad cegielni „Markowicze”, o którym
mówi³em… Obecnie czekamy na oferty wi¹¿¹ce
czterech podmiotów i wœród tych czterech pod-
miotów jest tak du¿y podmiot, jak kopalnia „Bog-
danka”, ale jest te¿ spó³ka pracownicza zawi¹za-
na w cegielni, która na równych prawach bada³a
tê spó³kê i jest jednym z tych czterech podmiotów,
które bêdziemy dok³adnie tak samo traktowaæ, bo
bêdziemy j¹ traktowaæ jak ka¿dy inny. Oczywiœcie
wszystko ma swoje s³abe i mocne strony, trzeba
o tym pamiêtaæ. Czasem jest tak, ¿e gdy dan¹ spó-
³kê przejmuj¹ pracownicy, to oczywiœcie trudno
liczyæ na jakiœ dodatkowy kapita³ czy na jakieœ
know-how, czy na jakieœ nowe rynki zbytu, ale
z drugiej strony rzeczywiœcie mamy zaanga¿owa-
nie, mamy troskê o ten zak³ad pracy, o miejsca
pracy, prawdopodobnie lepsze zarz¹dzanie. Tak
¿e zawsze trzeba to indywidualnie rozpatrywaæ.

Czyj to program? Te¿ ju¿ o tym mówi³em, jest to
program rz¹dowy, przyjêty przez rz¹d 22 kwietnia
2008 r. Jest to program, który nie ma na celu wy-
przedania tego, co polskie, tylko ma na celu po-
szukanie inwestorów – i nikt nie patrzy na naro-
dowoœæ, w legitymacje i na ró¿nego rodzaju inne
rzeczy – ale tych inwestorów, którzy daj¹ dobre
oferty finansowe i daj¹ gwarancjê rozwoju danych
podmiotów. Zapewniam pañstwa, ¿e od samego
pocz¹tku, nie od tej kadencji, ka¿dy minister

skarbu pañstwa, je¿eli prowadzi³ procesy prywa-
tyzacyjne, to z myœl¹ o rozwoju i interesie danej
spó³ki. To, ¿e potem by³o ró¿nie, tak jak tu pan se-
nator Ryszka mówi³, no bo by³o ró¿nie, to czêsto
by³o zwi¹zane niekoniecznie z chêciami lub nie-
chêciami inwestorów, ale z uwarunkowaniami
rynkowymi, tak jak na rynku stali, ale to s¹ te in-
ne rzeczy. My siê temu trochê przygl¹damy – od-
powiadam od razu na to pytanie – patrzymy na to,
ale gdy umowa zostaje wyczerpana w tym sensie,
¿e wszystkie zobowi¹zania, które zosta³y tam za-
warte, s¹ zrealizowane, to Skarb Pañstwa nie ma
ju¿ specjalnego wp³ywu na to. Na tym polegaj¹ ne-
gocjacje, ¿e siadamy z potencjalnym inwestorem
i dyskutujemy o tym, co zapisaæ w umowie. Ucze-
stnicz¹ w tym tak¿e pracownicy, którym zape-
wnia siê okreœlone pakiety socjalne, na przyk³ad
utrzymanie okreœlonej liczby miejsc pracy przez
jakiœ okres, przez trzy lata czy piêæ lat. Ale po tych
piêciu latach dziej¹ siê ró¿ne rzeczy w zale¿noœci
od stanu spó³ki i od warunków rynkowych.

Sprawa stoczni. Pad³o tu parê tez dotycz¹cych
wyprzeda¿y tego maj¹tku i mo¿liwoœci ratowania.
I tu proszê mi pozwoliæ na osobist¹ dygresjê. Tro-
chê nie rozumiem tych argumentów – nie wiem,
jak je kwalifikowaæ – które pos³uguj¹ siê tego typu
tezami. Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, ¿e w li-
stopadzie 2007 r. polskie stocznie kwalifikowa³y
siê do upad³oœci. Taki by³ ich stan. Procesy pry-
watyzacyjne prowadzone i w Gdyni, i w Szczecinie
nie uda³y siê, inwestorzy, którzy siê pojawili, wy-
cofali siê w trakcie negocjacji. Pozostaliœmy sami
z tym problemem, a dodatkowo mieliœmy na g³o-
wie Komisjê Europejsk¹, która kwalifikowa³a na-
sz¹ pomoc publiczn¹ kierowan¹ do tych stoczni
od 1 maja 2004 r. jako nieuzasadnion¹ pomoc
publiczn¹ i domaga³a siê zwrotu tej pomocy. Spie-
ramy siê, jaka by³a kwota pomocy, jaka kwota by-
³a do zwrotu, ale niew¹tpliwie by³y to takie kwoty,
¿e gdyby spó³ki zaczê³y je zwracaæ, nie mia³yby
oczywiœcie ¿adnych szans powodzenia.

Przygotowaliœmy program, zapisany w ustawie
kompensacyjnej, który zawiera³ pewn¹ szansê
dla maj¹tku stoczniowego, tak¿e dla by³ych stocz-
niowców. Z jednej strony dawa³ jakieœ szanse i ja-
kieœ korzyœci by³ym pracownikom, którzy odcho-
dz¹c, otrzymywali jednak okreœlone wsparcie,
a z drugiej strony pozwala³ tak sprzedawaæ ma-
j¹tek stoczni, ¿eby oferowaæ go ka¿demu chêtne-
mu, tak¿e temu, który chcia³by na tych dokach,
suwnicach, w malarniach itd., tam, gdzie s¹ pre-
fabrykacje, prowadziæ dzia³alnoœæ stoczniow¹.
Niestety, takich chêtnych nie by³o czy nie ma, mo-
¿e teraz bêd¹ w tym drugim procesie, tego jeszcze
nie wiemy, bo tak naprawdê oka¿e siê to za ty-
dzieñ. Mamy wierzycieli w Stoczni Gdynia i Szcze-
cin, gdyby by³a jakaœ firma zewnêtrzna, która
chcia³aby tanio kupiæ ten maj¹tek, to prawdê mó-
wi¹c, teraz powinna wystartowaæ w tych przetar-
gach, dlatego ¿e zgodnie z ustaw¹ ceny wywo³aw-
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cze s¹ trochê ni¿sze od wycen, które by³y przygo-
towywane. Je¿eli maj¹tek niesprzedany weŸmie
do rêki syndyk, to on tak nie bêdzie sprzedawa³,
na pewno bêdzie dro¿ej sprzedawa³ ten maj¹tek,
poszczególne jego sk³adniki. A to oznacza, ¿e gdy-
by by³y takie intencje, gdyby komuœ przyœwieca³y
takie intencje, to ju¿ by³yby zrealizowane. Mam
nadziejê, ¿e tak nie jest.

Staraliœmy siê ten drugi proces, ten od
30 wrzeœnia bie¿¹cego roku do 18 listopada, czyli
do wczoraj, tak organizowaæ, ¿eby upubliczniæ tê
ofertê, zainteresowaæ ka¿dego, kogo siê tylko da-
³o. Napisaliœmy do ambasad, inwestorów, ban-
ków inwestycyjnych, finansowych, do wszystkich
stoczni, do radców handlowych, gdzie tylko siê
da³o, trzy razy by³o powtórzone og³oszenie w gaze-
tach, nie tylko zreszt¹ polskich, tak¿e miêdzyna-
rodowych. No i efekt pañstwo znaj¹, s³yszeli pañ-
stwo wczoraj w komunikacie opublikowanym
przez Agencjê Rozwoju Przemys³u.

Pan senator Ryszka pyta, ile wp³ynê³oby dywi-
dend. To oczywiœcie bardzo trudno obliczyæ. Ja
pañstwu podam taki przyk³ad z KGHM, bo ten te-
mat pojawi³ siê w dyskusji dotycz¹cej sprzeda¿y
lub niesprzeda¿y jakiegoœ tam pakietu. Wziêliœmy
z KGHM 4 miliardy 200 milionów z³ w ci¹gu ostat-
nich piêciu lat dywidendy. Oczywiœcie, ¿e to nie
jest ma³o. Ale w stosunku do ca³oœci bud¿etu nie
jest te¿ jakoœ specjalnie du¿o. Kwesti¹ do dyskusji
jest to, czy lepiej braæ tê dywidendê, czy sprywaty-
zowaæ, sprzedaæ czêœæ aktywów. Je¿eli sprzeda-
my 10%, to bêdzie o te 420 milionów z³ mniej tej
dywidendy. Je¿eli sprzedamy wszystko, to nie bê-
dziemy braæ dywidendy. A kto wie, jaka bêdzie sy-
tuacja na rynkach miedzi w przysz³oœci? To po
pierwsze. Po drugie, trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e
procesy prywatyzacyjne nie oznaczaj¹ wy³¹cznie
prostej czynnoœci fiskalnej. Czasem prywatyzacja
powoduje oczywiœcie, ¿e nie bierzemy dywidendy,
ale spó³ka zyskuje za to te inne korzyœci, których
inaczej by nie zyska³a. Tauron, przewidziany do
prywatyzacji w przysz³ym roku, przygotowa³ bo-
daj¿e dwa lata temu taki program inwestycyjny,
w którym powiedzia³ tak: Nam jako spó³ce, ¿eby
dobrze dzia³aæ i spe³niaæ potrzeby klientów ca³ej
Polski po³udniowej, potrzeba do 2020 r. 20 miliar-
dów z³. A w spó³kach zale¿nych, na przyk³ad w Po-
³udniowym Koncernie Energetycznym i w innych
– w kopalniach tak¿e, bo Tauron jest w³aœcicielem
kopalni – dodatkowo 11 miliardów z³. Sk¹d spó³ka
ma wzi¹æ te pieni¹dze, jak nie z procesów prywa-
tyzacyjnych albo z rynku finansowego, albo od in-
westorów?

O ile wzroœnie bezrobocie. To jest te¿ taka hi-
potetyczna dyskusja i nie czujê siê upowa¿niony
do prowadzenia tutaj takiej hipotetycznej dysku-
sji. Mam nadziejê, ¿e nie wzroœnie, ¿e ka¿dy pro-
ces prywatyzacyjny bêdzie realizowany w intere-

sie i pracowników, i spó³ki, i Skarbu Pañstwa. Co
siê dzieje, ju¿ mówi³em. S¹ dobre przyk³ady,
oczywiœcie s¹ te¿ z³e. By³em ostatnio na jubileu-
szu spó³ki Fablok Chrzanów z po³udnia Polski.
O, pan senator Kogut bêdzie wiedzia³. To by³a
spó³ka, która…

(Senator Stanis³aw Kogut: Lokomotywy.)
… Tak, lokomotywy.
Ta spó³ka by³a w programie NFI, tak krytyko-

wanym czy tak negatywnie postrzeganym. Nota-
bene NFI ci¹gnie siê do dzisiaj. Nie wiem, czy wie-
dz¹ pañstwo, ¿e mamy jeszcze trzydzieœci pod-
miotów, które zosta³y z tych piêciuset dwunastu
z NFI, mamy tam po 25% udzia³ów i nie wiemy, co
z tym zrobiæ, bo nikt tego nie chce, nawiasem mó-
wi¹c. Fablok przeszed³ podrêcznikow¹ wrêcz dro-
gê. By³ w NFI, zosta³ przekszta³cony w spó³kê, na
pocz¹tku lat dwutysiêcznych powsta³a spó³ka
pracownicza, która odkupi³a czêœæ udzia³ów. By-
³em tam pó³ roku temu, w maju bodaj¿e czy
w czerwcu, na jubileuszu. Dziœ jest to œwietna
spó³ka, œwietnie sobie radzi. W tej chwili ma pe-
wien problem, bo straci³a przy tej zbrojeniówce,
przy PKP, pewne zamówienia, ale generalnie dzia-
³a z du¿ym powodzeniem, zatrudnia osiemset
chyba osób. A wiêc s¹ pozytywne przyk³ady, ale
nie bêdziemy ukrywaæ, ¿e s¹ te¿ z³e. Nikt z nas nie
jest obroñc¹ idei, ka¿dy projekt trzeba rozpatry-
waæ indywidualnie i realizowaæ go w interesie spó-
³ki i Skarbu Pañstwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I teraz w kolejnoœci pan senator Wojciech Skur-

kiewicz i W³adys³aw Dajczak.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Trzy pytania, Panie Ministrze. Pierwsze dotyczy

PZU. Jak du¿y pakiet zamierzacie pañstwo sprze-
daæ poprzez gie³dê w przysz³ym roku? Czy te akcje
bêd¹ mog³y przejœæ, czy to w formie skupowania,
czy nabycia, w posiadanie Eureko?

Drugie dotyczy uzdrowisk. Z niepokoj¹cych in-
formacji, które do nas docieraj¹, wynika, i¿ pol-
skie uzdrowiska bêd¹ prywatyzowane w 100%.
Czy wszystkie uzdrowiska id¹ do prywatyzacji?

I trzecie pytanie, dotycz¹ce pekaesów. Otó¿
w istocie jest tak, jak mówi³ pan minister, ¿e wy-
st¹piliœcie pañstwo do samorz¹dów, aby przejê³y
znaczn¹ czêœæ pekaesów. Ja pos³u¿ê siê jednym
przyk³adem z Radomia, gdzie funkcjonuje PKS
Radom, i gdzie tu¿ po informacji ministra skarbu
o takiej mo¿liwoœci prezydent Radomia zdecydo-
wa³, ma³o tego, tak¿e Rada Miejska zajê³a stano-
wisko, ¿e gmina jest zainteresowania przejêciem
radomskiego pekaesu. Po dzieñ dzisiejszy ta spra-
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wa nie zosta³a do koñca doprowadzona. Co gor-
sza, firma która doœæ dobrze sobie radzi³a na ryn-
ku przewozowym jeszcze dwa lata temu i wykazy-
wa³a zyski, w tym roku przez doœæ nieudolne, tak
mi siê wydaje, zarz¹dzanie przynosi straty i to
doœæ znaczne, bo siêgaj¹ce ju¿ ponad 1 milion z³.
Jaki jest nadzór Skarbu Pañstwa nad tego typu
przedsiêbiorstwami, tego typu spó³kami? No i co
dalej z t¹ komunalizacj¹, któr¹ pañstwo zapropo-
nowali, je¿eli jest, tak jak w tym przypadku, bez-
poœrednia zgoda samorz¹du gminnego, jest wola
przejêcia spó³ki. Kiedy mo¿na siê spodziewaæ de-
cyzji w tej sprawie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Poproszê pana senatora.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pierwsze pytanie dotyczy rad nadzorczych

w spó³kach skonsolidowanych. Chcia³bym spy-
taæ, z jakiego powodu zwiêkszone zosta³y sk³ady
osobowe rad nadzorczych. Bo mam informacje, ¿e
jest teraz o dwie, trzy osoby wiêcej, ni¿ to by³o do
tej pory. Jaki jest wiêc tego powód? Czy to wynika
z jakichœ specjalnych lub dodatkowych zadañ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Adam Leszkiewicz: Przepraszam, ale to
tak w ogóle czy w danej…)

W ogóle, w ogóle. I przy okazji: jakie jest œrednie
wynagrodzenie cz³onków rad nadzorczych w tych
spó³kach?

Drugie pytanie dotyczy koncernów energetycz-
nych. Wyczyta³em przy okazji gdzieœ w prasie tak¹
informacjê – dlatego pytam o pewn¹ logikê i spój-
noœæ polityki w przypadku tych koncernów – ¿e te
spó³ki czy koncerny pozbywaj¹ siê tak zwanego
maj¹tku nieprodukcyjnego. Nawet jeœli uznaæ to
za s³uszne czy te¿ przyznaæ racjê takiej polityce, to
trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e nap³ywaj¹ równie¿ infor-
macje, i¿ niektóre spó³ki nabywaj¹ taki maj¹tek
nieprodukcyjny. W zwi¹zku z tym nie widzê w tej
kwestii spójnoœci i logiki. Podam taki konkretny
przyk³ad: Szepietowo – gdzieœ siê to mi przewinê-
³o. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Ja mo¿e jeszcze tylko przeczytam listê pañ-

stwa, którzy s¹ w tej chwili zapisani… Bo pañstwo
siê zapisuj¹ i wiem, ¿e chc¹ wiedzieæ… S¹ to sena-
torowie: Majkowski, Banaœ, Kleina, Kaleta, G³ow-

ski, Ortyl, Rachoñ, Bender, Fetliñska, Korfanty.
To stan na tê chwilê. I to jest lista do pytañ. A po-
tem jest podobnie d³uga, albo i d³u¿sza, lista chêt-
nych do dyskusji.

Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pytania pana senatora Dajczaka. Kwestia pro-

blemów maj¹tku nieprodukcyjnego w energetyce
– na to odpowie pan minister Bury. Na pewno ju¿
siê niecierpliwi, bo równie¿ chcia³by siê tutaj po-
kazaæ.

Rady nadzorcze. Z naszej strony, ze strony mi-
nistra Skarbu Pañstwa, na pewno nie pojawi³o siê
ani ¿adne takie has³o, ani taka polityka, by zwiêk-
szaæ sk³ady w radach nadzorczych. Trzeba by roz-
patrzyæ bardziej szczegó³owo sprawê danej spó³ki,
o ile coœ takiego faktycznie nast¹pi³o, ale ja w tej
chwili nie potrafiê podaæ nawet przyk³adu spó³ki,
w której zwiêkszylibyœmy sk³ad rady nadzorczej –
mówiê to szczerze. Je¿eli jednak coœ takiego
gdzieœ siê pojawi³o, to mogê odpowiedzieæ na piœ-
mie, w odniesieniu do konkretnej spó³ki. My
w zwi¹zku z kryzysem i z trudniejsz¹ sytuacj¹ sta-
ramy siê raczej nie zwiêkszaæ, a nawet zmniejszaæ
te sk³ady w niektórych spó³kach. Jeœli trzeba, to
podam na to przyk³ady.

Pan senator Skurkiewicz. PZU – tak? Odpo-
wiedŸ negatywna.

Uzdrowiska. Trudna sprawa, dlatego ¿e mamy
dwadzieœcia cztery uzdrowiska, a nie jest prawd¹,
¿e wszystkie bêd¹ prywatyzowane, bo w tej chwili
na liœcie do nieprywatyzowania jest siedem, pozo-
sta³e zaœ chcemy oczywiœcie zaoferowaæ. Jest je-
dnak ma³o chêtnych do tego, jest ma³e zaintereso-
wanie. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e jedynym uzdro-
wiskiem, które do tej pory, w ostatnim dwudzie-
stoleciu, uda³o siê Skarbowi Pañstwa sprywaty-
zowaæ, jest Na³êczów, by³o to w 2002 r., a potem
ju¿ nic. Ale teraz jesteœmy ju¿ bardzo blisko efek-
tu, bo prawie zamykamy transakcjê w Ustce, ma-
my te¿ du¿¹ szansê zamkn¹æ transakcjê w Krako-
wie, w Swoszowicach pod Krakowem. Ale w wy-
padku pozosta³ych uzdrowisk powtarzamy proce-
dury po dwa, trzy razy, bo je¿eli nawet s¹ jakieœ
oferty, to one s¹ na poziomie nawet ni¿szym ni¿
25% dolnego poziomu wyceny. A wiêc je¿eli ju¿ siê
ktoœ zg³asza, to s¹ to tacy, którzy postrzegaj¹ uz-
drowiska raczej dewelopersko czy nieruchomo-
œciowo, ni¿ tacy, którzy rzeczywiœcie chcieliby
dzia³alnoœæ uzdrowiskow¹ rozwijaæ. My z kolei
niechêtnie wyprzedawalibyœmy te miejsca, tak
dla samej wyprzeda¿y. W zwi¹zku z tym, jak pañ-
stwo widzicie, jest z tym trochê problemów.

PKS Radom. Ja to sprawdzê. Ale powiem szcze-
rze, ¿e wiem, bo rozmawia³em z przedstawicielami
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z samorz¹du województwa, i¿ tam w zarz¹dzie
trwa pewna dyskusja, tak¿e koalicyjna, doty-
cz¹ca tego, czy braæ te przedsiêbiorstwa PKS, czy
nie. A wiêc jeœli chodzi o Radom, to tak¿e spróbujê
na to popatrzeæ, bo wiem, ¿e o nim te¿ by³a mowa.
Generalnie polityka jest taka…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy mogê pro-
siæ o odpowiedŸ na piœmie w tej sprawie? Bêdê
wdziêczny.

Dobrze, dobrze.
Generalnie polityka jest taka, ¿e jeœli samorz¹d

tego chce, to my jesteœmy za. Tak to jest general-
nie. I mo¿na powo³ywaæ siê na to, co w tej chwili
powiedzia³em. Jeœli samorz¹d chce, to my jesteœ-
my za. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Teraz kolej na pana senatora Majkowskiego,

a potem na pana senatora Banasia.
Proszê.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, trzy pytania do pana. Otó¿ kil-

ka tygodni temu na posiedzeniu Komisji Gospo-
darki Narodowej by³a dyskusja dotycz¹ca prywa-
tyzacji sektora elektroenergetycznego, wówczas
mówi³ pan w odniesieniu do pozycji dochodów
o kwocie 6 miliardów, która ma wp³yn¹æ do bu-
d¿etu pañstwa z tytu³u debiutu PGE. To znaczy ja
mia³em wówczas wra¿enie – zreszt¹ mo¿emy zaj-
rzeæ do stenogramu – ¿e to mia³ byæ dochód Skar-
bu Pañstwa, jako jeden ze sk³adników tych 12 mi-
liardów, które Skarb Pañstwa w ramach docho-
dów prywatyzacyjnych roku 2009 mia³ osi¹gn¹æ.
Z kolei na posiedzeniu Komisji Skarbu Pañstwa,
które by³o dwa tygodnie temu, pan minister Bury
wypowiada³ siê ni mniej, ni wiêcej, tylko w ten
sposób, ¿e te 6 miliardów bêdzie jakby do dyspozy-
cji PGE na dalszy rozwój, na inwestycje. Czyli to
bêdzie z pominiêciem bud¿etu, bêdzie to tylko i wy-
³¹cznie dla grupy. Pytanie moje jest wiêc takie: któ-
ra odpowiedŸ jest w³aœciwa, jeœli chodzi o usytuo-
wanie tych dochodów z debiutu gie³dowego PGE?

Drugie pytanie. Panie Ministrze, przed chwil¹
odpowiada³ pan albo koledze Skurkiewiczowi, al-
bo koledze Dajczakowi na pytanie o rady nadzor-
cze. I ja chcia³bym pana, jak myœlê, wyprowadziæ
z b³êdu. Otó¿ je¿eli pan chce, mogê podaæ przyk³a-
dy dotycz¹ce grup energetycznych, gdzie zarówno
zarz¹dy, jak i rady nadzorcze w przeci¹gu ostat-
nich kilkunastu miesiêcy w sposób znaczny zo-
sta³y zwiêkszone. I nie by³y to zwiêkszenia o kilka
czy kilkanaœcie osób, tylko w skali sektora by³y to

zwiêkszenia o, moim zdaniem, kilkaset osób. Dla
przyk³adu, Panie Ministrze, podam, ¿e w grupie
Energa jako grupie kapita³owej w 2007 r. by³o
czterdzieœci szeœæ takich osób, a obecnie ta, na-
zwijmy to tak, czapa administracyjna sk³adaj¹ca
siê z grupy Energa i PSE Operatora to dwieœcie
trzydzieœci osób. W Tauronie pocz¹tkowo by³o
szeœædziesi¹t osób, a obecnie jest dwieœcie osób,
w Enei by³o piêædziesi¹t piêæ osób, a obecnie jest
sto szeœædziesi¹t osób, w PGE by³o siedemdziesi¹t
osób, a w tej chwili jest oko³o dwustu dwudziestu
osób. Ja mówiê tu o œcis³ej kadrze tak zwanej me-
ned¿erskiej, która sprawuje tylko i wy³¹cznie
nadzór nad ca³oœci¹…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
przejœæ do pytania, Panie Senatorze, a to pozosta-
wiæ ju¿ do dyskusji.)

W zwi¹zku z tym pytanie: czy ministerstwo
skarbu ma wiedzê na temat œrodków, jakie musz¹
zapewniæ grupy energetyczne, a¿eby tak koszto-
wne zarz¹dy oraz rady nadzorcze obs³ugiwaæ?

I trzecie pytanie, Panie Ministrze. Otó¿ powo-
³ywa³ siê pan ju¿ kilka razy w dniu dzisiejszym na
program zatwierdzony w marcu 2006 r., doty-
cz¹cy sektora elektroenergetycznego. Tak siê
sk³ada, ¿e z tego programu wynika – ja zreszt¹ to
przytoczê – i¿ g³ównymi celami programu s¹: ob-
ni¿ka kosztów wytwarzania, przesy³ania, dystry-
bucji…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bardzo proszê przestrzegaæ… Bo mówi
pan ju¿ trzeci¹ minutê, Panie Senatorze.)

PaniMarsza³ek,ale ¿ebyzadaæpytanie,muszê…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To mo¿na

siê zg³osiæ do drugiej kolejki. Przecie¿ wszyscy s¹
w tej samej sytuacji. Niech mnie pan nie stawia
w trudnej sytuacji. Ma byæ minuta, a pan mówi
ju¿ trzeci¹ minutê. Tak ¿e proszê wybaczyæ…)

Rozumiem. Przepraszam, Pani Marsza³ek.
W takim razie konkretne pytanie. Otó¿

w strukturze sektora energetycznego w tym pro-
gramie cele planowanych zmian to niezbêdne in-
westycje, zdolnoœci wytwórcze, przesy³owe, dys-
trybucyjne, zrównowa¿ony rozwój i mo¿liwoœci
konkurencyjne. Ja bym prosi³ o stwierdzenie,
czy pañstwo w 100% realizujecie ten program, je-
œli chodzi o kwestiê prywatyzacji. Bo tam by³y
propozycje dotycz¹ce prywatyzacji, pañstwo zaœ
mówicie ju¿ o poszczególnych sektorach… prze-
praszam, nie o sektorach, tylko o grupach, które
s¹ przeznaczone do prywatyzacji. O tym, w jaki
sposób to ma byæ robione, to byæ mo¿e póŸniej
porozmawiamy…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu uprzejmie.
I zapraszam pana senatora Grzegorza Banasia.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Bêdê strzela³, ale to chodzi o szybkoœci wypo-

wiedzi, a nie o inne ewentualne dzia³ania z tym
zwi¹zane.

Zechcia³by pan minister – bo zaciekawi³ mnie
akapit pañskiej wypowiedzi – rozszyfrowaæ, po-
wiedzieæ, co oznacza termin „zintensyfikujemy
dzia³ania z OFE”? Na czym ta intensyfikacja ma
polegaæ?

Drugie pytanie, zwi¹zane z nasz¹ gie³d¹. Raczy³
pan stwierdziæ, ¿e jest to najlepsza gie³da w Euro-
pie, a przynajmniej jedna z najlepszych. Dlaczego
zatem koniecznie trzeba j¹ sprywatyzowaæ? Py-
tam o to, bo taki zapis funkcjonuje w dokumen-
tach rz¹dowych.

Trzecie pytanie: jakie bêd¹ dochody z prywa-
tyzacji sektora energetycznego na koniec tego
roku?

I czwarte. Bêd¹c nieco oœmielonym tym, i¿ ze-
chcia³ pan przywo³aæ tutaj sytuacjê kopalni „Bu-
kowa Góra” z województwa œwiêtokrzyskiego, a to
jest moje województwo, chcia³bym pana poprosiæ
o odpowiedŸ na piœmie w sprawie innej kopalni,
mianowicie Kieleckich Kopalni Surowców Mine-
ralnych, która jest przygotowywana do procesu
prywatyzacji. W szczególnoœci chcia³bym, ¿eby
pan minister zwróci³ uwagê na kalkulacjê kosz-
tów, mo¿e nie tyle na kalkulacjê kosztów, ile bar-
dziej na sprawy zwi¹zane z podstaw¹ funkcjono-
wania kopalni, czyli z budowaniem cennika. Bo
wydaje siê, ¿e obecnie w tej kopalni mocno zani¿o-
ne s¹ cenniki surowców, co daje generalnie takie
zani¿anie jej wartoœci przed momentem prywaty-
zacji. Na to jeszcze trzeba na³o¿yæ niema³¹ iloœæ
œrodków, które wydatkowano na zakup ró¿nego
rodzaju sprzêtu bêd¹cego w leasingu. Czy on bê-
dzie umieszczany po stronie aktywów, które bêd¹
wymaga³y zap³aty przez przysz³ego beneficjenta
tej prywatyzacji? Mówiê skrótowo. Chcia³bym, ¿e-
by pan minister i s³u¿by jemu podleg³e na piœmie
szczegó³owo przedstawili mi ten problem. Dziêku-
jê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Najpierw pytania

pana senatora Majkowskiego. Ja ju¿ mówi³em
o tym dzisiaj kilka razy. Mo¿emy skonfrontowaæ
to ze stenogramem, bo nie s¹dzê, ¿ebym u¿y³ ta-
kiego sformu³owania. Jednoznacznie mówiê, ¿e
6 miliardów z³ uzyskanych z emisji trafi³o do spó-

³ki, nigdy nie mia³o to trafiæ do bud¿etu pañstwa,
zreszt¹ emisje gie³dowe s³u¿¹ temu, podwy¿sza-
nie kapita³u i emisja nowych akcji maj¹ s³u¿yæ
zbieraniu kapita³u dla danego podmiotu.

Pytania dotycz¹ce energetyki to pytania do pa-
na ministra Burego.

OFE – pytania pana senatora Banasia. Chodzi-
³o o to, ¿e staraliœmy siê nawi¹zaæ dialog z OFE ju¿
dwukrotnie: w czerwcu minister Grad, teraz,
w paŸdzierniku ja. Spotkaliœmy siê z przedstawi-
cielami wszystkich OFE, zaprosiliœmy ich do mi-
nisterstwa, przedstawiliœmy ofertê prywatyzacyj-
n¹, któr¹ mamy, i zachêcaliœmy do zaanga¿owa-
nia siê. No bo kogo mamy anga¿owaæ przede
wszystkim, jeœli nie w³aœnie OFE, jeœli nie finan-
sowe fundusze inwestycyjne? Kogo innego mamy
zachêcaæ do zainteresowania siê naszymi akty-
wami? OFE, zgodnie z zapisami ustawowymi, ma-
j¹ okreœlone limity œrodków, które mog¹ inwesto-
waæ na polskiej gie³dzie, i do tego je zachêcamy.

Sprawa GPW. Jaki jest stan, mówi³em, a teraz
prosta odpowiedŸ na pytanie: dlaczego? Oczywi-
œcie dyskutowane s¹ ró¿ne œcie¿ki, a w³aœciwie
dwie, i zawsze by³y dyskutowane dwie, œcie¿ki
prywatyzacji gie³dy. Ona rzeczywiœcie jest jedn¹
z najlepszych w Europie, a w Europie Œrodkowo-
-Wschodniej, jak s¹dzê, najlepsz¹. Co kwarta³
analizujemy na przyk³ad wskaŸniki kapitalizacji,
bo one decyduj¹ o tym, czy gie³da warszawska,
czy gie³da wiedeñska… Bo to jest ten duet rywali-
zuj¹cy ze sob¹ o palmê pierwszeñstwa w naszym
regionie, o to, która gie³da jest najwiêksza, a która
gie³da jest najlepsza. Jest tam jeszcze wiele in-
nych wskaŸników. Nie przyœwieca nam idea wy-
przeda¿y dobrego aktywa dla samej wysprzeda¿y,
tylko analizujemy sytuacjê. S¹ dwa mo¿liwe wa-
rianty: albo szukanie inwestora bran¿owego, albo
skierowanie naszej gie³dy na gie³dê i wci¹gniêcie
do grona wspó³udzia³owców szerszej grupy par-
tnerów, naszych partnerów, g³ównie finanso-
wych, to znaczy zwiêkszanie udzia³ów w gie³dzie
domów maklerskich, banków, mo¿e innych inwe-
storów rodzimych. Wariant inwestora strategicz-
nego przewa¿y³ w przyjêtym scenariuszu z powo-
du uwarunkowañ zewnêtrznych. Widzimy bo-
wiem, co siê dzieje. Unia Europejska przyjmuje
nowe przepisy, które wprowadzaj¹ rozwi¹zania
internetowe, elektroniczne. Jest wiêc pytanie: jak
d³ugo jeszcze obecny system gie³dowy bêdzie
móg³ funkcjonowaæ w tej dotychczasowej formu-
le? My musimy wzmacniaæ konkurencyjnoœæ na-
szego podmiotu. Jak pañstwo widz¹, s¹ tylko trzy
gie³dy pañstwowe w Europie: na Malcie, bodaj¿e
na Cyprze i w Warszawie. Wszystkie inne gie³dy
³¹cz¹ siê w sieci i poszczególne gie³dy, czy nie-
miecka, czy amerykañska, czy wiedeñska, prze-
jmuj¹ poszczególne rynki. Dzisiaj gie³dy s¹ raczej
w sieciach globalnych, ze wzglêdu na technologiê,
innowacyjnoœæ, skutecznoœæ dzia³ania, ni¿ dzia-
³aj¹ samodzielnie. I to by³y argumenty, które prze-
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wa¿y³y i spowodowa³y to, ¿e rozpoczêliœmy proces
szukania inwestora bran¿owego. Czy to by³ w³a-
œciwy kierunek? Powodzenie tej transakcji odpo-
wie na to pytanie. Na razie czytamy ofertê, któr¹
otrzymaliœmy z Deutsche Börse, czyli z tej gie³dy
frankfurckiej, i patrzymy, co tam jest, zw³aszcza
pod k¹tem perspektyw dla polskiej gie³dy, jej roz-
woju i jej stabilnoœci.

Jeœli chodzi o Kieleckie Kopalnie Surowców Mi-
neralnych, toprzeka¿emyodpowiedŸ.To jest spó³ka
prywatyzowana w³aœnie t¹ metod¹ projektow¹, czy-
li z pe³n¹ przejrzystoœci¹, z pe³n¹ dokumentacj¹.
Tak ¿e przyjrzê siê tej wycenie, s³ysza³em o tych
kontrowersjach, i odpowiem na piœmie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Kleina i pan senator Kalita. Zapra-

szam pana senatora Kazimierza…
(G³os z sali: Kaleta.)
Przepraszam, oczywiœcie Kaleta, bardzo prze-

praszam.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, mam pytanie tak¿e zwi¹zane

z bran¿¹ energetyczn¹. Problem polega na tym, ¿e
ta bran¿a, te przedsiêbiorstwa energetyczne, to
jest bran¿a doœæ specyficzna Przedsiêbiorstwa te
dostarczaj¹ energiê elektryczn¹ do odbiorców du-
¿ych, ale tak¿e rozproszonych. I moje pytanie jest
takie: czy przy prywatyzowaniu przedsiêbiorstw
takich jak Energa rozwa¿aliœcie pañstwo, w jaki
sposób bêdzie realizowane zadanie odbudowy
sieci energetycznych, szczególnie na obszarach
wiejskich, linii biegn¹cych do rozproszonych od-
biorców ma³ych, niedu¿ych? Czy nie ma obawy,
¿e gdy przedsiêbiorstwo takie jak Energa przejmie
przedsiêbiorca bran¿owy, prywatny, bêdzie za-
gro¿ona dostawa energii elektrycznej w³aœnie do
tych najmniejszych odbiorców? Czy bêdzie odbu-
dowywana sieæ energetyczna? Bo ta szczególnie
na obszarach wiejskich jest w bardzo z³ym stanie.

I drugie pytanie, tak¿e z tej bran¿y. Czy rozwa-
¿ali pañstwo, przygotowuj¹c program prywatyza-
cji spó³ki Energa, prywatyzowanie jej za poœredni-
ctwem gie³dy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Piotr Kaleta, bardzo proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek. Zabieram

g³os jako przedstawiciel najliczniejszej grupy

mê¿czyzn Wielkopolski, jeœli chodzi o imiê – to tak
w nawi¹zaniu do Stanis³awa.

Panie Ministrze, jaki jest cel odbierania dywiden-
dyspó³komenergetycznyminiedawania imprzez to
szans na rozwój? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Nie wiem, czy kierowaæ je do
pana, czy raczej do pana ministra Burego. Intere-
suje mnie, ile wêgla w ubieg³ym roku Polska im-
portowa³a i jakie to mia³o prze³o¿enie na sytuacjê
polskich kopalñ?

Chcia³bym równie¿ zapytaæ o kwestie regio-
nalne. Chodzi mi o dwa przedsiêbiorstwa na tere-
nie Wielkopolski, które s¹ obecnie w dramatycz-
nej kondycji finansowej, to znaczy o to, którego
sytuacja wynika z sytuacji w polskich stocz-
niach, czyli o zak³ady Cegielskiego w Poznaniu,
a tak¿e o ostrowski „Wagon”. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê siê ustosunkowaæ do tych pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Jeœli pani marsza³ek pozwoli, to na pytania do-

tycz¹ce energetyki bêdzie odpowiada³ pan mini-
ster Bury. Ja tylko powiem kilka zdañ na temat
Cegielskiego. Odpowiem pewnie na piœmie w obu
tych sprawach, bo to wymaga jednak szczegó³o-
wej informacji ze wzglêdu na wagê spo³eczn¹ pro-
blemu.

Wydaje siê, ¿e w przypadku Cegielskiego jest
jakieœ œwiate³ko w tunelu. Pojawiaj¹ siê nowe
zamówienia na przysz³y rok, pojawiaj¹ siê za-
mówienia dotycz¹ce silników do elektrowni,
a nie tylko do statków. W zwi¹zku z tym nastê-
puje te¿ pewna dywersyfikacja produkcji. Jest
jakiœ dobry kontrakt w Wielkiej Brytanii. No, zo-
baczymy. Jest lepiej, ni¿ by³o miesi¹c temu czy
pó³tora miesi¹ca temu, ni¿ 23 paŸdziernika, kie-
dy by³a ta manifestacja w Poznaniu, i we wczeœ-
niejszych tygodniach, kiedy zw³aszcza po wyda-
rzeniach w stoczniach by³ taki okres kiepskiej
perspektywy.

Ale szczegó³owo odpowiem na piœmie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Terazs¹pansenatorG³owski i pansenatorOrtyl.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:
Panie Ministrze, mamy oczywiœcie tak¹ sytua-

cjê, ¿e jest kryzys, nie tylko w Polsce, w Europie,
ale i na œwiecie. Dzia³acie pañstwo w bardzo trud-
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nych warunkach i nale¿y potrafiæ je odró¿niæ od
czasów hossy, w których du¿o ³atwiej siê sprze-
daje i du¿o ³atwiej siê kupuje. Zreszt¹ liczba ofert
z³o¿onych na maj¹tek stoczni pokazuje, ¿e te
czasy na sprzeda¿ s¹ dosyæ trudne. Ale ¿eby móc
oceniæ pañstwa pracê, prosi³bym o pewne dane.
Czy móg³by pan powiedzieæ, czy jest pan w posia-
daniu danych na przyk³ad za ostatnie trzy, cztery
lata, pokazuj¹cych, jakie by³y za³o¿enia w po-
szczególnych latach i jaka by³a realizacja planów
sprzeda¿y?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

W tej serii pytañ jeszcze pan senator W³adys³aw
Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Mam pyta-

nie, myœlê, horyzontalne i dotyczy ono… Chyba
uzyskam od pana odpowiedŸ. Dlaczego w rz¹do-
wej taktyce norm¹ i to w³aœciwie norm¹ bez-
wzglêdn¹ w przypadku sprzeda¿y, prywatyzacji
jest opieranie siê na jednym inwestorze? S¹ tu
wprost dwa dowody. Jeden to jest przypadek
Enei. Rozmawialiœmy, negocjowaliœmy tylko z je-
dnym koncernem, czyli z RWE. Vattenfall zosta³
zmarginalizowany, mo¿na powiedzieæ, sprowo-
kowany, wyeliminowany z gry ró¿nymi zabiega-
mi pozadyplomatycznymi, ¿e tak powiem. Druga
sprawa to jest sprawa stoczni i inwestora katar-
skiego. Tu oczywiœcie nie zgodzê siê z odpowie-
dzi¹, któr¹ pan minister ju¿ niejako w swojej wy-
powiedzi zawar³, ¿e nie by³o chêtnych w zwi¹zku
z takim czy innym sposobem sprzeda¿y. Je¿eli
rz¹d zachowuje siê w ten sposób, ¿e wyraŸnie
preferuje jednego inwestora swoimi dzia³aniami
dyplomatycznymi, pozadyplomatycznymi, to ob-
serwatorzy rynku jednoznacznie wiedz¹, jak to
trzeba oceniæ i na co siê zanosi. Nikt nie jest oso-
b¹ niemyœl¹c¹ w przypadku tak du¿ych projek-
tów i tak du¿ych œrodków.

Drugie pytanie. Przy okazji dyskusji na temat
rozbudowy zarz¹dów i rad nadzorczych przy-
pomnia³o mi siê pewne zdanie – ju¿ nie pamiê-
tam, czy minister Grad, czy premier osobiœcie og-
³osi³ tak¹ formu³ê – otó¿ ¿e do rad nadzorczych,
na cz³onków rad nadzorczych bêd¹ przeprowa-
dzane konkursy. Chcia³bym zapytaæ, jak to siê
stosuje w szczególnoœci do energetyki. Ja oczy-
wiœcie swoj¹ ocenê tego pomys³u mam, niemniej
jednak pytaæ mogê. Bardzo proszê o odpowiedŸ
na to pytanie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Oddajê g³os panu ministrowi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:

Bardzo dziêkujê.
Pan senator G³owski zapyta³ o ostatnie lata

prywatyzacji. Oczywiœcie trzeba zwracaæ uwagê
na uwarunkowania rynkowe, okresy koniunktu-
ry i dekoniunktury. Podam mo¿e proste dane
statystyczne. Plan prywatyzacyjny w roku 2006
zrealizowaliœmy na poziomie zaledwie 11%, uzy-
skaliœmy niewiele ponad 600 milionów z³. Trosz-
kê lepiej by³o w roku 2007, kiedy plan zosta³
zrealizowany na poziomie oko³o 60%, a uzyska-
liœmy w sumie 1 miliard 900 milionów. W ro-
ku 2008 uzyskaliœmy 2,3 miliarda z³ i przekro-
czyliœmy lekko plan, uzyskaliœmy poziom 103%.
A co bêdzie w roku 2009, to zobaczymy. Jeœli
chodzi o inne dane, o których ju¿ wczeœniej mó-
wi³em, dotycz¹ce liczby projektów, to mo¿na to
by³o porównaæ. O kwestii debiutów gie³dowych
te¿ ju¿ mówi³em.

Teraz pytania pana senatora Ortyla. To nie
jest tak. W Enei… Myœlê, ¿e to bardzo ryzyko-
wnie twierdziæ, ¿e ktoœ zosta³ odrzucony albo za-
stosowano jakieœ mechanizmy czy techniki,
które spowodowa³y, ¿e Vattenfall, bo pan wy-
mieni³ tê nazwê, nie zosta³ dopuszczony do tego
projektu. Prywatyzacja by³a przeprowadzana
w formie zaproszenia publicznego z negocjacja-
mi, co oznacza, ¿e ka¿dy móg³ do tego przy-
st¹piæ. W mediach pojawia³y siê ró¿ne hipotezy.
Ja muszê powiedzieæ – pan minister Bury mia³
mniejszy dystans, bo odpowiada³ za ten projekt
– ¿e ja ze zdziwieniem… Najpierw by³ miesi¹c,
w którym wszyscy mówili, ¿e preferujemy Vat-
tenfall, potem by³ miesi¹c, w którym wszyscy
mówili, ¿e preferujemy RWE. Wiêc siê zgubi³em.
Jak by³o naprawdê? Naprawdê by³o tak, ¿e nikt
nikogo nie preferowa³. Oœwiadczam, ¿e Vatten-
fall nie z³o¿y³ oferty, a z jednym inwestorem po-
zostaliœmy tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e w ra-
mach ofert wstêpnych zosta³y z³o¿one dwie ofer-
ty, RWE i drugiej firmy, i ta druga oferta zosta³a
odrzucona ze wzglêdów formalnych. Dlatego zo-
staliœmy z RWE, które – jak siê okaza³o – ostate-
cznie w momencie sk³adania ofert wi¹¿¹cych
oferty nie z³o¿y³o.

W przypadku stoczni oczywiœcie kwesti¹ dys-
kusyjn¹ jest to, czy i jak ktoœ pomaga³ albo
wspiera³ jednego inwestora i jednoczeœnie znie-
chêca³ innych, ale faktem jest to, ¿e maj¹tek jed-
nej i drugiej stoczni zosta³ podzielony na kilka-
naœcie czêœci i organizowanych by³o kilkanaœcie
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przetargów. Wiadomo, ¿e w przypadku Gdyni
w³aœciwe czêœci s³u¿¹ce do produkcji statków s¹
trzy: ma³y dok, du¿y dok i prefabrykacja, w przy-
padku Szczecina jest to jeden du¿y dok z prefab-
rykacj¹ i z malarni¹. Jeœli ktoœ tego nie kupuje,
to znaczy, ¿e nie bêdzie produkowa³ statków.
Z tego, co wiem, w pierwszym przetargu na te
czêœci zg³osi³ siê tylko jeden inwestor, a przypo-
minam, ¿e przetarg mimo tych tez by³ bezwa-
runkowy, obiektywny w tym sensie, ¿e ka¿dy
móg³ siê zg³osiæ, a ostatecznie o wygranej decy-
dowa³a licytacja, czyli kto da wiêcej, i post¹pie-
nia, a nie to, kogo lubi minister albo kogo nie lu-
bi, albo z kim rozmawia³ wczeœniej. Zg³osi³ siê je-
den inwestor, jeden wp³aci³ wadium i jeden
uczestniczy³ w licytacji na te czêœci, bo o inne
czêœci to by³a nawet rywalizacja, ale to by³y ju¿
okreœlone projekty, jakiœ biurowiec, jakiœ pro-
jekt statku czy coœ takiego. Jak bêdzie teraz, nie
wiadomo.

Konkursy. Rzeczywiœcie jest takie zarz¹dze-
nie, zarz¹dzenie nr 45 z grudnia 2007 r., w któ-
rym minister okreœli³, jak bêdzie delegowa³
swoich przedstawicieli do rad nadzorczych. S¹
trzy drogi… Raz, dwa, trzy, cztery, s¹ cztery dro-
gi. Pierwsza, najbardziej powszechna, jest taka,
¿e gdy mamy wakat, koñczy siê kadencja lub
chcemy dokonaæ zmian, minister og³asza kon-
kurs, wyraŸnie mówi, jakie wymagania stawia
przed kandydatami, konkurs jest publiczny, ka-
¿dy siê mo¿e zg³osiæ. Z tego powstaje krótka lista.
Z tej krótkiej listy, na której jest od dwóch do piê-
ciu osób, minister wybiera ostatecznie osobê,
która go reprezentuje w danej spó³ce. To jest zde-
cydowanie najpowszechniejsza metoda. Je¿eli
pan senator bêdzie chcia³, to my to zanalizujemy
od strony danych statystycznych, bo ja przy-
znam szczerze, ¿e nie widzia³em takich danych,
które by mówi³y o tym, ile osób jest z zewn¹trz,
a ile znalaz³o siê tam dziêki tym innym metodom.
Te inne metody s¹ bardzo proste. Bez procedury
konkursowej do rad nadzorczych mo¿na delego-
waæ pracownika ministerstwa, bez konkursu
mo¿na delegowaæ dyrektora lub zastêpcê dyrek-
tora departamentu z innych ministerstw, ale nie
dotyczy to pracowników, s¹ tak¿e te osoby – to
jest czwarta droga – które w momencie wejœcia
w ¿ycie zarz¹dzenia by³y w radach nadzorczych,
a nie koñczy³y siê im kadencje i one z automatu
oczywiœcie zosta³y.

Myœlê, ¿e bior¹c pod uwagê liczbê spó³ek, ja-
kieœ 80%, mo¿e 70–80%… Mo¿e inaczej, chodzi
o pytanie o to, w ilu spó³kach dokonaliœmy zmian.
My przeprowadzimy tak¹ analizê. Tak.

A ja nie znam tej relacji, nie wiem, ile osób zosta-
³o i koñcz¹ siê ich kadencje, a ile by³o og³aszanych
konkursów na nowe miejsca, a nie chcia³bym po-
daæ jakichœ nieprawdziwych danych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam pana senatora Janusza Rachonia,
a potem pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Ministrze, jestem g³êboko œwiadomy te-

go, ¿e wszystko mo¿na korzystnie sprzedaæ, tylko
problem polega na tym, ¿e trzeba znaleŸæ kupca.
Jednoczeœnie chcê panu powiedzieæ, ¿e jestem
pod wielkim wra¿eniem pañskich kompetencji
i pañskiego profesjonalizmu, dlatego chcia³bym
poprosiæ pana jako eksperta, aby na podstawie
pañskiej wiedzy i doœwiadczenia wymieni³ pan
najistotniejsze hamulce i bariery procesu prywa-
tyzacji, oczywiœcie poza dekoniunktur¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, pragnê pana zapytaæ o sprawê

udzia³u Skarbu Pañstwa pañstwa polskiego w ga-
zoci¹gu jamalskim, który jest na razie najwa¿niej-
szym dostawc¹ gazu, zanim nie znajdziemy inne-
go, do naszego kraju, do Polski. Wieœæ niesie, me-
dia podaj¹, ¿e nowa umowa przewiduje zmiany.
Otó¿ 48% udzia³ów bêdzie mia³a Polska, 48% Ro-
sja, a pan Gudzowaty, który mia³ do tej pory 4%
udzia³ów, straci je, bo bêdzie wyrównanie: 50%
dla Rosji i 50% dla Polski. Wtedy nast¹pi taka sy-
tuacja – jak podaj¹ media – ¿e w radzie nadzorczej
to przedstawiciel Rosji, z racji jakiejœ tradycji
i ustaleñ, jest przewodnicz¹cym i ma g³os podwój-
ny podczas podejmowania decyzji. Czy to nie bê-
dzie ze szkod¹ dla Polski, jeœli pan Gudzowaty al-
bo sam, ¿e tak powiem, siê wy³¹czy, albo bêd¹ tu –
bo podobno mog¹ byæ – wprowadzone jakieœ for-
my prawne jego wy³¹czenia? Czy to nie bêdzie ze
szkod¹ dla sprawy polskiej?

I druga kwestia: nie zgodzê siê z panem, ¿e nie
trzeba patrzeæ na narodowoœæ, zagl¹daæ w pa-
szport czy w legitymacjê podczas prywatyzacji.
Wiemy, ¿e w pewnym momencie samo noszenie
turbanu decydowa³o o tym, ¿e ktoœ otrzymywa³
tak¹ mo¿liwoœæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
pytanie, Panie Senatorze.)

Ju¿ pytam. Jeœli na przyk³ad stocznie niemiec-
kie, które zosta³y utrzymane i nie wprowadzono
wobec nich restrykcji, mimo ¿e by³y dotowane tak
jak stocznie polskie, zwróc¹ siê o to i bêd¹ chcia³y
przej¹æ i rozwijaæ przemys³ stoczniowy w Polsce,
to czy bêdzie to mo¿liwe i czy bêdzie to dobre, czy
te¿ – tak jak ja uwa¿am – bêdzie to z³e?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy i prosimy pana ministra
o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Je¿eli chodzi
o odpowiedŸ na pytanie pana senatora Rachonia,
to dyskusja na temat tych barier i hamulców te¿
oczywiœcie mog³aby trwaæ d³ugo. W moim prze-
konaniu to s¹ nastêpuj¹ce sprawy. Pierwsza to
brak zainteresowania inwestorów. I tak jak mó-
wi³em, robimy wiele projektów, s¹ naprawdê do-
bre spó³ki, naprawdê, obiektywnie rzecz bior¹c,
z dobrym wynikiem finansowym, do których
kupna nikt siê nie zg³asza. Druga to byæ mo¿e za
wysokie wyceny, ale to nie my je robimy, to nie
minister skarbu ustala, za ile sprzedaje, tylko ro-
bi¹ to wy³aniane w przetargach firmy zewnêtrz-
ne, których zadaniem jest zrobienie analizy
przedprywatyzacyjnej i wyceny danej spó³ki. Ta
wycena jest najczêœciej podawana w takich wi-
de³kach: minimalna cena – maksymalna cena.
I my staramy siê zawsze uruchamiaæ procesy
prywatyzacyjne, zaczynaj¹c od samej góry. Mo¿e
byæ tak, ¿e to siê wydaje niektórym drogo, ale
z drugiej strony chodzi o to, ¿eby sprzedaæ dob-
rze, a nie ¿eby po prostu sprzedaæ.

Nastêpna sprawa: s³aboœæ aktywów, to zna-
czy to, o czym te¿ ju¿ mówi³em. Wiele rzeczy do-
brych ju¿ zosta³o wyprzedanych, sprzedanych,
zbytych. Zosta³y jeszcze takie, których w ogóle
wczeœniej nie podejmowaliœmy, na przyk³ad
w energetyce, albo takie, które nie s¹ dobrymi
aktywami ciesz¹cymi siê du¿ym zainteresowa-
niem. Kolejna sprawa to pewnie te¿ trochê kwe-
stia przepisów, czyli biurokracja, ale w takim
dobrym znaczeniu tego s³owa. To nie jest tak, ¿e
jak dzisiaj przepisy mówi¹, ¿e proces trwa rok,
to my go mo¿emy skróciæ do miesi¹ca, bo znów
zrobimy coœ byle jak. Chodzi o to, ¿e trzeba jesz-
cze tam… S¹ przepisy, które powoduj¹, ¿e nie
mo¿emy tego robiæ szybko. Nie mo¿emy zrobiæ
tak, ¿e jak przychodzi do nas inwestor, zg³asza
siê i mówi: chcê to kupiæ, to my mu to dajemy.
My mówimy: sorry, bêdzie og³oszenie, bêdzie za-
proszenie, najpierw musimy spó³kê wyceniæ,
ona w ogóle musi najpierw byæ w planie prywa-
tyzacji, dopiero potem, w koñcowym etapie, pan
do nas mo¿e przyjœæ, tak jak ka¿dy inny, i siê
zg³osiæ. To mniej wiêcej tak siê odbywa. Tak ¿e
tutaj nie ma ¿adnych prostych œcie¿ek ani upro-
szczonych sposobów.

I pewnie ostatnia sprawa to kadra urzêdni-
cza, to znaczy kwestia, kto to prywatyzuje. I tu-

taj te¿ trzeba do tego podejœæ z du¿¹ wyrozumia-
³oœci¹, dlatego ¿e to s¹ naprawdê… Uwa¿am, ¿e
mamy bardzo dobrych urzêdników w minister-
stwie i nie ma siê co dziwiæ, ¿e oni sami nas pil-
nuj¹, ¿eby ostro¿nie podchodziæ do wszystkich
elementów ca³ego procesu. I to dobrze. Jak pañ-
stwo wiedz¹, oni chodz¹ po prokuraturach, dla-
tego ¿e s¹ ró¿ne procesy, ró¿ne zawiadomienia,
ró¿ne zasadne lub najczêœciej niezasadne
wnioski, ca³y czas s¹ kontrole. To wszystko, ten
klimat, zw³aszcza ostatnio, powoduje, ¿e do
wszystkiego podchodzi siê z du¿¹ ostro¿noœci¹.
Nie chodzi o negatywne czy pozytywne znacze-
nie tego s³owa, to s¹ po prostu takie bariery
i normy, które niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na ostro¿-
noœæ prowadzonych procesów.

Pan senator Bender pyta³ o gazoci¹g jamalski –
odpowiemy na piœmie, bo moja wiedza nie jest
wiele wiêksza od wiedzy pana senatora, a to dlate-
go, ¿e nie zajmujê siê tym tematem…

(Senator Ryszard Bender: By³oby w³aœciwe,
gdyby by³o tak, jak podaj¹ media.)

Odpowiemy na piœmie. Nie chcia³bym tutaj sta-
wiaæ hipotez ani tez, bo nie jest to moje zadanie,
minister mnie do tego nie upowa¿ni³.

Co do kwestii inwestorów, ja to powiedzia³em
w takim znaczeniu, ¿e to nie s¹ decyduj¹ce kryte-
ria, ale oczywiœcie trzeba siê temu przygl¹daæ.
I deklarujê pañstwu, ¿e monitorujemy inwesto-
rów, którzy do nas przychodz¹, przy pomocy w³a-
œciwych s³u¿b i organów pañstwa, i badamy przed
podjêciem ostatecznych decyzji, kto, co i jak, kto
za kim stoi, kto kogo reprezentuje. I na tyle, na ile
my potrafimy to oceniæ, i na tyle, na ile dostarcza-
j¹ nam wiedzy w³aœciwe instytucje, staramy siê to
robiæ.

Niemniej pytanie, które pan senator postawi³,
jest trudnym pytaniem. Mnie siê wydaje, ¿e
by³by to dobry wariant, tylko jest jedna kwestia:
w czasie procesów prywatyzacyjnych trzeba za-
wsze zwracaæ uwagê na to, czy za chêci¹ trans-
akcji nie stoi chêæ zdobycia rynku, a nie rozwoju
firmy.

(Senator Ryszard Bender: I jej likwidacji.)
I likwidacji. Ja w tej chwili nie pos³u¿ê siê przy-

k³adami, ale wiemy, o co chodzi. Trzeba na to
zwracaæ uwagê. O, taki przyk³ad mogê podaæ: dla-
tego siê zastanawiamy, czy dobrym inwestorem
dla gie³dy jest gie³da niemiecka, bo nie wiemy, czy
to nie jest za blisko, w tym sensie, ¿e oni bêd¹
chcieli przej¹æ rynek, a nie rozwijaæ… To samo
mamy na myœli, mówi¹c o prywatyzacji LOT, na
przyk³ad. Czy niemiecki przewoŸnik chc¹cy tu za-
inwestowaæ bêdzie chcia³ rozwijaæ Warszawê
i Okêcie, czy te¿… To s¹ pytania bardziej bizneso-
we ni¿ polityczne…

(Senator Ryszard Bender: I polityczne, bo
stracimy swoje lotnictwo, tak wa¿ne przed woj-
n¹.)

Ka¿dy patrzy na to w ten...
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, mo¿e skoñczmy ju¿ ten w¹tek. Dziêku-
jê bardzo.

Pani senator Janina Fetliñska i pan senator
Bronis³aw Korfanty.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, w prasie czytam bardzo wiele

informacji na temat dotowania polskich stoczni.
To s¹ bardzo ró¿ne informacje: ¿e dotacje by³y wy-
sokie, ¿e nie by³o ¿adnych dotacji, albo ¿e by³y, ale
jakieœ niewielkie. Chcia³abym otrzymaæ odpo-
wiedŸ, mo¿e teraz bardzo krótk¹, a bardziej szcze-
gó³ow¹, na piœmie, jak by³o naprawdê z t¹ dotacj¹
dla polskich stoczni...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Adam Leszkiewicz: Czyli z pomoc¹ pub-
liczn¹?)

Z pomoc¹ publiczn¹. I który okres bierze pod
uwagê Unia Europejska oraz co ma decyduj¹cy
wp³yw na postrzeganie naszej sytuacji. To jest
pierwsze pytanie.

I drugie: chcia³abym zapytaæ, czy pañstwo,
sprzedaj¹c dany maj¹tek, dan¹ spó³kê, ¿e tak siê
kolokwialnie wyra¿ê, byle komu, niezale¿nie od te-
go, z jakiego pañstwa przedsiêbiorca pochodzi, bio-
r¹ pod uwagê to, ¿e podatki z przychodu tej spó³ki
nie bêd¹ wp³ywa³y do bud¿etu polskiego, tylko do
obcego. Przecie¿ to te¿ jest du¿a sprawa. Mam trze-
cie pytanie, ale na razie dziêkujê, to ju¿ w nastêpnej
turze…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I, bardzo proszê, s¹siad.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie zwi¹zane

z energetyk¹. Mówimy tutaj o potrzebach w pry-
watyzacji, ogromnych, miliardowych. A ja
chcia³bym zapytaæ, jak pan ocenia: jak ukszta³tu-
j¹ siê ceny energii po prywatyzacji ca³ego sektora
energetycznego? Bo przecie¿ to jest tutaj jeden
z najwa¿niejszych elementów i dla naszych go-
spodarstw domowych, i dla przedsiêbiorstw. A ta-
kie koncerny nie s¹ organizacjami charytatywny-
mi i bêd¹ musia³y te olbrzymie, miliardowe kwoty
sk¹dœ wzi¹æ. Czy nie bêdzie przypadkiem tak, ¿e
mo¿emy oczekiwaæ znacznego wzrostu cen ener-
gii w przysz³ym roku? Podwy¿ki cen energii ju¿ s¹

chyba przewidywane, chocia¿ sektor energetycz-
ny nie jest jeszcze sprywatyzowany. Chcia³bym,
aby to wyjaœniæ. Bo my ci¹gle mówimy o du¿ych
nak³adach. Ale jakie bêd¹ ceny?

Drugie moje pytanie jest zwi¹zane z tym pla-
nem. Czy jest taki plan? Bo jakieœ zamierzenia
prywatyzacyjne w stosunku do sektora górnicze-
go by³y. Mówi³ pan o „Bogdance”. A co z Jastrzêb-
sk¹ Spó³k¹ Wêglow¹, Kompani¹ Wêglow¹? Tak¹
informacjê chcia³bym otrzymaæ. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o pomoc publiczn¹, to na to pyta-

nie odpowiemy na piœmie. Chodzi o okres od
1 maja 2004 r., czyli okres od wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej, odt¹d liczy siê ta pomoc. Odpo-
wiemy szczegó³owo na piœmie na pytanie doty-
cz¹ce kwot.

Kwestie podatkowe jakoœ tam siê pojawiaj¹, ale
nie wprost. Nie mamy wp³ywu na to, jacy inwesto-
rzy siê do nas zg³aszaj¹, kto uczestniczy w danych
procesach.

Co do cen energii i sektora górniczego, to o tym
powie pan minister Bury. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Wojciechowski, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ja mam pytania takie, powiedzia³bym, podsta-

wowe.
Pierwsza sprawa. W naszych warunkach po-

trzebne jest zapewnienie trzech rodzajów bezpie-
czeñstwa: bezpieczeñstwa osobistego, bezpie-
czeñstwa ¿ywnoœciowego i, ze wzglêdu na klimat,
bezpieczeñstwa energetycznego. Wyzbywanie siê
kolejnego dzia³u, to znaczy bezpieczeñstwa ener-
getycznego, na pewno pogarsza bezpieczeñstwo
Polaków, bezpieczeñstwo ca³ego kraju. Czy pan
minister podziela ten pogl¹d? Je¿eli pan go nie po-
dziela, to prosi³bym o uzasadnienie, dlaczego.

Druga sprawa. Sytuacja na rynkach œwiato-
wych jest taka, jaka jest. Czy to jest doskona³y
okres na sprzedawanie, czy na kupowanie? Z te-
go, co zrozumia³em, wynika, ¿e wed³ug pana mi-
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nistra okres spadku cen przedsiêbiorstw na ryn-
kach œwiatowych jest doskona³ym momentem na
sprzedawanie przedsiêbiorstw, a nie na ich kupo-
wanie.

I sprawa trzecia. Mo¿e przejdê ju¿ do szczegó-
³ów… Chodzi mi o prywatyzacjê PZU i Eureko. Do-
s³ownie dwa czy trzy dni temu otrzyma³em odpo-
wiedŸ na moje oœwiadczenie w tej sprawie. Zanie-
pokoi³o mnie to, ¿e chyba ³atwiej by³oby kupiæ Eu-
reko, ni¿ zap³aciæ tê kwotê, która zosta³a wynego-
cjowana, bo po prostu Eureko nie jest tyle warte.
Czy sposób rozwi¹zania tego problemu, polega-
j¹cy na tym, ¿eby po prostu kupiæ Eureko, bo wte-
dy zosta³yby pieni¹dze…

I mo¿e jeszcze jedno. Chodzi o kwestiê surow-
ców. Panuje przekonanie, ¿e surowce bêd¹ mia³y
znaczenie strategiczne i ¿e bêd¹ dro¿eæ. Ale samo
posiadanie z³ó¿ nie oznacza posiadania surowców
– posiadanie surowców oznacza posiadanie odpo-
wiednich kopalni i zak³adów przetwórczych. My
jako kraj pozbywamy siê mo¿liwoœci wydobywa-
nia rodzimych z³ó¿ miedzi i wêgla. Czy to nie za-
gra¿a bezpieczeñstwu Polski, zw³aszcza ¿e zna-
czenie strategiczne surowców z roku na rok roœ-
nie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Kwestia kupowania i sprzedawania. Oczywi-

œcie nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo
obie tezy wydaj¹ siê s³uszne. Ani nie wiadomo,
kiedy bêdzie dobry okres na kupowanie czy sprze-
dawanie, ani nie wiadomo, czy robiæ jedno, a dru-
giego nie i odwrotnie. My zajmujemy siê raczej
zbywaniem zbyt du¿ego, jak siê wydaje, i, jak po-
kazywa³em na przyk³adach, nie zawsze adekwat-
nego do zadañ pañstwa maj¹tku. Od kupowania
s¹ raczej spó³ki, to one zgodnie ze swoimi proce-
durami korporacyjnymi podejmuj¹ decyzje w tym
zakresie. Z tego, co wiem, nasze spó³ki tak¿e szu-
kaj¹, orientuj¹ siê, co siê dzieje… Na przyk³ad
spó³ka Polski Cukier tak¿e próbuje szukaæ… pro-
wadzi rozmowy i na po³udniu, i na pó³nocy. Tak
wiêc to nie jest tak, ¿e my tylko sprzedajemy. Ale
rzeczywiœcie mo¿na by zaryzykowaæ tak¹ tezê
i powiedzieæ: teraz jest dekoniunktura, to czeka-
my. Dekoniunktura nie wp³ywa, w moim przeko-
naniu, na to, ¿e w tej chwili uzyskujemy gorsze
warunki, dlatego ¿e my na gorszych warunkach
nie sprzedajemy, to znaczy, albo uzyskujemy do-

br¹ ofertê, albo po prostu nie sprzedajemy. To po
pierwsze. Po drugie, czekaæ, nie wiadomo na co…
Nie wiemy, jak bêdzie za pó³ roku, czy za rok. W tej
chwili jest w miarê dobrze, w tym sensie, ¿e od
marca bie¿¹cego roku gie³da znów ruszy³a,
WIG20 jest na poziomie prawie dwóch tysiêcy
czterystu punktów, a dawno na takim nie by³. Za
poœrednictwem gie³dy, inwestorów bran¿owych…
Rozmawiamy na bie¿¹co z doradcami, z bankami
inwestycyjnymi i wybieramy najlepsze momenty
na przeprowadzenie danych transakcji, patrz¹c
na ró¿ne uwarunkowania rynkowe, o których siê
czêsto nie mówi, czyli na ceny danych surowców
na rynkach œwiatowych, perspektywy, analizy,
wytyczne analityków, maklerów itd., itd. W zwi¹z-
ku z tym tu pojawia siê raczej pytanie o to, jak do-
brze sprzedawaæ, a nie o to, czy sprzedawaæ czy
kupowaæ. Nie ma jakiegoœ dysonansu, jeœli chodzi
o te dwa procesy, które niew¹tpliwie zachodz¹.

Co do PZU i Eureko oraz kwestia kupna, to nie
potrafiê szczegó³owo opowiedzieæ na to pytanie.
To pytanie pewnie te¿ przeka¿ê u siebie do odpo-
wiedzi na piœmie. Czy taki scenariusz by³ rozwa-
¿any, na ile on by³ mo¿liwy… Teza zosta³a posta-
wiona. Spróbujê na to pytanie odpowiedzieæ na
piœmie.

No i kwestia surowców, niew¹tpliwie istotna.
Powiem tak. My patrzymy na ceny surowców… Na
przyk³ad jeœli chodzi o bran¿ê chemiczn¹, to do-
stêp do tanich surowców jest jednym z warunków
dobrej sprzeda¿y podmiotów z tego sektora.
W tym przypadku to jest jeden z kluczowych ele-
mentów wp³ywaj¹cych na uzyskiwane ceny
i w ogóle na stan finansowy danej firmy. Jednak
w przypadku ka¿dego podmiotu trzeba indywi-
dualnie rozpatrywaæ, jaki to ma byæ surowiec, jaki
jest do niego dostêp, jak przebiega droga od su-
rowca do produktu, i próbowaæ wykorzystywaæ tê
synergiê. Staramy siê to czyniæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Ministrze, ja mam pytanie zwi¹zane z za-

rz¹dami spó³ek energetycznych. Chodzi o to, ¿e
organizowane s¹ konkursy na cz³onków zarz¹du,
a tymczasem te zarz¹dy wybierane s¹ praktycznie
wed³ug klucza, wystarczy popatrzeæ na ich sk³a-
dy. Czy w ogóle warto przeprowadzaæ takie opera-
cje jak konkursy na cz³onków zarz¹dów w sekto-
rze energetycznym, skoro wiadomo, jaki bêdzie fi-
na³? ¯e w zasadzie je¿eli w tych konkursach wy-
startuje ktoœ spoza uk³adów politycznych, to z gó-
ry wiadomo, ¿e nie ma szans? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nie chcia³bym

tutaj zaczynaæ dyskusji, polemiki o charakterze
politycznym. Teza, ¿e mamy do czynienia z wybo-
rami wed³ug klucza, jest tez¹ generaln¹ i trzeba
by j¹ uzasadniæ jakimiœ przyk³adami. Powiem
tak. Proszê popatrzeæ na najwiêksze spó³ki – ma-
my tyle spó³ek, podawa³em ju¿ ich liczbê – na
przyk³ad na Orlen, Lotos, Ciech, Energetykê,
PGE, Tauron, Pu³awy, Police, i proszê mi tam po-
kazaæ polityka. Tak odpowiem. Dziêkujê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
A czy w tych zarz¹dach po 2007 r. nie by³o jakiœ

redukcji? Czy one siê nie zmieni³y?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Adam Leszkiewicz: Redukcji? W jakim
sensie?)

Czy te zarz¹dy siê nie zmienia³y? I czy by³y ja-
kieœ zarzuty merytoryczne?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku, w spó³kach Skarbu Pañstwa
przyjêta jest zasada trzyletnich kadencji. Po up³y-
wie kadencji dokonywane s¹ zmiany, oczywiœcie
w trybie konkursowym, a nie w trybie nakazowo-
-rozdzielczym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Paszkowski.
Proszê uprzejmie.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Ministrze, mówi³ pan tutaj o planach rea-
lizacji zamierzeñ prywatyzacyjnych. Mam takie
pytanie. Nie tak dawno prasê obieg³a informacja,
zreszt¹ oparta na kontroli NIK, o ile dobrze pamiê-
tam, ¿e jeœli chodzi o te umowy prywatyzacyjne,
które by³y zawierane wczeœniej, obowi¹zki kon-
trahentów prywatnych by³y po prostu nie do koñ-
ca realizowane, to znaczy, obowi¹zki, które by³y
zapisane w umowach prywatyzacyjnych, nie by³y

przez firmê wykonywane. W zwi¹zku z tym mam
takie pytania.

Pierwsze. Jak wygl¹da sprawa egzekucji tego,
co, jak zosta³o ustalone, nie zosta³o zrealizowane
w terminie? Chodzi o nak³ady i inne zamierzenia,
których te podmioty prywatyzuj¹ce mia³y doko-
naæ w poszczególnych firmach. Jak to wygl¹da?

Drugie pytanie, wi¹¿¹ce siê z pierwszym, doty-
czy tego, jak siê pañstwo w tej chwili zabezpiecza-
cie, aby unikn¹æ takich b³êdów, tego, ¿e z firmami
zawierane s¹ umowy prywatyzacyjne, one naby-
waj¹ w³asnoœæ, ale zobowi¹zañ, które by³y zawar-
te w umowach prywatyzacyjnych, nie traktuj¹ do
koñca powa¿nie. Bo z egzekucj¹ ze strony Skarbu
Pañstwa jest bardzo, bardzo Ÿle. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Oczywiœcie to
jest wa¿ny temat, niezwykle wa¿ny. Odpowiem
tak. Uczymy siê na b³êdach. Przyk³ad stoczni po-
kazuje, ¿e ktoœ mo¿e wp³aciæ wadium – co prawda
tam umowa nie by³a zwarta, ale ktoœ wp³aci³,
uczestniczy³ w tym, a po transakcji nie przekaza³
pieniêdzy… Do regulaminu procedury, któr¹
wczoraj zakoñczyliœmy wp³atami wadium, wpro-
wadziliœmy ju¿ zapisy, które uniemo¿liwiaj¹ tak¹
sytuacjê. Te przepisy wyraŸnie mówi¹ o tym, ¿e
w ci¹gu trzech dni od transakcji musi nast¹piæ
przelew, a dopiero potem zawiera siê jak¹kolwiek
umowê. Nie mo¿e mieæ miejsca ¿aden serial, sy-
tuacja, ¿e wp³ata ma nast¹piæ do tego i tego, a po-
tem s¹ jeszcze proœby o przed³u¿enie tego termi-
nu… Tak ¿e w umowach, które teraz zawieramy
ju¿ na innym gruncie zwi¹zanym z prywatyzacj¹,
wykorzystujemy te doœwiadczenia i wnioski
z wczeœniejszych b³êdów.

Rzeczywiœcie jest tak, ¿e s¹ pewne zobowi¹za-
nia, które nie s¹ wype³niane. Prasa to doœæ szcze-
gó³owo przedstawi³a, nawet jeœli chodzi o kon-
kretne nazw podmiotów, które nie wype³niaj¹
tych zobowi¹zañ. Chcia³bym zapewniæ, ¿e we
wszystkich tych sprawach wykorzystujemy nor-
maln¹ procedurê s¹dow¹. To znaczy, je¿eli taki
przypadek ma miejsce, to z danym podmiotem
prowadzimy dialog na sali s¹dowej. Je¿eli pan
senator ¿yczy sobie szczegó³owy wykaz takich
podmiotów i przedstawienie skali tego zjawiska
w postaci konkretnych danych liczbowych, to ja
bardzo chêtnie udzielê odpowiedzi na piœmie.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wrócê jeszcze do sprawy uzdro-

wisk, do art. 64 ustawy o uzdrowiskach, gdzie jest
mowa o siedmiu uzdrowiskach pañstwowych. Jest
teraz inicjatywa, ¿eby jednak dopuœciæ do ich sprze-
da¿y.Czyministerstwobêdzie siêprzy tymupieraæ?
Wiem, ¿e wiele samorz¹dów chcia³oby wyjœæ z pro-
pozycj¹ komunalizacji, a nie prywatyzacji.

Druga sprawa. Istnieje pracownicza spó³ka
uzdrowiskowa w Wieñcu-Zdroju. Tam pracownicy
dokonali restrukturyzacji, zwolnili sporo osób, i do-
brze zorganizowali tê jednostkê. Ona w tej chwili
jest prywatyzowana. Zg³osi³ siê jeden inwestor, o ile
mi wiadomo, i prowadzone s¹ rozmowy, nie wy-
gl¹da jednak na to, ¿eby dysponowa³ on jakimiœ
wielkimi pieniêdzmi. Tymczasem ta spó³ka dzia³a
dobrze. Dlaczego polskim pracownikom, którzy
wziêli na siebie trud restrukturyzacji, nie pozwala
siê na samodzieln¹ dzia³alnoœæ i koniecznie chce siê
prywatyzowaæ spó³kê? To jest kolejne pytanie.

Nastêpne pytanie dotyczy PZU i Eureko. W re-
gionalnej prasie z moich stron przetoczy³a siê de-
bata na temat tego, dlaczego te rozprawy s¹dowe
odbywa³y siê w holenderskim, a nie w polskim
s¹dzie. Przecie¿ to jest polska spó³ka i ten ciê¿ar
le¿y po polskiej stronie. Dlaczego polski rz¹d po-
zwoli³ na to, a¿eby proces toczy³ siê przed niepol-
skim s¹dem? Wiadomo, ¿e ka¿de pañstwo broni
swoich interesów. Dlaczego my nie bronimy
swoich interesów? To jest pytanie z prasy regio-
nalnej. Jednoczeœnie pojawia siê pytanie o te
4,5 miliarda, które, jak twierdzi rz¹d, nie pocho-
dz¹ z bud¿etu… Ale one nie wp³yn¹ do bud¿etu.

Czy mogê zadaæ jeszcze jedno pytanie, Panie
Marsza³ku? Czy w nastêpnej turze?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo.)

Kolejne pytanie, które chcia³abym zadaæ, to
pytanie dotycz¹ce Polskiej Grupy Energetycznej,
która wyemitowa³a akcje za 2 miliardy z³. Prze-
czyta³am na jednym z portali internetowych, ¿e
wzbudzi³o to wielkie emocje inwestorów. Wiêk-
szoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw czuje
siê poszkodowana, bo mimo ¿e oferowa³a ceny
wy¿sze od tych wynikaj¹cych z wide³ek – tam by-
³o 17,5-23 z³ – to nie otrzyma³a mo¿liwoœci zaku-
pu. W bezpoœredniej sprzeda¿y najwiêcej zyskali
zagraniczni inwestorzy. Byli to g³ównie inwesto-
rzy typu asset management, czyli instytucje, któ-
re zarz¹dzaj¹ portfelami bogatych osób, odda-
j¹cych im swoje fundusze. Czyta³am na przy-
k³ad, ¿e indywidualni inwestorzy musieli zap³a-

ciæ tak¹ sam¹ cenê, co na przyk³ad inwestorzy in-
stytucjonalni, a przydzielono im tylko 15% ofer-
ty. Powodowa³o to koniecznoœæ sk³adania du-
¿ych kredytowanych zleceñ, by otrzymaæ choæby
niewielki pakiet akcji. Ludziom dano ogryzek, za
który dodatkowo zap³acili bankom 112 milio-
nów z³ prowizji i odsetek od kredytów, bez któ-
rych praktycznie nic by nie zakupili ze wzglêdu
na wysok¹ redukcjê. Rzecz dzia³a siê w ci¹gu jed-
nego tygodnia. Na Œwiêto Niepodleg³oœci Polska
straci³a 500 milionów z³, pó³ miliarda. A przecie¿
to mog³o zostaæ w bud¿ecie PGE. Mam pytanie.
Czy polski rz¹d kolejny raz bêdzie oddawaæ pie-
ni¹dze dobrze zorganizowanym grupom, które
po prostu uw³aszczaj¹ siê polskim maj¹tkiem,
czy te¿ wreszcie zacznie pilnowaæ polskiej racji
stanu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi

o kwestiê PGE, to odpowie pan minister Bury.
Co do Eureko i w³aœciwoœci s¹dów. To jest spó-

³ka holenderska… Poniewa¿ to ona ca³y czas skar-
¿y³a nas za to, ¿e to my nie dotrzymaliœmy umów,
ona by³a inicjatorem pozwów. Ale ostatecznie spór
toczy³ siê w s¹dzie arbitra¿owym w Londynie i tam
spó³ka z³o¿y³a ostateczne wyjaœnienia dotycz¹ce
rozstrzygniêcia tej sprawy, tego, czy by³a umowa,
jakie zobowi¹zanie na³o¿y³a na polski rz¹d, jakie
mia³o byæ ewentualne odszkodowanie.

Kwestia uzdrowisk. Je¿eli pracownicy chc¹, to
mog¹ startowaæ w ka¿dym projekcie prywatyza-
cyjnym dotycz¹cym uzdrowisk. Wszystkie proce-
sy s¹ og³aszane publicznie. Nie odrzucamy ofert
podmiotów, które siê zg³osi³y, nawet je¿eli te ofer-
ty czy te podmioty wygl¹daj¹ na ma³o wiarygodne,
i nawet je¿eli kr¹¿y opinia, i¿ nie dysponuj¹ odpo-
wiedni¹ iloœci¹ pieniêdzy, bo jest etap negocjacji.
Rozmowa nic nas nie kosztuje, a jest to szansa na
to, ¿eby ustaliæ jakieœ dodatkowe warunki. Muszê
pañstwu powiedzieæ, ¿e ostatnio, to jest jeden
przyk³ad, dotycz¹cy jednego podmiotu, zosta³a
z³o¿ona oferta wstêpna na dosyæ niskim poziomie,
na oko³o 50% wyceny. W negocjacjach, które to-
czy³y siê przez miesi¹c, i po kilku spotkaniach
oferta wi¹¿¹ca zosta³a podwy¿szona o ponad
100% i jest w po³owie wide³ek miêdzy minimaln¹
a maksymaln¹ kwot¹, któr¹ powinniœmy uzyskaæ
za to aktywo. Tak ¿e te negocjacje naprawdê mog¹
du¿o daæ, dlatego ¿e jest to etap informacji o spó-
³ce, etap, na którym mo¿na przekonaæ potencjal-
nych inwestorów, ¿e to aktywo jest tego warte i ¿e
mo¿na siê nim zainteresowaæ.
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Co do tych siedmiu uzdrowisk, to trzeba by na
to patrzeæ indywidualnie, ale stoimy raczej na sta-
nowisku, ¿e nie ma takiej koniecznoœci i ¿adnego
interesu strategicznego, aby Skarb Pañstwa po-
siada³ w swoim portfelu udzia³y uzdrowiska
gdzieœ na po³udniu czy na pó³nocy Polski. Na razie
stan prawny jest taki, ¿e mamy dwadzieœcia czte-
ry tego typu aktywa. Siedem jest nieprzeznaczo-
nych do prywatyzacji, a co do pozosta³ych, to
chcemy do koñca 2011 wszcz¹æ procesy prywaty-
zacyjne i je zakoñczyæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chodzi mi o pewien aspekt oddzia³ywania prywa-
tyzacji na gospodarkê. Podam taki przyk³ad. Mini-
ster rolnictwa stwierdzi³, ¿e na poziom cen owoców
miêkkich ma zasadniczy wp³yw to, ¿e nasz prze-
mys³ rolno-spo¿ywczy, przemys³ produkcji soków
i koncentratów jest zbyt ma³o skonsolidowany.
Obecnie o tym rynku decyduj¹ tak naprawdê dwie
osoby, no i te osoby podejrzewane s¹ o zmowê ce-
now¹. Ja siê zgadzam z tym, ¿e je¿eli nast¹pi kon-
solidacja i bêdzie to jedna osoba, wtedy zmowa ce-
nowa zostanie automatycznie zlikwidowana. Ale
chodzi mi o to, czy ca³y proces prywatyzacji jest
sprawdzany pod wzglêdem oddzia³ywania danych
podmiotów na rynek. Czy mog¹ siê powtórzyæ takie
sytuacje, jakie mia³y miejsce w przesz³oœci, cho-
cia¿by z zak³adami miêsnymi w Rawie, które zosta-
³y sprzedane przez Skarb Pañstwa w³aœcicielowi
tylko po to, ¿eby on te zak³ady zamkn¹³. Ma³o tego,
zamkn¹³ i sprzeda³, a w akcie notarialnym jest
klauzula, ¿e nie wolno tam prowadziæ ¿adnej dzia-
³alnoœci zwi¹zanej z produkcj¹ czy przetwarza-
niem ¿ywnoœci.

Poprzednio zada³em trzy pytania. Na drugie
i trzecie otrzyma³em odpowiedŸ, a na pierwsze
nie. Czy otrzymam na nie odpowiedŸ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie dotyczy³o dylematu: kupowaæ

czy sprzedawaæ w okresie…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, nie, py-
tanie dotyczy³o kwestii bezpieczeñstwa energety-
cznego.)

A, to bardzo przepraszam, pan minister Bury
bêdzie na nie odpowiada³.

Kwestia oddzia³ywania na rynek. Ka¿dy proces
prywatyzacyjny przed jego sfinalizowaniem…
Gdy mamy projekt umowy i mamy wy³onionego
inwestora, sprawa trafia do UOKiK i tam jest ba-
dana pod k¹tem koncentracji na rynku. UOKiK
analizuje nasze transakcje w dwójnasób, po pier-
wsze, niektóre sprawy bada pod k¹tem pomocy
publicznej, a po drugie, najpowszechniejsze s¹
sprawy zwi¹zane z koncentracj¹. I UOKiK ma za-
wsze dwa miesi¹ce na to, ¿eby wydaæ opiniê, czy
dana transakcja prywatyzacyjna nie niesie ryzyka
zmonopolizowania danego rynku czy to w katego-
riach lokalnych, czy w kategoriach ogólnopol-
skich. I je¿eli zdaniem UOKiK ta transakcja po-
ci¹ga za sob¹ takie niebezpieczeñstwo, to wtedy
my nie dostajemy na ni¹ zgody, jako Skarb Pañ-
stwa, i do niej po prostu nie dochodzi. Tak¿e tu
jest taki mechanizm i wentyl bezpieczeñstwa
w postaci ka¿dorazowej oceny transakcji przez
UOKiK. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Ja mam dwa pytania. Jedno o charakterze uni-

wersalnym, ale ono jest œciœle zwi¹zane z omawia-
nym dziœ tematem, i jeszcze drugie pytanie. Ale
najpierw to pytanie ogólniejsze.

Panie Ministrze, niew¹tpliwie na procesy pry-
watyzacyjne, a tak¿e na funkcjonowanie oko³o
szeœciuset spó³ek Skarbu Pañstwa oraz kilku
chyba tysiêcy, a co najmniej kilkuset, spó³ek
o proweniencji samorz¹dowej ma wp³yw ustawa
kominowa. Ju¿ przesz³o pó³tora roku temu zg³osi-
³em pañstwu propozycjê rozluŸnienia jej warun-
ków, w tym dotycz¹cych premiowania zarz¹dów,
które podejm¹ siê procesów prywatyzacji. Przez
przesz³o pó³tora roku nie ma ¿adnego odzewu na
tê propozycjê. A ja wiem, ¿e ta ustawa szkodzi za-
rz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. I prosi³bym o reak-
cjê. Wiem równie¿, jako doœwiadczony ju¿ sena-
tor, co nie jest mo¿e powodem do chwa³y, ¿e nie
bêdzie lepszego czasu na zmianê tej ustawy.
Oczywiœcie nie godzê siê na ca³kowite zlikwidowa-
nie tej ustawy, tak jak chcia³ tego rz¹d, a czemu
sprzeciwi³ siê prezydent i Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej. Zreszt¹ dzisiaj, jak panu wiadomo,
nawet prezydent Obama wyda³ ustawê komino-
w¹. Tak ¿e klimat do tego rodzaju zmian nie jest
najlepszy. Ale mnie chodzi o te osiem propozycji
redukuj¹cych jej nadmiern¹ restrykcyjnoœæ. Dla-
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czego resort nie podejmuje prac nad t¹ ustaw¹
z uwagi choæby na koniecznoœæ sprawniejszego
zarz¹dzania?

Drugie pytanie dotyczy sytuacji pewnego
przedsiêbiorstwa z Bydgoszczy o nazwie FOR-
MET, w którym w ci¹gu dziesiêciu lat ¿aden z pre-
zesów nie przepracowa³ ca³ej kadencji. Tylko jed-
na osoba, póŸniej zreszt¹ usuniêta, ale to z innych
powodów, nie spe³nia³a… Jest tam przedstawiciel
ministerstwa. Ja twierdzê, ¿e system nadzoru
Skarbu Pañstwa przez te wszystkie lata jest nie-
sprawny, powiem wiêcej, jest nieodpowiedzialny.
A na dowód przytoczê fakt, ¿e osoba, która zosta³a
wskazana przez radê nadzorcz¹ – w której prym
wiod¹ przedstawiciele, powiedzia³bym, gospodar-
ki publicznej – i wybrana na kadencjê, natych-
miast porzuci³a stanowisko pracy i objê³a lepsz¹
funkcjê, i to za zgod¹ resortu skarbu. Jest to dla
mnie sytuacja skandaliczna. Na to, ¿eby rzuciæ
pracê i nastêpnego dnia byæ awansowanym, ¿a-
den robotnik nie móg³by sobie pozwoliæ pod ¿adn¹
szerokoœci¹ geograficzn¹. Dlatego dla mnie sys-
tem nadzoru, niezale¿nie od tego, czy zmierzamy
do pe³nej prywatyzacji, czy nie, jest dziurawy, nie-
odpowiedzialny i wymaga natychmiastowej reak-
cji. I prosi³bym równie¿ o przyjrzenie siê tej sytua-
cji. Ja pierwszy w imieniu opinii spo³ecznej zaa-
larmowa³em ministra Gawlika, apelowa³em o ob-
ronê przed degradacj¹ tego przedsiêbiorstwa.
A dzisiaj ono stoi przed syndykiem i prosi o ³askê.
Nie sp³aæ, zad³u¿ywszy siê, sprzedawszy maj¹tek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Adam Leszkiewicz:
Bardzo dziêkujê.
Je¿eli chodzi o kwestie dotycz¹ce przedsiêbior-

stwa FORMET z Bydgoszczy, to ja szczegó³owo od-
powiem na to pytanie na piœmie, zw³aszcza w za-
kresie przyczyn i argumentów uzasadniaj¹cych
zmiany dokonane w ostatnim czasie i w kwestii
kariery tego prezesa…

(Senator Jan Rulewski: Nie w tym roku, ale…)
Ja po prostu nie znam tego przypadku.
Jeœli chodzi o ustawê kominow¹, to odpowiem

w ten sposób: zdanie ministra skarbu jest po-
wszechnie znane, ono zosta³o wyra¿one w propo-
zycji legislacyjnej z ubieg³ego roku, która naj-
pierw zosta³a zawetowana przez pana prezydenta,
a potem ni¿sza izba parlamentu podzieli³a zdanie
pana prezydenta w tej kwestii. W tej chwili z na-
szej strony nie ma ¿adnych inicjatyw legislacyj-

nych, które by zmierza³y w kierunku zmiany tego
stanu rzeczy. Ale ja sprawdzê, czy propozycje pa-
na senatora dotar³y do ministerstwa. Je¿eli tak, to
po prostu na nie odpowiem.

(Senator Jan Rulewski: Proszê mi wierzyæ, oso-
biœcie rozmawia³em z ministrem.)

Dobrze. To je znajdê i przeœlê odpowiedŸ na piœ-
mie na ka¿d¹ z oœmiu propozycji.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Rozu-

miem, ¿e nast¹pi wymiana, Panie Ministrze.)
Tak, ja bardzo przepraszam, ale muszê biec na

posiedzenie komisji skarbu w sprawie stoczni.
Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Senator Piechniczek, proszê bardzo.
(Senator Antoni Piechniczek: Nie mam szczêœcia

do pytania.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan minister Leszkiewicz idzie na posiedzenie

komisji, a ja mam o 14.15 posiedzenie Komitetetu
Sta³ego Rady Ministrów, ale ja mogê byæ d³u¿ej, po
prostu siê spóŸniê. Nie przewidywa³em jako pose³,
¿e w Senacie debata na temat prywatyzacji mo¿e
tak d³ugo trwaæ, a rzeczywiœcie trwa d³ugo.

(G³osy z sali: Senat jest nieprzewidywalny.)
Moje doœwiadczenia poselskie s¹ trochê inne

i dlatego moje wyobra¿enie by³o trochê inne.
Szanowni Pañstwo, pytania, które pad³y w cza-

sie, gdy by³ tu pan minister Leszkiewicz, w czêœci
uzyska³y odpowiedŸ, a na te, na które pan mini-
ster nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ lub je pomin¹³, wie-
dz¹c, ¿e jestem na sali, postaram siê za chwilê od-
powiedzieæ, o ile wszystkie zapamiêta³em, zreszt¹
zapisywa³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, mo¿e za³atwmy, ¿e tak po-

wiem, sprawy aktualne. Bo jeszcze siê zg³osili pan
senator Piechniczek, pani senator Fetliñska i pan
senator Wojciechowski, a potem bêdziemy uzu-
pe³niaæ.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Jan Bury: Proszê bardzo.)

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Ministrze, jaka jest wizja prywatyzacji

spó³ek wêglowych i gospodarki wêglem? Przecie¿
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to w³aœnie wêgiel odgrywa znacz¹c¹ rolê w naszej
energetyce, a traktowany jest jako z³o konieczne,
jest niedoinwestowany i wraz z ka¿d¹ zmian¹ op-
cji politycznej skazany jest na inn¹ wizjê dalszego
uczestnictwa w energetyce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Proszê zadawaæ nastêpne pyta-
nia. Ja trochê zmieniê sposób udzielania odpo-
wiedzi.)

Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Ja te¿ chcia³bym wróciæ tutaj do ustawy ko-
minowej. Czy Najwy¿sza Izba Kontroli bada³a kie-
dykolwiek wp³yw wysokoœci wynagrodzeñ na wy-
niki spó³ki? Jeœli bada³a, to prosi³bym o przybli¿e-
nie wyników tych badañ.

I nastêpne pytanie. Jakie zarzuty Najwy¿sza Iz-
ba Kontroli zg³asza³a resortowi w trakcie proce-
sów w ostatnich latach? W jaki sposób resort sta-
ra³ siê naprawiæ wynik³e nieprawid³owoœci? I w ja-
ki sposób stara³ siê uchroniæ przed tymi niepra-
wid³owoœciami w przysz³oœci? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo. Bêdzie krótko, Panie Mar-
sza³ku, dziêkujê.

Panie Ministrze, chcia³abym nawi¹zaæ do pyta-
nia pana senatora Piechniczka. Mamy w Polsce
wiele wêgla, mamy górników przygotowanych do
pracy, za to bezrobotnych, czêsto pracuj¹cych
w Czechach, jednak coraz wiêkszy jest import
wêgla. Dlaczego tak jest? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Nawi¹¿ê mo¿e do wypowiedzi pana se-
natora G³owskiego. Czy prawd¹ jest, ¿e wiele osób
zatrudnionych w radach nadzorczych, w za-
rz¹dach spó³ek energetycznych zosta³o zmuszo-
nych do rezygnacji i w ten naturalny sposób, mi-
mo ¿e nie minê³a kadencja, nast¹pi³a wymiana,
powiem mo¿e kolokwialnie, polityczna, kadry za-
rz¹dzaj¹cej? Czy jest to prawda? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
Jeszcze s¹ pytania, ale to mo¿e ju¿ póŸniej.
(Senator Piotr Kaleta: To bêdzie tylko uzu-

pe³nienie…)
Szykuje siê nastêpna osoba.
Proszê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Jeszcze senator czy mam ju¿ od-
powiadaæ?)

Tak, tak, bardzo proszê, bo jeszcze trzech sena-
torów siê zg³osi³o.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Dobrze.
Pan senator Chróœcikowski na samym pocz¹t-

ku zada³ pytanie na temat inwestycji w energety-
ce. Ja mo¿e odpowiem w ten sposób. To, co dono-
sz¹ media, to, co mówimy w naszych dokumen-
tach rz¹dowych, a tak¿e na forach komisji senac-
kich czy sejmowych, to jest wiedza, która nam po-
kazuje, i¿ w najbli¿szych latach – mówiê o polityce
energetycznej rz¹du do roku 2030, któr¹ niedaw-
no przyjêliœmy – energetyka polska bêdzie potrze-
bowaæ inwestycji na oko³o 200 miliardów nowych
z³. Te inwestycje nie bêd¹ zrealizowane ani w je-
den rok, ani w trzy lata. To s¹ inwestycje roz³o¿one
na odcinek czasu wynosz¹cy oko³o dwudziestu
lat. To inwestycje w energiê konwencjonaln¹, wê-
glow¹, w energetykê j¹drow¹, w energetykê odna-
wialn¹ – myœlê tu o energetyce wiatrowej, bioga-
zowej i wodnej – ale tak¿e inwestycje infrastruk-
turalne, czyli w linie przesy³owe. Te linie s¹ w bar-
dzo z³ej kondycji. Kiedy mamy do czynienia z ano-
maliami pogodowymi, widaæ najlepiej, jak te linie
siê zachowuj¹ i jakie czêsto pojawiaj¹ siê proble-
my, jak du¿e s¹ te problemy dotykaj¹ce sektora
przedsiêbiorstw, a tak¿e osób indywidualnych, po
prostu rodzin, bo czêsto pr¹d przez kilka godzin,
a czasem nawet dni, nie dociera do domów, kiedy
s¹ anomalia pogodowe. To te¿ œwiadczy o stanie
polskich sieci elektroenergetycznych. I mo¿e od-
powiem w ten sposób: tych pieniêdzy nie znajdzie
sam Skarb Pañstwa, bo nie ma ich a¿ tyle. Nie mo-
¿e wiêc wydaæ w takim czasie na te inwestycje tak
olbrzymich pieniêdzy.

Prywatyzacja jest jednym z pomys³ów na to, ¿e-
by do energetyki trafi³y pieni¹dze bran¿owych in-
westorów prywatnych. S¹ to inwestorzy, którzy
ju¿ od kilku lat inwestuj¹ w Polsce – i to ci¹gle siê
powiêksza – w energetykê odnawialn¹. To tak¿e
debiuty gie³dowe, czyli rynek finansowy indywi-
dualnych osób, rynek instytucji finansowych,
który wierzy w energetykê, bo jest to dziedzina,
mimo kryzysu, ci¹gle rentowna. By³yby to rów-
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nie¿ pieni¹dze, które firmy bêd¹ mog³y na bie¿¹co
wypracowywaæ z zysku, bo ci¹gle s¹ to firmy ren-
towne, zarówno firmy energetyczne z tego sekto-
ra, który dzisiaj jeszcze jest publiczny, jak i te,
które s¹ w rêkach prywatnych inwestorów. Po-
dam dla przyk³adu: 1 tysi¹c MW elektrowni kon-
wencjonalnej wêglowej o nadkrytycznych dzisiaj
parametrach – wydajnoœæ takiej elektrowni, jej
sprawnoœæ, jest o blisko 6–8 % wy¿sza ni¿ na-
szych starych bloków energetycznych, które maj¹
po trzydzieœci, czterdzieœci lat, i w stosunkowo
krótkim czasie musz¹ byæ zast¹pione nowymi
blokami energetycznymi – to jest dzisiaj koszt
oko³o 2 miliardów euro. Dla przyk³adu, jeœli to bê-
dzie blok j¹drowy 1 tysi¹c MW, to bêdzie to oko³o
3 miliardów euro. Proszê sobie teraz policzyæ: do
koñca grudnia 2008 r. podmioty pañstwowe i pry-
watne z³o¿y³y wnioski o podanie wstêpnych wa-
runków zabudowy dla swoich bloków energetycz-
nych, wêglowych, gazowych lub gazowo-paro-
wych, na oko³o 22–23 tysi¹ce MW. Te same pod-
mioty z³o¿y³y tak¿e wnioski do polskiego operato-
ra narodowego, do firmy PSE Operator, która jest
firm¹ w stu procentach pañstwow¹ i bêdzie tak¹
w strategii dla energetyki; z³o¿y³y te¿ wstêpne
wnioski o przy³¹cza do sieci. Tak wiêc, jeœli
w przypadku konwencjonalnej energetyki jest to
oko³o 22 tysiêcy MW do odbudowania czy wybu-
dowania, bo bêd¹ to te¿ nowe bloki, to proszê so-
bie policzyæ: mno¿¹c to przez 2 miliardy euro,
wyjdzie nam oko³o 45–50 miliardów euro razy dzi-
siejszy przelicznik. Tylko to daje nam tak¹ skalê.
A w tym nie ma energetyki j¹drowej, w tym nie ma
energetyki odnawialnej, nie ma inwestycji w in-
frastrukturê, jeœli chodzi o linie przesy³owe. Czyli
skala potrzeb jest olbrzymia.

Z tego powodu Skarb Pañstwa podejmuje dzi-
siaj, po pierwsze, dzia³ania konsolidacyjne we
wszystkich czterech grupach energetycznych, po
drugie, restrukturyzacyjne, a po trzecie, w³aœnie
inwestycyjne. Jeœli chodzi o konsolidacjê, to ona
trwa ju¿ od kilku lat. Realizacja tego pomys³u
przebiega w ramach czterech grup energetycz-
nych skonsolidowanych pionowo. Te grupy pod-
legaj¹ dzisiaj ci¹g³ej restrukturyzacji wewnêtrz-
nej i wewnêtrznej konsolidacji. Dla przyk³adu po-
dam grupê PGE. To najwiêksza polska grupa
energetyczna, która bêdzie sztandarow¹ firm¹
polsk¹, w której Skarb Pañstwa zachowa kontrol-
ny wiêkszoœciowy pakiet. To firma, która ma am-
bicje – s³ucha³em dyskusji pañstwa – kupowaæ
aktywa na wschodzie, na po³udniu i na zachodzie
Europy. Nie bêdzie firm¹, która bêdzie dzia³a³a
tylko w Polsce. Chcemy, ¿eby w najbli¿szych la-
tach mia³a swoj¹ ekspansjê. Mówicie pañstwo, ¿e
do Polski przychodz¹ inwestorzy szwedzcy, nie-
mieccy. Ale my te¿ bêdziemy szli do tych pañstw,
miêdzy innymi po aktywa energetyczne. Orlen,

polska firma gie³dowa, w której Skarb Pañstwa
ma kontrolny kapita³, inwestuje i kupuje aktywa
na Litwie, w Czechach czy w Niemczech. Mówicie
pañstwo: nie pozwólmy, ¿eby pañstwowe firmy
kupowa³y w Polsce. Ale my to samo robimy w in-
nych pañstwach! To wolny rynek, wolna Europa.
Nie twórzmy takiej sytuacji, ¿e inni nie mog¹, a my
chcemy to robiæ. Nasza energetyka te¿ bêdzie
chcia³a inwestowaæ swoje pieni¹dze w aktywa
energetyczne, sieciowe, produkcyjne, wytworze-
niowe, tak¿e w innych krajach.

Chcê powiedzieæ, i¿ PGE ma dzisiaj oko³o dwu-
stu spó³ek zale¿nych. Oko³o dwustu, a wszyscy
wiemy, ¿e mo¿e w tej firmie byæ na przyk³ad szeœæ,
siedem spó³ek zale¿nych. By³oby wtedy szeœæ, sie-
dem zarz¹dów. Nawet jeœli bêd¹ trzyosobowe, to
proszê policzyæ… Teraz jest dwieœcie. To te¿ pro-
szê policzyæ. Tak wiêc te koszty ponosi dzisiaj
koñcowy odbiorca tego pr¹du, hurtowy czy indy-
widualny. Ale w PGE, w takiej grupie narodowej,
któr¹ siê wszyscy szczycimy – tak¿e gie³da to ³a-
dnie odnotowa³a – s¹ dzisiaj nie tylko spó³ki koro-
we, biznesowe, przesy³owe, obrotowe, wydobyw-
cze i wytwórcze, s¹ te¿ spó³ki oferuj¹ce domy wy-
poczynkowe, s¹ spó³ki medyczne, salony samo-
chodowe, salony dilerskie. Pytanie jest proste:
musi tak byæ? Która firma energetyczna na œwie-
cie chce tak funkcjonowaæ? Czy podatnik, który
odbiera pr¹d i p³aci wysok¹ cenê, wysokie ra-
chunki? W ostatnim roku niektórym przedsiê-
biorcom, w wiêkszoœci jednak tym energoch³on-
nym, energia zdro¿a³a prawie o 40%. Firmy krzy-
cza³y z bólu, a w energetyce mówiono: musimy, bo
takie mamy koszty, to wêgiel jest winny, bo pod-
niesiono w ci¹gu roku cenê wêgla o 40%. Ka¿dy na
ka¿dego w tym ci¹gu produkcyjnym zrzuca³ odpo-
wiedzialnoœæ. Tak wiêc musimy coœ z tym zrobiæ
albo… I robimy w³aœnie to, ¿e konsolidujemy we-
wnêtrznie energetykê. I na przyk³ad chcemy, ¿eby
w przysz³ym roku, po debiucie sprzed kilku tygo-
dni, po bardzo udanym debiucie PGE, z oœmiu
spó³ek dystrybucyjnych powsta³a po konsolidacji
jedna taka spó³ka, z oœmiu obrotowych – jedna
spó³ka obrotowa. I ¿eby wszystkie spó³ki, oko³o
stu piêædziesiêciu spó³ek, które nie s¹ potrzebne
do produkcji energii elektrycznej, mo¿na by³o
sprzedaæ, a pieni¹dze ze sprzeda¿y przeznaczyæ
na inwestycje w energetykê plus na sieci energe-
tyczne. Te dzia³ania maj¹ jeszcze bardziej urento-
wniæ ca³¹ energetykê, a zarazem zapewniæ prze-
noszenie pieniêdzy na inwestycje, które dot¹d nie
by³y, niestety, robione.

Móg³bym o tym mówiæ bardzo du¿o, ale powiem
tylko o paru inwestycjach, które dzisiaj s¹ ju¿ na
etapie og³oszenia w najbli¿szych tygodniach, mo-
¿e w ci¹gu miesi¹ca, dwóch, trzech, przetargów.

Ju¿ na finiszu jest przetarg, który bêdzie nieba-
wem og³oszony przez PGE, na dwa bloki energety-
czne w Opolu po 1000 MW, inwestycja du¿a, wê-
glowa, ale oparta ju¿ na wychwytywaniu wêgla,
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tak¿e CO2, a wiêc bardzo droga. Oko³o 4 miliar-
dów euro zostanie zainwestowane w oba bloki
energetyczne.

Inwestycja w Kozienicach. Myœlê, ¿e w grudniu,
styczniu bêdzie og³oszony przetarg na wykonaw-
ców. W pierwszym etapie bêdzie to odbudowa
oko³o 1000 MW, w drugim bêdzie drugi blok ty-
si¹cmegawatowy – ta sama wielkoœæ, dwa bloki
tak¿e wêglowe.

Energetyka j¹drowa, któr¹ PGE musi w naj-
bli¿szym czasie, w ci¹gu roku do dwóch lat, rozpo-
cz¹æ. Jeœli PGA podpisa³a kilka dni temu list in-
tencyjny z EDF, jeœli zamiarem rz¹du jest, aby
w roku 2020 by³a w Polsce zbudowana pierwsza
elektrownia j¹drowa, to mamy na to raptem dzie-
siêæ lat. To jest ju¿ prawie niemo¿liwe, ale jeœli nie
zrobimy tego szybko, tu i teraz, to znów oddalimy
tê perspektywê na kilkanaœcie kolejnych lat.

A wiêc te wyzwania podejmujemy i te pieni¹dze
z gie³dy, z debiutu na gie³dzie, od razu mo¿e odpo-
wiem, te 6 miliardów posz³o podwy¿szenie kapita-
³u PGE. Te pieni¹dze trafi³y do grupy, do PGE
i przez PGE bêd¹ wydane na inwestycje.

Elektrownia Stalowa Wola, Grupa Tauron –
blachownia, elektrownia wêglowa, byæ mo¿e
wspólnie z KGHM. Stalowa Wola – elektrownia
prawdopodobnie wspólnie z PGNiG, a jeœli nie bê-
dzie to mo¿liwe, to przez ni¹ sam¹ wykonana elek-
trownia parowo-gazowa, bo w tak¹ te¿ bêdziemy
wchodziæ.

Pamiêtajmy, ¿e dzisiaj mamy w Polsce energe-
tykê w 94% opart¹ na wêglu. A co robi Europa
i œwiat, to wszyscy pañstwo wiecie, wiecie, co bê-
dzie z CO2 za kilka lat. Mimo wszystko ten rok
dwudziesty siê zbli¿a i Polska te¿ bêdzie musia³a
kupowaæ coraz wiêcej CO2. Musimy wiêc zrówno-
wa¿yæ nasz¹ energiê wêglow¹ energi¹ j¹drow¹,
odnawialn¹ – tak¿e i gazow¹, bo ona jest mniej
emisyjna – na tyle, abyœmy mogli siê oprzeæ tym
tendencjom europejskim, które w zakresie CO2
mog¹ byæ, niestety, zabójcze.

Pamiêtajmy, ¿e w Europie ju¿ dzisiaj dzia³a za-
sada TPA, czyli strona trzecia mo¿e sobie kupiæ
pr¹d, energiê z Hiszpanii, z Portugalii, z Francji.
W Polsce ta zasada teoretycznie dziœ dzia³a, ale
faktycznie jeszcze nie zadzia³a³a. Za rok, dwa,
trzy, cztery bêdzie jednak byæ mo¿e taka sytuacja,
¿e du¿a firma, który zu¿ywa du¿o energii do pro-
dukcji, powie: ja chcê kupiæ sobie tañszy pr¹d ze
Szwecji czy z Francji, czy z Niemiec. I europejski
system energetyczny musi byæ mobilny, musi byæ
po³¹czony jak gdyby wianuszkiem linii transgra-
nicznych i miêdzygranicznych, tak aby dystrybu-
tor móg³ dostarczyæ energiê do danego podmiotu.

Jeœli nasza energetyka nie bêdzie konkuren-
cyjna, to niestety bêdziemy mieæ by³e elektrownie
i bêdziemy mieæ by³ych pracowników energetyki,
a firmy bêd¹ kupowaæ tañszy pr¹d. Rynek jest

nieub³agany, nie da siê zamkn¹æ pr¹du jak¹œ waj-
ch¹ czy zastawk¹ tak, ¿e on nie pop³ynie. Na tym
miêdzy innymi polega filozofia bezpieczeñstwa
energetycznego, polskiego te¿, ale i europejskie-
go, bo bezpieczeñstwo te¿ na tym siê zasadza, ¿e
jest swobodny przep³yw i s¹ po³¹czenia transgra-
niczne, miêdzygraniczne czy to gazowe, czy nafto-
we, czy energetyczne.

Strategia dla energetyki. Pan minister Leszkie-
wicz po czêœci ju¿ odpowiedzia³. Tak, to jest stra-
tegia poprzedniego rz¹du, to jest prawda. Dobre
programy poprzedniego rz¹du trzeba kontynuo-
waæ. Jeœli coœ by³o z³ego, to mo¿emy to wspólnie
poprawiaæ. I robimy to. Jeœli w 2006 r. by³a strate-
gia dla elektroenergetyki, która mówi³a o konsoli-
dacji, a potem o prywatyzacji poprzez gie³dê lub
ca³kowitej prywatyzacji, to my dzisiaj mówimy
wprost: tak, kontynuujemy tê politykê. Jest kon-
solidacja, s¹ debiuty gie³dowe, w ubieg³ym roku
by³a Enea teraz PGE, za pó³ roku bêdzie Tauron
tak¿e przez gie³dê upubliczniony i prywatyzowa-
ny. Ale docelowo jest tak¿e zapisane w dokumen-
tach, i¿ PGE i Tauron bêd¹ firmami, w których
Skarb Pañstwa zachowuje pakiet kontrolny. Ten
rz¹d zmieni³ tylko jedno. W Tauronie nie bêdzie to
pakiet wiêkszoœciowy, tylko pakiet korporacyjny,
tak jak w Orlenie. Czyli de facto mamy kontrolê,
ale nie mamy wiêkszoœciowego pakietu. Energa
i Enea bêd¹ natomiast w pe³ni sprywatyzowane.
Ale to nie znaczy, ¿e przyjdzie szwedzka firma Va-
tenfall, czy niemieckie RWE, czy firma francuska,
w³oska, czeska CEZ, nawiasem mówi¹c, te¿ pañ-
stwowa, ale gie³dowa z kontrolnym pakietem pañ-
stwa. Jeœli mamy dzisiaj firmê gie³dow¹ PGE,
gie³dowy bêdzie za pó³ roku Tauron, to nikt nie za-
broni, ¿eby taka gie³dowa firma wystartowa³a
w przetargu czy w konkursie o nabycie aktywów
w Polsce. Nikt tego nie zabroni, to mo¿e mieæ miej-
sce, to bêd¹ firmy, które ze sob¹ konkuruj¹.

Jeœli chodzi o program dla energetyki do
2030 r., to tak, na wniosek ministra gospodarki,
po roku dyskusji ze œrodowiskami energetyczny-
mi, ekspertami, fachowcami, konsultacje odby-
wa³y siê w ró¿nych resortach, ten program zosta³
wreszcie przyjêty. On okreœla przede wszystkim
kwestie rozwoju energetyki, inwestycji, ale tak¿e
politykê pañstwa wobec sektora energetyki, nafty
i gazu w najbli¿szych dwudziestu latach.

Senator Bisztyga mówi³ o energii alternaty-
wnej. Nie ma go na sali, ale odpowiem do protoko-
³u, on to sobie prawdopodobnie odczyta. Energia
alternatywna – tak, realizujemy j¹. Do roku 2020
Polska musi wype³niæ oczekiwania unijne, czyli
do 15% energetyki odnawialnej musimy mieæ
u siebie. Na razie mamy oko³o 4%. W ostatnich la-
tach, jeœli chodzi o wiatr, wodê i biogaz, nie zrobio-
no praktycznie nic. To s¹ niewielkie iloœci. To, co
mamy, to jest energetyka wodna w wiêkszoœci je-
szcze sprzed lat dziesiêciu, dwudziestu, oparta na
zbiornikach wodnych Por¹bka, Œwinna Porêba,
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Solina, ¯arnowiec i parê innych. W ostatnich la-
tach przybywa w sposób dynamiczny energetyki
z wiatru, tutaj widaæ szalony wzrost. Do pañstwa
wiadomoœci podam, ¿e wstêpnie jest oko³o 60 ty-
siêcy MW z projektów ju¿ organizowanych. Nie
jest to do przyjêcia, nasz system nigdy tego nie
przyjmie. Oczywiœcie oka¿e siê na etapie koñcze-
nia tych projektów, ¿e któryœ nie ma pozwoleñ
œrodowiskowych, któryœ jest w dyrektywie pta-
siej, któryœ nie ma wietrznoœci, i z tego wszystkie-
go zostanie mo¿e jedna dziesi¹ta, w³¹czona w po-
staci farm do systemu. Pod warunkiem, ¿e farmy
bêd¹ spe³niaæ minimalne kryteria œrodowiskowe
i mieæ tak¹ wietrznoœæ, ¿e bêdzie je mo¿na pod-
³¹czyæ do naszego systemu.

Mniemam, ¿e w ci¹gu najbli¿szych trzech do
siedmiu, oœmiu lat, maksymalnie do roku 2020,
uda siê w Polsce zbudowaæ energetykê wiatrow¹
na poziomie oko³o 5,7 tysiêcy MW. I tyle bêdzie dla
naszego systemu potrzebne. Wiêcej nie bêdziemy
w stanie do systemu wch³on¹æ. Pamiêtajmy, ¿e
wiatrowa energetyka ma to do siebie, ¿e jest zawo-
dna, musi byæ coœ, co j¹ bêdzie stabilizowaæ.
Œwietna by³aby do tego gazowa, ale jej te¿ niestety
nie mamy. Wêgiel nie jest do koñca dobrym stabi-
lizatorem dla brakuj¹cej energii wiatrowej.

Jeœli chodzi o wodê, to mamy sytuacjê troszkê
lepsz¹, bo ju¿ mamy du¿o energetyki wodnej, ale
to jest ci¹gle za ma³o. Kilka tygodni temu mieliœ-
my wspóln¹ konferencjê ministra gospodarki,
Skarbu Pañstwa i Krajowego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej, zorganizowan¹ po to, ¿eby Krajowa
Gospodarka Wodna udostêpni³a potencjalnym
chêtnym podmiotom polskim, prywatnym, ró¿-
nym, miejsca, jazy, takie spiêtrzenia wody, gdzie
mo¿na by energetykê wodn¹ uruchomiæ. Polska
przed wojn¹ mia³a oko³o oœmiu tysiêcy ma³ych
elektrowni wodnych. Teraz ma nieca³e osiemset.
Ponoæ jesteœmy nowoczesnym, bogatym pañ-
stwem i nie mo¿emy sobie z tak¹ rzecz¹ od wielu
lat poradziæ. Myœlê, ¿e to siê te¿ powolutku zmie-
nia, bo zmieniaj¹ siê oczekiwania, i nasze, i euro-
pejskie.

I jeœli chodzi o energetykê biogazow¹, to jesteœ-
my tu tak¿e w punkcie bez ma³a zerowym. W Pol-
sce dzisiaj dzia³aj¹ mo¿e cztery biogazownie i to
zrobione chyba przez duñsk¹ firmê Poldanor na
pó³nocy Polski. Po s¹siedzku, w Niemczech s¹
cztery tysi¹ce czynnych biogazowni rolniczych
lub biogazowni produkuj¹cych z ró¿nego rodzaju
odpadów poubojowych czy te¿ innych. W tej
chwili w energetyce powstaj¹ programy w PGE,
w Tauronie, w Enerdze; w energetyce odnawial-
nej w ESP, czyli w firmie, która jest usytuowana
w PGE, powstaj¹ takie projekty. Unia Europej-
ska i Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
bêd¹ je wspieraæ swoimi dotacjami, bo s¹ takie
mo¿liwoœci.

Wydaje siê, ¿e z projektu, który ja ju¿ widzê na
mapach, on jest po uzgodnieniach z doradcami,
z inwestorami, z gminami, z samorz¹dami, ju¿ po-
wolutku wnioski s¹ przygotowywane, w najbli¿-
szym czasie, to bêdzie mo¿e przysz³y i nastêpny
rok, bêd¹ pierwsze biogazownie w Polsce. Zaczy-
namy inwestycjê, myœlê, ¿e to bêdzie na pocz¹tek,
w przysz³ym roku, kilkadziesi¹t rozpoczêtych
projektów. Ale to siê bêdzie, wed³ug mnie, pog³ê-
biaæ i narastaæ, bo zainteresowanie jest coraz wiê-
ksze, tak¿e wœród rolników, zw³aszcza biogazo-
wniami rolniczymi.

Energia atomowa i wspó³praca z Francj¹, o co
pyta³ te¿ pan senator Bisztyga. Informacja sprzed
dwóch dni: PGE podpisa³o z EDF takie memoran-
dum na przygotowanie studium wykonalnoœci te-
go projektu. Wiedz¹ pañstwo, ¿e aby to zrobiæ,
musi byæ w Polsce du¿a zmiana ustawodawstwa.
Przygotowujemy tê zmianê. Zosta³ powo³any
w randze wiceministra w Ministerstwie Gospo-
darki pe³nomocnik rz¹du, który bêdzie to nadzo-
rowa³. Ale energetyka j¹drowa – jest takie za³o¿e-
nie rz¹dowe i uchwa³a w tej sprawie zosta³a przy-
jêta parê miesiêcy temu – bêdzie realizowana po-
przez PGE jako lidera. I PGE zachowa piêædziesiê-
ciojednoprocentowy pakiet kontrolny we wszyst-
kich spó³kach j¹drowych, które powstan¹. Myœlê,
¿e to bêdzie jedna spó³ka lub dwie spó³ki. Zale¿y
od wyboru drogi, czy to bêd¹ dwie spó³ki, ka¿da
nadzoruj¹ca elektrowniê o mocy 3 tysiêcy MW,
czy te¿ to bêdzie jedna spó³ka, która bêdzie nadzo-
rowaæ obie te elektrownie. Ale perspektywa jest
taka, ¿e docelowo, przynajmniej do 2030 r., maj¹
byæ dwie elektrownie j¹drowe o mocy 3 tysiê-
cy MW ka¿da.

Senator Gogacz pyta³ o Lubelski Wêgiel „Bog-
danka”. By³o takie has³o: sprzeda¿ a dywidenda.
Jedno i drugie jest dla Skarbu Pañstwa bardzo is-
totne. Dywidenda jest bie¿¹c¹ form¹ przychodów
do bud¿etu pañstwa. Jest ona niesamowicie wa¿-
na, ale te¿ nie mo¿e byæ tak, ¿e dywidenda bêdzie
za wszelk¹ cenê. Ten rok by³ trudny, bo by³ rokiem
kryzysowym i pewnie wiele firm nie spodziewa³o
siê, ¿e dywidenda bêdzie pobierana w tej
wysokoœci. A czasem jest tak, ¿e w³aœciciel ma te¿
potrzeby w³asne. Tak wiêc w tym roku na pewno
wiele firm musia³o oddaæ wiêksz¹ dywidendê do
wspólnego worka, ¿e tak powiem, bud¿etowego.
Poza tym wêgiel z „Bogdanki” jest inny ni¿ wêgiel
ze Œl¹ska. Tam jest inna postawa górników, tam
jest tañsze wydobycie, tam jest wêgiel na ni¿szych
pok³adach, ale tam jest tak¿e inna perspektywa
i inne s¹ doœwiadczenia historyczne. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e za³oga w Lublinie chce prywatyzacji.
Za³oga „Bogdanki” chcia³a debiutu gie³dowego
i dalej chce prywatyzacji, bo dopiero wtedy, gdy
Skarb Pañstwa sprzeda minimum jedn¹ akcjê,
pracownicy fizyczni nabêd¹ swoje akcje. To, ¿e
dzisiaj pracownicy wielu spó³ek wêglowych i ener-
getycznych maj¹ prawo do 15% akcji, to raz, a to,

44. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2009 r.
Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa,

ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora energetycznego 163

(sekretarz stanu J. Bury)



¿e fizycznie tych akcji wci¹¿ nie maj¹, to dwa. Tak
wiêc, ¿eby mogli nabyæ swoje akcje fizycznie
i ewentualnie ¿eby mogli je zbyæ lub czerpaæ z nich
dywidendê, Skarb Pañstwa musi sprzedaæ jedn¹
akcjê. I po to miêdzy innymi tak¿e w „Bogdance”
bêdzie dalszy etap prywatyzacji. Ale na razie trwa-
j¹ dyskusje. Mamy mo¿liwoœæ sprywatyzowania
„Bogdanki”, ale patrzymy na bezpieczeñstwo
energetyczne i wêglowe w tym regionie Polski.
Myœlê, ¿e odpowiedzialny rz¹d musi do tego po-
dejœæ inaczej – ¿e zachowanie kontrolnego pakie-
tu, nawet jeœli to bêdzie tylko kontrola korpora-
cyjna, jest dla pañstwa bezpieczniejsze.

Pytanie pana senatora Dajczaka. Pan senator
powiedzia³, ¿e energetyka pozbywa siê maj¹tku
nieprodukcyjnego, a zarazem kupuje – tu poda³
jako przyk³ad Szepietowo, zakupione przez Ener-
gê z Gdañska. Potwierdzam, ¿e pozbywa siê ma-
j¹tku nieprodukcyjnego. Ale, tak jak mówi³em na
pocz¹tku, wiele tych spó³ek i podmiotów, w które
przez ostatnie lata obros³a energetyka, jest zbêd-
nych. To bêdzie powolny proces restrukturyzacji.
¯eby by³o ciekawiej, pracownicy, na przyk³ad do-
mu wypoczynkowego, spó³ki zdrowotnej czy
spó³ki, która jest dealerem samochodów, tak¿e
maj¹ przywileje pracownicze wynikaj¹ce z umów
spo³ecznych, chocia¿by gwarancje dziesiêciolet-
niego zatrudnienia. A wiêc nie jest tak ³atwo po-
zbyæ siê… A co wtedy z tymi ludŸmi? Tak wiêc mu-
si byæ jakaœ rozwaga poszczególnych zarz¹dów,
które to realizuj¹. I na pewno taka bêdzie mieæ
miejsce. Jeœli chodzi o Szepietowo, to nie jest de-
cyzja, któr¹ podejmuje Skarb Pañstwa. Decyzjê
tak¹ podejmuj¹ na poziomie grup energetycznych
spó³ki zale¿ne. W przypadku Szepietowa decyzjê
zapewne podj¹³ zarz¹d elektrowni „Ostro³êka”.
Myœlê, ¿e podj¹³ j¹ po uzyskaniu zgody rady nad-
zorczej, po wielu analizach i badaniach. Ja to
sprawdza³em, nawet chyba dwukrotnie, ale jesz-
cze raz to sprawdzimy dok³adnie. Senator Maj-
kowski mówi³ o tym fakcie wczeœniej na posiedze-
niu Komisji Skarbu Pañstwa w Sejmie. Znamy
sprawê.

Powiem w ten sposób: jeœli ja jako Jan Bury
by³bym w³aœcicielem Elektrowni „Kozienice”, to
bym tego nie kupi³. Uwa¿am, ¿e po to, ¿eby napiæ
siê piwa, nie trzeba mieæ browaru, zawsze mo¿na
sobie kupiæ piwo w sklepie. A dzisiaj biomasy
w Polsce i za granic¹ s¹ takie iloœci, ¿e pozostaje
tylko kwestia wyboru jakiej – z drewna, ze s³omy,
ze s³onecznika, z odpadów itd. Ale to ja bym tak
zrobi³. S¹ ró¿ne zarz¹dy, s¹ ró¿ne rady nadzorcze.
To oni podjêli tak¹ decyzjê, ¿e docelowo chc¹ roz-
wijaæ u siebie produkcjê z biomasy i mieæ zielone
certyfikaty. ¯eby siê od rynku uniezale¿niæ i mieæ
na niego wp³yw, chc¹ mieæ w³asn¹ spó³kê, która
bêdzie produkowaæ na ich potrzeby biomasê z po-
zyskiwanego surowca. Powiedzia³bym, ¿e to spe-

cyficzny, inny pomys³. Ja nie muszê siê z nim zga-
dzaæ. To jest suwerenna decyzja zarz¹du i rady
nadzorczej, która to zaaprobowa³a. Jeœli bêdzie
potrzeba, to transakcjê sprawdzimy jeszcze raz
przez odpowiednie instytucje pañstwowe.

Jeœli chodzi o pytania senatora Majkowskiego,
to ju¿ powiedzia³em o tych 6 miliardach z³, które
trafi¹ z gie³dy do PGE, co pan minister Leszkie-
wicz potwierdzi³. Ale nie wykluczamy, ¿e w naj-
bli¿szym czasie, w perspektywie roku, oko³o 10%
akcji bêdzie jeszcze mog³o nabyæ wielu inwesto-
rów, co zreszt¹ zapowiadaliœmy. Zamierzamy bo-
wiem w przysz³ym roku te przychody realizowaæ
tak¿e z energetyki. Myœlê, ¿e wtedy pracownicy
nabêd¹, po konwersji, praw do akcji PGE. Zamie-
rzamy te¿ sprzedaæ czêœæ swoich akcji na rynku
gie³dowym, a pieni¹dze z tej sprzeda¿y trafi¹ do
Skarbu Pañstwa. Ale Skarb Pañstwa nie zejdzie
poni¿ej 51% w PGE, bo w przewidywalnym czasie
traktujemy to jako aktywo wiêkszoœciowe Skarbu
Pañstwa. Myœlê, ¿e takie decyzje, byæ mo¿e, bêd¹
kiedyœ nale¿eæ do jakiegoœ kolejnego rz¹du, ale na
pewno nie do tego rz¹du, Platformy i PSL.

Pan senator mówi³ o biurach holdingów –
w Enerdze, w Enei, w Tauronie. Powiem panu tak:
na co dzieñ nie zajmujê siê badaniem, czy w biu-
rze holdingu – w Enerdze, w Enei czy w Tauronie –
przyby³y dwie lub trzy osoby, czy uby³o piêæ. Jeœli
ju¿, to zajmuje siê tym, czy zarz¹dy i rady dzia³aj¹
sprawnie. I powiem tak: w wiêkszoœci tych spó³ek
w ostatnich dwóch latach to siê nie dzia³o wcale
ani w pierwszym miesi¹cu, ani w drugim. Tak¿e
i w tym roku wymieniano rady nadzorcze i za-
rz¹dy. W niektórych spó³kach by³a wymiana, bo
up³ynê³a kadencja, w niektórych by³a wymiana,
bo wczeœniej rada nadzorcza podjê³a tak¹ decyzjê,
a w niektórych by³o tak, ¿e rada musia³a wyrzuciæ
zarz¹d za nadu¿ycia, które mia³y miejsce w fir-
mach. D³ugo by o tym mówiæ, bo ka¿da spó³ka ma
swoj¹ specyfikê. W ka¿dym razie mia³y miejsce te-
go typu zmiany w zarz¹dach.

Powiem w ten sposób: PGE, najwiêksza firma,
w biurze holdingu w Warszawie zatrudnia oko³o
dwustu piêædziesiêciu ludzi. Ale zapewniam pañ-
stwa, ¿e jeœli w ci¹gu roku powstanie szeœæ spó³ek
zale¿nych, to wydobywczo-dystrubycyjna PGE
zmieni strukturê na bardziej koncernow¹, a nie
holdingow¹. Bêd¹ spó³ki: wydobywczo-produk-
cyjna, dystrybucyjna, obrotowa, j¹drowa, zwi¹za-
na z odnawialn¹ energetyk¹ oraz niekorowa, do
której przejd¹ wszystkie spó³ki niebiznesowe.
Wtedy w takim PGE w biurze, poza zarz¹dem, mo-
¿e pracowaæ stu, stu kilkudziesiêciu ludzi i sobie
spokojnie poradziæ z nadzorem nad ca³¹ spó³k¹,
która bêdzie mieæ szeœæ, a nie dwieœcie, jak to jest
w tej chwili, spó³ek zale¿nych. Specyfika ka¿dej
grupy jest inna. Niektóre spó³ki przejmuj¹ czêœæ
operacyjnej dzia³alnoœci swoich spó³ek zale¿-
nych. To te¿ mo¿e z tego wynikaæ. A wiêc, w moim
przekonaniu, analiza ka¿dej spó³ki musi byæ ro-
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biona odrêbnie. Na przyk³ad zarz¹d PGE... PGE,
której kapitalizacja, jak pokaza³a gie³dowa wyce-
na tej firmy, jest na poziomie oko³o 45 miliardów,
ma piêcioosobowy zarz¹d, choæ statut dopuszcza,
¿e mo¿e byæ siedmioosobowy. Nie ma potrzeby,
¿eby by³ siedmioosobowy. Uznaliœmy, ¿e piêæ
osób wystarczy, ¿eby zarz¹dzaæ tak potê¿nym
przedsiêbiorstwem, jakim jest Polska Grupa
Energetyczna.

Dalej. O przychody z prywatyzacji energetyki
pyta³ senator Banaœ. A wiêc przychody za 2009 r.
z prywatyzacji energetycznych podmiotów i firm
to jest w tej chwili dok³adnie 1 miliard 720 milio-
nów z³. Jeœli do koñca roku zakoñczymy proces
i pieni¹dze fizycznie wp³yn¹ na konto WPEC „Leg-
nica”, to bêdzie oko³o 2 miliardów z³ przychodów
z prywatyzacji energetyki w 2009 r. Nie mówiê
o gie³dzie, bo pieni¹dze z gie³dy posz³y do grup
energetycznych, by³y to podniesienia kapita³u,
a nie zbycia aktywów Skarbu Pañstwa.

Pytania pana senatora Kleiny – o energetykê,
prywatyzacjê, linie energetyczne dla ma³ych od-
biorców, czyli rodzin indywidualnych, odbudowê
sieci energetycznej itd. A wiêc tak. Minister go-
spodarki przygotowuje ustawê – myœlê, ¿e w pier-
wszym kwartale przysz³ego roku uda mu siê j¹
przeprowadziæ przez etap rz¹dowy – o takim robo-
czym tytule: inwestycje celu publicznego. Miano-
wicie chcemy, ¿eby w takiej ustawie uwzglêdniæ
budowê linii infrastrukturalnych – gazowych, na-
ftowych, energetycznych i elektrycznych. Bo tylko
wtedy bêdzie mo¿na w sposób normalny budowaæ
linie energetyczne dla celów publicznych.Dzisiaj
inwestycje liniowe, tak¿e w elektroenergetyce, s¹
bardzo, bardzo trudne. Jest miêdzy innymi przy-
k³ad podpoznañskiego Kórnika: ci¹gn¹ca siê pra-
wie dziesiêæ lat procedura wyw³aszczeniowa doty-
cz¹ca samorz¹du, okolicznych ludzi. To s¹ spra-
wy bardzo dra¿liwe.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A to
jeszcze nie przesz³o?)

S¹ jeszcze jakieœ kolejne odwo³ania.
To s¹ bardzo dra¿liwe problemy. A czasem na

czymœ takim wybudujemy blok energetyczny
i jest pewne, ¿e jak pod³¹czymy go do sieci, to on
bêdzie sta³, nie bêdzie mia³ gdzie wys³aæ energii
elektrycznej, nie bêdzie jej gdzie przes³aæ. Wiêc ¿e-
by to by³o sprawne, to ta ustawa w Polsce wreszcie
musi zafunkcjonowaæ i myœlê, ¿e w najbli¿szych
miesi¹cach resort gospodarki przedstawi projekt
stosownej ustawy.

Ale rzeczywiœcie energetyka ma œwiadomoœæ,
¿e oprócz bloków energetycznych linie energety-
czne s¹ tak¿e zdekapitalizowane. Na przyk³ad s¹
trzy linie wschodnie, które kilka miesiêcy temu
w ramach dywidendy rzeczowej od PGE przejê³y
PSE „Operator”; pan senator by³ na otwarciu bu-
dynku w Bielawie, wiêc wie, o jakim wa¿nym

przedsiêwziêciu narodowym mówimy. Jeœli cho-
dzi o te trzy linie tak zwane wschodnie, to jedna
z nich dzia³a, a dwie, tak zwane linie ukraiñskie,
nie dzia³aj¹, s¹ w na tyle z³ym stanie, ¿e bez inwe-
stycji, myœlê, ¿e wielosetmilionowych na ka¿d¹,
nie maj¹ szansy zafunkcjonowania. I takich linii
w Polsce w tej chwili jest wiele, tak¿e na wsiach,
gdzie one by³y budowane w latach piêædzie-
si¹tych, szeœædziesi¹tych i oprócz wymiany kilku
drutów czy jakichœ kabli, czy ewentualnie s³upów
z drewnianych na betonowe niewiele siê robi³o. To
s¹ te obszary, które w najbli¿szym czasie te¿ cze-
kaj¹ inwestycje.

Jeœli chodzi o nastêpne pytanie: odbieranie dy-
widend spó³kom Skarbu Pañstwa a inwestycje, to
trochê o tym mówi³em, ale dodam, ¿e mamy œwia-
domoœæ, ¿e energetyka dzisiaj generuje ci¹gle du-
¿e zyski. W ubieg³ym roku eksperci krzyczeli:
braknie nam mocy wytwórczych, bêdzie blac-
kout, tragedia, nie budujemy… W tym roku go-
spodarka trochê siê skurczy³a, zwolni³a, spad³o
zu¿ycie energii o oko³o 5%. Dzisiaj nikt nie krzy-
czy, ¿e bêdzie blackout, ale za rok, za dwa lata go-
spodarka zacznie odrabiaæ straty. Wiêc chcemy
przygotowaæ gospodarkê do tych wyzwañ, które
bêd¹ mieæ miejsce za kilka lat. Bo si³¹ rzeczy zapo-
trzebowanie na energiê elektryczn¹ bêdzie rosn¹æ
z roku na rok i myœlê, ¿e mamy œwiadomoœæ po-
trzeby inwestycji. St¹d ta gie³da, st¹d te debiuty,
st¹d te¿ prywatni inwestorzy. Ale myœlê te¿, ¿e nie
bêdzie w najbli¿szych latach tak dramatycznej sy-
tuacji w bud¿ecie, jaka by³a w roku 2009 i jaka
byæ mo¿e bêdzie w roku przysz³ym. Bo rz¹d jest
œwiadomy tego, ¿e rok przysz³y mo¿e byæ trudny.
St¹d byæ mo¿e te dywidendy. Czasem by³y trochê
wy¿sze, ale zapewniam pañstwa, ¿e one nie mia³y
wiêkszego wp³ywu na inwestycje.

Na przyk³ad Enea w tej chwili po debiucie
z ubieg³ego roku i z zyskami z ostatnich lat ma na
koncie oko³o 2,5–2,7 miliarda z³. Ma na koncie
pieni¹dze, które trzeba wydaæ, ale nie wyda ich
przecie¿ bezmyœlnie, tylko musi zaplanowaæ, na
co je wydaæ. Wyda je w najbli¿szym czasie na elek-
trowniê „Kozienice”, któr¹ bêdzie budowa³a, na li-
nie przesy³owe, ale tak¿e na energetykê odnawial-
n¹. PGE ma dzisiaj 6 miliardów z³ z gie³dy plus
bie¿¹ce przychody ze swojej dzia³alnoœci i te¿, ¿e-
by wydaæ, musi zaplanowaæ, na co. I na przyk³ad
w najbli¿szych miesi¹cach, tygodniach zapadn¹
decyzje, ¿e PGE w ci¹gu najbli¿szych dwóch do
piêciu lat zbuduje Ÿród³a energii wiatrowej na
oko³o 1 tysi¹c MW na morzu i na oko³o 1 ty-
si¹c MW na l¹dzie. A to s¹ pieni¹dze te¿ niebaga-
telne. Zbuduje te¿ energetykê konwencjonaln¹
na kilka tysiêcy megawatów. Potrzebuje te¿ pie-
niêdzy na energetykê j¹drow¹ w przysz³oœci plus
na zakupy i akwizycjê na rynku polskim i zewnê-
trznym. Tak wiêc te pieni¹dze z gie³dy i tak wy-
starcz¹ mo¿e tylko na 10% wstêpnych inwesty-
cji, a resztê musi pozyskaæ z finansowania ze-
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wnêtrznego uzyskanego przy pomocy banków in-
westycyjnych.

Jeœli chodzi o nastêpne pytania, wêgiel, nasze
dobro narodowe, o to, czy musimy importowaæ,
skoro mamy w³asny wêgiel i ha³dy rosn¹… Tak, to
prawda, ale w 2008 r., Drodzy Pañstwo, by³a taka
zima, ¿e niektóre systemowe elektrownie w Polsce
mia³y zapasy wêgla na piêæ do szeœciu dni, a usta-
wa, rozporz¹dzenie nakazywa³o, ¿eby mia³y je
minimum na trzydzieœci dni. Mieliœmy strach
w oczach, bo zima spowodowa³a parali¿, trans-
port ko³owy nie pracowa³, koleje pozamarza³y, nie
by³o wêgla, a kopalnie mówi³y: my wêgla nie ma-
my. Oczywiœcie, nie mia³y go w zimie, ale jesieni¹
i w lecie, kiedy by³, energetyka mówi³a: my jeszcze
poczekamy. Po tym doœwiadczeniu z 2008 r. jedni
i drudzy poszli po rozum do g³owy. Niestety, w tym
czasie na³o¿y³y siê na to z³e warunki na ca³ym
œwiecie, bo by³ kryzys, a u nas firmy wêglowe do-
sz³y do wniosku, ¿e mo¿e na œwiecie wêgiel tanie-
je, ale w Polsce, dlatego ¿e mamy straty, mamy
problemy, nie pokrywamy kosztów, wêgiel zdro-
¿eje i zdro¿a³ w roku 2008 i 2009, w koñcówce ro-
ku 2008 i w tym roku. W zwi¹zku z tym wiele firm
energetycznych, bo przymusu przecie¿ nikt w Pol-
sce nie stosuje, skorzysta³o z tego, ¿e wêgiel w Pol-
sce on dro¿eje, a ten z importu jest tañszy, i zaku-
pi³o wêgiel z importu. Jeœli chodzi o elektrownie
œl¹skie i po³udniowe, to koszty transportu by³y na
tyle istotne, ¿e wziê³y one wêgiel polski, ale niektó-
re elektrownie pó³nocne czy te przy granicy
wschodniej, którym by³o ³atwiej sprowadziæ go ze
wschodu czy z pó³nocy z portów, zaimportowa³y
czêœæ wêgla. W roku ubieg³ym ³¹cznie import wêg-
la wyniós³ oko³o 10 milionów t, przy naszym wy-
dobyciu na poziomie oko³o 83–84 milionów t. Te-
goroczna sytuacja jest porównywalna. Prognozu-
jemy, ¿e w tym roku tak¿e bêdzie zaimportowane
oko³o 9 milionów t wêgla.

Ale firmy wêglowe te¿ musz¹ wyci¹gn¹æ z tego
wnioski. Na przyk³ad „Bogdanka”, jedyna firma,
któr¹ my nadzorujemy, bo resztê, œl¹skie kopal-
nie, nadzoruje resort gospodarki, wysz³a z takiego
za³o¿enia, ¿e ona chce mieæ trwa³oœæ odbiorców
swojego wêgla, wiêc na przyk³ad dyskutuje z naj-
bli¿sz¹ elektrowni¹, z elektrowni¹ „Kozienice”,
umowê wieloletni¹ na odbiór wêgla. Ma³o tego, ¿e
dyskutuje, ale i inwestuje. Posz³a na gie³dê po pie-
ni¹dze, zrobi³a g³êbok¹ restrukturyzacjê, pokaza-
³a œwietne wyniki. Przez gie³dê kilka tygodni temu
zdoby³a przesz³o 0,5 miliarda z³ na inwestycje
w nowe pola wydobywcze i w ci¹gu najbli¿szych
czterech do piêciu lat podwoi swoje wydobycie.
I przygotowuje ju¿ nastêpne pola pod inwestycje
wydobywcze i tak naprawdê „Bogdanka” bêdzie
pokazywaæ, ¿e ona ma wprawdzie wêgiel bardziej
zasiarczony, ale za to tañszy, i jest on w stanie
konkurowaæ z innym polskim wêglem.

Jest te¿ takie zjawisko, o którym siê niewiele
mówi, ¿e czêsto wêgiel, na przyk³ad ze wschodu,
importuj¹ w ograniczonych iloœciach niektóre
spó³ki wêglowe, bo on jest wysokokaloryczny,
i mieszaj¹ go z w³asnym, gdy¿ energetyka potrze-
buje wêgla o jednolitych parametrach, czêsto tro-
szkê bardziej wartoœciowego energetycznie ni¿
ten, który maj¹ niektóre nasze kopalnie. Tak ¿e
ten import oko³o 10 milionów t to nie jest to, co de-
cydowa³oby o bezpieczeñstwie energetycznym
Polski czy o tym, ¿e nasz wêgiel bêdzie bardziej czy
mniej rentowny. Powiedzia³bym, ¿e to jest taki im-
port higieniczny, ale on zmusza nasze kopalnie do
restrukturyzacji. I to musi mieæ miejsce.

Wp³yw na firmy wêglowe jest taki, ¿e my mamy
„Bogdankê”, a trzy pozosta³e du¿e firmy wêglowe,
czyli Kompania Wêglowa, Katowicki Holding Wê-
glowy, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa, s¹ pod nad-
zorem ministra gospodarki.

Nastêpne pytanie – senator Ortyl, jak widzê,
wyszed³, ale mu powtórzê odpowiedŸ, bo on jest
z mojego okrêgu wyborczego – czyli kwestia pry-
watyzacji spó³ki Enea. Pan senator siê zamartwia,
choæ jest z Rzeszowa, spó³k¹ wielkopolsk¹, ale to
jest troska o dobro narodowe, jak rozumiem.

(SenatorPiotrKaleta: Ja jestemztamtegookrêgu.)
O, w³aœnie.
Tak wiêc, Panie Senatorze Ortyl, a jest te¿ kole-

ga senator z tamtych stron, jako ministerstwo
skarbu odpowiemy w taki sposób. Rok temu, kie-
dy by³a prywatyzacja spó³ki Enea poprzez debiut,
rynek by³ bardzo trudny. Inwestor bran¿owy de
facto pomóg³, uratowa³ ten debiut. Wtedy, jak pa-
miêtam, niektórzy dziennikarze spekulowali, ¿e
oto Skarb Pañstwa sprzeda³ ju¿ wszystko Szwe-
dom. Parê miesiêcy temu by³y ju¿ komunikaty, ¿e
Szwedom jednak nie, bo to wszystko kupi¹ Nie-
mcy z RWE. RWE te¿ nie kupi³o. To teraz ju¿ sam
nie wiem, z kim siê u³o¿yliœmy. Ano z nikim siê nie
u³o¿yliœmy. Dbamy o to, ¿eby Enea by³a spó³k¹
polsk¹ dobrze sprzedan¹. Dobrze to znaczy po do-
brej cenie dla Skarbu Pañstwa, ale tak¿e z pakie-
tem inwestycyjnym dla firmy i z pakietem socjal-
nym dla ludzi. O to dbamy. Tak¹ procedurê rozpo-
czêliœmy dlatego, ¿e rynek firm bran¿owych od ro-
ku wie, ¿e Enea jest do prywatyzacji, i to szybkiej.
Mia³a ona byæ w tym roku, bo przychody bud¿eto-
we nas do tego trochê mobilizowa³y. Zrobiliœmy
wszystko, ¿eby w tym roku ta prywatyzacja mia³a
miejsce. Ale wszystko to nie znaczy, ¿e za wszelk¹
cenê.

Terminy by³y na tyle skrócone, ¿eby mo¿na by-
³o zamkn¹æ tê prywatyzacjê do grudnia tego roku
w sensie wp³ywu pieniêdzy na konto. I to siê nie
powiod³o. Po pierwsze, okaza³o siê, ¿e inwestorów
bran¿owych mo¿e jest du¿o, ale nie wszyscy chc¹
daæ wiele za tê firmê. Dwóch z³o¿y³o oferty, ale jed-
n¹ trudno nazwaæ ofert¹, bo to by³a bardziej infor-
macja o tym, ¿e nie przyst¹pimy, bo nie mamy je-
szcze tak istotnych planów na najbli¿szy czas do-
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tycz¹cych akwizycji w Polsce. Druga oferta, oferta
RWE, by³a ofert¹, która spe³nia³a wymogi formal-
ne i zosta³a zakwalifikowana do etapu kolejnego.
Dlaczego taki sposób? Ano dlatego, ¿e minister
skarbu chcia³ w ten sposób zapewniæ pracowni-
kom Enei mo¿liwoœæ sprzeda¿y swoich akcji, jeœli
bêd¹ mieæ tak¹ wolê, potencjalnemu inwestorowi
po cenie nie ni¿szej ni¿ Skarb Pañstwa sprzeda
swoje akcje. Gdyby nie by³o takiej procedury, to
za rok, dwa, piêæ, gdyby pracownicy chcieli sprze-
daæ swoje akcje, musieliby je sprzedaæ za cenê, ja-
k¹ podyktuje im na przyk³ad inwestor, chyba ¿e
firma by³aby na gie³dzie, wtedy mogliby to zrobiæ
przez gie³dê, ale cena te¿ mog³aby byæ ró¿na, bo in-
westor mo¿e zrobiæ wiele, ¿eby p³ynnoœæ na gie³dzie
by³a ograniczona. St¹d taka procedura.

Ale zapewniam pañstwa o jednym, tak jak, na-
wiasem mówi¹c, RWE, kiedy nie z³o¿y³o wi¹¿¹cej
oferty, napisa³o w swoim oœwiadczeniu: Enea jest
bardzo dobr¹ firm¹ energetyczn¹, ale nie jesteœ-
my w stanie z³o¿yæ oferty na poziomie oczekiwañ
rynku. I nie z³o¿yli. To tyle ze strony ministra
skarbu. Takie by³o oœwiadczenie RWE.

Ka¿dy podmiot, który jest dziœ akcjonariuszem
Enei – na przyk³ad Vattenfall, czy inny, który ma
akcje, a wiemy, ¿e Vattenfall je ma – mo¿e przez
wezwanie z³o¿yæ ofertê zakupu Enei od Skarbu
Pañstwa. Przecie¿ móg³ j¹ z³o¿yæ w listopadzie,
w paŸdzierniku, we wrzeœniu, w sierpniu, wczeœ-
niej te¿, ale nie z³o¿y³. Pytanie: dlaczego? Ano od-
powiedŸ jest taka. Przecie¿ my te¿ œledzimy ratingi
innych firm energetycznych w Europie i na œwie-
cie. Widzimy, co siê dzieje w tych firmach w ka¿-
dym miesi¹cu. To s¹ firmy w wiêkszoœci publicz-
ne. Widzimy, jakie s¹ wyniki, przychody, jakie jest
zad³u¿enie tych firm. My to widzimy. Doradcy te¿
nam mówi¹, jakie s¹ wyniki, bo przecie¿ doradza-
j¹ tak¿e w tamtych podmiotach. Niestety dzisiaj
wœród inwestorów bran¿owych szuka siê okazji,
ale nie do zap³acenia dobrej ceny za tego typu wa-
lory i aktywa. Dlatego nie bêdzie prywatyzacji na
si³ê, za wszelk¹ cenê. Bêdzie prywatyzacja, ale po
dobrych, atrakcyjnych cenach dla Skarbu Pañ-
stwa, dlatego w przysz³ym roku powtórzymy tê
procedurê od nowa, próbuj¹c znaleŸæ takiego in-
westora, który przyjmie cenê zgodn¹ z oczekiwa-
niami Skarbu Pañstwa.

Jeœli chodzi o prywatyzacjê kopalni wêgla ka-
miennego, to dopowiem, ¿e ma miejsce niejako
pierwsza prywatyzacja „Bogdanki”, bo poprzez
gie³dê. W przysz³ym roku, tak jak mówi³em, pla-
nujemy zbyæ czêœæ tych aktywów tak¿e poprzez
gie³dê. W przypadku kopalni œl¹skich zapewne
nie bêdzie to takie proste, bo ich sytuacja ekono-
miczna jest inna, ale byæ mo¿e w koñcówce roku
przysz³ego, mo¿e w roku kolejnym dwie spó³ki
œl¹skie mog³yby zostaæ sprywatyzowane poprzez
gie³dê.

My ze strony Skarbu Pañstwa w najbli¿szych
miesi¹cach, mo¿e w ci¹gu jednego, mo¿e w ci¹gu
trzech miesiêcy, chcemy podnieœæ kapita³ w Kom-
panii Wêglowej poprzez byæ mo¿e wniesienie do
niej dwóch, trzech podmiotów zwi¹zanych logi-
stycznie, byæ mo¿e tak¿e korowo, z Kompani¹ Wê-
glow¹, po to, ¿eby wype³niæ nasz program doty-
cz¹cy wêgla kamiennego, w którym jest zobo-
wi¹zanie sprzed paru lat do tego, ¿e Skarb Pañ-
stwa podniesie kapita³ w Kompanii Wêglowej. To
jest oko³o 410 milionów z³, jeœli dobrze pamiêtam,
i chcemy to zrealizowaæ w miarê mo¿liwoœci w naj-
bli¿szym czasie.

Senator Wojciechowski, bezpieczeñstwo ener-
getyczne a prywatyzacja.

(Senator Bronis³aw Korfanty: Panie Ministrze,
ja pyta³em o ceny, o to, jak siê mog¹ zmieniæ.)

Ceny energii elektrycznej?
(Senator Bronis³aw Korfanty: Tak, tak.)
Odpowiem tak. Drugi etap regulacji wokó³

energetyki to prawo energetyczne, nad którym
trwa ju¿ praca w Sejmie. Miêdzy innymi w tej
ustawie zapisujemy obowi¹zek sprzeda¿y czêœci
energii poprzez gie³dê lub aukcje publiczne. Dzi-
siaj sytuacja jest taka, ¿e czêsto energiê sprzedaje
siê w grupie, w œrodku, wiêc tak naprawdê nie ma
rynku. Chcemy, ¿eby to siê zmieni³o. Dzisiaj
w Polsce przez Towarow¹ Gie³dê Energii sprzedaje
siê œrednio 1–2% energii elektrycznej. Na œwiecie
wygl¹da to inaczej. Chcemy, ¿eby od przysz³ego
roku by³ przymus sprzeda¿y energii KDT przez
gie³dê, aukcjê lub inne formy przetargów publicz-
nych, a w latach 2011, 2013 i 2014 wielkoœæ ener-
gii sprzedawanej przez gie³dê lub sposoby aukcyj-
no-przetargowe by³aby podwy¿szana o 10%.

Pamiêtajmy o tym, ¿e dzisiaj na cenê energii ma
wp³yw regulator, czyli URE. URE nadal trzyma ta-
ryfê, jeœli chodzi o ceny energii dla gospodarstw
rodzinnych. Jeœli prezes URE zdecyduje siê – to
jest jego suwerenna decyzja – na zmianê, to myœli-
my o takiej formule, ¿eby – tak jak w Unii Europej-
skiej – stosowaæ tak zwan¹ taryfê socjaln¹ dla
osób najbardziej potrzebuj¹cych, jeœli chodzi
o energiê. Na pewno cena energii w Polsce w naj-
bli¿szych latach bêdzie ros³a, bo rosn¹ ceny su-
rowców, wêgla, rosn¹ koszty pracy, ma³o tego, bê-
d¹ limity CO2, które tak¿e sprawi¹, ¿e energetyka
bêdzie coraz dro¿sza, bêd¹ inwestycje, które bêd¹
mia³y na to istotny wp³yw, ale robimy wszystko,
¿eby to nie by³o takie dotkliwe, przede wszystkim
dla przedsiêbiorców, to jest wa¿ne.

Senator Wojciechowski, bezpieczeñstwo ener-
getyczne a prywatyzacja. Nie tak dawno s³ysza³em
takie zdanie, Panie Senatorze, w³aœnie od energe-
tyków. Powiedzieli tak: proszê pana, tam gdzie siê
koñczy rachunek ekonomiczny, zaczyna siê bez-
pieczeñstwo energetyczne. I coœ w tym jest. Gdy
ju¿ nie ma argumentów na rzecz prywatyzacji,
urynkowienia, obni¿enia kosztów, to wtedy siê
mówi: bezpieczeñstwo energetyczne, my nie mo-
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¿emy obni¿yæ kosztów, to nie mo¿e pójœæ w rêce
prywatnej osoby. Ja myœlê tak. Bezpieczeñstwo
energetyczne to nie jest kwestia w³asnoœci ener-
getyki. To jest kwestia w³asnoœci w czêœci, ale is-
totnych aktywów, na przyk³ad aktywów przesy³o-
wych. Dlatego w strategii dla energetyki PSE Ope-
rator jako operator narodowy, w³aœciciel linii
przesy³owych, tych du¿ych, sieciowych, bêdzie
w stu procentach operatorem narodowym, opera-
torem Skarbu Pañstwa. Zapewniaj¹c zaœ w dwóch
du¿ych, najwiêkszych grupach energetycznych,
PGE i Tauron – jedna ma 40% wytwarzania, druga
prawie 20% – pakiet kontrolny pañstwa, zape-
wniamy de facto to bezpieczeñstwo, ¿e tak po-
wiem, krajowe, jeœli mówimy o tym w takich kate-
goriach. A¿eby jednak zapewniæ rynek i konku-
rencjê, konieczna jest obecnoœæ prywatnego kapi-
ta³u w energetyce. Pytanie jest proste. Czy maj¹ ze
sob¹ konkurowaæ cztery spó³ki pañstwowe? Le-
piej zróbmy jedn¹. Po co cztery? Po co? Kto je
zmusi do konkurowania? Ten sam w³aœciciel? To
jest przecie¿ nielogiczne.

Dlatego jeœli chodzi o prywatyzacjê, to tak, a je-
œli chodzi o bezpieczeñstwo, to ma na to wp³yw
ustawa – Prawo energetyczne, która zmusza pod-
mioty, nawet prywatne, do odpowiedniego zacho-
wania w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa.
Operator mo¿e wymusiæ w tej sytuacji produkcjê
– to raz, a dwa – tak¿e prezes URE ma instrumen-
ty, mo¿e na przyk³ad nak³adaæ kary na poszcze-
gólnych operatorów czy tych, którzy funkcjonuj¹
w systemie energetycznym. Dlatego myœlê, ¿e to
bezpieczeñstwo jest zapewnione.

Pan senator Dobkowski pyta³ o konkursy na
stanowiska w zarz¹dach i o kadencje. O tym ju¿
powiedzia³em. Oczywiœcie w wielu podmiotach
kadencje siê koñcz¹, ale bywa i tak, ¿e w trakcie
kadencji nastêpuj¹ wymiany rad, zarz¹dów. Z te-
go, co wiem, a jestem w Sejmie ju¿ chyba z piêtna-
œcie lat, te procedury w poprzednich latach tak¿e
mia³y miejsce. Pamiêtam, ¿e nie zawsze, gdy koñ-
czy³a siê trzyletnia kadencja, zmienia³ siê sk³ad
zarz¹dów, a zdarza³o siê i tak, ¿e zarz¹d nie spro-
sta³ oczekiwaniom, czasem by³y te¿ jakieœ nagan-
ne sytuacje. Rada ma w tej sprawie woln¹ rêkê,
mo¿e odwo³ywaæ i powo³ywaæ zarz¹d pomimo nie-
up³yniêcia kadencji. To by³o czwarte zagadnienie.

Teraz pi¹te. Pani senator Fetliñska mówi³a na
temat debiutu gie³dowego PGE. Pani Senator, je-
szcze trzy miesi¹ce temu analitycy ekonomiczni
mówili nam: nie róbcie prywatyzacji PGE i PKO
BP w jednym miesi¹cu, bo to na pewno nie wyj-
dzie, rynek tego nie kupi. Jeszcze miesi¹c temu
nie mieliœmy pewnoœci, ¿e ta prywatyzacja siê po-
wiedzie. Tymczasem przekroczy³o to najœmielsze
oczekiwania. Chêtnych instytucji, osób fizycz-
nych, zagranicznych, polskich by³o du¿o, na kwo-
tê oko³o 45 miliardów z³. Nieprawdopodobne. To

znaczy, ¿e jest ssanie na rynku na dobre podmio-
ty, na dobre firmy, na dobre debiuty. Ja osobiœcie
bardzo ¿a³ujê, ¿e tych dobrych debiutów nie by³o
w roku 2006, w roku 2007. Wierzcie mi pañstwo,
myœlê, ¿e by³oby jeszcze wiêksze ssanie, jeszcze
wiêksze oczekiwanie i jeszcze lepsze wyceny. Te-
raz jest trudniejszy czas, ale z dobrymi podmiota-
mi, typu PGE, Tauron, PZU za pó³ roku, „Bogdan-
ka”, mo¿na pójœæ na gie³dê, dzisiaj mo¿na pójœæ na
gie³dê, bo widaæ, ¿e ludzie chc¹ kupowaæ dobre
firmy i chc¹ mieæ takie akcje.

Wycena doradców by³a w wide³kach, od – do,
bodaj¿e od 17,5 do 23. Zatwierdzono najwy¿sz¹
wycenê doradcy. Po pierwszym dniu debiutu
gie³da uplasowa³a siê na poziomie o oko³o 12,5%
wy¿szym ni¿ w momencie debiutu, czyli po wyce-
nie doradców i zatwierdzeniu przez zarz¹d takiej
wyceny. To zarz¹d, nie Skarb Pañstwa, robi³ de-
biut i podwy¿szenie kapita³u, zarz¹d, rada nad-
zorcza i jej organy ponosi³y pe³n¹ odpowiedzial-
noœæ za to, jak¹ przyjê³y wycenê. Tak¹ wycenê
przyjêli, tak analitycy i doradcy ustawili te wi-
de³ki. I skorzystali z tego, ¿e dali najwy¿sz¹ wyce-
nê spoœród wskazanych przez doradców, choæ te¿
robili to z obaw¹, bo wielu inwestorów dawa³o
swoje oferty w momencie budowania ksiêgi popy-
tu na poziomie ni¿szym ni¿ 23 z³. W pierwszym
dniu obrót na gie³dzie to by³o oko³o 2 miliardów z³.
Po pierwszych dwóch, trzech dniach widaæ by³o,
¿e oko³o 2/3 inwestorów indywidualnych sprze-
da³o swoje akcje w³aœnie wtedy. Mo¿emy dzisiaj
powiedzieæ, ¿e gdybyœmy wiedzieli, i¿ bêdzie a¿ ta-
kie zapotrzebowanie, taki popyt na akcje PGE, to
mo¿na by³o tak¿e zaproponowaæ sprzeda¿ czêœci
akcji Skarbu Pañstwa w tym samym procesie, tak
jak chcemy zrobiæ z Tauronem, nawiasem mó-
wi¹c. Tauron pójdzie na gie³dê przez podwy¿sze-
nie i w tym samym momencie zbêdziemy czêœæ ak-
tywów skarbowych w Tauronie. Ale wtedy tego nie
wiedzieliœmy. Dzisiaj jesteœmy ju¿ m¹drzejsi, bo
jest ju¿ po debiucie. Przed debiutem takiej wiedzy
niestety nie by³o. Z rynku nie p³ynê³y tak bardzo
dobre informacje o tym, ¿e bêdzie a¿ taki wielki
popyt, takie, jak to siê mówi, ssanie na akcje PGE.

Pierwotne za³o¿enie by³o takie, ¿e dla inwesto-
rów indywidualnych bêdzie tylko 10% z przydzia³u
akcji. Widz¹c ilu jest chêtnych, zarz¹d podwy¿szy³
w trakcie tê wielkoœæ do 15% i to by³a ta pula, któr¹
mogli nabyæ inwestorzy indywidualni. Wiemy, ¿e
wszystkich tym nie zadowoliliœmy, dlatego te¿
w najbli¿szym czasie bêdzie kolejna transza. Myœlê
wiêc, ¿e du¿a czêœæ inwestorów finansowych, mo¿e
i fizycznych, bêdzie mog³a nabyæ te akcje.

Co do pytania senatora Piechniczka o wêgiel
i o wizjê prywatyzacji, ja mówi³em ju¿ o tym, jaka
generalnie jest wizja, jaka perspektywa, jak chce-
my w najbli¿szych miesi¹cach dokapitalizowaæ
Kompaniê Wêglow¹.

Pytanie senatora Wojciechowskiego, czy NIK
bada³a wp³ywy ustawy kominowej na wyniki spó-
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³ek. Nie zetkn¹³em siê z takim raportem. Byæ mo¿e
jest taki raport. Ja wszystkich raportów prawdo-
podobnie nie przegl¹da³em, ale zobaczê, czy takie
s¹. W moim przekonaniu NIK nie bada³a czegoœ
takiego. Wydaje mi siê, ¿e to nie jest tak, ¿e usta-
wa kominowa ma jakiœ wp³yw na wyniki spó³ki.
Ale sytuacja jest dzisiaj taka, ¿e wielu dobrych
przedsiêbiorców, dobrych menad¿erów, ma oferty
pracy z wielu podmiotów prywatnych i je¿eli maj¹
mo¿liwoœæ odejœcia na stanowiska o wynagrodze-
niach kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie wy¿-
szych, to wielu czêsto tam odchodzi. Czêsto jest
tak, ¿e dobra firma pañstwowa, p³ac¹ca zgodnie
z kominówk¹ równowartoœæ szeœciu œrednich
krajowych, musi zadowoliæ siê tym pracowni-
kiem, który chce w niej zostaæ. Ja wiem, ¿e ktoœ
mo¿e powiedzieæ: ale jest kolejka chêtnych. Tylko
czy najlepszych? Zawsze jest takie pytanie. Ja te¿
nie jestem zwolennikiem…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿-
na stworzyæ spó³kê córkê.)

Mo¿na.
Ja te¿ nie jestem zwolennikiem likwidacji usta-

wy kominowej w pe³ni, bo system bankowy na
œwiecie pokaza³, jak chore by³y niektóre struktury
p³ac. Banki upada³y, pañstwa im pomaga³y, a oni
tam sobie wyp³acali megapobory. Ale jakieœ formy
bezpieczeñstwa… Na przyk³ad system motywa-
cyjny za wyniki pracy w jednej, drugiej czy trzeciej
grupie. Jeden, drugi czy trzeci sektor móg³by mieæ
inne p³ace ze wzglêdu na wyniki, liczbê zatrudnio-
nych ludzi czy przychody firmy. Mo¿na by okreœliæ
kilka wskaŸników, które pozwol¹ na zarabianie
w niektórych firmach… Przepraszam, ale nie mu-
si byæ tak, ¿e w Polskim Radiu £ódŸ czy w Radiu
dla Ciebie w Warszawie prezes zarabia równowar-
toœæ szeœciu œrednich krajowych i prezes PGE czy
Lotosu te¿ zarabia równowartoœæ szeœciu œre-
dnich krajowych. To naprawdê nie s¹ porówny-
walne firmy ani zjawiska.

Pan senator Wojciechowski pyta³, powtórzê, ja-
kie zarzuty zg³asza³a NIK do MSP w sprawie nie-
prawid³owoœci w prywatyzacji. Otó¿ NIK zg³asza³a
ró¿ne nieprawid³owoœci. Z tym ¿e w wiêkszoœci
przypadków, jak pewnie pañstwo wiedz¹, NIK ba-
da³a to, co dzia³o siê wczeœniej, czyli rok, dwa lata
temu. Jeœli chodzi wiêc o nasze doœwiadczenia, to
pewnie dopiero za rok bêdziemy wiedzieæ, jakie
zastrze¿enia odnoœnie do tych procedur ma w tej
chwili NIK do ministra skarbu. Na pewno zg³asza-
³a wiele uwag, na przyk³ad zwi¹zanych z restruk-
turyzacj¹ czy z brakiem restrukturyzacji, z bra-
kiem prywatyzacji. Mamy taki doœæ istotny ra-
port na temat zaniechañ Skarbu Pañstwa w la-
tach bodaj¿e 2005, 2006 i 2007 w sprawie pry-
watyzacji „Dolnej Odry”. Chodzi³o o to, ¿e bu-
d¿et móg³ zrealizowaæ przychody wiêksze ni¿
zrealizowa³, bo „Dolnej Odry” nie sprywatyzo-

wano. Takich uwag NIK ma wiele. One s¹ dostêp-
ne w internecie, pañstwo mo¿ecie siê z nimi za-
poznaæ.

I kolejne pytanie senator Fetliñskiej, o coraz
wiêkszy import wêgla. O tym chyba ju¿ mówi³em,
wiêc nie bêdê powtarza³. Co do zarzutów do rad
nadzorczych, do tego, jak wiele rad nadzorczych
w spó³kach zmieniono, o tym te¿ mówi³em. Tak,
zmieniono ich wiele. Rady nadzorcze i zarz¹dy s¹
wybierane w konkursach, aczkolwiek zarz¹dy
w spó³kach, tak zwanych setkach, nie wszystkie
musz¹ byæ i nie wszystkie s¹ z konkursu. Na przy-
k³ad w PGE Skarb Pañstwa jako w³aœciciel móg³
powo³aæ bez konkursu cz³onka zarz¹du. I takie
sytuacje w przypadku dwóch czy trzech osób mia-
³y miejsce tak¿e w tej kadencji. Chyba wyczerpa-
³em pytania, jak do tej pory.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, s¹ zg³oszone jeszcze cztery

osoby. Je¿eli ktoœ jeszcze ma ochotê… Zg³oszeni
s¹: pan senator Kaleta, pan senator Banaœ, pan
senator Majkowski, pan senator Iwan. I jeszcze
raz pani senator Fetliñska? Proszê bardzo. Proszê
pañstwa, na tym koñczymy, tak ¿e je¿eli ktoœ jesz-
cze chce zadaæ pytanie, to teraz, proszê.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja siê zg³asza³em.
Nie wiem, czy tam jest…)

Jest.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Ja bym by³ wdziêczny, gdyby nie
by³o wiêcej pytañ. Muszê byæ na koñcówce posie-
dzenia komitetu sta³ego, bo mam ostatni punkt.)

Tak ¿e pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym jeszcze na chwilê

wróciæ do sprawy wêgla, poniewa¿ pan mówi³
o tym, ¿e wêgiel jest do Polski importowany. Ja
chcia³bym dopytaæ, jaki procent w ca³ej strefie za-
potrzebowania stanowi ten importowany wêgiel.
Czy ministerstwo ma ekspertyzy, na jak d³ugo
starczy z³ó¿ wêgla w Polsce, oczywiœcie przy za³o-
¿eniu, ¿e jego zapotrzebowanie jest takie, jak
w obecnej chwili?

Jeszcze jedna kwestia, dotycz¹ca energetyki,
energii wiatrowej. Otó¿ zg³osi³a siê firma, która
chcia³a zbudowaæ elektrowniê wiatrow¹ na tere-
nie mojego okrêgu wyborczego, w Kêpnie. Sprawy
porozumienia z w³adzami samorz¹dowymi by³y
ju¿ bardzo zaawansowane. Firma wycofa³a siê je-
dnak z tego pomys³u, gdy¿ zak³ad energetyczny
ENEA odmówi³ odbioru tego produktu, odbioru
energii, z uwagi na to, ¿e bardziej op³aca siê zap³a-
ciæ karê, ni¿ odbieraæ tê energiê. Jak by pan usto-
sunkowa³ siê do tego?

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanujê bardzo czas pana ministra, ale zacznê

trochê niestandardowo i mam nadziejê, ¿e pan
marsza³ek nie zaliczy tego do rygoru jednominu-
towego zapytania. Chcia³bym mianowicie powie-
dzieæ, ¿e chocia¿ co do kierunków polityki mo¿na
siê nie zgadzaæ, to z przyjemnoœci¹ s³ucha³o siê
pana ministra i poprzednika pana ministra, pana
Leszkiewicza, bo jesteœcie panowie osobami, któ-
re wiedz¹, o czym mówi¹. I w ten w³aœnie sposób
chcia³bym rozpocz¹æ swoje pytanie.

Przejdê do konkretów: mam tak¹ w¹tpliwoœæ
i prosi³bym pana ministra o jej wyjaœnienie. Dzi-
siaj wszyscy w mniejszym lub wiêkszym stopniu
ulegamy tej wrêcz histerii poprawnoœci ekologicz-
nej, walczymy ze zmianami klimatu, chocia¿ jest
coraz wiêcej bardzo powa¿nych g³osów, ¿e za te
zmiany cz³owiek odpowiada w bardzo niewielkim
stopniu, a ju¿ w zupe³nie minimalnym stopniu
odpowiada za nie mieszkaniec Europy. Obci¹¿a
siê kosztami poszczególne pañstwa, a w szczegól-
noœci Polskê, jako ¿e nasza energetyka jest oparta
g³ównie na kopalinach, na wêglu. Pojawi³a siê in-
formacja w prasie, i¿ Komisja Europejska przygo-
towuje projekt ob³o¿enia podatkiem wydobycie
i sprzeda¿ wêgla. Jest to projekt, wed³ug którego
ka¿da tona bêdzie ob³o¿ona 10 euro tego¿ podat-
ku. Firmuje to zw³aszcza Francja, która, jak wie-
my, chce nam sprzedaæ swoje technologie j¹dro-
we, bo dla niej to jest œwietny interes. Czy pan mi-
nister, albo w ogóle ministerstwo, ma w tej spra-
wie jakiœ plan przeciwdzia³ania tym bardzo dla
nas niekorzystnym tendencjom? Uprzejmie dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, sam nie wiem, jak zadaæ to py-

tanie, bo wiele razy na ten temat rozmawialiœmy…
(G³os z sali: By³o zadane.)
(G³os z sali: Ju¿ by³o.)
…ale spróbujê. Panie Ministrze, pytanie do te-

go, o czym pan przed chwil¹ powiedzia³ w kwestii
konsolidacji grup energetycznych. Tworzone s¹
nowe spó³ki, które na dobr¹ sprawê w wiêkszoœci
– ja nie mówiê, ¿e wszystkie, ale w wiêkszoœci – nie

s³u¿¹ niczemu. Jest to powielanie funkcji, które
do tej pory sprawowa³y inne spó³ki. Czy popiera
pan dzia³ania polegaj¹ce na tym, ¿e w tych
spó³kach, oprócz tego, ¿e tworzone s¹ nowe sta-
nowiska na zasadzie zarz¹dów, to jeszcze w ich
radach nadzorczych obsadzane s¹ osoby, które –
mówiê to wyraŸnie – nie posiadaj¹ uprawnieñ do
zasiadania w radach nadzorczych jednoosobo-
wych spó³ek Skarbu Pañstwa?

Drugie pytanie. Czy popiera pan takie dzia³ania
jak w wypadku cz³owieka – ju¿ nie bêdê wymienia³
ani jego stanowiska, ani nazwiska, bo myœlê, ¿e
pan wie, o kogo chodzi – który po zakoñczeniu ka-
dencji, mimo negatywnej oceny dotycz¹cej spra-
wozdania z dzia³alnoœci, zostaje awansowany na
stanowisko w hierarchii s³u¿bowej wy¿sze, dodat-
kowo dostaj¹c dwie rady nadzorcze, oczywiœcie
równie¿ bez uprawnieñ? Czy nie uwa¿a pan, ¿e to,
co przed chwil¹ pan mówi³ na temat odpowie-
dzialnoœci w sprawach polityki kadrowej… Cho-
dzi o sytuacje, gdy na przyk³ad zarz¹d spó³ki po-
dejmuje decyzjê, a rada nadzorcza podleg³a jako
spó³ka córka czy spó³ka wnuczka na tê decyzjê nie
ma wp³ywu. Bo dochodzimy tu do takiej oto sy-
tuacji, ¿e padaj¹ pytania na przyk³ad do zarz¹dów
spó³ek córek czy wnuczek, a wtedy wszyscy – po-
wtarzam: wszyscy – odsy³aj¹ pytaj¹cych do struk-
tur nadzorczych, czyli tych monitorowanych bez-
poœrednio przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa.
Czyli ta odpowiedzialnoœæ w pewnym sensie
gdzieœ utyka, gdzieœ siê rozmywa. Jakie pan widzi
rozwi¹zanie, ¿eby ta odpowiedzialnoœæ w pewnym
punkcie naprawdê stawa³a siê skuteczna?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy to by³o pierwsze pytanie z pary, czy… Jak

to jest?
(G³osy z sali: Nie, jeszcze pan senator… To jest

tura pytañ…)
Nie, to jest tak, jak pan marsza³ek mi przeka-

za³: bêd¹ jeszcze dwa pytania, a potem kreska
i nie bêdzie wiêcej pytañ.

W takim razie pan senator Iwan i pani senator
Fetliñska, a potem, Panie Ministrze, poproszê
o zbiorcz¹ odpowiedŸ.

(G³os z sali: Pani senator Fetliñska…)
Ja czytam to, co mam napisane, ale potem jest

ju¿ kreska. Ostatni bêd¹ pierwszymi – a pani se-
nator Fetliñska jest ostatnia.

(Rozmowy na sali)

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Ministrze, ¿eby wreszcie by³o jakieœ pyta-

nie niepolityczne, zapytam bardzo konkretnie.
Chodzi mi mianowicie o wêgiel brunatny. Wiemy,
¿e w ramach polityki energetycznej do roku 2030
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zak³ada siê zmniejszenie wydobycia wêgla, nie-
mniej jednak jest to element naszego bogactwa
narodowego. Chcê to pytanie zadaæ szczególnie
w kontekœcie nieudanych referendów na zacho-
dzie Polski, czy to w okolicach Legnicy, czy u nas,
w województwie – chodzi³o tam o Gubin-Brody, co
wi¹¿e siê z planami Enei dotycz¹cymi budowy
tam elektrowni – i w zwi¹zku z tym, ¿e to takie ma-
lutkie spo³ecznoœci lokalne, licz¹ce po dwa ty-
si¹ce osób, decyduj¹ o tym, ¿e gdzieœ nie bêdzie
inwestycji za kilkadziesi¹t miliardów z³otych. Czy
wiêc jeœli chodzi o te ustawy specjalne dotycz¹ce
polityki liniowej w zakresie sieciowym, to tego ro-
dzaju ustawy specjalne bêd¹ dotyczy³y równie¿
mo¿liwoœci budowy elektrowni? Mówiê tu
o dwóch najbardziej perspektywicznych i w zasa-
dzie najbardziej przysz³oœciowych z³o¿ach w Pol-
sce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
IpanisenatorFetliñska,proszê,ostatniepytanie.

Senator Janina Fetliñska:
Tak, Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ krótko.

Informacja o programie rozwoju energetyki na
najbli¿sze lata 2010–2020 zabrzmia³a optymisty-
cznie. Ja jednak chcê zapytaæ o inn¹ sprawê. By³a
konferencja na temat energii odnawialnej zwi¹za-
nej z wod¹, czyli chodzi³o o elektrownie wodne, ale
niedawno, niebawem po og³oszeniu, ¿e bêdzie
rozwój energetyki j¹drowej, s³ysza³am audycjê ra-
diow¹, wed³ug której wszystkie elektrownie wo-
dne s¹ bardzo nieekologiczne, ryby nie mog¹ prze-
p³ywaæ tam nawet przez przep³awki, bo to szkodzi
ich rozwojowi itd. Myœlê wiêc, ¿e chyba tworzy siê
ju¿ jakieœ inne lobby ekologiczne, które zatrzyma
nam tê energetykê wodn¹, ekologiczn¹.

Druga sprawa. Mamy zlikwidowanych wiele
cukrowni, ale czy w tych miejscach nie mo¿na by
by³o uruchomiæ produkcji etanolu? Przecie¿ to te¿
by³aby forma… Ja o wykorzystaniu tej formy
w ogóle nic nie s³ysza³am.

Nie s³ysza³am te¿ o takiej formie jak fotowoltai-
ka, czyli przemiana energii s³onecznej w elektry-
czn¹. Jest to forma nowoczesna, bardzo rozwiniê-
ta w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, a u nas
raczkuj¹ca. Bardzo znana jest te¿ w Stanach Zje-
dnoczonych, bardzo jest tam rozwiniêta. Czy
w ogóle po³o¿ycie pañstwo na to nacisk? Bo to
zdecydowanie wp³ynê³oby na nowoczesnoœæ i roz-
wój form…

Druga sprawa…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To ju¿

czwarta.)

Druga, druga.
(Senator Kazimierz Kleina: Czwarta minuta

przekroczona.)
Druga. Chodzi tylko o jedno s³owo komentarza.

Ja w odniesieniu do informacji o emisji akcji PGE
styka³am siê z bardzo negatywnymi opiniami –
pos³ugujê siê tu pewnymi materia³ami Ÿród³owy-
mi, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Pan
zaœ ma zupe³nie przeciwstawn¹ opiniê, Panie Mi-
nistrze. Jak to wiêc jest, czy to prasa k³amie, czy
pan minister?

(G³osy z sali: Nooo…)
Bardzoprzepraszam,ale takiepytaniemisiê tu…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, ostatnia tura odpowiedzi,

a potem mo¿e…
(Senator Janina Fetliñska: O, „mija siê z praw-

d¹” – tak mo¿e by³oby bardziej elegancko.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Dobrze. Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Postaram siê odpowiedzieæ w miar¹ sprawnie.
Pan senator Kaleta i pytanie, jaki jest procent

zapotrzebowania na wêgiel z importu i na ile star-
czy wêgla w Polsce. Wie pan, ja nie jestem znawc¹
biologii polskiej, ale mogê pana zapewniæ, ¿e nie
ma ¿adnej obawy o to, ¿e na najbli¿sze piêædzie-
si¹t lat w Polsce zabraknie wêgla. Powiem wiêcej:
myœlê, ¿e nawet w perspektywie najbli¿szych stu
paru lat wêgla kamiennego, brunatnego w z³o-
¿ach zbadanych, zdiagnozowanych bêdzie tyle, ¿e
– nawet jeœliby polska energetyka rozwija³a siê
tak, ¿e za lat piêæ czy dziesiêæ potrzebowa³aby do-
celowo oko³o 500 czy 1 tysi¹ca MW rocznie – spo-
kojnie go dla Polski i dla Polaków wystarczy. Z tym
¿e miejmy ci¹gle na uwadze to, ¿e wêgiel w najbli¿-
szych latach bêdzie niestety wypierany jako suro-
wiec energetyczny – œwiat siê w tej chwili w tym
kierunku ustawia, a Europa jeszcze bardziej, bo
jest tu liderem – bo emisje CO2… No, na razie nikt
tej teorii nie obali³, wiêc uwa¿a siê, ¿e to przez wê-
giel s¹ najwiêksze emisje. W zwi¹zku z tym inwe-
stycje wêglowe, a potem wychwytywanie wêgla
jest drogie, a potem jeszcze magazynowanie, wy-
chwytywanie w jakichœ zbiornikach czerpa-
nych… To s¹ drogie przedsiêwziêcia, wiêc nie
wiem, czy w pewnym momencie nie bêdzie tak –
i tu wejdê na pani¹ senator Fetliñsk¹...

(G³os z sali: Nie chcia³bym tego ogl¹daæ.) (Weso-
³oœæ na sali)

Na przyk³ad Japonia… Pani czyta³a o przetwa-
rzaniu energii s³onecznej na pr¹d, a Japoñczycy
ju¿ wynaleŸli taki pomys³ nie tylko z energi¹ ze
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s³oñca, ale tak¿e z energi¹ z kosmosu, a to dlate-
go, ¿e ich zaopatrywanie siê w surowiec gazowy,
naftowy czy wêglowy jest drogie, bo oni nie maj¹
w³asnych surowców i sprowadzaj¹ je spoza swoje-
go kraju. Co bêdzie w energetyce za lat dziesiêæ,
dwadzieœcia, to trudno prognozowaæ, bo zmieniaæ
siê bêdzie tak du¿o, tak du¿o… Ja ju¿ nie chcê
mówiæ o tym, co jest w Stanach, ale tak¿e u nas
pewien profesor z lubelskiej uczelni mówi wprost,
¿e ma pomys³, jak produkowaæ energiê z CO2.
A wiêc tak du¿o dzieje siê w energetyce œwiatowej,
s¹ ju¿ tak nowoczesne technologie, ¿e trudno dzi-
siaj mówiæ, co bêdzie za lat dwadzieœcia, piêædzie-
si¹t… Ale Polska, jeœli chodzi o wêgiel brunatny
czy wêgiel kamienny, jest bezpieczna na najbli¿-
sze kilkadziesi¹t lat i najbli¿sze pokolenia Pola-
ków nie musz¹ siê o to martwiæ.

Jeœli chodzi o import wêgla i zapotrzebowa-
nie… No, pytanie tu jest raczej inne: czy nasz wê-
giel, na przyk³ad ten na Œl¹sku, w zwi¹zku z wydo-
bywaniem go z coraz g³êbszych pok³adów nie bê-
dzie na tyle drogi, czy to wydobycie nie bêdzie na
tyle kosztowne, ¿e mo¿e to byæ po prostu nierento-
wne? I to jest dylemat, który stoi przed ca³ym gór-
nictwem. Ile potrzeba nam wêgla z importu? My
nie musimy potrzebowaæ nic z importu, tylko ¿e to
nie my, to nie rz¹d… Bo teraz nie jest ju¿ tak, ¿e
pañstwo coœ narzuci, naka¿e i zaka¿e. Dzisiaj sa-
me grupy energetyczne, same podmioty prywatne
wybieraj¹, czy chc¹ mieæ wêgiel polski, bo jest
bardzo tani, czy te¿ wêgiel z importu, który w tej
chwili jest jeszcze tañszy. To oni wybieraj¹ i dlate-
go zrobi¹ tak jak… A jest tañszy wêgiel z RPA, jest
tañszy te¿ ten z Ukrainy, z Rosji, tak¿e z Australii.

Sprawa energii z wiatru, firmy wiatrowej i lo-
kalnego problemu. Jeœli faktycznie mia³o miejsce
takie zdarzenie, to taki podmiot zawsze ma prawo
zwróciæ siê do Enei jako do firmy, która jest ponad
Ene¹ Operatorem, bo to Enea Operator wyda³a te
warunki lub nie. Ja oczywiœcie nie znam sprawy,
mo¿e wiêc pan ewentualnie póŸniej, za chwilecz-
kê, umówi siê i mo¿e bêdê móg³ pomóc. No ale cza-
sem jest tak, ¿e po prostu jakaœ firma wymyœli³a
sobie farmê w miejscu X, a operator musia³by wy-
konaæ takie inwestycje w sieæ, wybudowanie tej
sieci tyle by kosztowa³o, ¿e ta inwestycja by³aby
dro¿sza ni¿ energia, która by³aby z tej farmy wia-
trowej przesy³ana. S¹ ró¿ne sytuacje, czasem jest
tak, ¿e negatywn¹ opiniê wydaje siê dlatego, ¿e nie
ma warunków przy³¹czenia do sieci danej farmy
wiatrowej.

Senator Banaœ mówi³ o poprawnoœci, o walce
z klimatem, z ociepleniem, o tym, ¿e jest histeria,
¿e to jest du¿e obci¹¿enie, w tym dla Polski, ¿e to
mo¿e bardzo powa¿nie zagroziæ i ¿e ta praca Komi-
sji Europejskiej… To wszystko, co pan mówi, jest
prawdziwe. Rzeczywiœcie dzisiaj mo¿na odebraæ
sytuacjê tak, ¿e europejski lider w walce z CO2,

europejski lider na œwiecie… Bo, jak wiemy, Chiñ-
czycy i Amerykanie ostatnio nie bardzo chc¹ siê
pod postanowieniami kolejnego szczytu w Kopen-
hadze podpisaæ, gdy¿ wiedz¹, ¿e to by niesamowi-
cie wyhamowa³o ich gospodarki. A wiêc my jako
Europa jesteœmy dzisiaj liderem w tym wzglêdzie.
A przy tym Polska jako jedyny kraj ma a¿ tyle wêg-
la w energetyce, a¿ tyle… Nikt nie ma go tyle, co
my, a Francuzi to ju¿ w ogóle s¹ medalistami, bo
maj¹ energetykê j¹drow¹ i mog¹ nawet jeszcze
sprzedawaæ energiê poza swój kraj, w ka¿dej ilo-
œci. Wydaje siê wiêc, ¿e dzisiaj prawodawstwo eu-
ropejskie nie sprzyja nam zbytnio. Dlatego te¿
w ubieg³ym roku na szczycie w Brukseli by³a miê-
dzy innymi dyskusja na temat CO2 i limitów. Na-
szej delegacji i premierowi uda³o siê wynegocjo-
waæ tak¹ oto formu³ê, ¿e jak któraœ z firm energe-
tycznych w Polsce do koñca roku 2008 fizycznie
rozpocznie inwestycje, to ta firma do roku 2020
bêdzie mia³a prawo do limitów CO2 z puli bezp³at-
nej. To by³ wówczas du¿y uk³on w kierunku Pol-
ski, dlatego te¿ mówi³em dzisiaj o tych 22 ty-
si¹cach MW i wstêpnie zg³oszonych wnioskach,
bo wszyscy chcieli zd¹¿yæ do koñca grudnia
2008 r., ¿eby mogli zostaæ potraktowani jako ci,
którzy rozpoczêli inwestycje, z³o¿yli wniosek o wy-
danie wstêpnych warunków zabudowy.

A teraz, mimo ¿e kraje europejskie dalej bêd¹
szukaæ sposobów… Na przyk³ad Szwecja, która
sprawuje obecnie prezydencjê, bardzo zabiega
o wprowadzenie czystych technologii w energety-
ce. To, ¿e Vattenfall nie stan¹³ do przetargu o pol-
sk¹ Eneê, to te¿ mo¿e wynikaæ w czêœci z koncep-
cji szwedzkiego rz¹du, ¿eby maksymalnie odcho-
dziæ od energetyki wêglowej, czyli energetyki bru-
dnej, tej, która emituje CO2. To mo¿e mieæ tak¿e
takie pod³o¿e. Niestety, wiele krajów europejskich
dzisiaj na tym polu wykonuje ró¿ne dziwne posu-
niêcia, które niekoniecznie s¹ dla Polski korzy-
stne, bo nasza energetyka nie przestawi siê
w ci¹gu dziesiêciu lat na inn¹ technologiê. To jest
proces, który potrwa u nas oko³o trzydziestu lat.

Panie Senatorze Majkowski, tworzone s¹ nowe
spó³ki, które niczemu nie s³u¿¹. Pan ci¹gle pyta
mnie o sprawy, na które ja nie do koñca mam
wp³yw, bo chcieliœmy w Polsce gospodarki wolno-
rynkowej i j¹ mamy. Gdyby to by³a gospodarka
pañstwowa, to ja jako minister us³yszawszy dzi-
siaj to, co us³ysza³em, jutro bym tego prezesa od-
wo³a³, ale nie mam takich uprawnieñ. Nasz nad-
zór w³aœcicielski polega na tym, ¿e mamy wp³yw
na decyzje rady nadzorczej, bo delegujemy do niej
ze Skarbu Pañstwa cz³onka, nawet czêsto praco-
wnika, i poprzez radê jako organ korporacyjny
mo¿emy na ró¿ne sprawy mieæ istotny wp³yw. Za-
rz¹d spó³ki Skarbu Pañstwa – setki tak, ale jak
spó³ka jest publiczna, to niestety, nie mamy na-
wet takiego wp³ywu ani na radê, ani na zarz¹d, bo
s¹ to, owszem, organy korporacyjne, ale spó³ki
gie³dowej i publicznej. A to, o czym pan mówi,
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dzieje siê czêsto w spó³kach zale¿nych. I tak te¿
jest w wypadku tego odwo³anego prezesa. Ja
oczywiœcie wiem, ¿e chodzi o prezesa Elektrowni
Ostro³êka, który rzeczywiœcie dosta³ lepsz¹ pro-
pozycjê – dwie rady nadzorcze, wie pan. I nawet je-
œli ja o tym wiem, a to nie jest wiedza, której nie
mo¿na zdobyæ… Dwadzieœcia lat temu móg³bym
wezwaæ takiego dyrektora i powiedzieæ: panie dy-
rektorze, do raportu. Energetyka by³a kiedyœ
bran¿¹ zmilitaryzowan¹, wiêc raport by³by tu naj-
lepszym narzêdziem. A teraz ja takich uprawnieñ
nie mam. Ja mogê zasugerowaæ, zaproponowaæ,
poprosiæ, ¿eby by³a jakaœ jasna polityka, ¿eby by³y
klarowne kryteria. Jestem za tym, ¿eby we wszys-
tkich spó³kach energetycznych by³y klarowne
kryteria doboru ludzi, ¿eby przy tym doborze naj-
wa¿niejszym kryterium by³y kompetencje i ¿eby
to by³ najwa¿niejszy czynnik, który decyduje
o tym, czy ktoœ ma byæ, czy kogoœ ma nie byæ w da-
nej spó³ce.

Pan senator Iwan pyta³ o wêgiel brunatny. Py-
tanie bardzo na czasie, Panie Senatorze. Wêgiel
brunatny jest obecnie bardzo wa¿nym aktywem
surowcowym w Polsce, bo z niego jest dzisiaj naj-
tañsza energia. Dlaczego dzisiaj PGE jest tak kon-
kurencyjne? Bo ma swoj¹ brunatn¹ energetykê
dziêki z³o¿om Be³chatowa i Turowa, i to sprawia,
¿e ta spó³ka jest dzisiaj ci¹gle konkurencyjna ce-
nowo. Oczywiœcie ona tak¿e emituje CO2, ale su-
rowiec ma najtañszy.

A w tych dwóch miejscach, o których pan mó-
wi³ – docelowo bêd¹ to jeszcze tak¿e Gubin, Leg-
nica i Z³oczew – wszêdzie s¹ problemy. Tak¿e
Piaski w okolicach Kopalni „Konin” czy RogoŸno
pod £odzi¹ – tam te¿ s¹ zdiagnozowane z³o¿a
wêgla brunatnego i wiele firm wystêpuje do mi-
nistra œrodowiska o koncesje, ¿eby te z³o¿a mo¿-
na by³o w pe³ni zbadaæ. Mówi siê, ¿e Gubin to
z³o¿a obejmuj¹ce oko³o 2 miliardów m3 wêgla
brunatnego, a wiêc to nieprawdopodobnie wiel-
kie z³o¿a, i jak na nasze mo¿liwoœci – w ci¹gu
najbli¿szych kilkudziesiêciu lat praktycznie
niewyczerpalne. Ale myœlê, ¿e w najbli¿szym
czasie – to bêdzie inwestycja niekoniecznie
Enei, mo¿e to byæ inwestycja innej grupy ener-
getycznej – nie bêdzie ¿adnego ustawodawstwa,
które by zmusi³o ludzi do tego, ¿eby oni siê na to
zgodzili. Ja uwa¿am, ¿e w takich sytuacjach,
niestety, nasze czy inne firmy pope³niaj¹ zwyk³e
b³êdy marketingowe. Bo zanim siê zrobi referen-
dum, zanim siê uzyska zgody gminy, w³adz sa-
morz¹dowych, trzeba wpierw pojechaæ, poroz-
mawiaæ z ludŸmi, przekonaæ ich, pokazaæ, jak to
jest zrobione w Koninie, w Kleczewie itd. Jeœli
dzisiaj…

(Senator Stanis³aw Iwan: Panie Ministrze, ad
vocem. To by³o robione naprawdê na du¿¹ skalê,
ostatnio na bardzo du¿¹ skalê.)

Panie Senatorze, wiem, ¿e by³o. I mówiê panu,
¿e to by³o Ÿle robione, niestety. Z bólem serca
stwierdzam, ¿e by³o tak samo jak w £odzi, gdzie
te¿ to zosta³o Ÿle zrobione. Przecie¿ nie mo¿na ro-
biæ tego na zasadzie: bo ja jestem ze spó³ki Skarbu
Pañstwa i ja chcê tu mieæ koncesjê. Tak nie mo¿-
na. Na to potrzeba czasu, iluœ lat, ¿eby przekonaæ
okolicznych mieszkañców. Ja wierzê w to, ¿e
w Gubinie – bo to naprawdê du¿e z³o¿a i dzisiaj
wspólna spó³ka Enei i Konina ma prawa do kon-
cesji na tym terenie – ta sprawa dojdzie do skutku
i za chwileczkê bêdzie kolejna próba przekonania
do niej mieszkañców, byæ mo¿e bêdzie referen-
dum w tej sprawie i bêdzie zgoda na eksploatacjê
tych z³ó¿. Myœlê, ¿e to siê powiedzie. Ale nie widzê
mo¿liwoœci, ¿eby minister Nowicki, który uwielbia
przyrodê i czyste œrodowisko, zgodzi³ siê na to, ¿e-
by by³y jakieœ procedury, które by przymusza³y…

I na koñcu jeszcze odpowiem na pytanie pani
senator o energetykê wodn¹, czy ryby bêd¹ gin¹æ.
Nie, nie bêd¹, Pani Senator. Mówi³em ju¿, ¿e przed
wojn¹ by³o osiem tysiêcy elektrowni i ryby nie wy-
ginê³y, prze¿y³y, wiêc teraz te¿ prze¿yj¹. Gdyby ist-
nia³o takie niebezpieczeñstwo, to zapewniam pa-
ni¹, ¿e ani Szwecja, ani Norwegia by nie inwesto-
wa³y w energetykê wodn¹, a maj¹ energetykê wo-
dn¹ i ryby w swoich rzekach te¿. A wiêc to akurat
nie jest problem. Przecie¿ my nie bêdziemy budo-
waæ elektrowni tak wielkich jak w Chinach, na
trzech prze³omach, które maj¹ tyle mocy, ile ma
ca³a Polska w tej chwili, nie chodzi o tego typu zja-
wiska. Byæ mo¿e chodzi o Nieszawê, gdzie jest za-
potrzebowanie i jest taki pomys³, chodzi o ma³e
elektrownie, pó³-, jedno-, dwumegawatowe na
przep³awkach wodnych. A wiêc to nie bêdzie za-
gro¿enie dla ekosystemu.

Jeœli chodzi o inne formy pozyskiwania energii,
to powiem wprost: etanol – nie, bo produkcja spi-
rytusu w cukrowniach to nie jest rentowna dzia-
³alnoœæ. Dzisiaj w Polsce jest nadprodukcja spiry-
tusu na potrzeby paliwowe, firmy nie mog¹ sprze-
daæ tego spirytusu, a jak sprzedaj¹, to poni¿ej ko-
sztów produkcji, wiêc nie ma co wpychaæ ludzi
w jeszcze wiêksze k³opoty. Owszem, mo¿na za-
mieniæ buraka, kukurydzê na biogaz, który na
mocy nowej ustawy mo¿e byæ wt³oczony jako gaz
zielony do rury systemu gazowego. Mo¿e byæ tak-
¿e produkowany z biogazu pr¹d elektryczny, to
jest te¿ zielony certyfikat. A wiêc biogazownie
– tak.

Co do s³oñca, to wie pani, to jest pole do popisu
dla prywatnych osób. Nie wszystko bêdzie robiæ
resort gospodarki czy Skarbu Pañstwa, bo gdy-
bym chcia³ wymieniæ… Proszê pani, ktoœ powie,
¿e jest potrzebna energia geotermalna, pani po-
wie, ¿e s³oneczna, a ktoœ inny, ¿e kosmiczna.
Wszystkie te technologie w przysz³oœci bêd¹ siê
rozwijaæ, ale to jest tak¿e pole aktywnoœci prywat-
nego segmentu, bo taki w Polsce te¿ jest.

Dziêkujê pañstwu bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Dziêkujê za o¿ywion¹ wymianê pogl¹dów.
Otwieram dyskusjê.
Pierwszy dyskutant – pan senator Wyrowiñski.

Zapraszam na mównicê.
(Senator Janina Fetliñska: Ad vocem, Panie

Marsza³ku.)
Ad vocem? Ale to po czasie. Có¿ pani senator

chce powiedzieæ?

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku, chcia³abym tylko powiedzieæ

panu ministrowi, ¿e ja nie mówi³am o szkodliwo-
œci, mówi³am tylko, ¿e w radiu s³ysza³am audycjê,
w której mówiono w³aœnie o tej szkodliwoœci eko-
logicznej. Ja chcia³am poznaæ pañskie stanowis-
ko w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Szanowni Pañstwo Senatorowie, z powodu te-

go, i¿ ta debata siê nieco przeci¹gnê³a, g³osowania
bêd¹ o godzinie 18.00. Bo s³ysza³em, ¿e PiS miê-
dzy 16.00 a 18.00 gdzieœ chce uciec.

(SenatorPiotrKaleta:Aczyjutrote¿mamyobrady?)
Tak jest, jutro te¿, o godzinie 8.15 spotykaj¹ siê

komisje bud¿etu i gospodarki, o ile pamiêtam.
Tak, Panie Przewodnicz¹cy, potwierdza pan to?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, potwierdzam.)
(Rozmowy na sali)
I w tej chwili g³os zabierze pan senator Wyro-

wiñski jako pierwszy dyskutant.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W sumie to ja by³em bezpoœrednim sprawc¹ tej

debaty, dlatego ¿e to na mój wniosek, a w³aœciwie
na wniosek senatorów z Komisji Gospodarki Na-
rodowej…

(Senator Jan Rulewski: I pani Fetliñskiej.)
Nie, nie, Komisja Gospodarki Narodowej, któr¹

reprezentujê, zwróci³a siê do marsza³ka z proœb¹
o przeprowadzenie tej debaty. I myœlê, ¿e na pew-
no ta debata by³a potrzebna. Rozmawialiœmy tu-
taj z panem marsza³kiem i doszliœmy do wniosku,
¿e dawno nie mieliœmy takiej merytorycznej deba-
ty na forum Senatu, w zwi¹zku z czym warto by jej
nadaæ pewne ramy, tak ¿eby to by³o bardziej zdys-
cyplinowane i aby tak strasznie nie przed³u¿aæ.

Ja, Szanowni Pañstwo, chcia³bym tylko bardzo
krótko powiedzieæ o kilku kwestiach.

Pan minister Leszkiewicz by³ uprzejmy powie-
dzieæ, ¿e ustawa z roku 1996… Tak, oczywiœcie,
ale pierwsza ustawa, Szanowni Pañstwo, by³a
z 13 lipca 1990 r., by³a to ustawa o prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych, zreszt¹, jak siê

potem okaza³o, ca³kiem niez³a ustawa. Ta, która
rz¹dzi tym procesem w tej chwili, by³a ska¿ona re-
alizacj¹ pewnych nacisków itd., itd. Ale warto
mieæ te¿ w pamiêci, ¿e to ju¿ tyle lat, to ju¿ prawie
dwadzieœcia lat, ¿e ca³y czas prywatyzujemy i je-
szcze zosta³o tysi¹c dwieœcie przedsiêbiorstw.

I na tym tle chcia³bym pañstwu opowiedzieæ hi-
storiê znan¹, ale któr¹ warto przypomnieæ przy
okazji tej debaty. Otó¿ jeœli chodzi o nieodleg³¹
czêœæ w tej chwili ju¿ zjednoczonych Niemiec, któ-
ra to czêœæ przed upadkiem muru berliñskiego
nazywa³a siê Niemieck¹ Republik¹ Demokratycz-
n¹, to w³adze ju¿ ca³ych Niemiec zdecydowa³y
w bodaj¿e 1991 r., ¿e tworzy siê urz¹d powierni-
czy, w którym siê zatrudnia chyba cztery tysi¹ce
ludzi. Zasadniczym zadaniem tego urzêdu by³o
sprywatyzowanie tego, co pozosta³o po NRD.
Wszystkiego, nie tylko tej czêœci przemys³owej,
ale równie¿ ziemi itd., itd. I ten proces, jak wiemy,
na pocz¹tku by³ dramatyczny, dlatego ¿e pierwszy
prezes tego urzêdu powierniczego zgin¹³ z rêki le-
waka, zosta³ zamordowany, co by³o wyrazem
przeciwstawienia siê temu, co chciano zrobiæ.
A co chciano zrobiæ? Chciano, nie pytaj¹c nikogo
o to, czy to trzeba zrobiæ, czy nie, po prostu spry-
watyzowaæ. To by³o tak oczywiste i tak, ¿e tak po-
wiem, niedyskutowalne, ¿e zasadniczy cel tego
dzia³ania to by³o sprywatyzowanie tej gospodarki.
I to zrobiono. Do 1996 r. praktycznie 95% tego, co
miano sprywatyzowaæ, sprywatyzowano.

I teraz s¹ te wszystkie pytania, czy warto, czy
nie warto. Otó¿, Szanowni Pañstwo, wydajnoœæ
przemys³u Niemieckiej Republiki Demokratycz-
nej na samym pocz¹tku tej ca³ej transformacji to
by³o jakieœ 35% wydajnoœci przemys³u Niemiec
Zachodnich. W tej chwili to jest 80%. Gdyby nie
zrobiono tego, to s¹dzê, ¿e do dziœ ta ró¿nica by³a-
by taka sama. I to jest moim zdaniem najbardziej
konkretna odpowiedŸ na pytanie, czy warto, czy
nie warto.

I ¿eby by³o jeszcze ciekawiej, to w Niemczech
Wschodnich nikt nikogo nie pyta³ o zgodê, czy
prywatyzowaæ firmê, czy nie prywatyzowaæ. Je-
dnak nasz proces prywatyzacji jest niezwykle
uspo³eczniony. Zajrzyjcie pañstwo do tej pier-
wszej ustawy. Powinna by³a byæ zgoda rady pra-
cowniczej, dano mo¿liwoœæ uczestniczenia we
w³adzy korporacyjnej. Przecie¿ do dziœ dnia
w spó³kach, które s¹ komercjalizowane, chocia¿
to siê ju¿ koñczy, za³oga ma prawo do udzia³u
w radzie nadzorczej. Co wiêcej, w spó³kach, które
zatrudniaj¹ powy¿ej piêciuset osób, ma ona pra-
wo do posiadania jednego cz³onka zarz¹du. Prak-
tycznie w ¿adnym pañstwie postkomunistycznym
takiej praktyki nie by³o. Ju¿ nie wspomnê o ak-
cjach pracowniczych. Na pocz¹tku to by³o do 20%
po cenie preferencyjnej, w zwi¹zku z czym by³y ta-
kie naciski, ¿eby cena by³a jak najni¿sza i prywa-
tyzacja z tego fiskalnego punktu widzenia by³a
trudna. Potem, po pakcie dla przedsiêbiorstw –
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pamiêtaj¹ pañstwo, ¿e to by³ pomys³ Jacka Kuro-
nia – i po tych zmianach, jest 15% za darmo dla
pracowników i dla plantatorów.

I wreszcie kolejna sprawa, te¿ ta spo³eczna. Je-
dnak ogromnie popularna jest prywatyzacja pra-
cownicza. Ponad tysi¹c firm zosta³o sprywatyzo-
wanych w ramach leasingu pracowniczego.
W wiêkszoœci przypadków by³y to dobre prywaty-
zacje, w takich, kiedy by³a zgoda miêdzy manage-
mentem a za³og¹. Tam, gdzie tej zgody nie by³o, to
niestety rezultaty s¹ ró¿ne. Ale to przy okazji.

Teraz jeszcze kwestia: cel fiskalny – cel inwe-
stycyjny. Debata od samego pocz¹tku zawsze by-
³a taka sama, zawsze by³a debata na temat, czy
przekazywaæ do bud¿etu, czy inwestowaæ. Kom-
promis – opisywa³ go tutaj dzisiaj pan minister –
to s¹ te fundusze, fundusz przedsiêbiorców, fun-
dusz nauki polskiej itd., itd. W tej chwili praktycz-
nie po³owa przychodów idzie na cele rozwojowe,
równie¿ na fundusz demograficzny.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I reprywaty-
zacyjny.)

Jest równie¿ fundusz reprywatyzacyjny, pan
senator na pewno w tej sprawie te¿ jest dobrze zo-
rientowany.

W wyst¹pieniach zarówno pani senator Fetliñ-
skiej, jak i pana senatora Ryszki pobrzmiewa³o to,
co siê najlepiej wyra¿a w tym rzeczowniku „wy-
przeda¿”, bo by³a mowa o tym, ¿e to jest nieustan-
na wyprzeda¿, ¿e inwestorzy zachodni itd., itd.
Otó¿ ja pamiêtam, ¿e kiedy wchodziliœmy do Unii
i istotna stawa³a siê sprawa okreœlenia pomocy
publicznej, w Komisji Skarbu Pañstwa w Sejmie
za¿yczyliœmy sobie opracowania na temat tego,
jaka by³a skala pomocy publicznej dla firm pañ-
stwowych od 1989 r. do 2003 r. I co siê okaza³o?
¯e to by³o gdzieœ ponad 100 miliardów z³, ¿e w for-
mie ró¿nej pomocy tyle w³o¿ono w przedsiêbior-
stwa pañstwowe. I ¿eby by³o ciekawiej, w tym sa-
mym okresie przychody z prywatyzacji by³yby
mniej wiêcej na tym samym poziomie. Tak wiêc
mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³y przychód z prywatyza-
cji poszed³ na wspieranie firm pañstwowych, przy
czym w wiêkszoœci przypadków ta pomoc by³a
nieefektywna. Gdyby chocia¿ po³owê tych pieniê-
dzy, tych 100 miliardów z³ wydano na budowê au-
tostrad w tym czasie, to dzisiaj mielibyœmy mo¿li-
woœæ znacznie szybszego komunikowania siê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Autostrad i tak by
nie by³o i pieniêdzy te¿ by nie by³o.)

Panie Senatorze, ja tylko mówiê o pewnych
sprawach generalnych.

I jeszcze na koniec… W pytaniu skierowanym
do pana ministra – pan senator Paszkowski o tym
mówi³ – by³a zawarta obawa, ¿e inwestorzy nie wy-
wi¹zuj¹ siê ze swych zobowi¹zañ inwestycyjnych.
Otó¿ te¿ pamiêtam, ¿e w 2004 r. po raz pierwszy
zwróciliœmy siê do ministerstwa o to, ¿eby poka-

za³o, jak jest. Co siê okaza³o? ¯e w zasadzie w wiê-
kszoœci przypadków inwestorzy, szczególnie za-
chodni, co warto podkreœliæ, wywi¹zuj¹ siê ze
swych zobowi¹zañ, i to bardzo czêsto po dwakroæ,
ale i po trzykroæ. I szokuj¹ce by³y te liczby, bo wiê-
kszoœæ ludzi, wiêkszoœæ pos³ów, wiêkszoœæ opinii
publicznej ¿y³a w takim przekonaniu, ¿e w ogóle
nie inwestuj¹ itd. itd. Co siê okaza³o? Wœród naj-
wiêkszych d³u¿ników by³y raczej firmy polskie, te,
które by³y kupowane przez polskie firmy. One
mia³y najwiêksze… Teraz zreszt¹ jest tak samo.
W tym artykule, o którym mówi³ pan senator Pa-
szkowski, a który by³ napisany w trochê alarmi-
stycznym tonie, chocia¿ nie odpowiada³ prawdzie
w tym sensie, ¿e nie pokazywa³ skali, która jest
niewielka, tego niedotrzymywania umów, by³o
wskazane, ¿e w wiêkszoœci winowajcami, tymi,
którzy nie realizuj¹ tych zobowi¹zañ, s¹ raczej fir-
my rodzime, a nie zagraniczne, bo ¿aden du¿y in-
westor zagraniczny nie pozwoli sobie na jakiekol-
wiek niedotrzymanie umowy, to jest jasne.

Proszono tutaj o przyk³ady. Proszê pañstwa,
w moim Toruniu by³a zapyzia³a spó³ka, która pro-
dukowa³a p³atki owsiane, i w 1990 r. zosta³a spry-
watyzowana. Oczywiœcie by³ wielki szum. Argu-
menty, które tu dzisiaj pada³y, pada³y równie¿
wtedy: ¿e to wyprzeda¿ itd. Teraz ta firma siê nazy-
wa Nestle Pacific i jest firm¹, która produkuje
p³atki na ca³y obszar Europy Œrodkowo-Wscho-
dniej, eksportuje do Izraela itd., itd.

(SenatorPiotrAndrzejewski:Alepolishhamniema.)
Bella – leasing pracowniczy w 1990 r., a w tej

chwili koncern œwiatowy, który konkuruje z Joh-
nson & Johnson i innymi firmami. I takie przyk³a-
dy przecie¿ mo¿na mno¿yæ. Moim zdaniem pozy-
tywnych przyk³adów prywatyzacji i jej efektywno-
œci jest o niebo wiêcej ni¿ tych, które by³y nag³aœ-
niane. Dominuj¹ dobre przyk³ady.

I ju¿ zupe³nie na koniec, proszê pañstwa.
W przypadku Tauronu by³o podane, ¿e do 2020 r.,
¿eby firma mog³a byæ na rynku, musi mieæ 37 mi-
liardów z³. Jeden Tauron! Sk¹d on to weŸmie?
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Wydaje mi siê, ¿e rzeczywiœcie ta tematyka za-

s³uguje na wasze tak du¿e zainteresowanie.
I dziêkujê bardzo mojemu przedmówcy za przy-
pomnienie tego pionierskiego okresu, kiedy po-
wstawa³a ustawa, której referentem by³em wów-
czas w Senacie, dotycz¹ca prywatyzacji. By³o co
najmniej piêæ metod i proszê pamiêtaæ, ¿e ten
wp³yw rz¹dz¹cego akurat uk³adu i administracji
rz¹dowej mia³ trwaæ nie d³u¿ej, w myœl tej ustawy,
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ni¿ dwa lata. Przed obligatoryjn¹ prywatyzacj¹
by³o tam przewidziane te¿ i powszechne uw³asz-
czenie, i w³asnoœæ pracownicza, ca³e spektrum
kierunków i zakresów prywatyzacji jako jednego
z podstawowych celów transformacji ustrojowej
w Polsce.

No i przyszed³ rok 1993, i oto mamy ustawê,
która przed³u¿y³a obecnoœæ administracji rz¹do-
wej w spó³kach Skarbu Pañstwa, uczyni³a z tego
ich trwa³y sk³adnik i walkê o tak zwane ³upy poli-
tyczne przy niskiej efektywnoœci gospodarczej.
PóŸniej wygrane zosta³o referendum o powsze-
chne uw³aszczenie, ale frekwencja nie osi¹gnê³a
granicy 50%, w zwi¹zku z czym ta prywatyzacja
nie dosz³a do skutku. Jako panaceum, ¿eby przy-
kryæ to, czego chcia³o spo³eczeñstwo, utworzono
Narodowe Fundusze Inwestycyjne, jedn¹ z wiêk-
szych ekonomicznych klêsk transformacji ustro-
jowej w Polsce. I do dzisiaj ta ustawa, pierwsza,
z 1990 r., wytyczy³a liniê, która nie jest, moim
zdaniem, realizowana w myœl za³o¿eñ twórców tej
ustawy.

Ale dzisiaj chcê powiedzieæ o tym, co jest przed-
miotem naszych obrad, a mianowicie o informacji
ministra Skarbu Pañstwa. Nie tylko o tym, co
w niej jest, i co jest pozytywnego, bo to zas³uguje
na uznanie, ale przede wszystkim o tym, co jest
mankamentem i co winno nam jeszcze towarzy-
szyæ jako element kontroli funkcjonowania admi-
nistracji rz¹dowej w fazie zarz¹dzania przez ni¹
gospodark¹. Nie mówimy bowiem o jeszcze jednej
formie prywatyzacji, o tej, o któr¹ pyta³em pana
ministra, mianowicie o prywatyzacji przez porzu-
cenie. Jest maj¹tek, który nie zosta³ sprywatyzo-
wany, a zosta³ w wyniku korupcji politycznej, nie
waham siê u¿yæ tego sformu³owania, przejêty
drog¹ ustawow¹ przez OPZZ jako Fundusz Wcza-
sów Pracowniczych, a potem przejêty przez tê sa-
m¹ spó³kê. Trybuna³ Konstytucyjny na skutek
dzia³añ Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
z hukiem uniewa¿ni³ ten przepis, ale Skarb Pañ-
stwa siê tym maj¹tkiem nie zainteresowa³.

Pierwszy minister Skarbu Pañstwa, ówczesny,
po wydaniu tego orzeczenia na nasz wniosek up-
rzedzi³ tych kapitalistów, dzisiaj ju¿ wielkich,
miêdzynarodowych, którzy zarz¹dzaj¹ naszym
mieniem, którzy ju¿ je wykorzystali bardzo dob-
rze, tylko nie w interesie pañstwa polskiego, chy-
ba ¿e w takim tylko zakresie, w jakim odprowa-
dzaj¹ jeszcze od tego podatki, ¿e to jest maj¹tek
Skarbu Pañstwa pod ich zarz¹dem i ¿e bêd¹ siê
musieli z tego rozliczyæ. No i do dzisiaj, jak siê oka-
zuje, mimo ró¿nych wniosków i interwencji, mimo
kontroli NIK, maj¹tek ten dalej jest maj¹tkiem po-
rzuconym, co do którego istnieje niedope³nienie
obowi¹zków s³u¿bowych przez takich funkcjona-
riuszy pañstwa jak ministrowie i pracownicy Mi-
nisterstwa Skarbu Pañstwa.

Wydaje mi siê, ¿e to jest otwarty problem. Ale to
tylko jeden przyk³ad tego, jak administracja
rz¹dowa zarz¹dza dzisiaj maj¹tkiem narodowym.
Drugi przyk³ad dotyczy elementu, który te¿ powi-
nien ³¹czyæ siê z prywatyzacj¹, ale siê z ni¹ nie
³¹czy. Minister mówi³, dlaczego siê nie ³¹czy. Nie
³¹czy siê dlatego, ¿e mo¿e to byæ uznane za pomoc
publiczn¹. Ka¿de kredytowanie dobrego przedsiê-
biorcy narusza, zdaniem Unii Europejskiej, wa-
runki wolnej konkurencji. No dobrze, ale s¹ prio-
rytetowe dla pañstwa cele, cele spo³eczne, cele re-
alizowane w ramach zadañ i funkcji pañstwa, wy-
nikaj¹ce z solidaryzmu spo³ecznego, ze zobo-
wi¹zañ pañstwa zapisanych w ustawach.

Pañstwo usi³uje przyj¹æ politykê, w myœl której
za wszystko to maj¹ p³aciæ ze swojej kieszeni oby-
watele. A najlepiej pozbyæ siê tej materii i w ogóle
siê w to nie wtr¹caæ poza tym, ¿eby siêgaæ podat-
kami do kieszeni obywateli. Czego to dowodzi? To
dowodzi tego, ¿e ci, którzy rz¹dz¹ Polsk¹, wszyst-
ko jedno z jakiego uk³adu politycznego, poza
swoimi doraŸnymi interesami politycznymi, czy
partyjnymi raczej, bo polityka to jest co innego,
nie mo¿na mówiæ o mankamentach zwi¹zanych
z polityk¹, tylko z partyjniactwem, nie panuj¹ nad
materi¹, któr¹ przysz³o im zarz¹dzaæ.

Ja obiema rêkami od pocz¹tku podpisujê siê
pod pogl¹dem, ¿e im mniej pañstwa, tym lepsze
pañstwo. Taki pogl¹d reprezentujê. I im wiêksza
prywatyzacja, tym lepiej. Ale prywatyzacja mo¿e
siê odbywaæ na takiej samej zasadzie, jak kiedyœ,
kiedy by³y stationes fisci. Mo¿e to byæ osoba praw-
na o pewnym substracie maj¹tkowym, niezale¿na
od Skarbu Pañstwa, która funkcjonuje na zasa-
dzie pewnych danin na rzecz tworzenia finansów
publicznych. My w Polsce nie stworzyliœmy dot¹d
takiego pola do dzia³ania podmiotom ekonomicz-
nym, jak chocia¿by w okresie bardzo starym, ja-
gielloñskim. Tak, stationes fisci zarz¹dzane nie
przez administracjê rz¹dow¹, bez spó³ek, gdzie siê
deleguje pracowników, ale przez cia³o ekonomicz-
ne takie jak spó³ki prawa publicznego dzia³aj¹ce
na rzecz nie tylko bud¿etu, ale wype³nienia i fi-
nansowania zadañ, które do pañstwa nale¿¹. Te-
go w transformacji ustrojowej zabrak³o.

W zwi¹zku z tym do panów ministrów, do pa-
nów polityków apelujê: pozb¹dŸcie siê tego, nad
czym nie jesteœcie w stanie panowaæ, czym nie
umiecie zarz¹dzaæ i powodujecie tylko straty
w substancji maj¹tku narodowego. Tak, taki apel
jest dzisiaj uzasadniony. Ale róbcie to w ten spo-
sób, ¿eby nie pokazaæ, ¿e nie chcecie mieæ k³opo-
tu, bo g³ównie o to chodzi, ¿e nie chcecie mieæ k³o-
potu, bo my chcemy jako obywatele mieæ jeszcze
z tego korzyœæ. Przyk³ad – strategiczna dziedzina,
problem tak zwanej z³otej akcji, problem wp³ywa-
nia na przemys³, który ma charakter strategiczny
dla pañstwa, i zawê¿anie tej dziedziny. Transport
– lepiej dopuœciæ wszystkie podmioty z ca³ego
œwiata, ni¿ samemu za coœ odpowiadaæ. Podzieli-
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my to na spó³ki, bo tam mamy swoje udzia³y i mo-
¿emy polsk¹ walkê zbyæ europejsk¹ walk¹ z bez-
robociem przez mno¿enie etatów w dziedzinie za-
rz¹dzania ekonomi¹, bez wzglêdu na wynik. No
proszê popatrzeæ na Narodowe Fundusze Inwe-
stycyjne. Niezale¿nie od wyniku by³y finansowane
z bud¿etu. Tworzymy okreœlone agencje, Agencjê
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Agencjê Mie-
nia Wojskowego, i okazuje siê, ¿e bud¿et musi do
tego dop³acaæ, mimo ¿e one prowadz¹ jak¹œ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹. Przy ustawach pytam, ile to
kosztuje. Okazuje siê, ¿e to nie wchodzi pozytywami,
przychodami do bud¿etu, tylko jeszcze bud¿et doi.

No, takiego pañstwa i takiej gospodarki nie
oczekiwaliœmy. Nie oczekiwaliœmy pañstwa, gdzie
dzia³alnoœæ ekonomiczna musi byæ przez nas
z naszych kieszeni zasilana, zamiast uwalniaæ
nas od œwiadczeñ na rzecz Skarbu Pañstwa,

Wydaje siê, ¿e mój czas dobiega koñca…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dobiega,

dobiega.)
Koñczê wiêc tymi smutnymi refleksjami. Chcê

tylko powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o Fundusz Wcza-
sów Pracowniczych, to sk³adam wniosek, sk³a-
dam wniosek do Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, bo bezczynnoœæ przez tyle lat w stosunku
do mienia porzuconego jest czynem, który wyma-
ga, aby siê temu przyjrzeæ. Bêd¹ prosi³ pani¹ Juliê
Piterê, jako ministra tego rz¹du, ¿eby to postêpo-
wanie nadzorowa³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Majkowski, zapraszam.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e najbardziej wyrazistym dowodem te-

go, jak wa¿na dziœ odbywa siê debata, jak wa¿na
jest poruszana w niej tematyka, jest miêdzy inny-
mi czas jej trwania. Prawie piêciu godzin nie zaj-
muje przecie¿ opowiadanie o nieistotnych spra-
wach. Poruszane by³y tu kwestie najbardziej z is-
totnych istotne.

Chcia³bym przede wszystkim, Panie Mar-
sza³ku, podziêkowaæ panu przewodnicz¹cemu
Wyrowiñskiemu za trud pracy wniesionej w przy-
gotowanie tej debaty zarówno w Komisji Gospo-
darki Narodowej, jak i w pracach zwi¹zanych
z uczestnictwem marsza³ka Senatu. Musia³ wiele
chwil straciæ, a¿eby ta dzisiejsza debata by³a sku-
teczna.

G³êboki uk³on dla pana, Panie Przewodnicz¹cy.
Myœlê, ¿e wszyscy powinniœmy byæ panu za to
wdziêczni.

Odrobinê szkoda, ¿e tak wa¿na tematyka obec-
nie nie znajduje na sali tak wielkiego zaintereso-
wania. No ale myœlê, ¿e wszyscy ci, którzy auten-
tycznie siê tym interesuj¹, ogl¹daj¹ debatê b¹dŸ
to w swoich pokojach, b¹dŸ w innych pomieszcze-
niach. Ale do rzeczy.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Najwa¿niejsze ju¿
siê wydarzy³o.)

Tak jest.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja ju¿

naprawdê nie bêdê przed³u¿a³, postaram siê
mówiæ bardzo krótko. Te kwestie najbardziej
mnie interesuj¹ z tytu³u wykonywanego zawodu
– chodzi o kwestie dotycz¹ce sektora energety-
cznego.

Co do tego, o czym dzisiaj tu mówiono, myœlê,
¿e na dobr¹ sprawê wszystkie bol¹czki, wszystkie
kwestie najwa¿niejsze dla polskiego systemu
elektroenergetycznego by³y dzisiaj na tej sali po-
ruszane. Ja chcia³bym poruszyæ kilka takich byæ
mo¿e mniej wa¿nych spraw. Otó¿ myœlê, ¿e nie by-
³o okazji, aby powiedzieæ coœ na temat szerszych
kontaktów miêdzy w³aœcicielem, czyli Skarbem
Pañstwa, a tak zwanym czynnikiem spo³ecznym,
czyli zwi¹zkami zawodowymi. Wiele tu siê mówi³o
na temat realizacji pakietów inwestycyjnych, na
temat podpisywanych porozumieñ, i chcia³bym
pañstwa poinformowaæ, ¿e myœlê, i¿ niejedno-
krotnie spór toczony miêdzy organizacjami spo³e-
cznymi a w³aœcicielami czy potencjalnymi inwe-
storami dotyczy kwestii zasadniczych. Ludzi
przede wszystkim interesuje gwarancja pracy,
gwarancja zatrudnienia. To, czy w³aœcicielem bê-
dzie Skarb Pañstwa, czy inwestor, który przyje-
cha³ z zagranicy, naprawdê nie jest istotne. Ja
myœlê, ¿e spo³eczeñstwo w tej chwili ju¿ do tego
dojrza³o i jest pe³ne zrozumienia dla koniecznoœci
procesu prywatyzacji, równie¿ w sektorze energe-
tycznym. Ale sposoby i podejœcie w niektórych
przypadkach – ja nie mówiê, ¿e w wiêkszoœci, ale
w niektórych przypadkach – niejednokrotnie
sk³aniaj¹ tych ludzi do tego, ¿eby wyra¿ali pro-
test. Protest, który nie jest sztuk¹ dla sztuki, pro-
test, którego podstaw¹ s¹ przyk³ady, Szanowni
Pañstwo, przeprowadzania prywatyzacji w nieu-
dolny, nierzetelny sposób w takich podmiotach,
jak elektrownia „Po³aniec”, elektrownia „Rybnik”,
niejednokrotnie tu wspominane elektrociep³o-
wnie warszawskie czy konglomeracja wroc³aw-
ska. To s¹ wszystko podmioty, w których…

Ani pan minister £aszkiewicz, czy te¿ Leszkie-
wicz, nie chcê przekrêciæ nazwiska, ani pan mini-
ster Bury, nie powiedzieli dzisiaj o jednej kwestii.
Pad³o wiele pytañ na temat realizacji zadañ inwe-
stycyjnych, jakie by³y w tak zwanych pakietach
inwestycyjnych, ale nie podano przyk³adów wy-
konania tych zobowi¹zañ inwestycyjnych. Pomi-
mo tego, ¿e by³y zapisy, ró¿nego rodzaju obwaro-
wania, to wywi¹zania siê z realizacji pakietów in-
westycyjnych nie by³o.
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I najwa¿niejsza kwestia, która, jak myœlê, po-
rusza w znacz¹cy sposób i denerwuje przede
wszystkim czynnik spo³eczny, to polityka kadro-
wa, dobór kadr. Wiele dziœ mówiliœmy na ten te-
mat, ja chcia³bym podaæ tylko dwa przyk³ady.
Szanowni Pañstwo, w momencie wyborów mówi-
liœmy, ¿e bêdzie zdecydowanie lepiej, bo koalicja
rz¹dz¹ca ma kadry przygotowane na tyle, ¿e do
obsadzenia tych stanowisk, które bêd¹ decydo-
wa³y o kszta³cie, powiedzmy, danego sektora, jest
w zupe³noœci przygotowana. I start by³ autentycz-
nie bardzo udany. Ja przypomnê tylko rozpo-
rz¹dzenie ministra skarbu, z tego, co pamiêtam,
chyba z 7 grudnia 2007 r., w którym by³a mowa,
¿e nie ma mo¿liwoœci obsadzania w radach nad-
zorczych jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañ-
stwa osób, które nie maj¹ ukoñczonego kursu po-
trzebnego do zasiadania w radach nadzorczych
i oczywiœcie z³o¿onego z pozytywnym wynikiem
egzaminu.

W tej chwili procedura wygl¹da tak, ¿e specjal-
nie, autentycznie, tworzy siê spó³ki córki, a na-
wet spó³ki wnuczki, w wielu przypadkach nicze-
mu nies³u¿¹ce, powielaj¹ce pewne funkcje. Co
najgorsze, nie tylko w zarz¹dach, ale i w radach
nadzorczych obsadzane s¹ tam osoby, które –
i mogê to udowodniæ, jeœli pañstwo chc¹ – nie
maj¹ wa¿nych zaœwiadczeñ kwalifikacyjnych do
zasiadania we w³adzach spó³ek Skarbu Pañstwa.
Nie s¹ to przyk³ady pojedyncze, ale liczone w set-
kach. Je¿eli chodzi o kwestie finansowe, to myœ-
lê, ¿e wyprowadzane s¹ ze Skarbu Pañstwa gru-
be miliony.

I na koniec pozwolê sobie nie zgodziæ siê z moim
szanownym przedmówc¹, panem przewodni-
cz¹cym Wyrowiñskim, ¿e wszystko, co zarz¹dza-
ne przez pañstwo, jest zarz¹dzane Ÿle. Ja mogê
podaæ przyk³ady. Nie wiem, czy pañstwo pamiêta-
j¹ ubieg³oroczn¹ dyskusjê, miêdzy innymi w³aœ-
nie na temat emerytur pomostowych, kiedy tu,
w tej sali, na tamtych siedzeniach z ty³u siedzia³a
delegacja z Polskiej ¯eglugi Morskiej. Ci panowie
dzisiaj uczestnicz¹ w posiedzeniu sejmowej Ko-
misji Skarbu Pañstwa, bo akurat na posiedzeniu
tej komisji prowadzona jest dyskusja na temat
stoczni. No i tu ja odsy³am zarówno, jak myœlê, do
statystyk, jak i do Ministerstwa Gospodarki czy
Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Proszê sprawdziæ,
jak Polska ¯egluga Morska jest zarz¹dzana. Jest
to spó³ka, której w³aœcicielem w 100% jest Skarb
Pañstwa. Z tego, co wiem, maj¹ pe³en portfel za-
mówieñ, radz¹ sobie doskonale. A je¿eli s¹ zakusy
prywatyzacyjne, to myœlê, ¿e firma jeszcze ma tyle
si³y i energii, ¿eby na razie nie pozwoliæ siê spry-
watyzowaæ.

(Senator Jan Rulewski: Kupi¹ stocznie.)
S³ucham?
(Senator Jan Rulewski: Kupi¹ stocznie.)

Ja nie powiedzia³em, Panie Senatorze, ¿e kupi¹
stocznie. Nie s¹dzê, oni przyjechali…

(Senator Piotr Andrzejewski: Gdyby dostali po-
rêczone kredyty od Skarbu Pañstwa…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-
natorowie, silentium.)

Myœlê, ¿e oni przyjechali broniæ swoich intere-
sów w sejmowej Komisji Skarbu Pañstwa.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja tu jeszcze

chcia³bym do protoko³u…)
Tak, teraz w³aœnie chcê powiedzieæ, ¿e pan se-

nator Bisztyga w swojej ³askawoœci z³o¿y³ przemó-
wienie do protoko³u*.

Proszê pañstwa, pan minister nie mo¿e siê
w tym momencie ustosunkowaæ do g³osów w dys-
kusji, wiem, ¿e do niektórych kwestii ustosunku-
je siê na piœmie. Niemniej chcia³bym podziêkowaæ
obu panom ministrom, panu Adamowi Leszkie-
wiczowi i panu Janowi Buremu, za przedstawie-
nie Senatowi informacji na temat prywatyzacji
maj¹tku Skarbu Pañstwa ze szczególnym uwzglê-
dnieniem sektora energetycznego. I przy³¹czam
siê tak¿e do podziêkowañ przekazanych na rêce
pana przewodnicz¹cego, senatora Wyrowiñskiego.

Teraz komunikaty.
Komunikat pierwszy jest taki, ¿e o godzi-

nie 18.00 rozpoczynamy g³osowania, czyli posie-
dzenie plenarne zostanie wznowione g³osowania-
mi. Rozumiem, ¿e najpierw s¹ te tajne, tak?

(Senator Sekretarz Ma³gorzata Adamczak: Tak.)
Najpierw dwa g³osowania tajne, potem normal-

na seria.
Pani senator sekretarz bêdzie ³askawa odczy-

taæ pozosta³e komunikaty.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
Dziewiêædziesi¹te pi¹te posiedzenie Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu sta-
nowiska komisji dotycz¹cego wniosków zg³oszo-
nych podczas konferencji „Gospodarka wodna na
wsi i w rolnictwie”, odbêdzie siê w dniu dzisiej-
szym, trzydzieœci minut przed wznowieniem po-
siedzenia w sali nr 182.

Posiedzenie Prezydium Senatu odbêdzie siê
w dniu dzisiejszym po zakoñczeniu g³osowañ.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych w sprawie
rozpatrzenia ustawy o grach hazardowych odbêdzie
siê jutro o godzinie 8.15 w sali nr 217. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê pañstwu.
Do godziny 18.00 przerwa, o 18.00 g³osowania.

A jutro przystêpujemy do dalszego boju.
(G³os z sali: Jeœli dostaniemy to z Sejmu.)
To jeszcze siê oka¿e. Informacjê pañstwo sena-

torowie dostan¹ w czasie g³osowañ, ale to zoba-
czymy.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 48
do godziny 18 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, proszê o zajmowanie miejsc.

Jest godzina 18.00, rozpoczynamy nasze dalsze
dzia³ania.

(Rozmowy na sali)
Proszê o zajmowanie miejsc…
Zapraszam sekretarzy. Bêd¹ mieli zajêcie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: wybór senatora do
sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa.

W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê przez senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego mandatu cz³onka
Krajowej Rady S¹downictwa, zachodzi koniecz-
noœæ wyboru jednego przedstawiciela Senatu do
rady.

Informujê, ¿e zostali zg³oszeni nastêpuj¹cy
kandydaci na cz³onka Krajowej Rady S¹downi-
ctwa: senator Leon Kieres i senator Bohdan Pasz-
kowski. (Oklaski)

Wnioski dotycz¹ce przedstawionych kandyda-
tur marsza³ek Senatu skierowa³ do Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Sprawozda-
nie komisji zawarte jest w druku nr 709.

Proszê sprawozdawcê…
(Rozmowy na sali)
Przede wszystkim poproszê o ciszê. I zaczyna-

my pracowaæ, bo to siê straszliwie przeci¹gnie.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Stanis³awa
Piotrowicza, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Uprzejmie informujê, i¿ na posiedzeniu w dniu

12 listopada 2009 r. Komisja Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, zgodnie z art. 94 ust. 4
Regulaminu Senatu, zaopiniowa³a skierowane
przez marsza³ka Senatu w dniu 12 listopada
2009 r. wnioski w sprawie wyboru do sk³adu Kra-
jowej Rady S¹downictwa senatorów Bohdana Pa-
szkowskiego oraz Leona Kieresa. Kandydatury
senatorów zosta³y zg³oszone i z³o¿one zgodnie
z Regulaminem Senatu.

Pan senator Leon Kieres urodzi³ siê 26 maja
1948 r. w Kolonii Zielonej w województwie podlas-
kim. W 1971 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego,
w 1976 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk praw-
nych, a w 1985 r. – doktora habilitowanego.
W 1996 r. otrzyma³ tytu³y profesora i profesora
nadzwyczajnego, zaœ w 2000 r. – profesora zwy-
czajnego. W 2004 r. otrzyma³ doktorat honoris
causa Pol i techniki Gdañskie j . W latach
1971–2000 pracowa³ jako nauczyciel akademicki
w Uniwersytecie Wroc³awskim, a w 2005 r. w Pañ-
stwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Wa³brzy-
chu. Od 2006 r. ponownie wyk³ada na Uniwersy-
tecie Wroc³awskim. By³ pierwszym prezesem In-
stytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W la-
tach 1990–1998 by³ radnym Rady Miejskiej
Wroc³awia, przewodnicz¹cym prezydium sejmiku
samorz¹dowego we Wroc³awiu i cz³onkiem prezy-
dium Krajowego Sejmiku Samorz¹du Terytorial-
nego. W latach 1998–2002 by³ radnym sejmiku
województwa dolnoœl¹skiego, a jego przewodni-
c z ¹ c y m w l a t a c h 2 0 0 6 – 2 0 0 7 . W l a-
tach 1995–2002 by³ wiceprzewodnicz¹cym Izby
Regionów w Kongresie W³adz Lokalnych i Regio-
nalnych Europy w Strasburgu. Jest cz³onkiem
Rady Fundacji Miêdzynarodowych Festiwali Szo-
penowskich w Dusznikach-Zdroju oraz Rady
Fundacji Kolegium Europy Wschodniej we Wroc-
³awiu. Nale¿y do Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego, Klubu Rzymskiego i Wroc³awskiego
Towarzystwa Naukowego.

W Senacie czwartej kadencji by³ zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz cz³onkiem Komi-
sji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Leon Kieres jest profesorem zwyczajnym nauk
prawa. Jak ju¿ wspomnia³em, otrzyma³ doktorat
honoris causa Politechniki Gdañskiej i by³ pier-
wszym prezesem Instytutu Pamiêci Narodowej.
Swoim ¿yciem udowodni³, ¿e zachowuje wzorow¹
postawê spo³eczn¹ i obywatelsk¹. (Oklaski)

Pan senator Bohdan Paszkowski urodzi³ siê
31 stycznia 1965 r. w Bia³ymstoku. W tym mie-
œcie skoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie
œredni¹. W latach 1984–1989 odby³ studia na Wy-
dziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego
w Bia³ymstoku, uzyskuj¹c tytu³ magistra prawa.
W roku 1990, po odbyciu s³u¿by wojskowej, roz-
pocz¹³ aplikacjê s¹dow¹ w S¹dzie Rejonowym
w Bia³ymstoku, któr¹ zakoñczy³ zdaniem egzami-
nu sêdziowskiego w 1992 r. Nastêpnie, po zdaniu
egzaminu radcowskiego i uzyskaniu wpisu, roz-
pocz¹³ pracê jako radca prawny, miêdzy innymi
w zarz¹dzie regionu Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” w Bia³ymsto-
ku. W grudniu 1994 r. powo³any zosta³ przez radê
miejsk¹ w Bia³ymstoku na funkcjê sekretarza
miasta Bia³egostoku, któr¹ pe³ni³ w urzêdzie
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miejskim do koñca 2006 r. W styczniu 2007 r. po-
wo³any zosta³ na stanowisko wojewody podlas-
kiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 r.
uzyska³ mandat senatora w województwie pod-
laskim.

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji pe³ni funkcjê zastêpcy przewodnicz¹ce-
go Komisji Ustawodawczej oraz uczestniczy
w pracach Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej.

Pan senator Bohdan Paszkowski posiada do-
œwiadczenie w pracy w s¹dzie oraz administracji
samorz¹dowej i pañstwowej. Nabyta wiedza
i umiejêtnoœci pozwol¹ mu dobrze pe³niæ funkcjê
przedstawiciela Senatu w Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa. (Oklaski)

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji pozytywnie zaopiniowa³a kandydatury pana
senatora Bohdana Paszkowskiego oraz pana se-
natora Leona Kieresa do sk³adu Krajowej Rady
S¹downictwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przed podjêciem uchwa³y w sprawie wyboru

cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa Senat mo¿e
wezwaæ kandydatów do z³o¿enia wyjaœnieñ
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do kandydatów?
Poniewa¿ nie widzê chêtnych do zadania pytañ,

przechodzimy do przeprowadzenia g³osowania
tajnego.

Wyznaczam senatorów sekretarzy: senator
Ma³gorzatê Adamczak, senatora Przemys³awa
B³aszczyka i senatora Andrzeja Szewiñskiego.

Senat podejmuje uchwa³ê w przedstawionej
sprawie w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêk-
szoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy
ustawowej liczby senatorów. Ustawowa liczba se-
natorów jest zapewniona, wobec tego mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego w spra-
wie wyboru cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa.

Przypominam, ¿e g³osowanie tajne przeprowa-
dza siê przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³o-
sowania. Za chwilê wyznaczeni do przeprowadze-
nia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze
rozdadz¹ pañstwu senatorom karty do g³osowa-
nia tajnego. Na karcie zosta³y umieszczone na-
zwiska obu zg³oszonych kandydatów.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
mo¿na postawiæ co najwy¿ej jeden znak „x”. Kar-
ta, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x”,
bêdzie traktowana jako g³os niewa¿ny. Senator
mo¿e wstrzymaæ siê od g³osu albo byæ przeciwko
obu kandydatom – wtedy pozostawia kartê pust¹

i nie stawia ¿adnego znaku „x”. Karta taka bêdzie
liczona jako g³os wa¿ny.

Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego
pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej
bêd¹ wrzucaæ karty do urny. Nastêpnie zostanie
zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie której
wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajne-
go senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³o-
sów oraz sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania tajnego?

Poproszê pani¹ senator sekretarz Ma³gorzatê
Adamczak o odczytywanie kolejno nazwisk sena-
torów…

(Rozmowy na sali)
…zaœ pañstwa przede wszystkim poproszê o ci-

szê, a nastêpnie o wrzucanie do urny wype³nio-
nych kart do g³osowania tajnego po wyczytaniu
kolejnych nazwisk.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

£ukasz Abgarowicz
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
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Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Ma³gorzata Adamczak

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³osy?

Chyba ju¿ wszyscy, wobec tego dziêkujê bardzo.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny…
S¹dzê, ¿e przerwa do 18.30 wystarczy na oblicze-
nie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 17
do godziny 18 minut 28)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: wybór senatora do
sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 19 listopa-

da 2009 r. w sprawie wyboru cz³onka Krajowej
Rady S¹downictwa.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze: se-
nator Ma³gorzata Adamczak, senator Andrzej
Szewiñski i senator Przemys³aw B³aszczyk
stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie
wyboru cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa od-
dano 90 g³osów, w tym 85 g³osów wa¿nych. Wy-
magana bezwzglêdna wiêkszoœæ wynosi 43 g³osy.
Za wyborem senatora Leona Kieresa g³osowa³o
51 senatorów, za wyborem senatora Bohdana Pa-
szkowskiego g³osowa³o 54 senatorów…

(Poruszenie na sali) (Oklaski) (Weso³oœæ na sali)
Nie, trzydziestu czterech, trzydziestu czterech!

34 senatorów.
Wymagan¹ bezwzglêdn¹ liczbê g³osów uzyska³

senator Leon Kieres. Podpisano: sekretarze komi-
sji. (Oklaski)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê nastêpuj¹cej treœci:

„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyboru
cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 9 usta-
wy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa wybiera senatora Leona Kieresa do sk³a-
du Krajowej Rady S¹downictwa”.

W tej sytuacji gratulujê panu senatorowi.
(Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: sprawozdanie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich w sprawie wniosku oskar¿yciela prywatne-
go o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci
karnej senatora Norberta Krajczego.

Informujê, ¿e marsza³ek Senatu skierowa³ do
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich wniosek pana Krzysztofa Dudka o wyra¿e-
nie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody
na poci¹gniêcie senatora Norberta Krajczego do
odpowiedzialnoœci karnej za czyn okreœlony
w art. 212 §2 kodeksu karnego.

Komisja rozpatrzy³a wniosek i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to za-
warte jest w druku nr 694.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra
Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Regulamino-

wej, Etyki i Spraw Senatorskich przedstawiæ
sprawozdanie komisji w przedmiocie, który zosta³
wymieniony przed chwil¹.

Komisja przedk³ada propozycjê odrzucenia
wniosku z dnia 12 wrzeœnia 2009 r. pana Krzy-
sztofa Dudka, reprezentowanego przez adwokat
And¿elikê Zwierzewicz, o wyra¿enie zgody przez
Senat Rzeczypospolitej Polskiej na poci¹gniêcie
senatora Norbert Krajczego do odpowiedzialnoœci
karnej za czyn z art. 212 §2 kodeksu karnego.

Krótko: komisja uzna³a, i¿ okolicznoœci podane
w akcie oskar¿enia, zakwalifikowane z art. 212 §2
kodeksu karnego jako pomówienie… W ca³o-
kszta³cie okolicznoœci sprawy jest co najmniej w¹t-
pliwe, jeœli nie wchodzi w sposób oczywisty kontra-
typ, czyli z art. 213… Chodzi przede wszystkim
o to: w³aœciwie przedmiotem zarzutu by³a publika-

cja prasowa, oskar¿yciel zacytowa³ dwie wypowie-
dzi senatora Krajczego. Ja zacytujê jedn¹ z nich:
Doktor Dudek dopisywa³ swoich pacjentów przy-
jmowanych w pewnej miejscowoœci bez mojej wie-
dzy i zgody do tych, których leczy³ w Nysie, i nyski
ZOZ musia³ zwróciæ oko³o tysi¹ca z³otych.

Jest to zarzut obiektywny, poniewa¿ pan sena-
tor Krajczy przedstawi³ dokument na to, ¿e istot-
nie wyst¹pi³a pewna nieprawid³owoœæ. Pan sena-
tor Krajczy by³ dyrektorem tego szpitala. Rzeczy-
wiœcie te tysi¹c z³otych zosta³o zwrócone. Tu nie
ma mowy o tym, ¿e senator Krajczy szkaluje czy
przypisuje panu doktorowi Dudkowi posiadanie
jakichœ cech, które s¹ niegodne lekarza czy ordy-
natora.

A druga wypowiedŸ by³a taka: Torakochirurgia
pod rz¹dami Dudka by³a wielokrotnie kontrolowa-
na i krytykowana przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, dlatego te¿ zosta³a ostatecznie zlikwidowana.

Z dokumentów wynika, ¿e rzeczywiœcie by³a
krytyka ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia
i niebezpoœredni¹ czy niewy³¹czn¹, bo tu zreszt¹
nie ma o tym mowy, winê za to ponosi³ doktor Du-
dek. No, ale krytyka by³a.

Dlatego uznaliœmy, ¿e brak jest podstaw, aby
uchylaæ panu senatorowi immunitet z takich po-
wodów, bo w³aœciwie da³oby to drugiej stronie je-
dynie tak¹ satysfakcjê, ¿e senator Krajczy móg³by
byæ oskar¿ony w trybie oskar¿enia prywatnego.
Jak wiadomo, w tej sprawie w³aœciwie z góry mo¿-
na przewidzieæ efekt, zreszt¹ by³ to ju¿ jakiœ stary,
zadawniony spór, tak ¿e wydaje siê, i¿ nie ma tu
absolutnie potrzeby… Immunitet jest miêdzy in-
nymi po to, ¿eby chroniæ senatora w sytuacji, kie-
dy postêpowanie jest zbêdne albo oczywiœcie nie-
s³uszne. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

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

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pytanie?
(Rozmowy na sali)

Senator Ryszard Górecki:
Ja mam krótkie pytanie. Czy to jest z oskar¿e-

nia publicznego, czy prywatnego?
(G³osy z sali: Prywatnego.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Prywatnego.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Poniewa¿ nie ma pytañ, zgodnie z art. 26 ust. 2

Regulaminu Senatu, Senat rozpatruje sprawo-
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zdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Se-
natorskich bez przeprowadzania dyskusji. Sena-
tor, którego dotyczy wniosek, mo¿e z³o¿yæ wyjaœ-
nienia, a senatorom przys³uguje prawo zadawa-
nia pytañ w tej sprawie.

CzysenatorKrajczychcia³by z³o¿yæwyjaœnienia?

Senator Norbert Krajczy:
Nie, dziêkujê, powiem tylko jedno: ja tego

w ogóle nie autoryzowa³em, nikt nie powiedzia³…
No, nie autoryzowa³em. Po prostu ktoœ mnie zapy-
ta³ i ktoœ to napisa³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana senatora?
(G³osy z sali: Nie. Nie ma.)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wyra-

¿enia przez Senat zgody na poci¹gniêcie do odpo-
wiedzialnoœci karnej senatora Norberta Krajczego.

Przypominam, ¿e Senat wyra¿a zgodê na po-
ci¹gniêcie senatora do odpowiedzialnoœci karnej
w drodze uchwa³y podjêtej bezwzglêdn¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów ustawowej liczby senatorów. Nieuzy-
skanie wymaganej wiêkszoœci g³osów oznacza
podjêcie uchwa³y o niewyra¿eniu zgody na po-
ci¹gniêcie senatora do odpowiedzialnoœci karnej.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania. Do przepro-
wadzania g³osowania tajnego wyznaczam sekre-
tarzy: senator Ma³gorzatê Adamczak, senatora
Przemys³awa B³aszczyka i senatora Andrzeja Sze-
wiñskiego.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.

Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowania, na
której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x” albo
nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana tym ra-
zem za g³os niewa¿ny.

Po wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci
alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ swoje karty do urny.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w obra-
dach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowa-
dzenia g³osowania tajnego senatorowie sekreta-
rze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ proto-
kó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów proszê
o wype³nienie tych kart.

(G³os z sali: Za czy przeciw?)
(G³os z sali: Mo¿e zapytajmy.)
(G³os z sali: Przeciw, przeciw.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam bar-
dzo, Panie Marsza³ku, proszê o wyjaœnienie kole-
gom treœci karty. Wyra¿enie zgody jest na co? Na
uchylenie? Czy dotyczy stanowiska komisji?)

Zgody na uchylenie, oczywiœcie. Wniosek jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Na uchylenie, czy-

li je¿eli jesteœmy za stanowiskiem komisji, to trze-
ba byæ przeciw?)

(Oklaski)
(Senator Piotr Andrzejewski: ¯eby to by³o je-

dnoznaczne…)
Jeszcze karty nie widzia³em.
(G³os z sali: Wniosek jest za...)
(G³os z sali: Przeciw…)
(Senator Piotr Andrzejewski: Sygnalizujê…)
Proszê pañstwa, g³osowanie jest w sprawie wy-

ra¿enia zgody, a wobec tego ten, kto jest przeciw-
ny wyra¿eniu zgody, g³osuje przeciw.

(G³os z sali: Tak jest.)
(G³os z sali: G³osuj¹, Panie Marsza³ku.)
Proszê?
(G³os z sali: Wrzucaj¹ karty.)
Ale, proszê pañstwa, to niewa¿ne g³osowania,

te karty s¹ niewa¿ne.
(Weso³oœæ na sali)
Zaraz bêdziemy odczytywaæ listê.
Dobrze.
Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty do

g³osowania? Rozumiem, ¿e wszyscy.
Poproszê pani¹ senator Ma³gorzatê Adamczak

o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaœ
panie senator i panów senatorów, po wyczytaniu
ich nazwisk, proszê o wrzucenie do urny wy-
pe³nionych kart do g³osowania.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
£ukasz Abgarowicz
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
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Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa

Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Ma³gorzata Adamczak

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, czy wszyscy oddali g³osy?
(G³os z sali: Jeszcze nie, Panie Marsza³ku.)
Ju¿ wszyscy.
Proszê pañstwa, jeszcze tylko sprostujê, ponie-

wa¿ jest prowadzony protokó³, ¿e ja po prostu so-
bie ¿artowa³em. Oczywiœcie wszystkie g³osy zo-
sta³y oddane w warunkach g³osowania tajnego
i wszystkie te g³osy s¹ wa¿ne, co do tego nie ma ¿a-
dnej w¹tpliwoœci. Chcia³em jedynie powstrzymaæ
pañstwa przed, ¿e tak powiem, spontanicznym
oddawaniem g³osów.

Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny
19.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 45
do godziny 19 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: sprawozdanie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich w sprawie wniosku oskar¿yciela prywatne-
go o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci
karnej senatora Norberta Krajczego.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
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Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 19 listopa-
da 2009 r. w sprawie wyra¿enia przez Senat Rze-
czypospolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci karnej senatora Norberta
Krajczego.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do
przeprowadzenia g³osowania tajnego sekreta-
rze Senatu, senator Ma³gorzata Adamczak, se-
nator Przemys³aw B³aszczyk i senator Andrzej
Szewiñski, stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu taj-
nym w sprawie wyra¿enia zgody na poci¹gniê-
cie do odpowiedzialnoœci karnej senatora Nor-
berta Krajczego oddano g³osów 88, w tym g³o-
sów wa¿nych 88. Za, czyli za wyra¿eniem zgody
na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci, nie g³o-
sowa³ ¿aden senator… (Oklaski) …przeciwko
g³osowa³o 86 senatorów, wstrzyma³o siê od g³o-
su 2 senatorów. Wymagana bezwzglêdna wiêk-
szoœæ g³osów ustawowej liczby senatorów wy-
nosi 51.

Warszawa, 19 listopada… I dalej s¹ podpisy se-
kretarzy prowadz¹cych g³osowanie tajne.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ uchwa³ê
w sprawie niewyra¿enia zgody na poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci karnej senatora Norberta
Krajczego. (Oklaski)

Przystêpujemy teraz do dalszych g³osowañ.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewiêtnastego porz¹dku obrad: trzecie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
czterdziestym trzecim posiedzeniu Senatu w dniu
4 listopada 2009 r. Senat po przeprowadzeniu
dyskusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej,
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej w celu ustosunkowa-
nia siê do zg³oszonych w toku dyskusji wniosków
i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 614X.

Proszê sprawozdawcê komisji senator Gra¿ynê
Sztark o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Senator Gra¿yna Sztark:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na posiedzeniu po³¹czonych komisji, Komisji

Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej,
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, przyjêto w g³osowaniu
poprawkê, tak zwan¹ poprawkê pana senatora
Dajczaka, i proponujê przyjêcie tej poprawki oraz
g³osowanie za t¹ zmian¹ kodeksu pracy; druk se-
nacki nr 614. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Dajczak chcia³by zabraæ g³os?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo,

Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
i wnioskodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa ma takie zapytania? Zapy-
tañ nie ma.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania
w sprawie projektu ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie przyst¹pimy do g³osowania nad przy-
jêciem ca³ego projektu ustawy, druk nr 614S, ze
zmianami wynikaj¹cymi z ewentualnie przyjêtej
poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Poprawka rozszerza katalog przypadków, w któ-
rych pracownik nie jest obowi¹zany do zwrotu ko-
sztów poniesionych przez pracodawcê na podnie-
sienie jego kwalifikacji zawodowych, o rozwi¹za-
nie umowy o pracê spowodowane ciê¿kim naru-
szeniem przez pracodawcê podstawowych obo-
wi¹zków wobec pracownika.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

ca³ego projektu ustawy, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtej poprawki, oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tor Gra¿ynê Sztark do reprezentowania Senatu
w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych senatorów – wszyscy senatorowie

poparli uchwa³ê w sprawie z³o¿enia w Sejmie tego
wniosku ustawodawczego. (G³osowanie nr 26)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
K o d e k s p r a c y o r a z u s t a w y o p o d a t k u
dochodowym od osób fizycznych.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania Se-
natu w dalszych pracach nad projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
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w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie; znajduje siê ono
w druku nr 687Z.

Proszê sprawozdawcê senatora Jana Wyro-
wiñskiego o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Komisje zebra³y siê w dniu dzisiejszym i po po-
siedzeniu wnosz¹, aby Wysoki Senat raczy³ przy-
j¹æ poprawki: drug¹, czwart¹, szóst¹, siódm¹, ós-
m¹, dwunast¹ i trzynast¹ do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz nie-
których innych ustaw. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Wnioski z³o¿yli senator Skurkiewicz, senator

Andrzejewski, senator Iwan, senator Wyrowiñski,
senator WoŸniak.

Czy ktoœ z panów senatorów chcia³by zabraæ
g³os?

Poniewa¿ nikt nie chce, przystêpujemy do g³o-
sowania.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-
dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad przyjêciem ca³ej
ustawy ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Poprawka pierwsza wy³¹cza stosowanie przepi-
sów ustawy dotycz¹cych przes³anek wyboru try-
bu negocjacji bez og³aszania oraz przes³anek wy-
boru trybu zamówienia z wolnej rêki w przypadku
zamówieñ, których przedmiotem s¹ okreœlone
w przepisie us³ugi dzia³alnoœci leœnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Kto jest przeciw?
Na 91 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

53 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 27)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do uwzglêdnienia te-

go, i¿ wykonawca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ i niebê-
d¹cy przedsiêbiorc¹ wystêpuje w obrocie pod
swoim imieniem i nazwiskiem. W poprawce uw-
zglêdniono równie¿ to, i¿ osoba taka nie ma siedzi-
by, ale ma miejsce zamieszkania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej.
Poprawka trzecia skreœla przepis wprowadza-

j¹cy mo¿liwoœæ uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia z powodu nieprzyzna-
nia zamawiaj¹cemu œrodków z bud¿etu Unii Eu-
ropejskiej lub niepodlegaj¹cych zwrotowi œrod-
ków z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³on-
kowskie EFTA, które to œrodki mia³y byæ prze-
znaczone na sfinansowanie ca³oœci lub czêœci za-
mówienia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 91 senatorów, za

poprawk¹ g³osowa³o 36, przeciwko 55. (G³osowa-
nie nr 29)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wprowadza mo¿liwoœæ za-

warcia umowy, której przedmiotem s¹ us³ugi
przesy³owe lub dystrybucyjne gazu ziemnego, na
czas nieokreœlony.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 91 senatorów, po-

prawkê popar³o 90, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 30)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹t¹ i dziesi¹t¹ przeg³osujemy ³¹cz-

nie. Poprawka pi¹ta i dziesi¹ta zmierzaj¹ do zmia-
ny przes³anek uniewa¿nienia umowy, przyjmu-
j¹c, ¿e umowa bêdzie podlega³a uniewa¿nieniu,
je¿eli zamawiaj¹cy naruszy³ istotne przepisy
ustawy.

Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 91 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 4, przeciw by³o 55,
wstrzyma³o siê 32. (G³osowanie nr 31)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta modyfikuje katalog przepi-

sów o kontroli uprzedniej, które znajd¹ zastoso-
wanie do kontroli doraŸnej.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, 91 senatorów popar-

³o poprawkê. (G³osowanie nr 32)
Tak wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma uœciœla przepis.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 90 senatorów, 89

popar³o poprawkê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 33)

Poprawka przyjêta.
Przechodzimy do poprawki ósmej.
Zmierza ona do tego, aby odwo³anie zwracane

by³o nie w formie zarz¹dzania, na które nie bê-
dzie przys³ugiwa³a skarga, ale w formie posta-
nowienia, na które taka skarga bêdzie przys³u-
giwa³a.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, poprawkê popar³o

89, nie g³osowa³o 2.
(G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziewi¹tej.
Poprawka ta zmierza do tego, aby Krajowa Izba

Odwo³awcza rozpatrywa³a odwo³ania w sk³adzie
trzyosobowym, a nie, jak przewiduje ustawa, je-
dnoosobowym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 91 senatorów, po-

prawkê popar³o 3, przeciwnych by³o 87, wstrzy-
ma³ siê 1. (G³osowanie nr 35)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta wprowadza mo¿liwoœæ

orzeczenia przez Krajow¹ Izbê Odwo³awcz¹ co do
zarzutów, które nie by³y zawarte w odwo³aniu, je-
¿eli nie mog³y byæ one przedstawione w chwili
wnoszenia odwo³ania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 37, przeciw by³o 54. (G³osowanie
nr 36)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta…
(G³osy z sali: Dwunasta.)

Poprawka dwunasta uwzglêdnia w przepisie
odsy³aj¹cym do kodeksu postêpowania cywilnego
systematykê tej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê. (G³osowanie nr 37)
Poprawka przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzynastej, która

zmierza do zastosowania w przepisie przejœcio-
wym w³aœciwej techniki legislacyjnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê. (G³osowanie nr 38)
Poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych
innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, ustawê popar³o 91

senatorów. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o izbach lekarskich.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y,
wktórymwnosiowprowadzeniepoprawekdoustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania nad po-
prawkami: pierwsz¹, ósm¹ i dwunast¹.

Poprawki te maj¹ na celu uporz¹dkowanie ter-
minologii ustawy w zakresie dotycz¹cym reje-
strów prowadzonych w ramach zadañ samorz¹du
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
91 senatorów wziê³o udzia³ w g³osowaniu, 91

senatorów popar³o poprawkê. (G³osowanie
nr 40)

Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i dziewi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Poprawki te zmierzaj¹ do dostosowania
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terminologii ustawy o izbach lekarskich do usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê. (G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej, która ma

na celu uœciœlenie przepisów, to znaczy eliminuje,
stwarzaj¹ce w¹tpliwoœci interpretacyjne, odes³a-
nie do kodeksu pracy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, 89 senatorów popar-

³o poprawkê. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czwartej, która ma

charakter porz¹dkuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, 89 senatorów popar-

³o poprawkê. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która rów-

nie¿ ma charakter porz¹dkuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, 91 senatorów popar-

³o poprawkê pi¹t¹. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki szóstej, która zmie-

rza do uœciœlenia przepisu ustawy w zakresie do-
tycz¹cym zastêpców przewodnicz¹cego s¹du le-
karskiego, spoœród których co najmniej jeden ma
byæ lekarzem dentyst¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
91 senatorów wziê³o udzia³ w g³osowaniu, 91

popar³o poprawkê szóst¹. (G³osowanie nr 45)
W zwi¹zku z tym zosta³a ona przyjêta.
Przechodzimy do poprawki siódmej, która

zmierza do uœciœlenia przepisów dotycz¹cych
kompetencji rzecznika odpowiedzialnoœci zawo-
dowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

W g³osowaniu wziê³o udzia³ 91 senatorów, po-
prawka zosta³a poparta przez 90, nie g³osowa³
1 senator. (G³osowanie nr 46)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ ósm¹ g³osowaliœmy ³¹cznie z po-

prawkami pierwsz¹ i dwunast¹, a nad poprawk¹
dziesi¹t¹ g³osowaliœmy ³¹cznie z poprawk¹ drug¹.

Poprawka dziesi¹ta ma na celu doprecyzowa-
nie odwo³ania do ustawy o œwiadczeniach pie-
niê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, 91 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³¹ przyjêta.
Przechodzimy do poprawki jedenastej, która

ma charakter uœciœlaj¹cy uregulowanie doty-
cz¹ce postêpowania przed s¹dem lekarskim.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 89 senatorów. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ dwunast¹ g³osowaliœmy wraz

z poprawkami pierwsz¹ i ósm¹.
Poprawka trzynasta ma na celu uœciœlenie ure-

gulowania dotycz¹cego mediatora.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów i 91 senatorów popar-

³o przyjêcie poprawki. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czternastej. Po-

prawka czternasta ma na celu wprowadzenie ure-
gulowania, na podstawie którego okrêgowe izby
lekarskie s¹ nastêpc¹ prawnym okrêgowych izb
lekarskich i lekarsko-dentystycznych dzia³a-
j¹cych do 1950 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, 90 senatorów popar-

³o poprawkê. (G³osowanie nr 50)
Wobec tego poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o izbach lekarskich
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cych z przyjêtych
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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W g³osowaniu wziê³o udzia³ 91 senatorów.
Ustawa zosta³a poparta przez 90 senatorów, nie
g³osowa³ 1 senator. (G³osowanie nr 51)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o izbach le-
karskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnia-
niu pracowników tymczasowych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej, które ustosunkowa³y siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje siê ono w druku nr 692Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Stanis³awa Bi-
sztygê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje, tak jak pan marsza³ek powiedzia³, ob-

radowa³y dziœ wspólne nad przedmiotowym pro-
jektem ustawy i rekomenduj¹ Wysokiej Izbie
wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. Jest to
zgodne ze stanowiskiem rz¹du. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Gruszkê o przedsta-

wienie stanowiska mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszoœci po³¹czonych Komisji

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej wnoszê o wprowadzenie popra-
wek do ustawy. Poprawki te, pierwsza i druga, s¹
zawarte w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie ma chêtnych.

W trakcie dyskusji wnioski zg³osili senator
Gruszka i senator Dajczak. Senatorowie nie wyra-
¿aj¹ ochoty na zabranie g³osu.

Przystêpujemy do g³osowania.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku odrzu-
cenia tego wniosku, nad przedstawionymi po-
prawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za…
(Rozmowy na sali)
Tak jest, oczywiœcie g³osujemy… Przepraszam,

g³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów. Wniosek o przyjêcie

ustawy bez poprawek popar³o 53 senatorów, 37
by³o przeciw, 1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 52)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projek-
ty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 90 senatorów i 90

senatorów g³osowa³o za przyjêciem ustawy. (G³o-
sowanie nr 53)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym
przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich.

Wprzerwiewobradachodby³osiêposiedzenieKo-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
KomisjiRodziny iPolitykiSpo³ecznej,któreustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 688Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Jan Rulewski:

Wysoka Izbo! Panie Marsza³ku!
Dwie po³¹czone komisje rozstrzyga³y o trzech

poprawkach i jednym wniosku mniejszoœci. Przy-
jê³y poprawkê trzeci¹, co rozszerza uprawnienia
osób przebywaj¹cych za granic¹.

Komisje rekomenduj¹ przyjêcie ustawy w ca³o-
œci, co jest zgodne ze stanowiskiem pos³a sprawo-
zdawcy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê chêtnych.

W trakcie dyskusji wnioski zg³osili: senator
Piotrowicz, senator Rulewski oraz senator Mu-
chacki. Ponadto sprawozdawc¹ Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji by³ senator
Piotrowicz.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a w wypadku odrzucenia tego
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem ustawy bez poprawek?
G³osowa³o 89 senatorów. Za przyjêciem usta-

wy bez poprawek g³osowa³o 3, przeciwko – 86, tak
wiêc bêdziemy g³osowali nad poprawkami. (G³o-
sowanie nr 54)

Wniosek zosta³ odrzucony.
Poprawka pierwsza zmierza do skreœlenia prze-

pisu zakreœlaj¹cego termin na wznowienie postê-
powania dla osób, którym przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy odmówiono prawa do œwiadczeñ.
Jednoczeœnie poprawka jednoznacznie prze-
s¹dza, ¿e w tym przypadku nie bêdzie mia³ zasto-
sowania miesiêczny termin, okreœlony przepisa-
mi kodeksu postêpowania administracyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 38 senatorów po-

par³o poprawkê pierwsz¹, 52 by³o przeciwnych
przyjêciu poprawki. (G³osowanie nr 55)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad poprawk¹ drug¹ ma miejsce

tylko w wypadku odrzucenia poprawki pierwszej
i tak siê sta³o.

Poprawka druga zmierza do skreœlenia przepi-
su zakreœlaj¹cego termin na wznowienie postêpo-
wania dla osób, którym przed dniem wejœcia w ¿y-
cie ustawy odmówiono prawa do œwiadczeñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 6 popar³o popraw-

kê, 83 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 56)

Poprawka druga nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do wyd³u¿enia termi-

nu na wznowienie postêpowania dla osób, którym
przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy odmówiono
prawa do œwiadczeñ, z szeœciu miesiêcy do trzy-
dziestu szeœciu miesiêcy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 popar³o popraw-

kê, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 57)

Poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 90 senatorów po-

par³o ustawê. (G³osowanie nr 58)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiad-
czeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom de-
portowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
rozpatrywania punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumen-
tów.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, zawarte
w drukach nr 683A i 683B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 59)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, zawarte
w drukach nr 682A i 682B.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 60)
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 dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawek do ustawy, zawarte
w drukach nr 681A i 681B.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-
dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza precyzuje, ¿e w³aœciwym

w sprawach zasiêgania informacji o kandydacie
na sta¿ urzêdniczy jest prokurator kieruj¹cy je-
dnostk¹ organizacyjn¹ prokuratury.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga dostosowuje przepisy odno-

sz¹ce siê do zasiêgania informacji o kandydacie
na stanowisko referendarza s¹dowego do nowych

przepisów reguluj¹cych kwestie zasiêgania infor-
macji o kandydacie na stanowisko sêdziego i pro-
kuratora.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia znosi ograniczenia dotycz¹ce

krêgu osób, spoœród których mo¿na powo³ywaæ
zastêpcê komendanta wojewódzkiego Policji i ko-
mendanta sto³ecznego Policji do spraw s³u¿b
wspomagaj¹cych dzia³alnoœci Policji w zakresie
organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 63)
W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do g³oso-

wania nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realiza-
cj¹ zadañ przez Policjê w ca³oœci ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za, 13

– przeciw, 20 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 64)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
przez Policjê.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowa-
niu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
z bud¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañ-
stwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawki do ustawy. Znajd¹ to pañstwo w druku
senackim nr 686A.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad poprawk¹, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez komisjê poprawk¹. Poprawka ma

44. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2009 r.
G³osowania 191

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



charakter redakcyjny, koryguje b³êdnie wskaza-
n¹ w przepisie datê ustawy o stosunku pañstwa
do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie tej ustawy w ca³o-
œci ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie z bud¿etu pañstwa oraz
ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osi¹ganych przez osoby fi-
zyczne.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Jest on za-
warty w druku nr 684A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 67)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszka-

niowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wyp³aconych premii gwaran-
cyjnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie
w druku nr 693Z.

Proszê pana senatora Stanis³awa Jurcewicza
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
W imieniu po³¹czonych komisji proszê, aby

Wysoki Senat przyj¹³ wnioski trzeci i czwarty za-
warte w druku nr 693Z. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja te¿ dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Piotra Kaletê,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

Senator Piotr Kaleta:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Bez wiary, ale jednak proszê o przyjêcie popra-

wek pierwszej, drugiej i pi¹tej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Czy senatorowie wnioskodawcy, którymi s¹ se-

natorowie Banaœ, Chróœcikowski, Dajczak, Kale-
ta, Paszkowski, Skurkiewicz, chc¹ jeszcze zabraæ
g³os?

Dziêkujê. Nie s³yszê zg³oszeñ.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

(Rozmowy na sali)
Uwaga! Uwaga! (Weso³oœæ na sali)
Nad poprawkami pierwsz¹, drug¹ i pi¹t¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklu-
cza g³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹.

Poprawki pierwsza i pi¹ta maj¹ na celu wpro-
wadzenie do ustawy regulacji przewiduj¹cej umo-
rzenie na wniosek kredytobiorcy w ciê¿ar bud¿etu
pañstwa pozosta³ego zad³u¿enia po spe³nieniu

44. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2009 r.
192 G³osowania

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



wymienionych w przepisie warunków, a tak¿e
okreœlenie zasad tego umorzenia.

Poprawka druga jest konsekwencj¹ wprowa-
dzenia poprawek pierwszej i pi¹tej. Modyfikuje
zakres przedmiotowy rozporz¹dzenia wydawane-
go na podstawie zmienianego przepisu.

Uwaga! G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê uprzejmie.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 68)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia jest konsekwencj¹ dodania

do ustawy art. 11b. Rozszerza zakres przedmioto-
wy rozporz¹dzenia wydawanego na podstawie
zmienianego przepisu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.

Eliminuje z przepisu niespójnoœæ w zakresie
przedmiotu regulacji oraz wydziela czêœæ przepi-
su jako odrêbn¹ jednostkê redakcyjn¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawk¹ pi¹ta zosta³a przeg³osowana ³¹cznie

z pierwsz¹ i drug¹.
A wiêc g³osujemy nad podjêciem uchwa³y w ca-

³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 36 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 71)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aco-
nych premii gwarancyjnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej
Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu
j¹drowego, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przed-
stawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w któ-
rych wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek –
druki nr 691A oraz 691B.

Uwaga! G³osujemy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 72)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Miêdzynarodowej Konwencji w sprawie zwalcza-
nia aktów terroryzmu j¹drowego, przyjêtej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 13 kwietnia 2005 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y o og³oszeniu roku 2010 Rokiem Ma-
³ych Ojczyzn.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dlaczego ma³ych,
a nie du¿ych?)

Przepraszam bardzo, proszê wyjaœniæ, ponie-
wa¿ nazwa by³a zmieniana. Czy to bêdzie w dal-
szej czêœci?

(Senator Piotr Zientarski: To bêdzie w poprawce.)
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-

ne sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej o projekcie uchwa³y oraz zosta³a
przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y.

Komisje po rozpatrzeniu projektu uchwa³y
przedstawi³y wniosek o wprowadzenie poprawki
do projektu. To jest w druku nr 708O.

W pierwszej kolejnoœci bêdzie przeprowadzone
g³osowanie nad poprawk¹, a nastêpnie nad
uchwa³¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Chodzi o poprawkê w tej chwili. Dziêkujê up-

rzejmie.
Na 87 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

3 – przeciw. (G³osowanie nr 73)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci ze zmianami…
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze jedna po-

prawka. Czy by³a tylko jedna?)
(G³os z sali: Tak.)
(Senator Ryszard Bender: Jeszcze druga po-

prawka. By³a jeszcze druga.)
Nie, nie ma. Dziêkujê za czujnoœæ, ale tu okaza-

³a siê zbyt wielka.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników. Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê o og³oszeniu roku 2010 Ro-
kiem Demokracji Lokalnej. (Oklaski)

Teraz jeszcze komunikat, a potem og³osimy
przerwê do jutra do 12.30.

Senator Sekretarz
Mariusz Witczak:

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji zaplanowane na dzieñ jutrzej-
szy, 20 listopada, zostaje odwo³ane.

Posiedzenie Prezydium Senatu odbêdzie siê
dzisiaj o godzinie 20.30. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy bardzo.
Przerwa do jutra do godziny 12.30.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 47)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 13 minut 31)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Proponujê uzupe³nienie porz¹dku obrad

o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o grach hazardowych – i rozpatrzenie go jako pun-
ktu dwudziestego. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu,
uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹
propozycjê.

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

(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Rocki: Proszê o mo¿liwoœæ uzu-

pe³nienia…)
Pan senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Chcê prosiæ o uzupe³nienie dzisiejszego porz¹dku
obrad o jeszcze jeden punkt, a mianowicie: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela. Ta ustawa zosta³a wczoraj
wieczorem uchwalona przez Sejm. I propono-
wa³bym, ¿eby to by³ punkt dwudziesty pierwszy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Czy s¹ g³osy sprzeciwu?
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku, nie mamy wiedzy na ten te-

mat, nie mamy materia³ów, w zwi¹zku z tym tro-
szeczkê siê kompromitujemy, dlatego uwa¿am, ¿e
powinniœmy to zrobiæ w innym terminie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wobecg³osówsprzeciwuzarz¹dzamg³osowanie.
(Senator Marek Rocki: Panie Marsza³ku, czy

mo¿na prosiæ o piêæ minut przerwy na uzupe³nie-
nie sk³adu?)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Panie Marsza³ku!)
Tak?
(G³os z sali: Senator Rocki prosi o przerwê.)
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Mo¿na prosiæ o piêæ minut przerwy na to, ¿eby

senatorowie zajêli miejsca na sali?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
W zwi¹zku z zarz¹dzonym g³osowaniem, tak?
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Nie mo¿na zrobiæ przerwy w czasie

g³osowania.)
Nie mo¿na, Panie Senatorze, zarz¹dzi³em g³o-

sowanie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie tego,

kto jest za wnioskiem senatora Rockiego o uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad.

Proszê, przycisk obecnoœci.
(G³os z sali: Przepraszam, ale to nie dzia³a.)
Kto jest za wnioskiem senatora Rockiego? Pro-

szê podnieœæ rêkê i nacisn¹æ przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 61 obecnych senatorów 46 g³osowa³o za, 10

– przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 75)

(G³os z sali: Nie dzia³a. W ogóle nie dzia³a moja
karta.)

(Rozmowy na sali)
Wobec wyników g³osowania uzupe³niamy po-

rz¹dek obrad o ten punkt, proponowany przez se-
natora Rockiego. Bêdzie to punkt dwudziesty
pierwszy.



Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o grach hazardowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 710,
a sprawozdanie w druku nr 710A.

Proszê sprawozdawcê po³¹czonychKomisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Stanis³awa
Bisztygê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pozwolê sobie przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej, która dzisiaj debatowa³a
nad przedmiotowym projektem ustawy, nastêpu-
j¹ce stanowisko. Ustawa o grach hazardowych
zosta³a uchwalona przez Sejm na podstawie
przed³o¿enia rz¹dowego. Jak wynika z uzasadnie-
nia do projektu ustawy, z³o¿onego przez Radê Mi-
nistrów, przepisy dotychczas obowi¹zuj¹cej usta-
wy z 29 lipca 1992 r. o grach i zak³adach wzajem-
nych nie odpowiadaj¹ ju¿…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,

Panie Senatorze. Proszê pañstwa o chwilê spoko-
ju. Dobrze. Proszê bardzo.)

…dynamicznie rozwijaj¹cemu siê rynkowi gier.
Nowe rodzaje gier i nowoczesne technologie im to-
warzysz¹ce w po³¹czeniu z pojawiaj¹cymi siê na
tym rynku nieprawid³owoœciami spowodowa³y, ¿e
konieczne by³o opracowanie ca³kowicie nowej
ustawy odpowiadaj¹cej nowym realiom spo³ecz-
nym i gospodarczym. Bardzo wa¿nym argumen-
tem za uchwaleniem nowego aktu prawnego jest
ponadto problem przeciwdzia³ania uzale¿nie-
niom od hazardu oraz leczenia osób uzale¿nio-
nych. Niniejsza ustawa przewiduje mechanizm fi-
nansowania kosztów takich dzia³añ. Generalna
idea ustawy to wzmocnienie kontroli pañstwa
nad rynkiem gier i zak³adów wzajemnych.

Ustawa obejmuje pojêciem gier hazardowych
gry losowe, liczbowe, loterie pieniê¿ne, telebingo,
fantowe gry cylindryczne, gry w karty, w koœci, grê
bingo pieniê¿ne, grê bingo fantowe, loterie promo-
cyjne, loterie audiotekstowe, gry na automatach
oraz zak³ady wzajemne, okreœlaj¹c definicje po-
szczególnych gier oraz warunki podmiotowe
i przedmiotowe ich urz¹dzania.

Nowe przepisy zawieraj¹ definicje wszystkich
gier, modyfikuj¹c niektóre z nich, dotychczas
obowi¹zuj¹ce. W celu walki z szar¹ stref¹ propo-
nuje siê okreœlenie terminem „gra na automa-
tach” gier na urz¹dzeniach mechanicznych, elek-
tromechanicznych, elektronicznych, w tym kom-
puterowych, organizowanych w celach komercyj-
nych, w których graj¹cy nie ma mo¿liwoœci uzys-
kania wygranej pieniê¿nej lub rzeczowej, ale które

zawieraj¹ elementy losowe. Tak jak dotychczas,
ustawa pozostawia ministrowi w³aœciwemu do
spraw finansów publicznych uprawnienia do roz-
strzygniêcia, czy dane przedsiêwziêcie ma cechy
gry lub zak³adu wzajemnego.

Przepisy ustawy wprowadzaj¹ zakaz urz¹dza-
nia gier na wszelkich automatach poza kasynami.
Nowe zezwolenia na prowadzenie salonów gier
z automatami i punktów z automatami o niskich
wygranych nie bêd¹ wydawane.

Przypominam, ¿e tych punktów, tych zezwo-
leñ, zgodnie z informacj¹, któr¹ uzyskaliœmy od
pana ministra na posiedzeniu komisji, jest piêæ-
set dwadzieœcia, je¿eli chodzi o tak zwanych je-
dnorêkich bandytów, i dwieœcie osiemdziesi¹t
szeœæ, jeœli chodzi o salony.

Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie gier liczbo-
wych, loterii pieniê¿nych i gry telebingo stanowiæ
bêdzie monopol pañstwa. Wykonywanie monopo-
lu pañstwa nale¿eæ ma do ministra w³aœciwego do
spraw Skarbu Pañstwa, który w porozumieniu
z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publi-
cznych utworzy w tym celu jednoosobowe spó³ki
Skarbu Pañstwa. Zgodnie z ustaw¹, koncesjê lub
zezwolenie uzyska podmiot, który udokumentuje
legalnoœæ Ÿróde³ pochodzenia pieniêdzy, nie zalega
z podatkami oraz nie ma zaleg³oœci w op³acaniu
sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne.

Ustawa wprowadza limity lokalizacyjne dla ka-
syn gry, jedno kasyno bêdzie przypadaæ na szeœ-
æset piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców. Daje to
maksymalnie piêædziesi¹t dwa kasyna gry w Pol-
sce. Ograniczono liczbê automatów do gry w ka-
synie do maksymalnie siedemdziesiêciu, wpro-
wadzony zosta³ zakaz udzia³u w grach osób poni-
¿ej osiemnastego roku ¿ycia.

Ustawa przewiduje tak¿e ograniczenia w rekla-
mowaniu gier i hazardu w miejscach publicznych
i w œrodkach masowego przekazu – w przypadku
niedozwolonej reklamy stosowane bêd¹ sankcje
karne – nie bêdzie to jednak dotyczyæ gier liczbo-
wych i loterii pieniê¿nych oraz sponsoringu firm
organizuj¹cych zak³ady wzajemne.

Zakazana bêdzie gra w pokera poza turniejami
organizowanymi w kasynach.

W ustawie okreœlono tak¿e procentowe stawki
podatku od gier, w stosunku do obecnie obo-
wi¹zuj¹cej ustawy niektóre z nich podniesiono.
Za prowadzenie dzia³alnoœci niezgodnej z przepi-
sami ustawy przewidziano kary.

Ustawa przewiduje powo³anie trzech fundu-
szy, na które bêd¹ przeznaczane pieni¹dze z op-
³at od gier. S¹ to: Fundusz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej, Fundusz Promocji Kultury oraz Fun-
dusz Rozwi¹zywania Problemów Hazardowych.
Na te fundusze bêd¹ przeznaczane pieni¹dze
z dop³at do gier. Ustawa wprowadza ponadto
zmiany w wielu ustawach, miêdzy innymi w ko-
deksie karnym wykonawczym, prawie banko-
wym, w kodeksie karnym skarbowym, ustawie
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o podatku od towarów i us³ug oraz ustawie
o S³u¿bie Celnej.

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu, które trwa-
³o kilka godzin, po bardzo burzliwej merytorycz-
nej dyskusji, wnikliwych i dociekliwych pyta-
niach, a tak¿e niezwykle rozbudowanych i kom-
petentnych odpowiedziach przedstawicieli rz¹du,
komisja postanowi³a zarekomendowaæ Wysokiej
Izbie przyjêcie przedmiotowego projektu ustawy
bez poprawek. Decyzja ta zosta³a podjêta nieje-
dnog³oœnie.

Winien jestem pañstwu jeszcze jedn¹ informa-
cjê. Na podstawie art. 63 ust. 3 Regulaminu Sena-
tu informujê, ¿e w posiedzeniu Komisji Gospodar-
ki Narodowej uczestniczy³a przedstawicielka fir-
my CMS Cameron McKenna prowadz¹cej dzia³al-
noœæ lobbingow¹ na rzecz Stowarzyszenia Praco-
dawców i Pracowników Firm Bukmacherskich.
Przedstawicielka firmy lobbingowej nie zabiera³a
g³osu w dyskusji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Oklaski)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, bardzo osobliwy jest ustano-

wiony w art. 5 monopol tylko jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa. Czy one mog¹ byæ pry-
watyzowane na zasadach ogólnych? To jest pier-
wsze pytanie. Bo tu nie ma zakazu.

Drugie pytanie. Czy stosuje siê do tych jednooso-
bowych spó³ek Skarbu Pañstwa ustawê o partner-
stwie publiczno-prywatnym? A jeœli tak, to w jakim
zakresie? Czy one funkcjonuj¹ na zasadach ogól-
nych? Bo ustawa nie przewiduje jakichœ szczegól-
nych wymogów ograniczenia ogólnego systemu fun-
kcjonowania prawa wobec tych monopolistycznych
jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa.

I nastêpne pytanie, zwi¹zane z art. 5. Czy mamy
rozumieæ, ¿e UOKiK mo¿e interweniowaæ i kontro-
lowaæ przebieg gier wtedy, kiedy ktokolwiek z kon-
sumentów – a ka¿dy, kto bierze udzia³ w grze, jest
konsumentem – bêdzie mia³ jakiekolwiek zastrze-
¿enia co do regu³ i sposobu funkcjonowania tych
jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa? Bo
ustawa mówi tylko, ¿e nie maj¹ zastosowania prze-
pisy w zakresie ochrony konkurencji. Czyli po-
szczególne kasyna, jednoosobowe spó³ki Skarbu
Pañstwa, mog¹ stosowaæ zasady, które s¹ niezgod-
ne z pewnymi zasadami moralnymi co do dzia³a-
nia, które konkurencyjne metody czyni¹, delikat-

nie mówi¹c, w¹tpliwymi z punktu widzenia popra-
wnoœci etycznej. Ale czy stosuje siê tutaj powsze-
chne zasady zawarte w ustawie o dzia³alnoœci go-
spodarczej? Bo ustawa o ochronie konkurencji
jest wy³¹czona, co dopuszcza woln¹ amerykankê
miêdzy poszczególnymi spó³kami w zakresie kon-
kurowania o konsumenta, klienta.

I wreszcie ostatnie pytanie. Ile w przybli¿eniu
zyska bud¿et na rozwi¹zaniach proponowanych
przez ustawê? Jakie s¹ obci¹¿enia i jakie korzyœci
dla bud¿etu pañstwa z tej dzia³alnoœci? Takie py-
tania. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Moje pytanie jest du¿o mniejszej wagi, ale za to

bardzo drêcz¹ce. Otó¿ s¹dzi³em, ¿e to ju¿ dawno
nie istnieje, ale jednak – na bazarze w Zakopanem
normalnie gra siê w trzy karty. Pan senator Sko-
rupa mo¿e to potwierdziæ. Myœla³em, ¿e to ju¿…
(Weso³oœæ na sali)

(G³os za sali: Tam Piskorski wygra³.)
(G³os z sali: Zagra³by pan.)
Gra siê w trzy karty.
(Marsza³ekBogdanBorusewicz: Proszêospokój.)
(Rozmowy na sali)
I to jest sprawa nie do opanowania przez poli-

cjê, bo jest to wykroczenie, które karane jest kar¹
200, 300, 500 z³, co i tak op³aca siê zap³aciæ. Pra-
wda? A gra idzie dalej. Czy s¹ podjête jakieœ dzia-
³ania przeciwko tego rodzaju grom? To ju¿ jest wy-
chodzenie hazardu na ulicê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Szanowni Pañstwo, to bardzo du¿o pytañ. Od-

powiem na tyle, na ile potrafiê, wed³ug swojej naj-
lepszej wiedzy. PóŸniej bêdê prosi³ panów mini-
strów o pomoc.

Otó¿ jeœli chodzi o jednoosobowe spó³ki Skarbu
Pañstwa, to one dzia³aj¹ wedle okreœlonych regu³
i kwestia bran¿y ma tutaj wtórne znaczenie. One
maj¹ swoje zarz¹dy, maj¹ swoje rady nadzorcze
i maj¹ swój okreœlony statutem cel. Jeœli tego celu
nie bêd¹ realizowa³y, a celem w tym akurat przy-
padku jest prowadzenie takiej dzia³alnoœci
i osi¹ganie okreœlonych parametrów, to pewnie te
zarz¹dy bêd¹ zmieniane. Nie s¹dzê, ¿eby ktoœ
wchodzi³ na ten rynek – a za koncesjê trzeba zap³a-
ciæ 1 milion z³ – i póŸniej dzia³a³ tak, ¿e za chwilê mu
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siê to przedsiêwziêcie nie op³aca. Ponadto trzeba
pamiêtaæ, ¿e ograniczenia w postaci tego, ¿e to ma
byæ spó³ka, która ma 4 miliony z³ kapita³u, jeœli jest
to kasyno, i 2 miliony, je¿eli jest to salon bingo, te¿
eliminuj¹ podmioty s³abe. A zatem wydaje siê, ¿e
podmioty, które zostan¹ na rynku, bêd¹ podmio-
tami rzetelnie wykonuj¹cymi swoje obowi¹zki.

Jeœli chodzi o niepokój pana senatora doty-
cz¹cy etycznego postêpowania, to myœlê, ¿e ta
ustawa, jak powiedzia³em w zakoñczeniu sprawo-
zdania, wywo³uje zmiany w innych ustawach,
w tym równie¿ w ustawie o prowadzeniu dzia³al-
noœci gospodarczej. A patologie, które wynikn¹,
bêd¹ póŸniej zmieniane przez ministra sprawied-
liwoœci. Ta ustawa powoduje, ¿e wchodzimy
w kompetencje wielu resortów. Dlatego myœlê, ¿e
to bêdzie wyeliminowane.

Co do konkurencji i UOKiK, o co pan senator
by³ uprzejmy zapytaæ, to jestem przekonany, ¿e
choæ podlega to bezpoœrednio ministrowi i s³u¿-
bom celnym, to równie¿ UOKiK bêdzie móg³ prze-
kazaæ swoje opinie i uwagi.

W sprawie zysków dla bud¿etu prosi³bym o po-
moc. Ja myœlê tak. Z jednej strony rezygnujemy
z bardzo wielu zezwoleñ. Co roku bêdzie wygasa³o
piêæset dwadzieœcia zezwoleñ, o których mówi-
³em, a zatem tyle automatów bêdzie mniej. Czyli
z punktu widzenia moralnego i etycznego oraz pe-
wnego porz¹dkowania ten proces bêdzie s³uszny.
A z drugiej strony zyskujemy poprzez zwiêkszenie
op³at, poprzez zwiêkszenie podatków, poprzez
zwiêkszenie liczby tych wszystkich uwarunko-
wañ, bo to bêdzie wymaga³o zaœwiadczeñ, zezwo-
leñ i licencji.

Pytanie pana marsza³ka. Gdyby pan marsza³ek
powiedzia³, ¿e by³ na Wybrze¿u, to te¿ bym siê nie
zdziwi³, jeœli… Bo tam te¿ s¹ trzy karty i trzy koœci.
Myœlê, ¿e to jest coœ, co nie powinno mieæ miejsca.
To jest klasyczny przyk³ad tak zwanej szarej strefy.
Oczywiœcie to siê zwalcza. S³u¿by celne dostaj¹
w tej ustawie oprzyrz¹dowanie do zwalczania tych
patologii, dostaj¹ te¿ argument. Jeœli mówimy
o komercji… S¹ dwa podstawowe warunki. Jeœli
mówimy o grze losowej, to niejako eliminuje wszy-
stkie inne zak³ady i ten, o którym pan marsza³ek
by³ uprzejmy powiedzieæ, równie¿. Tak wiêc myœlê,
¿e ustawa to jest jedna kwestia, a realizacja para-
metrów i postanowieñ ustawy, do czego musz¹ siê
w³¹czyæ wszystkie s³u¿by, to druga kwestia.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Bêd¹ noweli-
zowaæ kodeks wykroczeñ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³ wspomniany pan senator Sko-

rupa…
(Senator Tadeusz Skorupa: Ale ja nie gram.)

To absolutnie nie oznacza, ¿e pan senator
Skorupa gra w trzy karty. Po prostu… (Weso³oœæ
na sali)

(G³os z sali: No wiêc gra siê w trzy karty.)
(Rozmowy na sali)
Do protoko³u po prostu, bo… Tak, tak, ze

wzglêdu na to, ¿e mieszka na Podhalu.
(G³os z sali: Rozdaje.)
Proszê bardzo, pan senator Kaleta. Proszê up-

rzejmie.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Media ostatnio siê rozpisuj¹, Panie Senatorze

Sprawozdawco, o tym, ¿e osoby, które ¿yj¹ z legal-
nego hazardu, to znaczy, s¹ zatrudnione w kasy-
nach, czuj¹ siê zagro¿one utrat¹ miejsc pracy.

Czy na posiedzeniu komisji by³a podejmowana
ta sprawa? I czy wie pan, jak liczna jest ta grupa
spo³eczna?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ortyl, proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-

zdawco! Ja chcia³bym prosiæ pana senatora o oce-
nê, czy ten tryb pracy nad t¹ ustaw¹ nie niesie ze
sob¹ jakiejœ obawy o z³¹ jakoœæ? Czy nie ucierpi na
tym jakoœæ tej ustawy?

Przypomnê, ¿e do dzisiaj, przynajmniej do ra-
na, nie by³o druków w tej sprawie, nie mamy pi-
semnej opinii legislatora. Oczywiœcie jest to
usprawiedliwione. Mamy jedynie niepe³n¹ opiniê
ustn¹. Brakowa³o oczywiœcie tekstu ustawy.
Myœlê, ¿e to nie jest buduj¹cy przyk³ad procedo-
wania nad tak wa¿nym dokumentem. Przypomnê
te¿ o pewnych okolicznoœciach.

Chcia³bym zapytaæ, czy ta wra¿liwoœæ pana se-
natora i ta cecha legalisty nie ucierpia³a w tym
momencie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Zacznê od kwestii osób, które ¿yj¹ z hazardu,

i zagro¿eñ utrat¹ miejsc pracy. Jeœli chodzi o sa-
mo zjawisko, to ono nie jest powszechne. Mo¿e
szczegó³owe cyfry przeka¿e pan minister. Nie wy-
daje mi siê, ¿eby wszyscy pracuj¹cy w tej bran¿y
do tej nowej jakoœci, która powstanie, jakoœ siê
nie odnieœli. Kiedy dyskutowaliœmy na posiedze-
niu komisji i pojawia³y siê problemy zwi¹zane
z tym, czy firmy zagraniczne, które prowadz¹ tê
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dzia³alnoœæ, bêd¹ mog³y dalej dzia³aæ w Polsce, re-
komendacja by³a taka, ¿e jeœli spe³ni¹ warunki
i zarejestruj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, to bêd¹ mog³y
dzia³aæ. A zatem miejsca pracy w tych firmach nie
bêd¹ zagro¿one. Ale jeœli chodzi o szczegó³y, to
faktycznie akurat tego konkretnego problemu
¿eœmy nie poruszali.

A jeœli chodzi o wra¿liwoœæ, Panie Senatorze, to
bardzo siê cieszê, ¿e uwa¿a mnie pan za cz³owieka
wra¿liwego. Estetyka to jedno, a jeœli chodzi o mo-
j¹ wra¿liwoœæ, moje lêki i cierpienie, to staram siê,
¿eby one nie by³y widoczne go³ym okiem. (Oklaski)
Myœlê, ¿e tyle mogê powiedzieæ. Oczywiœcie, ¿e
komfort pracy jest mniejszy lub wiêkszy, ale
s¹dzê, ¿e oczekiwania i spo³eczna wartoœæ doku-
mentu – bo proszê sobie przypomnieæ nawet
wczorajsze g³osowanie w Sejmie, które bardzo
wiele daje do myœlenia: 234 pos³ów g³osowa³o za,
8 – przeciw, 177 wstrzyma³o siê od g³osu… A wiêc
nawet ten poœpiech i ten dyskomfort zosta³… No
przewa¿y³a potrzeba stworzenia regulacji, dania
narzêdzi, przeciêcia pewnych zjawisk, przeciw-
dzia³ania patologiom. Tak s¹dzê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jednym z argumentów za uchwaleniem tej

ustawy jest rosn¹ca skala uzale¿nieñ hazardo-
wych.

Mam takie pytanie. Czy s¹ jakieœ badania, ra-
porty na ten temat? Czy pisz¹c projekt tej ustawy,
wziêto to pod uwagê, czy kierowano siê jakimiœ
badaniami?

I jeszcze rozwiniêcie tego pytania. Jakie ele-
menty w tej ustawie maj¹ pomóc w zwalczaniu
uzale¿nieñ od hazardu? Niektóre zapisy s¹ takie,
¿e bêdzie mo¿na wiêcej tych salonów i kasyn za³o-
¿yæ w ma³ych miejscowoœciach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Jeœli chodzi o skalê, to na pewno jakieœ bada-

nia miêdzyresortowe zosta³y przeprowadzone
i pan minister o tym poinformuje. Ja s¹dzê, Drogi
Panie Senatorze, ¿e gdybyœmy siê wczytali w zapi-
sy, to wysz³oby nam, ¿e salonów nie bêdzie przy-
bywa³o. Je¿eli aktualnie jest piêæset dwadzieœcia
zezwoleñ, w przysz³ym roku sto cztery straci wa¿-

noœæ, w nastêpnym roku szeœædziesi¹t straci wa¿-
noœæ, w kolejnym roku szeœædziesi¹t piêæ, to ju¿
w przysz³ym roku na podstawie tego, co uchwali-
my, dziesiêæ tysiêcy automatów, tych jednorêkich
bandytów, zniknie. I tak bêdzie co roku, a zatem
skala tego zjawiska bêdzie siê zmniejsza³a.

Ja myœlê, ¿e kwestia uzale¿nieñ ³¹czy resorty,
bo to dotyczy i Ministerstwa Zdrowia, i Minister-
stwa Edukacji Narodowej. W³aœnie w tych obsza-
rach pewne rzeczy siê pojawiaj¹. To jest trochê
tak, jak ze zwalczaniem alkoholizmu – skala zja-
wiska jest uchwycona, s¹ zarejestrowani, którzy
siê lecz¹, próbuj¹, ale s¹ tak¿e tacy, którzy nigdy
siê nie zarejestruj¹, bo nie chc¹ tego, wstydz¹ siê
i pij¹ sobie gdzieœ po cichu. I tak samo jest w tym
przypadku. A wiêc to jest doœæ trudne do uchwy-
cenia, ale wydaje siê, ¿e w³aœnie uderzamy w j¹dro
problemu. Problem bêdzie znika³, bo po prostu
bêdziemy zmniejszaæ liczbê automatów, dajemy
s³u¿bom oprzyrz¹dowanie do eliminowania tej
patologii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Krajczy, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym zapytaæ pana senatora, czy ma

wiedzê o pewnej bardzo istotnej rzeczy. W³aœciwie
na to pytanie powinien odpowiedzieæ przedstawi-
ciel ministerstwa.

Mianowicie w pierwotnej wersji ustawy hazar-
dowej z 6 listopada w art. 113 by³ zapis o nieja-
wnym obserwowaniu zdarzeñ. Teraz zniknê³o to
okreœlenie „niejawne”. Obecnie jest zapis o ja-
wnym obserwowaniu, oczywiœcie przez celników,
zdarzeñ w przypadku ró¿nych miejsc, w których
odbywaj¹ siê gry hazardowe. Czy komisja siê tym
zajmowa³a? To dla s³u¿b celnych jest bardzo istot-
ne. Chodzi mi o ten jeden wyraz, który zgubi³ siê
po drodze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Bardzo s³usznie pan sformu³owa³ pytanie i je-

dnoczeœnie pan sobie na nie odpowiedzia³, mó-
wi¹c, ¿e na to pytanie powinien odpowiedzieæ
przedstawiciel rz¹du. Ale myœmy dyskutowali na
ten temat na posiedzeniu komisji. Dyskusja zmie-
rza³a do takiej konkluzji, ¿e oczywiœcie kwestia
pewnej jawnoœci zdarzeñ, pewnej prywatnoœci…
Chodzi o to, ¿eby nie naruszaæ tych sfer i ¿eby ta
inwigilacja, analiza czy prowadzenie dochodzenia
mia³y charakter niezagra¿aj¹cy naszemu fun-
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kcjonowaniu. Chcemy, ¿eby ci, którzy prowadz¹
firmy, nie mieli wra¿enia jakichœ patologicznych
nagonek, próbowania ci¹g³ej inwigilacji. To jest
bardzo delikatna materia. Myœlê, ¿e s³u¿by celne
to s¹ profesjonaliœci, one potrafi¹ to wypoœrodko-
waæ, potrafi¹ realizowaæ swoje zadania, jedno-
czeœnie nie naruszaj¹c innych ustaw, nie naru-
szaj¹c niczyjej godnoœci czy prywatnoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku, ja tylko chcia³bym doprecyzo-

waæ, ¿e to nie jest moje pytanie, tylko to jest pyta-
nie celników, którzy podlegaj¹ panu ministrowi.
W zwi¹zku z tym chcia³bym, ¿eby to pytanie zosta-
³o przekierowane do pana ministra Kapicy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jasne.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak siê stanie,

Panie Senatorze.)
Nie ma wiêcej pytañ? S¹.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Marsza³ku,

ja bardzo przepraszam, ale gdybym ja mia³ cho-
cia¿ dzieñ…)

Proszê, Panie Senatorze, niech pan pyta.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chodzi o wyjaœnienie podstawowych kwestii.

Wzbudza moje zastrze¿enia ust. 6 w art. 2. Cho-
dzi mi o to, ¿e to nie kryteria ustawowe decydu-
j¹, co jest gr¹ losow¹, tylko decyzja ministra
w³aœciwego do spraw finansów publicznych.

Dlaczego nie ma tu odes³ania do rozporz¹dze-
nia, tylko do indywidualnych decyzji, i to ministra
finansów? Z punktu widzenia systemu Ÿróde³
prawa to jest powrót do… Analogia jest przykra,
ale w okresie PRL piecyk gazowy te¿ przyznawa³
minister. Przepraszam za to porównanie, ale nie
wydaje mi siê to w³aœciwa formu³a, ¿eby minister
decydowa³ o tym, kto wykonuje ustawê, a kto jej
nie wykonuje.

I kolejna kwestia, problem dop³at. Proszê mi
wyt³umaczyæ – to jest usprawiedliwione tym, ¿e
dopiero siê zapoznajê z t¹ ustaw¹ – dlaczego tu
maj¹ byæ dop³aty i dlaczego organem je stosu-
j¹cym, zgodnie z art. 80, s¹ w przypadku gier licz-
bowych i pieniê¿nych organy celne. Organami
w³aœciwymi w sprawie dop³at s¹ naczelnicy urzê-
dów celnych i dyrektorzy izb celnych w³aœciwych

od podatku do gier. Dlaczego to akurat celnicy,
i tylko celnicy, maj¹ robiæ, a nie inne organy apa-
ratu skarbowego czy administracji finansowej?
Dlaczego w³aœnie oni s¹ tutaj wydelegowani jako
jedyny podmiot? Dziêkujê.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e w³aœnie weszliœmy

w obszar jurysdykcji rz¹dowej i ministerstwa.
I tutaj na pewno us³yszymy odpowiedŸ. Ja mogê
podaæ nastêpuj¹c¹ informacjê: s³usznie pan
skonstatowa³, jeœli chodzi o rozporz¹dzenie. Ono
jest opracowywane, wed³ug mojej wiedzy, i bêdzie
przedstawione.

(SenatorPiotrAndrzejewski:Delegacjaustawowa.)
Myœlê, ¿e to siê stanie, pan minister panu na to

pytanie odpowie.
A jeœli chodzi o dop³aty, to tu jest wspólna p³a-

szczyzna dzia³ania tych resortów. Ja rozumiem,
¿e jest resort wiod¹cy i jednoczeœnie ma do pomo-
cy wszystkie inne s³u¿by, w tym równie¿ s³u¿by
fiskalne. Tak ja to rozumiem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania py-

tañ…
(G³os z sali: Pan senator Ryszka.)
Pan senator Ryszka, proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Drobne pytanie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, ¿e za-

uwa¿y³em.)
Mam takie drobne pytanie. W kasynach bêdzie

oczywiœcie zakaz dla nieletnich, ale salony bêd¹
istnia³y do roku 2015. Ja nie znalaz³em w ustawie
jakichœ konkretnych zapisów dotycz¹cych tego,
w jaki sposób bêd¹ w tej chwili karani w³aœciciele
salonów, jeœli nieletni bêd¹ graæ. Bo jak w kasy-
nach obowi¹zuje zakaz dla nieletnich, to w salo-
nach te¿ powinien byæ zakaz i odpowiednie kary
za nieprzestrzeganie tego zakazu. Ale czy kar¹…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Ale¿ kary s¹…)
No w³aœnie, ale te kary s¹…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panowie, przepraszam. Panie Senatorze, odpo-

wiada senator sprawozdawca.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale gdzie s¹ te

przepisy penalizacyjne?)
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Kary s¹ przewidziane. Jeœlibyœmy poszperali
w materia³ach, które pañstwo równie¿ dostali-
œcie, to zobaczylibyœmy, ¿e te kary s¹ przewidzia-
ne. Jest na przyk³ad taka kara wynosz¹ca 100%
przychodów z urz¹dzanej gry hazardowej, jeœli
jest ona zorganizowana bez koncesji lub zezwole-
nia. I póŸniej one s¹ degradowane… Jest te¿ prze-
widziana kara w wysokoœci 12 tysiêcy z³ od ka¿de-
go automatu w przypadku urz¹dzenia gry na au-
tomatach poza kasynem, a 100% z uzyskanej wy-
granej w przypadku uczestnictwa w grze hazardo-
wej organizowanej bez koncesji lub zezwolenia.
I w ten sposób, jak mówiê, dajemy oprzyrz¹dowa-
nie. I tylko bêdzie gor¹ca proœba i apel, ¿eby s³u¿-
by pana ministra Kapicy i wszystkie inne rz¹dowe
s³u¿by – bo tak jak mówiê, jest to wielop³aszczyz-
nowy dokument, który zak³ada aktywnoœæ wielu
resortów – pilnowa³y, ¿eby te kary by³y egzekwo-
wane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze. (Oklaski)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

i pos³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister finansów.

Pan minister Kapica chce zabraæ g³os.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja bym prosi³, aby moje wyst¹pienie i odpowie-

dzi by³y uzupe³nionie w kwestiach legislacyjnych
wyst¹pieniem pana ministra Macieja Berka, szefa
Rz¹dowego Centrum Legislacji, jeœli pan marsza-
³ek pozwoli.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Wysoka Izbo, ja pokrótce przedstawiê pewne

szczegó³owe elementy ustawy, a potem odniosê
siê do pytañ.

Do podstawowych systemowych zmian zapro-
ponowanych w ustawie mo¿na zaliczyæ, po pier-
wsze, zwiêkszenie ochrony spo³eczeñstwa i pra-
worz¹dnoœci przed negatywnymi skutkami ha-
zardu. I tutaj mo¿emy zaliczyæ do tego: odst¹pie-
nie od mo¿liwoœci urz¹dzania gier hazardowych
na automatach poza kasynami oraz organizacji
wideoloterii. Nowe zezwolenia na prowadzenie sa-
lonów gier na automatach i punktów automatów
o niskich wygranych nie bêd¹ wydawane,
w zwi¹zku z tym przez najbli¿sze szeœæ lat bêdzie-
my mieli do czynienia z wygaszaniem tego hazar-

du ulicznego. W przepisach ustawy wskazano, ¿e
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie gier loso-
wych i zak³adów wzajemnych gier na automatach
jest dozwolone wy³¹cznie na zasadach okreœlo-
nych w ustawie. W zwi¹zku z tym organizacja gier
hazardowych poza przepisami okreœlonymi
w ustawie jest uznana za nielegaln¹, bo bez ze-
zwolenia. Wprowadzono dodatkowy limit lokali-
zacyjny dla kasyn – jedno kasyno gry na pe³ne
szeœæset piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców, oraz
limit: jeden salon bingo pieniê¿ne na pe³ne trzysta
tysiêcy mieszkañców. Wobec takiego przepisu
maksymalna liczba kasyn zosta³a ograniczona do
piêædziesiêciu dwóch, podczas gdy w dzisiejszej
sytuacji prawnej kasyno mog³o byæ zlokalizowane
w ka¿dym z oœmiuset piêædziesiêciu dwóch miast
w Polsce. Jednoczeœnie nie okreœliliœmy dolnego
limitu ze wzglêdu na umo¿liwienie lokalizowania
kasyn w takich miejscowoœciach turystycznych
jak Œwinoujœcie czy Zakopane – w Zakopanem ta-
kie kasyno istania³o, a w Œwinoujœciu nadal ist-
nieje. Umo¿liwiono skuteczne respektowanie za-
kazu udzia³u w grach dla osób poni¿ej osiemna-
stego roku ¿ycia oraz zakazu wstêpu dla osób ska-
zanych za przestêpstwo pope³nione w zwi¹zku
z udzia³em w grach lub zak³adach wzajemnych.
Wprowadzono ograniczenie reklamy gier hazar-
dowych, czyli zlecania i eksponowania treœci, po-
przez penalizacjê w przepisach karnych skarbo-
wych zakazanych form zachêcania do udzia³u
w grach hazardowych. Wprowadzono zakaz gry
w pokera miêdzy graczami w kasynach poza tur-
niejami organizowanymi w tych kasynach, co ma
zapobiec legalizowaniu przep³ywów finansowych
miêdzy graczami, którzy umawiaj¹ siê na okreœlo-
ny przebieg gry. Wreszcie, utworzono fundusz
rozwi¹zywania problemów hazardowych w celu
finansowania dzia³añ profilaktycznych i terapeu-
tycznych.

Po drugie, kolejnym obszarem wa¿nych zmian
jest skuteczne zwalczanie dzia³alnoœci nielegalnej
i zwiêkszenie pewnoœci gospodarczej podmiotów
legalnie prowadz¹cych dzia³alnoœæ. I tutaj mo¿na
wymieniæ wprowadzenie restrykcyjnych kar ad-
ministracyjnych w wysokoœci 100% przychodu
dla podmiotów urz¹dzaj¹cych gry nielegalnie; up-
rawnienie S³u¿by Celnej do realizacji dzia³añ roz-
poznawczych maj¹cych na celu ujawnianie prze-
stêpstw i przestêpstw skarbowych oraz stworze-
nie podstawy do aktywnej wspó³pracy w wykony-
waniu dzia³añ operacyjnych z innymi uprawnio-
nymi s³u¿bami: z Policj¹, Wywiadem Skarbowym
i Stra¿¹ Graniczn¹. I wreszcie, wprowadzono up-
rawnienie do realizacji dzia³añ operacyjnych
przez Policjê i Wywiad Skarbowy, maj¹cych na ce-
lu ujawnianie nielegalnych gier bez wzglêdu na
kwotê uszczuplenia.

Kolejnym istotnym obszarem jest równie¿ do-
stosowanie systemu podatkowego w odniesieniu
do kosztów i efektywnoœci prowadzenia dzia³alno-
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œci w obszarze gier. I tutaj jest okreœlenie wy¿-
szych stawek podatkowych dla organizacji wszys-
tkich gier hazardowych, z wyj¹tkiem objêtych mo-
nopolem pañstwa, i okreœlenie wy¿szej op³aty,
1 miliona z³, za udzielenie koncesji na prowadze-
nie kasyna. Odpowiadaj¹c na pañstwa pytania,
pewnie te¿ jeszcze uszczegó³owiê tê krótk¹ cha-
rakterystykê.

Jeœli chodzi o dochody z gier, to szacujemy, ¿e
w tym roku dochody z podatku od gier bêd¹ na
poziomie 1,5 miliarda z³. Prawie tyle wynosz¹ te
dochody za rok ubieg³y, przyrost jest na poziomie
mniej wiêcej 10% z roku na rok. Szacujemy, ¿e
30% graj¹cych na automatach o niskich wygra-
nych w salonach gier w miarê ograniczania do-
stêpu przeniesie siê do innych lokalizacji. Bior¹c
pod uwagê podwy¿kê podatku od automatów
o niskich wygranych, podwy¿kê podatku ry-
cza³towego, z dzisiejszych 180 euro do 2 tysiê-
cy z³, czyli 460 euro, szacujemy, ¿e z tego tytu³u,
jak równie¿ z tytu³u podwy¿szenia podatków dla
kasyn i salonów gier, uzyskamy dodatkowe do-
chody. Szacujemy, ¿e te dochody w przysz³ym ro-
ku bêd¹ o 600 milionów wiêksze i z roku na rok ta
nadwy¿ka bêdzie nam siê zmniejsza³a o 100 mi-
lionów z³. W konsekwencji w roku 2014 czy 2015
poziom dochodów bêdzie taki, jak w roku ubieg-
³ym czy w tym roku. W zwi¹zku z tym osi¹gamy
cel spo³eczny poprzez ograniczenie, jak równie¿
cel fiskalny – dodatkowe dochody w najbli¿szych
kilku latach.

W tej chwili funkcjonuje w Polsce dwieœcie
osiemdziesi¹t szeœæ salonów gier, w których œre-
dnio zatrudnionych jest piêtnaœcie osób, czyli
mo¿emy powiedzieæ, ¿e w perspektywie najbli¿-
szych kilku lat to ograniczenie funkcjonowania
salonów dotknie trochê ponad cztery tysi¹ce
osób, miêdzy cztery tysi¹ce a cztery i pó³ tysi¹ca
osób. Jeœli chodzi o automaty o niskich wygra-
nych, to funkcjonuje szeœædziesi¹t piêæ firm ope-
ruj¹cych tymi automatami. Ale proszê mieæ na
uwadze, ¿e automaty mog¹ byæ lokalizowane tyl-
ko w punktach us³ugowych, handlowych i gastro-
nomicznych. Te automaty s¹ dodatkiem do pod-
stawowej dzia³alnoœci. W zwi¹zku z tym likwida-
cja dwudziestu siedmiu tysiêcy punktów nie bê-
dzie siê wi¹za³a, w ka¿dym razie nie powinna,
z ograniczeniem dzia³alnoœci gospodarczej w sfe-
rze handlowej, gastronomicznej czy us³ugowej.
Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e w tych szeœæ-
dziesiêciu piêciu firmach równie¿ pracuj¹ serwi-
sanci i ci serwisanci nadal bêd¹ mieli zajêcie, choæ
przy ograniczonym rynku, jak równie¿ przy serwi-
sowaniu automatów funkcjonuj¹cych w kasy-
nach.

Szacuje siê w badaniach… Niestety w Polsce
nie prowadzi siê badañ dotycz¹cych uzale¿nieñ
od hazardu, bo te¿ do tej pory nie by³y na to prze-

znaczane œrodki, st¹d w projekcie ustawy zapis
o utworzeniu Funduszu Rozwi¹zywania Proble-
mów Hazardowych, który ma przeznaczaæ œrodki
na profilaktykê i dzia³ania terapeutyczne, ale rów-
nie¿ informacyjne i badawcze. W Polsce tysi¹c sto
szeœædziesi¹t dziewiêæ osób jest hospitalizowa-
nych w wyniku trwa³ego uzale¿nienia od hazardu.
To jest wierzcho³ek góry lodowej. Z badañ, które
przeprowadzono w Szwecji, wynika, ¿e spoœród
m³odzie¿y miêdzy piêtnastym a dwudziestym
pi¹tym rokiem ¿ycia 5–7% populacji jest uzale¿-
nionych od hazardu.

W wyniku wprowadzenia tej ustawy i zmian
w ustawie o S³u¿bie Celnej do rozdzia³u 6 tej usta-
wy, zatytu³owanego „Szczególne uprawnienia
S³u¿by Celnej”, dodajemy przepisy art. 75b i 75c.
To jest rozdzia³ okreœlaj¹cy, jak sama nazwa
wskazuje, szczególne uprawnienia, czyli te, które
nie s¹ wykonywane w toku kontroli administra-
cyjnej. Kontrola S³u¿by Celnej, opisana w rozdzia-
le 3 w art. 32, wskazuje, ¿e w toku czynnoœci kon-
trolnych funkcjonariusze mog¹ równie¿ filmo-
waæ, rejestrowaæ. W tym przypadku dotyczy to je-
dnak szczególnych uprawnieñ, takich jak posia-
danie broni, jak u¿ywanie œrodków przymusu
bezpoœredniego, jak obserwacja i rejestracja
w miejscach publicznych, przy czym jest to obser-
wacja i rejestracja niejawna. Zapisy s¹ tu adek-
watne do tych, które s¹ w ustawach o Policji
i Stra¿y Granicznej czy wywiadzie skarbowym.
W toku dyskusji miêdzyresortowych w porozu-
mieniu z ministrem sprawiedliwoœci oraz mini-
strem spraw wewnêtrznych i administracji usu-
nêliœmy zapis, ¿e jest to obserwacja niejawna bez
dookreœlania, gdzie ona mo¿e byæ prowadzona, ze
wzglêdu na to, ¿e powsta³aby w¹tpliwoœæ, czy tego
rodzaju obserwacje mo¿na stosowaæ równie¿
w miejscu niepublicznym, w mieszkaniu. Dlatego
zastosowany zosta³ zapis taki jak gdzie indziej, ¿e
tego rodzaju czynnoœci podejmuje siê w miej-
scach publicznych. Wiadomo przecie¿, ¿e nawet
nielegalne gry hazardowe musz¹ byæ organizowa-
ne w miejscu, do którego docieraj¹ zainteresowa-
ne osoby, a wiêc w miejscu do pewnego stopnia
publicznym lub w okolicach miejsca publicznego.
Wobec tego mo¿na bêdzie tego rodzaju czynnoœci
realizowaæ. Ponadto w art. 75c stworzono podsta-
wy prawne do wspó³pracy z innymi s³u¿bami na
wypadek, gdyby zachodzi³a taka potrzeba, a te
czynnoœci by³y niewystarczaj¹ce, tak¿e do pode-
jmowania dzia³añ operacyjnych, kontroli opera-
cyjnej wraz z innymi uprawnionymi s³u¿bami.

Dop³aty. Jak pañstwo mo¿e pamiêtaj¹,
w sierpniu w tej Izbie procedowaliœmy zmianê
ustawy o S³u¿bie Celnej i tam by³a ma³a zmiana
ustawy o grach i zak³adach wzajemnych. Chcie-
liœmy w Ministerstwie Finansów uporz¹dkowaæ
kompetencje w zakresie obszaru gier i zak³a-
dów, poniewa¿ by³y one przyporz¹dkowane ró¿-
nym jednostkom. By³y przyporz¹dkowane, tak
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jest dzisiaj i tak pozostanie, ministrowi finan-
sów, ale zezwolenia na urz¹dzanie czêœci gier
wydawa³ dyrektor izby skarbowej, podatek od
gier pobiera³ naczelnik urzêdu skarbowego,
kontrolê gier wykonywa³ naczelnik urzêdu cel-
nego, co os³abia³o kontrolê i nadzór organów
pañstwa nad tym rynkiem, a na pewno ograni-
cza³o mo¿liwoœci egzekwowania prawa. Mini-
ster finansów zdecydowa³ siê wykorzystaæ mo¿-
liwoœci i potencja³ dzia³ania S³u¿by Celnej, zin-
tegrowaæ te kompetencje w tej jednej admini-
stracji, i nie tworzyæ, tak jak to jest w niektórych
krajach, ¿adnej wyodrêbnionej administracji do
kontroli i nadzoru nad rynkiem gier.

Dlaczego naczelnik urzêdu celnego i dyrektor
izby celnej? Organem podatkowym w zakresie po-
stêpowania jest naczelnik urzêdu celnego, ale je-
dnostk¹ rozliczaj¹c¹ w sposób finansowo-ksiêgo-
wy jest dyrektor izby celnej. To pozwala nam
w mniejszym stopniu anga¿owaæ si³y i œrodki na
czynnoœci finansowo-ksiêgowe, czynnoœci rozli-
czeñ, i nie budowaæ w ka¿dym urzêdzie celnym
wydzia³ów rozliczeñ podatków i ce³. Tak to jest
w przypadku rozliczeñ i ce³, i podatków, ¿e postê-
powanie w pierwszej instancji prowadzi naczelnik
urzêdu celnego, dyrektor izby celnej w drugiej in-
stancji, ale podatki i c³a rozlicza siê tylko w izbie
celnej, czyli w jednostce finansowo-ksiêgowej.

Przepisy dotycz¹ce egzekucji pe³noletnoœci
uczestników gier w przypadku salonów i auto-
matów o niskich wygranych s¹ zawarte w prze-
pisach przejœciowych, poniewa¿ jest to okres
przejœciowy. Jest tam jednoznacznie okreœlone,
¿e w przypadku pierwszego ujawnienia osoby
niepe³noletniej graj¹cej na automatach czy
w salonie to jest kara wykroczenia, natomiast
w przypadku drugiego ujawnienia – cofniêcie
zezwolenia. System kar zosta³ dosyæ restrykcyj-
nie ustawiony. W przypadku urz¹dzania gier
bez zezwolenia, nielegalnie, osoba organizuj¹ca
je traci 100% przychodów, za u¿ytkowanie auto-
matów o niskich wygranych grozi kara admini-
stracja w wysokoœci 12 tysiêcy z³, co odpowiada
szeœciomiesiêcznemu podatkowi od tego auto-
matu. Uczestnik nielegalnie organizowanej gry
traci 100% dochodu uzyskanego z tej gry. Je-
dnoczeœnie pozostaj¹ kompetencje zapisane
w kodeksie wykroczeñ, o czym mówiliœmy, po-
niewa¿ jest to podstawa do dzia³ania Policji
i Stra¿y Miejskiej. Chodzi o to, aby w takich sy-
tuacjach lokalnych, kiedy urz¹dza siê grê w trzy
karty, kiedy nie dzia³aj¹ organy podatkowe czy
S³u¿ba Celna, które mog¹ stosowaæ kodeks kar-
ny skarbowy, mo¿na by³o œcigaæ urz¹dzanie nie-
legalnych gier hazardowych.

Poprosi³bym pana ministra Berka o uzupe³nie-
nie wypowiedzi o kwestie legislacyjne. Ja pozosta-
jê oczywiœcie do dyspozycji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, mo¿e zrobimy tak, Panie Ministrze, ¿e
pytania bêd¹ kierowane do pana, a je¿eli bêd¹
mia³y charakter prawny, to poprosimy potem pa-
na ministra Berka. Dobrze?

Najpierw merytoryczne pytania do pana mini-
stra.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica: To ja wezmê teczkê.)

Proszê, niech pan weŸmie teczkê.
Chwila przerwy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Jacek Kapica: Ju¿ jestem, przepraszam.)
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dwa pytania.
Czy prawd¹ jest, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch lat

liczba automatów o niskich wygranych wzros³a
w naszym kraju o 100%?

Drugie pytanie. O ile zmniejszona zostanie do
roku 2010 liczba punktów, w których prowadzo-
na jest dzia³alnoœæ hazardowa, a w tym automa-
tów o niskich wygranych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Ja te¿ mam dwa pytania Jedno ju¿ zada³em panu

senatorowi sprawozdawcy.
Chodzi³o o to, dlaczego w art. 75b zniknê³o s³o-

wo „niejawne”. O to pytaj¹ celnicy, celnicy prosz¹
nas, ¿eby to pytanie zadaæ.

Pytanie drugie dotyczy kontroli, o których mo-
wa w art. 36 ust. 2 ustawy o S³u¿bie Celnej, to
znaczy, tych które mog¹ byæ wykonywane na pod-
stawie okazywanej legitymacji s³u¿bowej i upo-
wa¿nienia. Stare upowa¿nienia utraci³y wa¿noœæ,
a funkcjonariusze z niewiadomych przyczyn do
dnia dzisiejszego nie otrzymali nowych. I do tego
w³aœnie mam pytanie. Proszê mi objaœniæ, na ja-
kiej podstawie s¹ przeprowadzane kontrole
z art. 36 ust. 2 ustawy o S³u¿bie Celnej. Jakimi
dokumentami obecnie legitymuj¹ siê funkcjona-
riusze wykonuj¹cy te kontrole? Czy podmioty ob-
jête kontrol¹ mog¹ skutecznie uniemo¿liwiæ prze-
prowadzenie czynnoœci kontrolnych? Czy brak
wa¿nego dokumentu nie zostanie wykorzystany
do formalnego podwa¿enia wyników kontroli na
przyk³ad w razie oszustwa podatkowego?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Automaty

o niskich wygranych zosta³y zalegalizowane w ro-
ku 2003. Wtedy funkcjonowa³y tysi¹c trzysta
trzydzieœci trzy automaty, w roku 2004 zareje-
strowano ich dziesiêæ tysiêcy trzysta dziewiêæ. Je-
¿eli mamy liczyæ procentowo, to mo¿na mówiæ
o wzroœcie o 1000%. W roku 2005 by³o ich dwa-
dzieœcia cztery tysi¹ce piêæset, co daje wzrost
o 135%, w 2006 – trzydzieœci cztery tysi¹ce dzie-
wiêæset, wzrost o 40%, w 2007 – piêædziesi¹t ty-
siêcy szeœæset, wzrost o 42%, w 2008 – siedem-
dziesi¹t piêæ tysiêcy szeœæset, wzrost o 50%. Tu,
myœlê, nie chodzi o to, jaki jest wzrost w ostatnich
dwóch latach, tylko o skalê przyrostu w ostatnich
szeœciu latach. Automaty s¹ rejestrowane i ka¿dy
prawid³owo certyfikowany automat, ka¿dy, który
spe³nia wymogi formalne, musi zostaæ zarejestro-
wany. St¹d dzisiaj mamy tak¹ skalê problemu. To
s¹ automaty zarejestrowane, czyli te, które posia-
daj¹ œwiadectwo badania. Jeœli idzie o eksploato-
wane, to jest ich czterdzieœci dziewiêæ tysiêcy. We-
d³ug naszych szacunków, na polskim rynku mog-
libyœmy oczekiwaæ pojawienia siê nawet stu piêæ-
dziesiêciu tysiêcy automatów w ci¹gu najbli¿-
szych dwóch lat, a wiêc jest najwy¿szy czas, aby
zareagowa³y organy pañstwa. W Niemczech fun-
kcjonuje dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy, w Hiszpa-
nii dwieœcie dwadzieœcia tysiêcy automatów. Sko-
ro dzisiaj jest to skala dostrzegana publicznie, to
myœlê, ¿e to jest ten najbardziej odpowiedni czas
na zareagowanie.

Je¿eli weŸmiemy pod uwagê wygaszanie, czyli
zakoñczenie funkcjonowania, zezwoleñ na auto-
maty o niskich wygranych i zezwoleñ na salony
gier, to trzeba powiedzieæ, ¿e w tej chwili wyda-
nych jest piêæset dwadzieœcia zezwoleñ. Jedno ze-
zwolenie obejmuje mniej wiêcej dziewiêædziesi¹t
punktów automatów, Tak wiêc w przysz³ym roku
zostan¹ wygaszone, przestan¹ byæ aktywne sto
cztery zezwolenia na oko³o dziesiêæ tysiêcy auto-
matów, w roku 2011 – szeœædziesi¹t zezwoleñ na
piêæ tysiêcy dwieœcie automatów, w roku 2012 –
szeœædziesi¹t piêæ zezwoleñ na piêæ tysiêcy szeœ-
æset automatów, w 2013 – szeœædziesi¹t cztery ze-
zwolenia na piêæ tysiêcy czterysta automatów,
w 2014 – sto szesnaœcie zezwoleñ na dziesiêæ ty-
siêcy automatów, w roku 2015 – sto jedenaœcie
zezwoleñ na dziesiêæ tysiêcy szeœæset automatów.

My rejestrujemy zezwolenia, natomiast liczba
automatów to liczba przybli¿ona. W jednym pun-
kcie œrednio jest… Mamy dwadzieœcia siedem ty-

siêcy punktów i czterdzieœci dziewiêæ tysiêcy au-
tomatów, czyli w jednym punkcie s¹ mniej wiêcej
dwa automaty. Wygaœniêcie zezwoleñ na salony
gier bêdzie mia³o nastêpuj¹cy przebieg: w roku
2010 – dwadzieœcia dwa zezwolenia, czyli dwa-
dzieœcia dwa salony, bo jedno zezwolenie to jeden
salon, w roku 2011 – piêtnaœcie, w roku 2012 –
siedemdziesi¹t szeœæ, w roku 2013 – czterdzieœci
cztery, w roku 2014 – szeœædziesi¹t dziewiêæ, w ro-
ku 2015 – piêædziesi¹t szeœæ, w roku 2016 – czte-
ry. Obecnie funkcjonuje dwieœcie osiemdziesi¹t
szeœæ salonów.

Kiedy pracowaliœmy nad projektem, wpisaliœ-
my do ustawy o S³u¿bie Celnej niejawne nadzoro-
wanie, ale tylko w zakresie karnym skarbowym.
Realizacja tego niejawnego nadzorowania by³a
obwarowana uzyskaniem zgody s¹du na realiza-
cjê takich czynnoœci, ale jednoczeœnie nie by³o
tam dookreœlone, ¿e tego rodzaju dzia³ania s¹ rea-
lizowane tylko w miejscach publicznych. W zwi¹z-
ku z tym mo¿na by³o domniemywaæ, ¿e one s¹ rea-
lizowane równie¿ w miejscach prywatnych, rów-
nie¿ w mieszkaniach, i z tego wynika³o wprowa-
dzenie kontroli i wyra¿ania zgody przez s¹d. Po-
niewa¿ w toku konsultacji z ministrem sprawied-
liwoœci i ministrem spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji wyjaœniliœmy, ¿e by³by to precedens, bo
inne s³u¿by na ten typ dzia³añ nie uzyskuj¹ zgody
s¹dowej, gdy¿ jest to dzia³anie jakby przed dzia³a-
niami operacyjnymi, st¹d dookreœliliœmy szerszy
katalog przestêpstw i przestêpstw skarbowych,
w których mog¹ byæ realizowane te dzia³ania, ale
jednoczeœnie wskazaliœmy, ¿e mog¹ byæ to dzia³a-
nia w miejscach publicznych. Proszê byæ pew-
nym, ¿e bêd¹ to dzia³ania, zarówno jawne, jak
i niejawne, powiedzia³bym nawet, ¿e przede wszy-
stkim dzia³ania niejawne, bo dzia³ania jawne wy-
nikaj¹ z innego przepisu, co wskaza³em, wynikaj¹
one z realizacji kontroli administracyjnej… Je-
dnoczeœnie wskazaliœmy, ¿e dyrektor zarz¹dza te-
go typu obserwacje, a w przypadku, kiedy zgro-
madzono materia³y, które nie bêd¹ wykorzystane
w dalszym postêpowaniu, te materia³y podlegaj¹
zniszczeniu.

Pragnê pañstwa zapewniæ, ¿e upowa¿nienia
w izbach celnych s¹. Ta zmiana wynika³a z faktu,
¿e wraz z wejœciem w ¿ycie 31 paŸdziernika usta-
wy o S³u¿bie Celnej musieliœmy wprowadziæ ca³y
katalog rozporz¹dzeñ wykonawczych, równie¿
rozporz¹dzenie w zakresie upowa¿nieñ, i poprze-
dnie straci³y wa¿noœæ. Nawet je¿eli gdzieœ siê zda-
rzy³o, ¿e upowa¿nienia by³y w terminie póŸniej-
szym, to i tak funkcjonariusze S³u¿by Celnej mo-
g¹ wykonywaæ kontrole na legitymacjê. W przy-
padku, kiedy zachodzi koniecznoœæ dostarczenia
takiego upowa¿nienia, jest siedem dni na dostar-
czenie upowa¿nienia organowi kontrolnemu,
a w przypadku, kiedy by³aby to kontrola na legity-
macjê i nast¹pi³oby ujawnienie przestêpstwa, nie
dostarcza siê upowa¿nienia, bo wtedy po prostu

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.
204 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grach hazardowych



wszczyna siê postêpowanie karne skarbowe i to
jest kontrola tylko i wy³¹cznie na legitymacjê.
Dziêkujê.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, czy ja mogê tylko króciutko zapytaæ? Ju¿
nie bêdê zadawa³ wiêcej pytañ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym, co pan po-

wiedzia³, rodzi siê jeszcze jedno pytanie.
Czy od momentu pojawienia siê informacji me-

dialnych o tak zwanej aferze hazardowej czy te¿
póŸniej o samej konferencji pana premiera po-
œwiêconej podejmowanym dzia³aniom zmierza-
j¹cym do ograniczenia hazardu w naszym kraju,
by³y wydawane jakiekolwiek zezwolenia na pro-
wadzenie tego typu dzia³alnoœci? Czyli czy by³y
one wydawane w ci¹gu tego ostatniego miesi¹ca?
Czy od momentu, kiedy rozpoczê³a siê ta procedu-
ra legislacyjna w rz¹dzie, by³y wydawane zezwole-
nia na prowadzenie tego typu dzia³alnoœci? Wia-
domo, ¿e od 1 stycznia to wszystko bêdzie konce-
sjonowane.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ do pytania, które senatorowi

sprawozdawcy zada³ pan senator Ryszka. Przepi-
sy przejœciowe… Bo pad³o pytanie, jak bêd¹ ure-
gulowane sankcje wobec salonów gier. Wskaza³
pan minister, ¿e to jest w przepisach przejœcio-
wych. Nie znalaz³em tam kar adekwatnych do te-
go, o czym obecnie wprowadzane przepisy bêd¹
mówi³y, to znaczy, tego, ¿e dwukrotne stwierdze-
nie bêdzie skutkowa³o pozbawieniem koncesji.
Nie ma tego, przynajmniej teraz tak na szybko te-
go nie znalaz³em. To pierwsze pytanie, zwi¹zane
z tym pytaniem, które ju¿ pad³o.

A drugie moje pytanie jest takie. Co by³o powo-
dem, ¿e przedstawiono nam ustawê, która liczy
szeœædziesi¹t trzy strony… Senat otrzyma³ to dziœ
rano, praktycznie jesteœmy czêœciowo z tym za-
poznani, bo trudno, ¿eby dog³êbnie poznaæ ten
materia³. Co by³o powodem zamieszczenia wszys-
tkich uregulowañ w tej nowej ustawie, tego, ¿e nie
pokuszono siê na przyk³ad o nowelizacjê, która by
wprowadza³a tylko te dwa elementy, wa¿ne z pun-

ktu widzenia koñcz¹cego siê roku? Mam na myœli
wprowadzenie stawek podatkowych i likwidacjê
wydawania kolejnych koncesji i zezwoleñ. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy rz¹d rozwa¿a³, jak sfinan-

sowaæ leczenie uzale¿nienia od hazardu? Do-
stêpnoœæ hazardu jest du¿a, wobec czego coraz
wiêksza jest liczba uzale¿nionych od hazardu.
Pan poda³ liczbê dwustu piêædziesiêciu osób
i mówi³, ¿e to jest wierzcho³ek góry lodowej. Czy-
ta³am, ¿e to jest tysi¹c osób i wiêcej, dane s¹ ró¿-
ne, myœlê, ¿e w zale¿noœci od tego, czy tê staty-
stykê prowadzi Policja, czy te¿ s³u¿ba zdrowia.
I teraz mamy tak¹ sytuacjê, ¿e Narodowy Fun-
dusz Zdrowia ma deficyty, nie jest w stanie sfi-
nansowaæ w grudniu œwiadczeñ, przynajmniej
niektóre oddzia³y, mamy k³opoty z zakupem
szczepionek, a œwiadomie produkujemy przy-
sz³ych uzale¿nionych od hazardu.

Czy przez Ministerstwo Finansów albo rz¹d
rozwa¿ane by³o, a¿eby wpisaæ jakiœ podatek od
dochodów z hazardu, podatek od hazardu od razu
z przeznaczeniem na leczenie uzale¿nionych od
hazardu? Dlaczego spo³eczeñstwo ma finanso-
waæ leczenie z uzale¿nienia od hazardu, skoro
mamy miejsce, gdzie siê to uzale¿nienie tworzy?
To z tego miejsca powinny p³yn¹æ œrodki na lecze-
nie. Wydaje mi siê, ¿e to by³oby najbardziej spra-
wiedliwe, jeœli ju¿ dopuszczamy œwiadomie do ta-
kiej choroby. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, ju¿ mo¿e krótsze. Je¿eli w ka-
synie znajdzie siê osoba poni¿ej osiemnastu lat,
to kto ponosi konsekwencje? I jak mo¿na je wy-
ci¹gn¹æ, jaki jest system penalizacji? Bo ja tego
siê nie doczyta³am, ale te¿ nie mia³am czasu, mo-
¿e czegoœ nie zauwa¿y³am. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W momencie

opublikowania za³o¿eñ do ustawy organy prowa-
dz¹ce postêpowania dosta³y wskazanie, powie-
dzia³bym, bo s¹ one niezale¿ne w prowadzeniu
postêpowañ, aby nie koñczyæ tych postêpowañ.
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Organ ma szeœæ miesiêcy na przeprowadzenie po-
stêpowania. Procedujemy nad t¹ ustaw¹ w takim
tempie dlatego, aby ograniczyæ wystêpowanie sy-
tuacji, w której organ bêdzie musia³ wydaæ zezwo-
lenie albo w sposób nieuprawniony przed³u¿aæ to
zezwolenie. Na pewno, pragnê o tym pañstwa za-
pewniæ, wraz z ujawnieniem, opublikowaniem
planów rz¹du dotycz¹cych delegalizacji automa-
tów o niskich wygranych i salonów gier ¿adne ze-
zwolenie nie zosta³o wydane. Organ, tak jak mó-
wiê, ma szeœæ miesiêcy i po wejœciu w ¿ycie tej
ustawy, na mocy przepisów zawartych w przepi-
sach przejœciowych, postêpowania o wydanie ze-
zwolenia s¹ umarzane.

Jeœli chodzi o funkcjonowanie przepisów prze-
jœciowych, to pan minister Berek do tego siê od-
niesie.

Pragnê pañstwu równie¿ wyjaœniæ, ¿e ta noweli-
zacja mia³a na celu kompleksowe uregulowanie
funkcjonowania rynku gier. Nie chcieliœmy siê od-
nosiæ tylko do kwestii stawek i delegalizacji hazar-
du ulicznego w perspektywie kilku lat poprzez nie-
wydawanie zezwoleñ czy zmianê koncesji. Ta usta-
wa realizuje i cel fiskalny, i cel spo³eczny. Trudno
by³o dokonaæ tak g³êbokiej nowelizacji obecnej
ustawy i dlatego powsta³a ustawa zupe³nie nowa.
Wprowadziliœmy do niej miêdzy innymi finanso-
wanie profilaktyki i terapii uzale¿nieñ. Leczenie
psychiatryczne w zwi¹zku z uzale¿nieniami prze-
sz³o tysi¹ca osób, jakie trwa dzisiaj, jest finanso-
wane z Narodowego Funduszu Zdrowia. System fi-
nansów publicznych opiera siê na tym, ¿e podatki
s¹ gromadzone i dzielone na dochody w zale¿noœci
od potrzeb i mo¿liwoœci. Nie ma takiego za³o¿enia,
¿e uzale¿nionych od alkoholu leczymy ze œrodków
z podatku od alkoholu, a ofiary wypadków – z po-
datku od wypadków. Zasada kszta³tuj¹ca finanse
publiczne mówi, ¿e wszystkie podatki s¹ groma-
dzone i dzielone na dochody, a nie – ¿e budujemy
sobie szufladki czy oddzielne przegródki, z których
finansujemy realizacjê konkretnych celów. Utrzy-
maliœmy to, co by³o, czyli finansowanie Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promo-
cji Kultury z dop³at od czêœci gier, które podlegaj¹
monopolowi, i stworzyliœmy fundusz leczenia uza-
le¿nieñ, równie¿ po to, ¿eby by³y pieni¹dze w³aœnie
na profilaktykê, na przedstawianie problemów
zwi¹zanych z hazardem.

Jeœli chodzi o osoby poni¿ej osiemnastego roku
¿ycia, to w kasynach funkcjonuje obecnie system
rejestracji goœci, w zwi¹zku z tym nie powinno byæ
takiej sytuacji, ¿e do kasyna wpuszcza siê osobê
poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia. Chcemy ten sys-
tem rozszerzyæ równie¿ na funkcjonuj¹ce salony,
mimo ¿e one w pewnej perspektywie bêd¹, ¿e tak
powiem, wygaszane. Jest to przepis techniczny za-
warty w nowelizacji tej ustawy, która bêdzie mu-
sia³a podlegaæ notyfikacji Unii Europejskiej i za-

cznie funkcjonowaæ dopiero po szeœciu miesi¹cach
od daty og³oszenia. Sankcje s¹ stosowane zarówno
w stosunku do kasyn, jak i do salonów oraz pun-
któw z automatami o niskich wygranych. W przy-
padku ujawnienia tam osoby poni¿ej osiemnaste-
go roku ¿ycia na prowadz¹cego i nadzoruj¹cego ta-
ki punkt jest nak³adany mandat, a w przypadku
drugiego ujawnienia zostaje cofniête zezwolenie
czy koncesja. W kasynach nie zdarza siê, ¿e pod-
czas kontroli ujawnia siê osoby poni¿ej osiemna-
stego roku ¿ycia, w³aœnie ze wzglêdu na rejestracjê
goœci. Tego rodzaju przypadki mia³y miejsce
w punktach z automatami o niskich wygranych
i w salonach. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski, a potem pan sena-

tor Ortyl… Przepraszam, pan senator Skorupa.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, prosi³bym, ¿eby pan, opieraj¹c

siê na tej nowej ustawie, wskaza³ mechanizmy
i procedury zapewniaj¹ce szczelnoœæ notyfikacji
przychodów kasyn, a tym samym – szczelnoœæ no-
tyfikacji przychodów do bud¿etu.

Czy i w jakim zakresie… Dlaczego tu nie s¹
przewidziane na przyk³ad kasy fiskalne, które by
uszczelnia³y tê notyfikacjê przychodów kasyn,
a tym samym – nale¿noœci na rzecz bud¿etu? To
jest podstawowe pytanie.

Pytanie kolejne. Nie bardzo mnie zadowala to, co
powiedzia³ pan senator sprawozdawca odnoœnie do
ustanowienia w ramach praworz¹dnoœci jednego…
Je¿eli chodzi o dop³aty, to nie domniemywa siê tu
kompetencji innego organu fiskalnego poza wska-
zanymwtejustawie czyw innychustawach.Niema
tu mowy ani o kontroli skarbowej, ani o wywiadzie.
Proszê wyjaœniæ mechanizm tych dop³at. I dlaczego
w sprawie podatku od gier jako w³aœciwe organy
przewidziane s¹ w art. 81 tylko i wy³¹cznie – pod-
kreœlam: tylko i wy³¹cznie – urzêdy celne i dyrekto-
rzy izb celnych? Przecie¿ to nie jest element trans-
graniczny, tylko element wewnêtrznego fiskalnego
pozyskiwania œrodków do bud¿etu. Nie bardzo to
rozumiem. I to s¹ moje pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jeszcze pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Na posiedzeniu 29 lipca zada³em panu kilka
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pytañ, miêdzy innymi na temat mo¿liwoœci budo-
wy centrum hazardowego na wzór tych w Stanach
Zjednoczonych: Las Vegas czy te¿ Atlantic City.

Teraz pytam, czy podczas tworzenia tej ustawy
rz¹d bra³ pod uwagê mo¿liwoœæ budowy takiego
centrum, jak w Stanach Zjednoczonych, czy te¿
rz¹d ma dopiero zamiar nad tym popracowaæ. Po-
jawiaj¹ siê ju¿ bowiem informacje, ¿e takie cen-
trum hazardowe ma powstaæ w strefie rosyjskiej,
w Królewcu. Co siê stanie, gdy takie centra hazar-
dowe powstan¹ jeszcze na przyk³ad po stronie s³o-
wackiej czy te¿ za Odr¹ i Bugiem, a w naszym kra-
ju czegoœ takiego nie bêdzie? Jakie straty poniesie
bud¿et pañstwa, je¿eli bêdziemy otoczeni centra-
mi hazardowymi zlokalizowanymi tu¿ za granica-
mi naszego kraju?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Trze-
ba bêdzie za³atwiaæ wizê…) (Weso³oœæ na sali)

Drugi problem, jaki chcia³bym tu poruszyæ, to
kwestia tych trzech kart. Ja w trzy karty nie gry-
wam, ale ka¿dy z nas tutaj chyba ogl¹da³ przygo-
dy Franka Dolasa i jest dobrze zorientowany, na
czym polega ta gra. I myœlê, ¿e nie tylko w Zakopa-
nem, ale w ka¿dym zak¹tku Polski jest to gra bar-
dzo popularna, daj¹ca mo¿liwoœæ oszukania lu-
dzi. Pan jest dobrze zorientowany w tej sprawie…

(Weso³oœæ na sali)
…wiêc gdyby móg³ pan przedstawiæ nam, tak

mniej wiêcej, jak ten problem wygl¹da w skali
pañstwa, tobym siê bardzo cieszy³.

Panie Marsza³ku, mam jeszcze jedno pytanie.
W jakim terminie pan minister powinien odpowie-
dzieæ na pytanie senatora? Zada³em pytanie
29 lipca i do tej pory nie uzyska³em na nie odpo-
wiedzi. Dziêkujê.

(G³os z sali: Las Vegas…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Co do ka-

syn, firmy – organizatorzy gier – maj¹ okreœlone
dokumenty i s¹ obowi¹zane stosowaæ rejestracjê
finansow¹. Zgodnie z przepisami obowi¹zuje ich
rejestracja wymiany ¿etonów w kasie kasyna, jak
równie¿ prowadzenie rejestrów zamkniêcia i ot-
warcia sto³u. Nie mamy tu do czynienia z klasy-
czn¹ sprzeda¿¹ ani us³ug¹, tylko tak naprawdê
z wymian¹ pieniêdzy na ¿etony i strat¹ finanso-
w¹ gracza w wyniku gry, czyli tym, co gracz pozo-
stawi³ w automacie b¹dŸ na stole. Otwarcie auto-

matu i wyjêcie z niego kasety jest rejestrowane
w ksiêgach finansowych prowadz¹cego salon czy
kasyno. Te ksiêgi podlegaj¹ kontroli s³u¿by cel-
nej i maj¹ status dokumentów ksiêgowych, któ-
rych rzetelnoœæ równie¿ jest wymagana. W przy-
padku automatów jest jeszcze licznik rejestru-
j¹cy zarówno liczbê gier, jak i iloœæ wrzuconych
czy przyjêtych œrodków finansowych. Tu kasa
fiskalna nie jest stosowana w ¿adnym z krajów,
w których ocenialiœmy funkcjonowanie systemu
urz¹dzenia gier.

Dop³aty s¹ pobierane tylko od gier liczbowych
oraz loterii pieniê¿nych organizowanych przez To-
talizator Sportowy. I do tej pory Totalizator Sporto-
wy bezpoœrednio zasila³ fundusz kultury fizycznej
i fundusz sportu. Relacje dop³at zrealizowanych do
tych pobranych by³y dot¹d poza jak¹kolwiek kon-
trol¹. Domniemywamy, ¿e spó³ka prawa handlowe-
go pod nadzorem ministra Skarbu Pañstwa rzetel-
nie realizuje ten obowi¹zek, jednak minister finan-
sów, chc¹c byæ pewnym i jednoczeœnie realizuj¹c
swoje zadania, stwierdzi³, ¿e je¿eli s¹ to fundusze
ministra kultury i ministra sportu, to te dop³aty bê-
d¹ pobieraæ organy podatkowe. Urz¹d celny te¿ jest
organem podatkowym, bo pobiera podatek akcyzo-
wy. To nie jest ju¿ klasyczny organ celny w rozumie-
niu tylko prawa celnego. On równie¿ bêdzie mia³
prawo kontrolowania prawid³owoœci wywi¹zywania
siê z tegoobowi¹zkuprzezTotalizatorSportowy.To-
talizator Sportowy jest jednym z uczestników rynku
i akurat ma status spó³ki prawa handlowego, której
w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa, co nie znaczy, ¿e
nie powinien on podlegaæ takim samym regu³om
kontroli i organizacji rynku gier, jak inni uczestnicy
tego rynku. Urzêdy celne, jak ju¿ nadmieni³em,
w swym zakresie kompetencji maj¹ du¿o wiêcej ni¿
tylko c³o. To jest podatek akcyzowy i obrót wyroba-
mi akcyzowymi w skali Unii Europejskiej i poza ni¹.
To jest czêœæ wspólnej polityki rolnej i obrót towara-
mi podlegaj¹cymi dop³atom wspólnej polityki rolnej
i kontroli z tego tytu³u. Wczeœniej, od 2003 r., urzê-
dy celne kontrolowa³y nielegalne urz¹dzanie gier na
automatach o niskich wygranych, jednak tak na
prawdê by³a trudnoœæ ze zidentyfikowaniem pra-
wid³owoœci deklarowanych przychodów – tych, któ-
re s¹ rejestrowane przez liczniki automatu, i tych,
które s¹ deklarowane w sprawozdaniach. Zry-
cza³towany podatek od gier pobiera urz¹d skarbo-
wy. Najgorsze, co mo¿e byæ, dla organów pañstwa
jest takie pomieszanie kompetencji, bo wtedy rów-
nie¿ informacja nie jest zbierana w jednym miejscu
i kilka organów jest kompetentnych, ka¿dy w in-
nym zakresie.

Jeœli chodzi o centra hazardowe, to pragnê pa-
na senatora zapewniæ, ¿e celem polskiego rz¹du
nie jest konkurowanie o atrakcyjnoœæ lokalizacji
centrów hazardowych. Tak wiêc, je¿eli takowe po-
wstanie w Kaliningradzie, w Królewcu, to na pew-
no takie nie powstanie w Olsztynie. Za³o¿eniem
tej ustawy jest ograniczenie funkcjonowania oœ-
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rodków gier, kasyn oraz, w pewnej perspektywie,
znikanie z naszych ulic automatów i salonów gier.
A oczywiœcie w Unii Europejskiej jest swoboda
przep³ywu osób, w zwi¹zku z czym, je¿eli coœ ta-
kiego powstanie poza naszymi granicami pañ-
stwa, obywatele bêd¹ mieli prawo siê tam prze-
mieszczaæ. Ale celem polskiego rz¹du nie jest kon-
kurowanie o rozwój centrów hazardowych.

Je¿eli nie odpowiedzia³em panu senatorowi, to
przepraszam. Pewnie mi to umknê³o, a pracowni-
cy nie przekazali mi tej informacji. Sprawdzê ste-
nogram z tamtego posiedzenia i spróbujê odpo-
wiedzieæ.

Co do gry w trzy karty to pewnie jest tak, ¿e
w takich miejscach, jak bazary czy gie³dy samo-
chodowe, organizuje siê tego rodzaju gry. My kon-
centrujemy siê na powa¿niejszych sprawach,
zwi¹zanych z organizacj¹ gier hazardowych w tro-
chê wiêkszej skali. Ale na ka¿dym bazarze czy ka-
¿dej gie³dzie stra¿ miejska i policja mog¹ stosowaæ
kodeks wykroczeñ, w którym nielegalne urz¹dza-
nie gier hazardowych jest penalizowane. To jest
taki obszar, ¿e tu s³u¿by lokalne musz¹ podejmo-
waæ kontrolê. Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Przepraszam, Panie Marsza³ku, ale jeszcze pro-

si³bym pana ministra o skonkretyzowanie. Pytanie
by³o ogólne, o szczelnoœæ. Za niewystarczaj¹c¹
uwa¿am odpowiedŸ w zakresie sprawozdawczoœci.
Ja tu tej szczelnoœci nie widzê, bo co prawda obrót
¿etonami i pieni¹dzem gotówkowym jest objêty
ksiêgowoœci¹, ale krupier czy kasjer mo¿e to wpi-
saæ do ksiêgi albo tego nie wpisaæ. Chodzi mi o au-
tomatyczny system rejestracji obrotu ¿etonami.
Mo¿na daæ jeden ¿eton i go zaksiêgowaæ albo go nie
zaksiêgowaæ. A przypomnê, ¿e od ka¿dego ¿etonu
jest 25% przy monopolu i 10% w ramach dop³at.
Taki jest przychód do bud¿etu.

W zwi¹zku z tym, gdzie tu jest szczelnoœæ? Czy
istnieje mo¿liwoœæ eliminacji pozaksiêgowego ob-
rotu ¿etonami i pieni¹dzem gotówkowym w kasy-
nie gry?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
W kasynie gry nie ma dop³at. W zwi¹zku z tym,

je¿eli pan senator pyta o to, czy na tym bud¿et…
(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o kwestiê

kontroli.)
W przypadku kasyn jest monitoring audiowi-

zyjny. To jest rejestrowane zarówno tam, gdzie siê
urz¹dza gry, jak i tam, gdzie wymienia siê ¿etony
w kasie. Jest to nagrywane i jest to archiwizowa-
ne. W zwi¹zku z tym jest równie¿ mo¿liwoœæ skon-

trolowania tego, co siê dzia³o w miêdzyczasie, kie-
dy akurat kontroli nie by³o, w momencie, gdy roz-
licza siê kasê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Domniemanie, ¿e ktoœ mo¿e nie zaewidencjo-

nowaæ przychodu, mo¿na przyporz¹dkowaæ ka¿-
dej dzia³alnoœci gospodarczej. Prawda?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest. W³aœnie
dlatego pytam.)

W kasynie mamy system rejestracji obrazu
i chcemy go wprowadziæ równie¿ w salonie. To
nam uszczelni system. Wtedy bêdziemy w stanie
sprawdziæ, czy zaewidencjonowano tyle, ile na
przyk³ad przeliczono na stole.

(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem, ¿e nie
ma systemu automatycznego rejestrowania.)

Nie, nie ma.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Rejestrowania przychodów czy wydanych…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie. Wydanych

¿etonów i obrotu miêdzy ¿etonami a pieniêdzmi.
Nie ma?)

(Rozmowy na sali)
Jako takiego nie ma. On funkcjonuje tylko

w automatach.
(Senator Piotr Andrzejewski: Nale¿y postulo-

waæ, ¿eby by³.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl, a potem pan senator Wojcie-

chowski.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, oczywiœcie ja ju¿ o kasy fiskal-

ne nie bêdê pyta³, ale prosi³bym o to, aby pan mi-
nister odpowiedzia³ – byæ mo¿e na piœmie, bo to,
moim zdaniem, wymaga analizy – czy technicznie
jest mo¿liwe, ¿eby kasy fiskalne by³y. Bo odpo-
wiedŸ pana ministra na pytanie pana senatora
Andrzejewskiego by³a jak gdyby tak¹ obron¹ pew-
nego zwyczaju, który panuje. Prawda? Rozu-
miem, ¿e na pewno jest to jakiœ problem. Pro-
si³bym o odpowiedŸ na pytanie, czy technicznie
jest to mo¿liwe. To pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie jest takie. Mam szacu-
nek dla pana ministra za postawê, jak¹ wyka-
zywa³ w trakcie tego ca³ego negatywnego proce-
su, który wytworzy³ siê wokó³ ustawy hazardo-
wej w poprzedniej wersji ni¿ ta, która tu siê po-
jawi³a.

Chcia³bym tylko zapytaæ, jakie by³y powody
wycofania siê pana ministra z kontroli niejawnej
w odniesieniu do s³u¿b celnych. W tej wersji jest
ró¿nica miêdzy 6 listopada a po 6 listopada. 10 lis-
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topada zwróci³ siê pan do pana sekretarza Macie-
ja Berka o usuniêcie tej niejawnoœci. Ja rozu-
miem, ¿e etap rozpoznawczy dopuszcza tê nieja-
wnoœæ dla s³u¿b celnych, ale pamiêtajmy o tym, ¿e
etap operacyjny te¿ jest niezmiernie wa¿ny.
W dziedzinie hazardu wyœcig techniki i technolo-
gii, kto kogo przechytrzy, ci¹gle trwa. A hazard
z samej swej natury ¿yje w symbiozie ze œwiatem
przestêpczym. Dlatego myœlê, ¿e powinniœmy
dbaæ o to, aby przestêpczoœæ by³a z tego po prostu
w jak najwiêkszym stopniu wyeliminowana.
S¹dzê, ¿e wszyscy jesteœmy œwiadomi, i¿ tylko
dlatego, ¿e chcemy to jakoœ legalizowaæ i kontro-
lowaæ, to regulujemy. Bo hazard sam w sobie jest
negatywny.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica: Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze momencik.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Jacek Kapica: A wiêc tak: na pewno nie musi-
my…)

Panie Ministrze, mo¿e jeszcze pan senator Woj-
ciechowski zada pytanie. Bêdzie szybciej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica: A, przepraszam bardzo.)

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Dotychczasowa ustawa by³a bodaj¿e tylko
raz kontrolowana przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
w zakresie skutecznoœci samej ustawy i w zakre-
sie problemów, jakie wychodz¹ w trakcie jej stoso-
wania. Czy problemy, które wysz³y podczas kon-
troli, zosta³y w jakiœ sposób rozwi¹zane? I czy ta
ustawa zapobiega sytuacjom, które wysz³y w tej¿e
kontroli NIK? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, odnoœnie do automatów
o tak zwanych niskich wygranych. Celowo mó-
wiê o tak zwanych niskich wygranych, bo z tego,
co wiem i co mo¿na by³o jakiœ czas temu prze-
czytaæ w prasie, bardzo czêsto software tych au-
tomatów jest podmieniany i one tak naprawdê
nie s¹ ju¿ automatami o niskiej wygranej, bo,
niestety, przekraczaj¹ ten próg. Wed³ug infor-
macji prasowych, jest to dosyæ powszechne zja-
wisko. Jak to wygl¹da naprawdê? Czy minister-
stwu jest znana skala tego zjawiska? I czy ta
ustawa, przede wszystkim, jak rozumiem,
w okresie najbli¿szych lat, rozwi¹zuje ten pro-
blem lub mu przeciwdzia³a, a jeœli tak, to w jaki
sposób? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Co do rozpatry-

wania koniecznoœci instalowania kas fiskalnych –
na pewno nie musimy tego rozpatrywaæ w przy-
padku automatów. Automat w pewnym sensie
ma funkcjonalnoœæ kasy fiskalnej, bo rejestruje
zarówno wrzucane pieni¹dze czy ¿etony, jak i wy-
p³acane.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jasne.)
Je¿eli mówimy o wp³acie czy wyp³acie w celu

gry przy stole, to musimy mieæ na uwadze to, ¿e
bêdzie musia³a to byæ funkcjonalnoœæ, która po-
zwoli zarejestrowaæ zarówno wymianê gotówki na
¿etony, jak i z powrotem, ¿etonów na gotówkê.
Przy tym tak naprawdê nie wiemy, który klient
kiedy jak¹ kwotê wymieni. To pozwoli nam ustaliæ
tylko bilans kasy. Prawda? Ale dopuszcza siê jesz-
cze tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e gracze wymieniaj¹ pie-
ni¹dze na stole. To funkcjonuje, to normalny zwy-
czaj podczas gry w kasynie, ¿e w toku gry gracze
wymieniaj¹ pieni¹dze na ¿etony na stole czy ob-
stawiaj¹ od razu bezpoœrednio gotówkê, wymie-
niaj¹c j¹ u krupiera. No i tu mamy ju¿ k³opot
z wprowadzeniem czegoœ, co bêdzie rejestrowa³o
te przychody, tu jest trochê wiêcej komplikacji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Te¿ powinno byæ
rejestrowane.)

Ja bym prosi³… Je¿eli takie s¹ oczekiwania pa-
na senatora, to odniesiemy siê do tego na piœmie,
identyfikuj¹c zarówno pewne k³opoty czy proble-
my, jak i ewentualne korzyœci p³yn¹ce z tego roz-
wi¹zania.

W projekcie ustawy wpisaliœmy w art. 75b kon-
trolê niejawn¹ S³u¿by Celnej w zakresie spraw kar-
nych skarbowych, przy czym realizacja tych dzia³añ
mia³a byæ podjêta za zgod¹ s¹du. Mog³a byæ realizo-
wana zarówno w miejscach publicznych, jak
i w miejscach prywatnych. Jak pañstwu powiedzia-
³em, w toku dyskusji z ministrem sprawiedliwoœci
i ministrem spraw wewnêtrznych zidentyfikowaliœ-
mysobieproblemy i zagro¿enia. Problemby³ taki, ¿e
do spraw mniejszej wagi, mniejszej wagi, czyli pode-
jmowania obserwacji, anga¿owalibyœmy organ
s¹du. Inne s³u¿by do tego typu dzia³añ nie anga¿uj¹
s¹du, a my tu wpisaliœmy organ s¹du ze wzglêdu na
ochronê prywatnoœci. I zderzyliœmy siê tu z proble-
mem aanga¿owania s¹du.

Drugi element, który nam uzmys³owiono, to
niebezpieczeñstwo realizowania tego typu obser-
wacji w miejscach prywatnych. Chodzi o problem
zwi¹zany z legalizacj¹ dokumentów funkcjona-
riusza, który wejdzie na teren prywatny i jego bez-
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pieczeñstwo podczas realizacji przez niego tej
czynnoœci. W miejscach prywatnych s¹ to niew¹t-
pliwie du¿o bardziej skomplikowane dzia³ania.
Oczywiœcie istnieje ryzyko, ¿e gdzieœ bêdzie orga-
nizowane kasyno, ¿e grupa przestêpcza bêdzie dla
okreœlonego grona je organizowa³a. Jako szef
S³u¿by Celnej mia³em zaakceptowaæ rozwi¹zanie,
¿e funkcjonariusz celny – bez uprawnieñ, bez le-
galizowania dotycz¹cego danych osobowych, bez
stosownego zabezpieczenia – wejdzie tam celem
obserwacji i rejestracji. Uzna³em jednak, ¿e lepiej
rozszerzyæ katalog przestêpstw, w przypadku któ-
rych funkcjonariusze mog¹ stosowaæ obserwacjê
i rejestracjê, ale ograniczyæ j¹ do miejsc publicz-
nych i stworzyæ podstawê prawn¹ do realizacji te-
go razem z innymi s³u¿bami. Dziêki temu bêdzie-
my mogli robiæ to samo wraz z nimi, nie tylko za
ich poœrednictwem, ale wraz z nimi, z poczuciem
bezpieczeñstwa wynikaj¹cym zarówno z legalizo-
wania dzia³alnoœci danej osoby to realizuj¹cej, jak
i z tego, ¿e jeœli realizowane bêdzie to w miejscu
prywatnym, które stwarza³oby zagro¿enie, to za-
pewnia³oby siê odpowiedni poziom bezpieczeñ-
stwa funkcjonariuszowi celnemu. Przeprowadzi-
liœmy tak¹ analizê; pañstwo mog¹ oceniæ, czy to
jest w³aœciwe rozstrzygniêcie, czy nie. Przy tym ta
obserwacja z art. 75b jest obserwacj¹ niejawn¹, to
znaczy, funkcjonariusz wystêpuje bez umundu-
rowania i nie ujawnia tego, ¿e rejestruje, bo nie
ma siê komu ujawniaæ, je¿eli to jest w miejscu
publicznym. Na pewno mo¿emy powiedzieæ, ¿e
ka¿dy oœrodek gier jest miejscem publicznym.
Mo¿emy mieæ do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e au-
tomaty bêd¹ przenoszone na zaplecza zak³adów
gastronomicznych, ale zak³ad gastronomiczny te¿
jest miejscem publicznym. Kiedy przeprowadzi-
liœmy tak¹ analizê, jako szef s³u¿by podj¹³em tego
typu decyzjê.

Je¿eli mo¿na… Zaraz skoñczê, ale by³o jeszcze
pytanie dotycz¹ce Najwy¿szej Izby Kontroli. Tamte
zalecenia Najwy¿szej Izby Kontroli zosta³y wyko-
nane. Gdyby nie zosta³y wykonane, gdyby te zale-
cenia nie zosta³y spe³nione, to ca³y czas podlegali-
byœmy monitorowaniu. Tamte zalecenia by³y wy-
konane. Wyci¹gnêliœmy równie¿ wnioski z fun-
kcjonowania tego rynku sprzed 2003 r., kiedy
w pewnym sensie mieliœmy do czynienia z tym sa-
mym. Wtedy automaty o niskich wygranych nie
by³y dopuszczone, ale funkcjonowa³y w szarej
strefie. St¹d taka troska o to, ¿eby te przepisy by³y
rygorystyczne i szczelne, ¿eby nie mo¿na by³o sobie
organizowaæ gier na urz¹dzeniach komputero-
wych. Co do automatów o niskich wygranych, to
mogê przyznaæ, ¿e faktycznie jest tak – trudno oce-
niæ, jaka jest tu skala – ¿e automaty o niskich wy-
granych maj¹ funkcjê kumulacji i przekraczania
stawek. Dlatego w kwietniu 2008 r. podjêliœmy ini-
cjatywê dotycz¹c¹ zmiany rozporz¹dzenia o zasa-

dach rejestracji, certyfikacji i wymaganiach te-
chnicznych automatów do gier. To rozporz¹dzenie
ze wzglêdu na to, ¿e jest przepisem technicznym,
musia³o byæ notyfikowane w Unii Europejskiej.
Wesz³o ono w ¿ycie w lutym tego roku i od lutego te-
go roku zarejestrowano ledwie dwieœcie automa-
tów. Wobec tego ju¿ pañstwo widz¹, jaka jest skala
zmniejszenia, je¿eli tworzymy dobre przepisy do
stawianych ustaw¹ wymagañ. Z kolei w wyniku
prac w Sejmie wprowadzono przepis, ¿e je¿eli or-
gan kontroli zidentyfikuje automat o niskich wy-
granych, który przekracza stawkê gry b¹dŸ wygra-
n¹, to ujawnienie tylko tego jednego automatu wy-
starczy do cofniêcia zezwolenia. Taka poprawka
zosta³a w Sejmie przyjêta i bêdzie stosowana. Wy-
starczy jeden automat, ¿eby cofn¹æ ca³e zezwole-
nie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz, a potem pan senator

Szewiñski.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, co prawda niektóre pytania do-

tyka³y ju¿ tej problematyki, ale nie us³ysza³em je-
dnoznacznej dla mnie odpowiedzi. Proszê wyba-
czyæ treœæ pytania, ale z uwagi na krótki czas nie
by³em w stanie przeanalizowaæ osobiœcie ustawy.
Zaniepokoi³ mnie jednak artyku³ w jednym
z dzienników ogólnopolskich, który informowa³
o tym, ¿e oto celnicy wyprowadzani s¹ z salonów
gier, z kasyn. Celnicy zostali oddelegowani do
tych¿e salonów ustaw¹ w 2001 r. A zatem, mimo ¿e
godzê siê z tym, ¿e ustawa zmierza we w³aœciwym
kierunku – chodzi o ograniczanie liczby punktów,
w których hazard mo¿e siê odbywaæ, oraz pewne
próby zmierzaj¹ce do uszczelnienia systemu po-
datkowego i celnego – niepokoi mnie to, dlaczego
akurat teraz, moc¹ tej ustawy, rezygnuje siê z od-
delegowania celników do pe³nienia s³u¿by w tych
punktach, w których bêd¹ odbywaæ siê gry hazar-
dowe. Tym jestem zaniepokojony. Wiadomo, ¿e za-
zwyczaj w szczegó³ach kryje siê ca³a istota sprawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Szewiñski.
(Senator Andrzej Szewiñski: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku. Panie Ministrze…)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jeszcze raz pod-

kreœlê, ¿e chodzi mi o to, jakie pobudki spowodo-
wa³y zrezygnowanie z pracy funkcjonariuszy cel-
nych w salonach gier.)

Proszê bardzo.
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Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce tego,

czy w procedowanej ustawie s¹ zawarte ograni-
czenia dotycz¹ce hazardu, gier bukmacherskich,
które s¹ prowadzone przez internet, poniewa¿, jak
wszyscy tu wiemy, setki tysiêcy osób mo¿e upra-
wiaæ hazard, nie wychodz¹c z domu, i tam obsta-
wiaæ zak³ady ró¿nego rodzaju. I czy s¹ jakieœ ogra-
niczenia zwi¹zane z pewn¹ implementacj¹ regu-
lacji unijnych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Staramy siê tak kszta³towaæ

S³u¿bê Celn¹, aby ona dzia³a³a w sposób bardziej
dynamiczny, niezapowiedziany i efektywny. Do tej
pory kontrola w salonach czy kasynach by³a kon-
trol¹ sta³¹, to znaczy funkcjonariusz celny spêdza³
tam dwanaœcie godzin, wykonuj¹c czynnoœci tylko
w czêœci tego czasu. Ten katalog czynnoœci zwi¹za-
ny by³ ze sprawdzaniem otwarcia kasy, zamkniê-
cia kasy, zamkniêcia sto³u czy kontroli zaœwiad-
czeñ o wygranych. W przypadku salonów z auto-
matami ta kontrola tak naprawdê ogranicza³a siê
do kontroli wyjêcia kasety z automatów.

Myœmy ju¿ w ubieg³ym roku odeszli od perma-
nentnego, sta³ego nadzoru w salonach, poniewa¿
automaty s¹ tam w³¹czone w system rozliczenio-
wy wp³at i wyp³at, a jednoczeœnie maj¹ liczniki,
na których mo¿na sprawdziæ, ile pieniêdzy wp³a-
cono, ile wyp³acono, nie trzeba nawet fizycznie
byæ przy wyjêciu kasety. I gdy w ubieg³ym roku
wyszliœmy z tych salonów, w toku realizacji tego
w sposób doraŸny, niezapowiedziany, nie ziden-
tyfikowaliœmy takich nieprawid³owoœci, ¿e by³y-
by ró¿ne wskazania liczników i ró¿ne kwoty zare-
jestrowane w dokumentach ksiêgowych. W ka-
synach, tak jak powiedzia³em, utrzymywaliœmy
to rozwi¹zanie do czasu wejœcia ustawy o S³u¿bie
Celnej. Teraz rozporz¹dzenie ministra finansów
z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wy-
konywanych przez S³u¿bê Celn¹ w zakresie
urz¹dzania i prowadzenia gier i zak³adów wza-
jemnych okreœla, na czym ta kontrola doraŸnie
polega. Po pierwsze, polega na bezpoœrednim
uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czyn-
noœciach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ objêt¹ kon-
trol¹ – a wiêc nadal funkcjonariusze bêd¹ mogli
uczestniczyæ, w sposób niezapowiedziany, w te-
go rodzaju czynnoœciach; po drugie, polega ona
na kontroli dokumentacji, dokumentów oraz

urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ objêt¹ kon-
trol¹; po trzecie, na kontroli prawid³owoœci i ter-
minowoœci wp³at podatku od gier. Kolejnym ele-
mentem jest kontrola, o której mowa w ust. 1
pkt 2 rozporz¹dzenia, a mo¿e polegaæ w szczegól-
noœci na udziale funkcjonariusza celnego w: ot-
warciu i zamkniêciu sto³ów do gry w kasynie gry;
w obliczaniu rezultatów gier na sto³ach do gier
i na automatach; w obliczaniu przychodów do
gier na automatach o niskich wygranych; w rozli-
czeniu ¿etonów i gotówki w kasynie gry. Do tej
pory nie by³o tak, ¿e funkcjonariusz celny czy
urzêdnik siedzia³ w kasie kasyna czy sta³ za ra-
mieniem krupiera, ale tak naprawdê siedzia³
w pomieszczeniu na zapleczu i od czasu do czasu
wykonywa³ te czynnoœci. Chcieliœmy jednak
i chcemy wykorzystaæ te zasoby ludzkie w du¿o
bardziej efektywny sposób: aby z jednej strony
funkcjonariusz uczestniczy³ w sposób niezapo-
wiedziany w tych czynnoœciach, ale z drugiej
strony, aby w pozosta³ym zakresie wykonywa³
kontrolê rynku, kontrolê automatów do gier
w punktach automatów o niskich wygranych.
Nie rezygnujemy wiêc z wykonywania kontroli,
chodzi tylko o to, ¿e w tym czasie bêdzie mo¿na
wykonaæ wiêcej czynnoœci kontrolnych.

Rozwi¹zania dotycz¹ce internetu s¹ zawarte
w nowelizacji tej ustawy. Z tym ¿e rozwi¹zania te-
chniczne i rozwi¹zania dotycz¹ce internetu mu-
sz¹ podlegaæ notyfikacji w Unii Europejskiej, któ-
ra to procedura trwa co najmniej trzy miesi¹ce.
Chc¹c przeprowadziæ te zmiany prawne jak naj-
szybciej, w³¹czyliœmy wszelkie rozwi¹zania te-
chniczne i informatyczne do nowelizacji tej usta-
wy, która podlega teraz konsultacjom miêdzyre-
sortowym, bêdzie notyfikowana i wejdzie w ¿ycie.
A wiêc s¹ w ustawie zawarte rozwi¹zania doty-
cz¹ce funkcjonowania zak³adów wzajemnych po-
przez sieæ internetu, a jednoczeœnie rozwi¹zania,
które pozwol¹ ograniczyæ funkcjonowanie niele-
galnych gier hazardowych w internecie. Obecny
stan prawny wynikaj¹cy z ustawy o grach i zak³a-
dach wzajemnych w zakresie funkcjonowania in-
ternetu zostaje utrzymany w tej ustawie, to zna-
czy nie mo¿na urz¹dzaæ gier internetowych, bo
nie s¹ one opisane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
PansenatorGruszka,potempansenatorKogut.
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, da³o siê s³yszeæ zapowiedzi

firm, które prowadz¹ obecnie kasyna, czy te¿ or-
ganizacji zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców obs³ugu-
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j¹cych salony, ¿e zaskar¿¹ do Trybuna³u Konsty-
tucyjnego tê ustawê. Czy znane s¹ panu argu-
menty tej strony w sprawie projektu, który akurat
mamy przed sob¹?

Drugie pytanie – a zadajê je, bo nie jestem by-
walcem kasyn – dotyczy tego, jak przebiega reje-
stracja goœci. Bo pan wspomnia³, ¿e goœcie w ka-
synie s¹ rejestrowani. Czy w zwi¹zku z tym jest
przestrzegana podczas tej rejestracji ustawa
o ochronie danych osobowych? Jeœli tak, to w jaki
sposób?

I przy okazji jeszcze jedno pytanie. Proszê roz-
wiaæ moje w¹tpliwoœci. Je¿eli dziecko, osoba do
lat osiemnastu, bêdzie sk³adaæ kupon w imieniu
ojca czy matki, to czy taki kupon zostanie
nieodebrany? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

JacekKapica: PanieMarsza³ku, japozwolêsobie…)
A, jeszcze sekundkê, jeszcze pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Ministrze, ja wczoraj z bardzo wielk¹

uwag¹ s³ucha³em zapytañ kierowanych do pana
i do pana ministra Boniego. Nie ukrywam, ¿e tro-
chê interesujê siê te¿ sportem, wiêc… Pad³a tam
pewna odpowiedŸ na pytanie dotycz¹ce firm buk-
macherskich. Chodzi na przyk³ad o Wis³ê i Legiê.
Bo znane kluby – Manchester, Liverpool, Real, Mi-
lan, Juventus, Kolejarz Stró¿e – na w³asnych ko-
szulkach maj¹ reklamy firm bukmacherskich.
Wiem, ¿e by³o wyst¹pienie przedstawicieli Wis³y
Kraków do pana, za to polecia³ rzecznik i dyrektor
klubu – ale pan to czyta³, wiêc pan wie, o co fakty-
cznie chodzi³o… W ka¿dym razie pan stwierdzi³,
¿e faktycznie jeœli te firmy zarejestruj¹ siê w Pol-
sce, to bêd¹ mog³y reklamowaæ siê na koszulkach
poszczególnych klubów. A jak to jest za granic¹?
Czy tam, na przyk³ad w Anglii, w Hiszpanii, we
W³oszech, te wszystkie firmy bukmacherskie s¹
zarejestrowane w danym kraju, czy te¿ s¹ zareje-
strowane w innych krajach? Bo jak pan dobrze
wie, Manchester United to jest spó³ka udzia³owa,
jeden z szejków z Emiratów go wykupi³… Ta spra-
wa bardzo mnie zainteresowa³a, bo faktycznie
w ten sposób mo¿na roz³o¿yæ nawet potê¿ne klu-
by. Przecie¿ to s¹ spó³ki akcyjne. Dziêkujê.

Ju¿ nie bêdê wypowiada³ siê, powtarza³ tego,
co na posiedzeniu komisji mówi³em i o co zwróci-
³em siê do pana ministra Boniego. W pi³ce w³os-
kiej afera wysz³a autentycznie od firm bukma-
cherskich, bo niektórzy zawodnicy, dzia³acze, lu-
dzie powi¹zani z mafi¹, kombinowali na zak³a-

dach bukmacherskich, na przyk³ad… Ju¿ nie
bêdê podawa³ przyk³adów, prasa to podawa³a,
ale s³aby klub wygrywa³ z Juventusem, a by³ tam
postawiony 1 euro do 100 euro, a wiêc gdy ten
s³aby klub wygra³, to mafia bra³a po 100 euro. My
tutaj te¿ nie jesteœmy œwiêci i nie mówmy, ¿e s¹
zabezpieczenia, bo o tym, jaka jest polska pi³ka,
to s³yszymy. I wiemy, co siê w polskiej pi³ce dzie-
je. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pozwolê sobie

poprosiæ ministra Berka, aby odpowiedzia³ na
kwestie i w¹tpliwoœci legislacyjne co do ryzyka
skutecznego zaskar¿enia.

Rejestracja goœci w kasynie jest realizowana
na podstawie obecnie funkcjonuj¹cej ustawy –
tam jest podstawa prawna do tego i obowi¹zek,
¿eby kasyno goœci rejestrowa³o. A ustawa o da-
nych osobowych obowi¹zuje ka¿dego, na kogo
jest na³o¿ony obowi¹zek zbierania danych.
W zwi¹zku z tym równie¿ administrator takiej
bazy danych, czyli osoba prowadz¹ca kasyno
i maj¹ca obowi¹zek rejestrowania goœci, ma obo-
wi¹zek przestrzegaæ ustawy o ochronie danych
osobowych. Ta rejestracja goœci nastêpuje po-
przez zidentyfikowanie dokumentu i spisanie
danych goœcia kasyna.

Je¿eli jakaœ osoba niepe³noletnia naby³aby ku-
pon w imieniu osoby doros³ej, to niew¹tpliwie
w wypadku wygranej tylko osoba doros³a mog³a-
by ow¹ wygran¹ odebraæ. Zgodnie z interpretacj¹,
jak¹ pozyskaliœmy z Departamentu Prawnego Mi-
nisterstwa Finansów, nie mo¿na udzia³ów
w grach hazardowych, równie¿ w popularnym
Lotto, uznaæ za wykonywanie zwyk³ych czynnoœci
¿yciowych, które mog¹ realizowaæ osoby powy¿ej
trzynastego roku ¿ycia jako transakcje handlowe
czy us³ugowe. Oczywiœcie mo¿emy domniemy-
waæ, ¿e w pewnych przypadkach takie sytuacje
mog¹ mieæ miejsce czy mia³y miejsce, niemniej je-
dnak w tej ustawie wprowadzamy przepis, ¿e oso-
by sprzedaj¹ce losy, udzia³y w grach, nie bêd¹
mog³y takiego losu czy udzia³u sprzedaæ, je¿eli
kupuj¹cym bêdzie osoba niemaj¹ca osiemnastu
lat. Jak mówiê, ta sprawa nie wchodzi do katalogu
podstawowych czynnoœci, które mog¹ byæ wyko-
nywane przez niepe³noletnich.

Sponsoringdzisiajnie jest realizowanynapodsta-
wie umowy sponsorskiej, tylko umowy-zlecenia re-
klamy, a to z tego wzglêdu, ¿e dzisiejsza ustawa
o grach zakazuje reklamy, ale kodeks karny skarbo-
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wy penalizuje tylko zlecanie reklamy. Poniewa¿ zleca
podmiot z zagranicy, istniej¹ k³opoty w œciganiu tej
osoby, która zleca tê reklamê. Proponowan¹ ustaw¹
wprowadzamy mo¿liwoœæ sponsorowania przez pro-
wadz¹cych zak³ady wzajemne równie¿ dlatego, ¿e je-
dnym z podmiotów prowadz¹cych zak³ady wzajem-
ne jest Totalizator Sportowy, bo prowadzi zak³ady
wzajemne na totalizatora koñskiego. I gdybyœmy za-
kazali tego sponsoringu, objê³oby to równie¿ Totali-
zatora Sportowego. St¹d zdecydowaliœmy siê umo¿-
liwiæ dzia³alnoœæ sponsorsk¹ podmiotom prowa-
dz¹cym legaln¹ dzia³alnoœæ w zakresie zak³adów
wzajemnych, wiêc Totalizator Sportowy bêdzie móg³
robiæ to, co robi, ale jednoczeœnie pozostali organiza-
torzy zak³adów wzajemnych te¿ bêd¹ mogli realizo-
waæ dzia³alnoœæ sponsorsk¹. Nie dopuœciliœmy re-
klamy, jak ma to miejsce w przypadku gier liczbo-
wych, tylko dzia³alnoœæ sponsorsk¹ zak³adów wza-
jemnych. Musieliœmy tego dokonaæ w stosunku do
ca³ego rynku, aby zachowaæ zgodnoœæ z przepisami
Unii Europejskiej, bez preferowania jednej firmy, je-
szcze realizuj¹cej monopol pañstwa, organizuj¹cej
gry zak³adów wzajemnych. Firmy, które w tej chwili
zlecaj¹ tak¹ reklamê, bêd¹ mog³y zalegalizowaæ swo-
j¹ dzia³alnoœæ w Polsce i wtedy realizowaæ równie¿
dzia³alnoœæ sponsorsk¹. W przeciwnym wypadku
bêdziemy egzekwowali prawo, które dotychczas by³o
ograniczone i u³omne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta, potem pan senator Andrze-

jewski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dwa pytania dotycz¹ce samej

procedury legislacji.
Pytanie pierwsze. Co tak naprawdê spowodo-

wa³o, ¿e ten projekt jest prowadzony na œcie¿ce le-
gislacyjnej w ekspresowym tempie, ¿e trudno
nam siê by³o zapoznaæ z t¹ materi¹, bo mieliœmy
na to tylko noc? To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Czy podczas prac nad t¹ usta-
w¹ w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê w te prace
pan Miros³aw Drzewiecki i pan Zbigniew Chle-
bowski? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê… A, przepraszam, jeszcze senator An-

drzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy równo-
œci podmiotów gospodarczych i zachowania
unijnej zasady prawa do konkurencji. W tej
chwili mamy ju¿ do czynienia z podmiotami go-
spodarczymi z ca³ej Unii Europejskiej, dlatego
jest to istotne pytanie.

Czy zakazem reklamy objête s¹ równie¿ gry li-
czbowe? Czy te¿ gry liczbowe, w których mamy
monopol, na przyk³ad totolotek itd., itd., s¹ do-
puszczone do reklamowania, a inne podmioty
gospodarcze s¹ eliminowane? I czy to spe³nia wy-
mogi zasady równej konkurencji? To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie: dlaczego eliminuje siê… Ja
bêdê zg³asza³ zreszt¹ chyba poprawkê w tym za-
kresie, to jest w interesie bud¿etu i Skarbu Pañ-
stwa. Dlaczego w ustawie o kontroli skarbowej
organom kontroli skarbowej nie pozwala siê na
udostêpnianie informacji uzyskanych bezpoœre-
dnio w czasie wykonywania czynnoœci operacyj-
no-rozpoznawczych bez zezwolenia s¹du, proku-
ratora, a tak¿e szefa Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych? W Stanach Zjednoczonych
najskuteczniejsz¹ policj¹ jest policja skarbowa,
jej dzia³alnoœæ jest skuteczniejsza ni¿ dzia³al-
noœæ polskich prokuratur czy s¹dów. Dlaczego
staramy siê eliminowaæ – przynajmniej ja tak od-
bieram ten przepis – kontrolê skarbow¹ w zakre-
sie egzekwowania nale¿noœci finansów publicz-
nych i uzale¿niaæ j¹ od zezwolenia prokuratury
b¹dŸ s¹du? To drugie pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica: Gdyby pan móg³ sprecyzowaæ,
o który artyku³ chodzi.)

Zadajê to pytanie dlatego, ¿e ruszyliœmy mate-
riê ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli
skarbowej. I w art. 36 dotychczas by³ zakaz udo-
stêpniania informacji, a my, przy ca³ym tym rze-
komym uszczelnianiu systemu i zapewnianiu
dochodów bud¿etu z racji prowadzenia tej dzia-
³alnoœci – bo tak rozumiem cel ustawy – unie-
mo¿liwiamy tym organom korzystanie w celu
œci¹gania nale¿noœci i wykonywania przewidzia-
nych ustaw¹ funkcji tych organów i udostêpnia-
nie w ramach kontroli tym organom egzekucyj-
nym informacji o osobie uzyskanych w czasie
wykonywania czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych. Wydaje mi siê, ¿e to jest ten element, który
powinien tutaj szczególnie rozszerzyæ uprawnie-
nia kontroli skarbowej, a nie, jak dotychczas, je
uszczuplaæ.

Je¿eli to jest trudne pytanie, to poprosi³bym o
odpowiedŸ na piœmie, tak jak pan minister mówi³.
Ja tu z³o¿ê poprawkê nawet tak, ¿e bêdzie pan mi-
nister musia³ siê chyba ustosunkowaæ. Byæ mo¿e
jest to nieporozumienie, ale proszê to z³o¿yæ na
karb tego, ¿e my dopiero od pó³torej godziny ma-
my do czynienia z tym tekstem. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja odpowiem tylko na jedno pytanie, a na resz-

tê proszê o odpowiedŸ pana ministera Berka.
Jako reprezentant ministra finansów pragnê

pañstwa zapewniæ, ¿e w pracach nad ustaw¹ nie
brali udzia³u panowie Drzewiecki i Chlebowski.

Dziêkujê bardzo. I poprosi³bym o zabranie g³o-
su pana ministra Berka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym od-

powiedzieæ na tych kilka pytañ, i dodatkowo
udzieliæ jeszcze kilku informacji. Pañstwo senato-
rowie pytali o niektóre szczegó³y zwi¹zane z kon-
strukcj¹ prawn¹ tej ustawy i innych aktów praw-
nych, które s¹ z ni¹ zwi¹zane. Odpowiem wed³ug
kolejnoœci, w jakiej zanotowa³em sobie pytania
pañstwa senatorów.

Pan senator Andrzejewski zada³ pytanie o spó-
³ki, które maj¹ prawo wykonywaæ monopol Skar-
bu Pañstwa. I zada³ pan pytanie, Panie Senatorze,
czy te spó³ki s¹ wy³¹czone z prywatyzacji. Spó³ka
Skarbu Pañstwa z definicji jest spó³k¹ Skarbu
Pañstwa i jak siê bêdzie odbywa³ proces jej prywa-
tyzacji, to spó³ka automatycznie przestanie byæ
spó³k¹ Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z tym zakaz
prowadzenia…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale mo¿e byæ spry-
watyzowana.)

Tak, i wtedy przestanie byæ spó³k¹ Skarbu Pañ-
stwa i nie bêdzie mog³a wykonywaæ monopolu,
poniewa¿ monopol mo¿e wykonywaæ tylko spó³ka
Skarbu Pañstwa.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale mnie chodzi
o to, czy mo¿e byæ prywatna. Mo¿e?)

Ta, która prowadzi monopol?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie. Spó³ka nie bê-

dzie prowadziæ monopolu, ale bêdzie prywatna.)
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji pozwa-

la prywatyzowaæ spó³ki Skarbu Pañstwa. Spó³ka,
która prowadzi grê objêt¹ monopolem przewidzia-
nym w ustawie o grach hazardowych, albo bêdzie

musia³a przestaæ prowadziæ dzia³alnoœæ w tym za-
kresie, albo nie bêdzie mog³a byæ sprywatyzowa-
na. Inaczej dosz³oby do konfliktu dwóch regulacji
ustawowych. W zwi¹zku z tym odpowiadam: spó-
³ka, która prowadzi grê hazardow¹ objêt¹ mono-
polem, mo¿e j¹ prowadziæ tak d³ugo, jak d³ugo ma
cechê wskazan¹ w tej ustawie, czyli jest spó³k¹
Skarbu Pañstwa. Gdyby mia³a tê cechê straciæ
poprzez proces prywatyzacji, musia³aby przestaæ
prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ w tym samym mo-
mencie, jeœli nie wczeœniej. Zak³adam przecie¿ ra-
cjonalnoœæ dzia³ania ministra skarbu, który jest
tutaj organem za³o¿ycielskim i w dodatku musi
w stosunku do takich spó³ek dzia³aæ w pe³nym uz-
godnieniu z ministrem finansów. Tak ¿e wypro-
wadzenie tego typu dzia³alnoœci do innej spó³ki –
skoro ju¿ tworzymy tak¹ teoretyczn¹ konstrukcjê
– nastêpowa³oby pewnie odpowiednio wczeœniej.

Podobnie trzeba odpowiedzieæ na w¹tpliwoœæ
pana senatora dotycz¹c¹ tego, czy partnerstwo
publiczno-prywatne jest mo¿liwe. Spó³ka publi-
czna, spó³ka Skarbu Pañstwa…

(Senator Piotr Andrzejewski: 55%.)
Panie Senatorze, z ca³ym szacunkiem, partner-

stwo publiczno-prywatne polega na czymœ in-
nym, polega na kooperacji podmiotu publicznego,
ale nie spó³ki Skarbu Pañstwa, tylko na przyk³ad
jednostki samorz¹du, jednostki bud¿etowej wy-
konuj¹cej zadanie w zakresie jakiejœ czêœci bu-
d¿etowej, z podmiotem prywatnym. Nie, nie jest to
mo¿liwe. To jest konstrukcja, która pozostaje
w ogóle poza t¹ ustaw¹. Nie jest mo¿liwe realizo-
wanie monopolu pañstwowego objêtego ustaw¹
o grach hazardowych w formie partnerstwa pry-
watno-publicznego.

Je¿eli chodzi o art. 5 ust. 3 i w¹tpliwoœæ zwi¹za-
n¹ z zakresem stosowania ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, to mogê powiedzieæ, ¿e
pan senator dobrze odczyta³ intencje tego przepi-
su. On wy³¹cza tê ustawê o ochronie konkurencji
i konsumentów w tej czêœci, w której dotyczy kon-
kurencji, bo mamy do czynienia z regulacj¹, która
mówi o monopolu. Skoro wiêc statuujemy usta-
wowo ten monopol, to musimy konsekwentnie
wy³¹czyæ mechanizmy, które pozwala³yby spó-
³kom niekorzystaj¹cym z monopolu kwestiono-
waæ ten monopol. Wy³¹czamy mechanizmy
ochronne w zakresie konkurencji, ale nie wy-
³¹czamy ¿adnej regulacji dotycz¹cej ochrony kon-
sumentów. Co wiêcej, ponadto to, co jest w usta-
wie o ochronie konkurencji i konsumentów – czê-
œciowo by³a o tym mowa w tej dyskusji – ustawa
o grach hazardowych przewiduje wiele rozwi¹zañ,
tak¿e gwarancyjnych z punktu widzenia konsu-
menta. One mog¹ byæ przez niektórych postrzega-
ne jako dolegliwe, bo ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e nie
lubi, jak siê go obserwuje w czasie gry. Ale tak na-
prawdê te rozwi¹zania s¹ po to, ¿eby zapewniæ
rzetelnoœæ urz¹dzania tego typu gier, czyli obiek-
tywnie dzia³aj¹ one prokonsumencko.
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By³o tak¿e pytanie dotycz¹ce tego, jak ma siê
ustawa uchwalona przez Sejm do ustawy o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Otó¿ ta relacja
jest – w moim przekonaniu – doœæ wyraŸnie poka-
zana, kiedy spojrzy siê na art. 32 ust. 6 ustawy,
która jest przedmiotem rozpatrywania Wysokiej
Izby. Z ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej s¹ wy³¹czone kwestie dotycz¹ce udziela-
nia odmowy, zmiany i cofniêcia koncesji na pro-
wadzenie kasyna. Chodzi³o mianowicie o to, aby
regulacje dotycz¹ce udzielania koncesji na pro-
wadzenie kasyna by³y ujête tylko i wy³¹cznie w tej
ustawie i aby nie stwarzaæ problemu ³¹czenia
dwóch trybów. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ustawa
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej zawiera
pewne dodatkowe przywileje, których móg³by
oczekiwaæ przedsiêbiorca, gdybyœmy ich tu nie
wy³¹czyli, takie jak promesa koncesji. Tymcza-
sem ca³e postêpowanie zwi¹zane z udzielaniem
koncesji na kasyno ma byæ bardzo reglamentowa-
ne, w³¹cznie z uprawnieniem ministra finansów
do decyzji, aby po rozstrzygniêciu przetargu unie-
wa¿niæ go, jeœli siê uzna, ¿e zosta³ naruszony inte-
res publiczny albo naruszono przepis prawa. Te
mechanizmy kontrolne po stronie ministra finan-
sów zwi¹zane z wydawaniem przez niego decyzji
s¹ bardzo silne. Zwracam tak¿e uwagê na to,
o czym mówi³ ju¿ pan minister Kapica – mo¿e war-
to to w tej chwili króciutko przypomnieæ, bo by³a
o tym mowa na posiedzeniu komisji – ¿e projekt
ustawy przewiduje, i¿ te decyzje bêdzie móg³ wy-
dawaæ tylko minister finansów, ewentualnie jego
zastêpca w ramach podzia³u zadañ w minister-
stwie. Wy³¹czona jest mo¿liwoœæ delegowania te-
go typu decyzji na urzêdników ministerstwa. To
jest nadzwyczajna regulacja i ona jest w³aœnie po
to, ¿eby wskazaæ, ¿e ustawodawca przywi¹zuje
du¿¹ wagê do bardzo roztropnego prowadzenia te-
go typu postêpowañ.

Pytanie pana marsza³ka Romaszewskiego do-
tyczy³o przys³owiowych trzech kart, czyli ró¿nego
rodzaju gier na targowiskach. Chyba w trzy ró¿ne
gry mo¿na graæ, z tego, co wiem, bo zdarza³o mi siê
widzieæ to na ulicy. Nie jest to objête regulacj¹ tej
ustawy, ale kodeksem wykroczeñ, który
w art. 128 nakazuje œcigaæ… Zupe³nie czym in-
nym jest pytanie, jak rozumiem, o skutecznoœæ
tego œcigania. Ale nie jest to przedmiotem regula-
cji tej ustawy, przepis w tym zakresie jest w ko-
deksie wykroczeñ. Nawet dzisiaj na porannym po-
siedzeniu po³¹czonych komisji rozmawialiœmy
o tej sprawie.

Chcia³bym bardzo prosiæ pana senatora An-
drzejewskiego… Odniosê siê do tezy, któr¹ pan
senator postawi³, zwi¹zanej z art. 2 ust. 6. Pan se-
nator powiedzia³, ¿e nastêpuje tu powrót do pra-
wa, które nie jest prawem, tylko decyzj¹, a powin-
no byæ prawem, bo na koñcu minister ustala, co

jest ustaw¹ objête, a co nie. Zdecydowanie proszê
Wysok¹ Izbê, ¿eby tego pogl¹du nie przyjmowaæ.
Panie Senatorze, z ca³ym szacunkiem, ale zak³a-
dam, ¿e to jest wynik szybkoœci pracy nad projek-
tem. Ustawa okreœla, co jest gr¹ hazardow¹. Ma-
my definicjê, mamy okreœlony zakres przedmioto-
wy i podmiotowy. Art. 2 ust. 6, na który zwraca
uwagê pan senator, ma zupe³nie inne znaczenie.
Gdyby ktoœ chcia³ urz¹dzaæ grê i mia³ w¹tpliwoœæ
co do tego, czy to jest gra hazardowa, ma prawo
zwróciæ siê do ministra i oczekiwaæ wydania de-
cyzji informuj¹cej, czy on podlega tej ustawie, czy
nie. Mechanizm jest dok³adnie odwrotny, ni¿ by³
³askaw odczytaæ to pan senator. To ustawa prze-
s¹dza, co jest reglamentowane, ale poniewa¿ ta
ustawa jest restrykcyjna, wprowadza ogranicze-
nia, limity, procedury, zezwolenia.

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest na wnio-
sek.)

To jest dodatkowo na wniosek, jeœliby ktoœ…
Nie ten, kto podlega ustawie, bo ten kto podlega,
to siê nie ma o co pytaæ, on wie, ¿e podlega. Ale
gdyby ktoœ mia³ w¹tpliwoœæ, czy przypadkiem jego
loteria powinna podlegaæ tym przepisom, mo¿e
siê zwróciæ z zapytaniem. To dotyczy tego typu sy-
tuacji, nie kasyn, nie zak³adów wzajemnych, nie
wspó³zawodnictwa zwierz¹t. To s¹ rzeczy oczywi-
ste. Chodzi o te rzeczy z pogranicza, organizowane
przez nieprofesjonalne podmioty. Przyk³adowo
osoby fizyczne mog¹ organizowaæ loterie promo-
cyjne w jakimœ zamkniêtym ma³ym œrodowisku
i mog¹ mieæ w¹tpliwoœæ. Dla nich jest ten przepis,
on pozwala im siê zapytaæ. To jest przepis o cha-
rakterze gwarancji dla podmiotów, a nie przepis,
który by na ministra przenosi³ swobodê decyzji,
co ustawie mia³oby podlegaæ, a co nie.

Je¿eli chodzi o w¹tpliwoœci pañstwa senatorów
co do tego, czy w obecnie funkcjonuj¹cych salo-
nach gier bêdzie egzekwowany zakaz wstêpu wo-
bec niepe³noletnich i korzystania przez nich
z tych miejsc, a tak¿e o to, z jakich przepisów wy-
nika egzekwowanie tego… Otó¿ odwo³am siê teraz
do konkretnych przepisów, bo taka by³a proœba.
W art. 59 w pkcie 6 sformu³owany jest przepis,
który przewiduje cofniêcie koncesji, w tym przy-
padku zezwolenia, miêdzy innymi wtedy, kiedy
organy stwierdz¹ dwukrotnie dopuszczenie osoby
poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia w tym samym
oœrodku do gier. I teraz je¿eli spojrzycie pañstwo
na przepisy przejœciowe, to zobaczycie, ¿e
w art. 138 ust. 2 jest przepis mówi¹cy o tym, i¿
stosuje siê odpowiednio art. 59, który przywo³a-
³em przed chwil¹, do podmiotów, o których mowa
w art. 129 ust. 1. Ten ostatni przepis pozwala do-
koñczyæ na dotychczasowych zasadach prowa-
dzon¹ dzia³alnoœæ. Ta konstrukcja jest skompli-
kowana, ale to wynika z jednego. W zasadniczej
czêœci tej ustawy, w przepisach materialnych, nie
ma ju¿ salonów gier, bo taka jest decyzja ustawo-
dawcy. W zwi¹zku z tym przepisy materialne nie
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mówi¹ o salonach gier. Ale przepisy przejœciowe
reguluj¹ce stan zastany obowi¹zuj¹, kiedy te sa-
lony s¹, i musz¹ przez ten czas funkcjonowaæ,
przez który wa¿ne s¹ zezwolenia. Takie za³o¿enie
przyjêto w tej ustawie, ¿e odsy³a siê do odpowied-
nich przepisów materialnych. Jak siê te przepisy
jeden z drugim po³¹czy tak, jak stara³em siê przed
chwilk¹ w skrócie pokazaæ, to otrzyma siê jedno-
znaczn¹ normê, która nie tylko nakazuje stoso-
wanie dotychczasowych zakazów niedopuszcza-
nia do gry osób poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia,
ale te¿ sankcjonuje mo¿liwoœæ pozbawienia ze-
zwolenia przed up³ywem czasu, na który zezwole-
nie jest wydane. Dodatkowo jeszcze mamy
w art. 103, w którym dokonywana jest noweliza-
cja kodeksu karnego skarbowego, przepis
art. 110b, stanowi¹cy, ¿e kto umo¿liwia osobie,
która nie ukoñczy³a osiemnastego roku ¿ycia,
udzia³ w grze losowej, w grze na automacie lub za-
k³adzie wzajemnym, podlega karze grzywny za
wykroczenie skarbowe. Ten pakiet rozwi¹zañ, za-
równo administracyjnych, czyli w zakresie pozba-
wiania zezwoleñ, jak i karnoskarbowych, jest
przewidziany zarówno dla tych, którzy maj¹ dzia-
³aæ na podstawie tej ustawy w przysz³oœci, jak i dla
tych, którzy dzia³aj¹ dziœ na podstawie wczeœniej-
szych przepisów i musz¹ albo siê dostosowaæ do
nowych przepisów, albo swoj¹ dzia³alnoœæ, zgod-
nie z decyzj¹ ustawodawcy, zakoñczyæ.

I jeszcze by³o pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego do zmiany ustawy o kontroli skarbo-
wej, czyli art. 96.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dzia³ania opera-
cyjno-rozpoznawcze.)

Panie Senatorze, jeœli pan senator bêdzie tak
³askaw, udostêpnimy tekst obecnie obowi¹zu-
j¹cego art. 36 ust. 2. Nie, w stosunku do obecnego
brzmienia, Panie Senatorze, uzupe³niamy prze-
s³anki o to, co jest zwi¹zane ze œciganiem w zakre-
sie art. 107 kodeksu karnego skarbowego, czyli
tych nowych zadañ zwi¹zanych ze œciganiem nie-
legalnych gier.

(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o œci¹ganie
nale¿noœci przez organy finansowe.)

Panie Senatorze, zapewniam, ¿e ten przepis
w porównaniu z obecnym brzmieniem zawiera
tylko dodatkow¹ przes³ankê stosowania tego me-
chanizmu, który dzisiaj jest w kontroli skarbowej,
na potrzeby s³u¿by celnej do realizacji ich zadañ.
To jest jedyna zmiana. Wprowadzamy mecha-
nizm, który pozwala ze strony skarbówki…

(Senator Piotr Andrzejewski: Za s³aby jest.)
Jak rozumiem, to jest kwestia pytania o kon-

strukcjê, a nie samej zmiany tego przepisu. Kon-
strukcja jest taka, jak wyjaœnia³ minister Kapica,
relacja miêdzy s³u¿b¹ celn¹ i jej zadaniami a inny-
mi s³u¿bami by³a omawiana w wyst¹pieniu pana
ministra Kapicy. Jeœli bêdzie takie ¿yczenie pana

marsza³ka, Wysokiej Izby, to z pewnoœci¹ pan mi-
nister jeszcze do tego wróci.

I ostatnia kwestia. Jeœli pan marsza³ek pozwo-
li, odniosê siê do tego krótko. W pewnej ogólnej
wypowiedzi pojawi³ siê istotny problem ewen-
tualnych w¹tpliwoœci dotycz¹cych konstytucyj-
noœci tego projektu. Chcia³bym odnieœæ siê do
tych w¹tpliwoœci, które siê pojawia³y w przedpo-
³udniowych pracach po³¹czonych komisji. Za-
cznê od stwierdzenia, ¿e my, zgodnie z przekona-
niem Rady Ministrów, opartym na g³êbokiej ana-
lizie tego projektu i jego jak najbardziej rzetel-
nym przygotowaniu, nie widzimy mo¿liwoœci
skutecznego podwa¿ania konstytucyjnego tej
ustawy, co nie zmienia faktu, ¿e prawem konsty-
tucyjnym tych, którym ono przys³uguje, jest
mieæ inny pogl¹d i próbowaæ dowodziæ go przed
Trybuna³em Konstytucyjnym. Konkretnie by³y
wskazywane dwie kwestie. Pierwsza to dookreœ-
lenie przedmiotowe tej ustawy, czyli to, jak du¿o
gier jest ni¹ objêtych. Otó¿ pozwolê sobie przy-
pomnieæ to, o czym by³a mowa na posiedzeniu
komisji: ustawa ma charakter restrykcyjny, to
prawda, bardzo surowy, wprowadza bardzo du¿e
limity pod wszystkimi wzglêdami, i to z silnymi
sankcjami. W zwi¹zku z tym, wedle przekonania
rz¹du, w interesie pañstwa, ustawodawcy
i wszystkich, którzy w tym procesie uczestnicz¹,
jest jednoznaczne domkniêcie tego projektu. I ta-
kie jednoznaczne domkniêcie nastêpuje przede
wszystkim w art. 2 ust. 5, który wskazuje, odwo-
³uj¹c siê do doœwiadczeñ, o jakich minister fi-
nansów informowa³ w toku prac senackich i sej-
mowych, nowe technologie, nowe urz¹dzenia,
które siê pojawiaj¹ i które wymykaj¹ siê spod
obecnie obowi¹zuj¹cego prawa ze wzglêdu na
swoje nowoczesne cechy. Wprowadzona jest re-
gulacja, która mówi o tym, ¿e je¿eli gra ma cha-
rakter losowy – takie jest brzmienie tego przepisu
po korekcie dokonanej przez izbê ni¿sz¹ – i jest
urz¹dzana w celu komercyjnym, na urz¹dzeniu
elektronicznym, elektromechanicznym itd., to
jest gr¹ losow¹ w rozumieniu tej ustawy. Nastê-
puje bardzo jasne zamkniêcie. Chodzi o to, ¿eby
nie stworzyæ silnej, restrykcyjnej ustawy, która
jednak mia³aby, ¿e tak powiem, szczelinê.
A szczeliny w tego typu restrykcyjnych regula-
cjach z regu³y maj¹ tê cechê, ¿e siê potem rozsze-
rzaj¹. A w naszym przekonaniu to domkniêcie
tutaj nastêpuje.

Odpowiadaliœmy te¿ na w¹tpliwoœci, czy to
ograniczenie, które ustawa ma wprowadziæ, jest
proporcjonalne. Bo konstytucja dopuszcza ogra-
niczenie swobody dzia³alnoœci gospodarczej, jeœli
jest to w interesie publicznym, który ma byæ chro-
niony. Ja myœlê, ¿e taki interes publiczny by³ tutaj
w wyst¹pieniach pana ministra dostatecznie jas-
no pokazany, przede wszystkim ten wymiar spo-
³eczny. To ograniczenie musi byæ proporcjonalne
i w naszym przekonaniu tak jest, poniewa¿ te au-
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tomaty s¹ u¿ywane przede wszystkim w obszarze
gier zwi¹zanych z ró¿nym hazardem, gdzieœ na
granicy hazardu miêkkiego i twardego, co mówiê
bez próby definiowania przeze mnie tych pojêæ.
I to domkniêcie nastêpuje w takim celu, aby usta-
wa mog³a byæ stosowana i egzekwowana. To pier-
wsza sprawa.

I sprawa druga: problem jasnoœci, okreœlonoœci
i proporcjonalnoœci w zakresie art. 29, formu³u-
j¹cego zakaz reklamy. Tu krótko powtórzê, o czym
tak¿e mówiliœmy na posiedzeniu komisji. Po pier-
wsze, Wysoka Izba w 2001 r. instytucjonalnie
uczestniczy³a w pracach nad nowelizacj¹ ustawy
o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i wychowaniu
w trzeŸwoœci. Wtedy wprowadzono po raz pier-
wszy do polskiego porz¹dku prawnego taki rozbu-
dowany, wieloustêpowy przepis o zakazie rekla-
my, który odwo³ywa³ siê do zakazu skojarzeñ, wy-
korzystywania podobieñstw, symboliki itd. Pañ-
stwo senatorowie przecie¿ doskonale pamiêtaj¹
ró¿ne mrugniêcia okiem w reklamach, ca³¹ tê in-
wencjê, jak¹ wykorzystywa³y reklamuj¹ce firmy,
¿eby obchodziæ zakazy. I wtedy pojawi³a siê taka
tendencja, ¿e skoro tak, skoro jest taki przepis,
skoro ustawodawca decyduje siê na zakazywanie
czegoœ, a ¿ycie pokazuje, ¿e ten zakaz jest obcho-
dzony, to pañstwo albo siê z tym instytucjonalnie
godzi, albo próbuje powiedzieæ: nie, nie zgadzam
siê i wprowadzam takie doprecyzowanie, uszcze-
gó³owienie, które bêdzie adekwatne do mojego za-
miaru. Jeœli ktoœ z cz³onków Wysokiej Izby ze-
chcia³by spojrzeæ chyba do art. 131 tej ustawy, to
tam s¹ przepisy dotycz¹ce zakazu reklamy, one
by³y podstaw¹, punktem wyjœcia do sformu³owa-
nia art. 29. Oczywiœcie on musi byæ nieco inaczej
napisany, bo inna jest problematyka, mówimy
o trochê innej dzia³alnoœci i o innych cechach: nie
produkt, tylko miejsca itd, to trzeba by³o wszyst-
ko uwzglêdniæ. Ale to by³ punkt wyjœcia. W zwi¹z-
ku z tym w art. 29 pojawiaj¹ siê sformu³owania
o zakazie wykorzystywania podobieñstw, skoja-
rzeñ itd. By³y pytania, czy to jest dostatecznie do-
okreœlone. Wczeœniej, w trakcie prac sejmowych,
zwracaliœmy uwagê, ¿e przecie¿ przepis w art. 131

ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci by³
przedmiotem kontroli Trybuna³u Konstytucyjne-
go – chodzi³o dok³adnie o te przepisy, które pos³u-
guj¹ siê zakazem odwo³añ, analogii, porównañ –
i trybuna³ potwierdzi³ jego konstytucyjnoœæ mó-
wi¹c, ¿e by³by on niekonstytucyjny, gdyby te sko-
jarzenia by³y przypadkowe. Ale przypadkowoœæ
jest wykluczona w brzmieniu tego przepisu.
W art. 29 ca³y czas mówimy o dzia³aniu w celu re-
klamy. Je¿eli ktoœ pos³uguje siê czymœ, co komuœ
przypadkowo siê kojarzy, a nie s³u¿y do propago-
wania, reklamowania, zachêcania, przekonywa-
nia o tym, ¿e coœ tam warto i ¿e to coœ jest dobrym
sposobem spêdzania czasu, to nikt nikogo za to

œcigaæ nie bêdzie. Organy œcigania poradz¹ sobie
z interpretacj¹ tego przepisu.

I pozwolê sobie wyraziæ g³êbokie przekonanie,
¿e ta ustawa, jakkolwiek w tym miejscu rozbudo-
wana, wielopunktowa, jest precyzyjna i propor-
cjonalna do celu, jaki przy uchwalaniu tej ustawy
zosta³ postawiony przed wnioskodawc¹ i, jak wie-
rzymy, tak¿e przed Wysok¹ Izb¹.

Mam wra¿enie, ¿e to by³y wszystkie pytania.
Jeœli, Panie Marsza³ku, by³oby takie ¿yczenie, to
jestem do dyspozycji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze pan senator Wojciechowski i pan sena-
tor Andrzejewski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chodzi mi o wysokoœæ przychodów czy do-
chodów, czy te¿ jednej i drugiej kategorii, które da-
j¹ automaty. Z tego, co ja s³ysza³em, te dochody s¹
faktycznie znacznie wy¿sze od tych, które mo¿e nie
tyle s¹ zg³aszane do opodatkowania, co funkcjonu-
j¹ w oficjalnym obiegu, bo tu s¹ bardzo czêsto, ¿e
tak powiem, dwa obiegi. I czy mo¿e tak byæ? Czy
tak jest? Czy na ten temat s¹ jakieœ informacje?

I druga sprawa. Czy podczas tworzenia tej
ustawy by³a badana kwestia ewentualnych mo¿-
liwych roszczeñ odszkodowawczych ze strony
firm, które w tej chwili maj¹ te automaty? Dam
przyk³ad jednej ze œcie¿ek, jaka mo¿e byæ przy tym
brana pod uwagê, takiej, ¿e by³a mo¿liwoœæ stwo-
rzenia – te szeœæ lat – kolejnych koncesji w tym za-
kresie. Czy w zwi¹zku z tym nie ma jakiegoœ nie-
bezpieczeñstwa ubiegania siê o odszkodowania
przed s¹dami zarówno polskimi, jak i europejski-
mi?

I jeszcze jedna kwestia, taka, moim zdaniem,
dosyæ delikatna, rozmawia³em o niej z kilkoma
w³aœcicielami obiektów, gdzie zosta³y wstawione
te automaty. Otó¿ czy znana jest sytuacja, ¿e te
propozycje wstawiania automatów nale¿¹ do tak
zwanych propozycji nie do odrzucenia? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej

Berek: Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo…)
O, widzê, ¿e jeszcze senator Andrzejewski chce

zadaæ pytanie. Proszê szybko pytaæ, bo chcia³bym
koñczyæ jednak tê debatê.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, to ta pospiesznoœæ procedowa-
nia dyktuje takie pytania.

Otó¿ dlaczego, w jakim zakresie i na jakich za-
sadach specjalnych jest z tej ustawy wy³¹czony
totolotek? Bo nie widzia³em tego w przepisach no-
welizuj¹cych. Które przepisy dotycz¹ tu jedno-
czeœnie totolotka? Bo przecie¿ on te¿ jest w krêgu
gier hazardowych, gier liczbowych, których doty-
cz¹ przepisy ustawy. A wiêc dlaczego nie noweli-
zujemy tej ustawy o odpisach z totolotka? To pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie. W art. 144 dla mnie s¹ tam tylko
takie numerki, nie jestem w stanie tego wszystkie-
go przeczytaæ, to dotyczy dawnej ustawy z 1992 r.
o grach i zak³adach wzajemnych. Dlaczego utrzy-
mujemy w mocy tamte przepisy dotycz¹ce nie tyl-
ko kartonów i gry w bingo… A dalej tam jest jeszcze
kilkanaœcie ustêpów. Czego one dotycz¹?

I trzecie pytanie. Jak siê maj¹ regulacje tej usta-
wy do obrotu instrumentami finansowymi? Prze-
cie¿ nie s¹ to instrumenty finansowe. A tutaj mówi
siê, ¿e strony mog¹, niezale¿nie od woli stron… Ten
ust. 2 dotyczy art. 115 tej naszej ustawy, ale jedno-
czeœnie dotyczy nowelizacji art. 19 ust. 2 ustawy
z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi. To jest miêdzy innymi przedmiotem, oby
te¿ tak szybko procedowanej, ustawy zamro¿onej
w Sejmie. Zwracam uwagê na to, bo to dotyczy te¿
i opcji walutowych jako… S¹ z³o¿one wnioski,
a jest ona zamro¿ona od wielu miesiêcy.
I chcia³bym przy okazji do pana jako do ministra
i do rz¹du zaapelowaæ, ¿ebyœcie spowodowali, aby
jednak marsza³ek Sejmu udro¿ni³ to, jeœli chodzi
o te ustawy, te akcje. Bo wp³ywa ogromna liczba
skarg na ubytki w nale¿noœciach bud¿etowych…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, ale to jest ju¿ pañski wniosek, a nie py-
tanie.)

Tak. Ale mam i pytanie…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿e

w swojej wypowiedzi pan…)
Dobrze, to w wypowiedzi.
To kwestia art. 115 i tych transakcji. Gdzie tu

jest interes legislacyjny i dlaczego regulujemy
w takim zakresie ustawê o obrocie instrumentami
finansowymi? To jest pytanie trzecie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Marsza³ku,

za zwolnienie z odpowiedzi na tê ostatni¹ czêœæ

pytañ, bo nie czu³bym siê najbardziej w³aœciwy do
przekazywania tych uwag.

Najpierw dwa zdania wyjaœnienia. Kilka miesiêcy
temu mia³em zaszczyt stawaæ przed Wysok¹ Izb¹
iopowiadaæonowymmodelupracy legislacyjnej, zgo-
dnie z którym najpierw rz¹d przyjmuje za³o¿enia,
a póŸniej RCL pisze projekt ustawy. To jest jedna
z ustaw prowadzonych w tym trybie. W zwi¹zku
z tym, jeœlipanmarsza³ek ³askawiewybaczyczêstotli-
woœæpodmianprzy tympulpicie,napytaniezwi¹zane
z dochodami i przychodami odpowie za momencik
pan minister Kapica i jeszcze raz to wyjaœni.

Ja odpowiem na zapytanie pana senatora Wojcie-
chowskiego zwi¹zane z ryzykiem wnoszenia jakichœ
roszczeñ odszkodowawczych. Oczywiœcie zastana-
wialiœmy siê nad tym, Panie Senatorze. To jest jeden
z powodów, dla których Rada Ministrów wnios³a
projektwbrzmieniu– iw jednej, iwdrugiej izbieopo-
wiada siê za takim brzmieniem – które utrzymuje
prawo prowadzenia dzia³alnoœci na podstawie ze-
zwoleñ wydanych dotychczas do koñca okresu ich
obowi¹zywania, czyli do momentu up³ywu szeœciu
lat. To jest jeden z tych bardzo wa¿nych powodów,
przy czym proszê tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e
z punktu widzenia przedsiêbiorców i tak nastêpuje
ograniczenie czasu, w którym oni mog¹ prowadziæ tê
dzia³alnoœæ, poniewa¿ obecna ustawa przewiduje
mo¿liwoœæ odnawiania tych zezwoleñ, i to zgodnie
z orzecznictwem s¹dów administracyjnych nawet
wielokrotnego odnawiania. Wiêc my i tak jesteœmy
w takiej sytuacji, ¿e ustawodawca decyduje o tym, ¿e
po tym pierwszym szeœcioletnim okresie to zamyka,
¿e ju¿ wiêcej nie bêdzie tych odnowieñ w trybie do-
tychczasowych przepisów. Naszym zdaniem, s¹ to
rozs¹dne, racjonalne w znaczeniu konstytucyjnym,
czyliuprawnione,wskazanie tegomomentudopusz-
czalnej ingerencji przezpañstwo i zmianawarunków
prowadzenia tej dzia³alnoœci.

Analizowaliœmy tak¿e orzecznictwo Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w takim zakre-
sie, w jakim ono jest w tej chwili dostêpne, przy in-
tensywnym udziale Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej. Pochylaliœmy siê nad, znanym pew-
nie tak¿e pañstwu senatorom, orzeczeniem doty-
cz¹cym urz¹dzania gier hazardowych w Portugalii.
Z tego orzeczenia wynika, ¿e Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci nie odrzuca ¿adnych ograniczeñ,
ani zmonopolizowania gier, ani ograniczenia do-
stêpu dla podmiotów z innych krajów cz³onkow-
skich, ani szczególnych restrykcji nak³adanych na
podmioty, które prowadz¹ tego typu dzia³alnoœæ,
pod warunkiem ¿e te ograniczenia s¹ spójne i uza-
sadnione celem, który wprowadza ustawodawca
krajowy. Czyli obszar gier hazardowych, chocia¿
co do definicji prowadzone jest to w ramach dzia-
³alnoœci gospodarczej, która jest objêta trzema
swobodami przep³ywów, jest – zdaniem Trybuna³u
Konstytucyjnego – takim obszarem, który mo¿na
poddawaæ wy³¹czeniom i ograniczeniom. Przygo-
towywaliœmy projekt ustawy, który w tej chwili
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w formie ustawy uchwalonej przez Sejm trafia do
Wysokiej Izby, pilnuj¹c tych kryteriów, tego, ¿eby
to by³o komplementarne, spójne i proporcjonalne
do celu, który chcemy osi¹gn¹æ. I w g³êbokim prze-
konaniu wszystkich uczestników tego procesu,
Rady Ministrów, która wnios³a projekt do Sejmu,
ten projekt, ta ustawa spe³nia te oczekiwania.

Ale czym innym jest konstytucyjne prawo do
s¹du. Ka¿dy zainteresowany podmiot, obywatel
ma prawo wnieœæ sprawê do s¹du. Nie ma mo¿li-
woœci, aby komukolwiek to prawo odebraæ, by³o-
by to z³amanie konstytucji. Jednak – naszym zda-
niem – prawdopodobieñstwo skutecznoœci za-
skar¿ania przy tej ustawie nie wystêpuje, a na pe-
wno nie wystêpuje w takim stopniu, aby mog³o to
wa¿yæ na decyzjach ustawodawcy.

Jeœli chodzi o kwestiê – patrzê na pana ministra
Kapicê – tych tak zwanych propozycji nie do od-
rzucenia przy organizacji tych dzia³añ, to jest to
bardziej sfera stosowania tych dotychczasowych
przepisów i jeœli pan marsza³ek pozwoli, to w tym
zakresie pan minister, jeœli ewentualnie bêdzie
móg³, wesprze nas wiedz¹.

Pan senator Andrzejewski pyta³ o art. 144. Otó¿,
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, przepisy z dotych-
czasowej ustawy, które s¹ utrzymywane, to s¹ tylko
i wy³¹cznie te przepisy, które s¹ zwi¹zane z roz-
wi¹zaniami technicznymi: wymagania dla automa-
tów, wymagania niezbêdne do rejestracji w kasy-
nach. Wszystkie te rozwi¹zania maj¹ byæ obejmo-
wane nowym, bardziej restrykcyjnym re¿imem te-
chnologicznym, który to re¿im wymaga notyfikacji,
tak zwanej notyfikacji technicznej, Komisji Euro-
pejskiej. Jest taka zasada obowi¹zuj¹ca w stosun-
kach miêdzy pañstwami cz³onkowskimi a Komisj¹
Europejsk¹, ¿e normy techniczne trzeba notyfiko-
waæ.Notyfikacja trwa.Wzwyk³ej procedurze to trwa
do trzech miesiêcy, ale w szczególnych przypad-
kach to mo¿e byæ przed³u¿ane przez Komisjê. Po to,
¿eby nie wstrzymywaæ pracy nad t¹ ustaw¹, rz¹d
zdecydowa³ o rozdzieleniu tej materii na dwa pro-
jekty: pierwszy to ten który nie bêdzie podlega³ no-
tyfikacji i który jest ustaw¹ rozpatrywan¹ dzisiaj
przez Senat, a drugi to ten techniczny, który pojawi
siê, jak tylko to bêdzie mo¿liwe, rz¹d natychmiast
po notyfikacji wniesie tê ustawê do Sejmu i wtedy
wszystkie te przepisy, które s¹ wymienione
wart. 144,bêd¹uchylane,bostan¹siê zbyteczne.

Je¿eli chodzi o szczegó³owe pytanie pana sena-
tora dotycz¹ce art. 115, czyli o zmianê w ustawie
o obrocie instrumentami finansowymi, art. 19
ust. 2 tej zmienianej ustawy, to Panie Senatorze,
nastêpuje tylko zmiana sposobu odwo³ania do
dawnej ustawy o grach losowych i zak³adach wza-
jemnych, a dzisiaj do ustawy o grach hazardo-
wych. To wy³¹cznie zmiana terminologiczna.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

(Senator Andrzej Szewiñski: To nie dyskusja!)

Senator Piotr Andrzejewski:

A totolotek? Tu nie ma totolotka. Czy w ogóle to
siê do tego stosuje, czy mamy podzia³ dychotomi-
czny? Totolotek jest poza regulacj¹ tej ustawy i te
odpisy regulowane by³y odwrotnie. Niektóre prze-
pisy siê stosuj¹ do totolotka, bo jest to te¿ dyskry-
minacja wszystkich innych w stosunku do toto-
lotka.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoka Iz-
bo. Je¿eli pan senator pyta o spó³ki, które realizu-
j¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w zakresie gier hazardowych
w formie monopolu, to ca³a czêœæ tej ustawy jest
im poœwiêcona, pocz¹wszy od art. 5, który zwróci³
uwagê pana senatora.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale mamy tamt¹
ustawê, której nie nowelizujemy t¹, tê o odpisach
z totolotka.

(Senator Andrzej Szewiñski: Dochodzimy do
dyskusji. Ka¿dy ma prawo do zadania pytañ.)

Nie wiem, o jakiej tamtej ustawie pan senator
mówi w tej chwili.

(G³os z sali: To nie dyskusja, tylko pytania.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja pytam. Któ-

re siê stosuje… Czy stosuje siê dawne przepisy,
czy zosta³y one uchylone?)

Ale gdyby pan senator by³ ³askaw mi wskazaæ,
o które przepisy pan senator pyta.

(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie chcê, ¿e-
by pan mi je wskaza³ jako minister od legislacji. Ja
z t¹ ustaw¹ i z wszystkimi zmienianymi mam do
czynienia pó³torej godziny, dlatego pana pytam,
inaczej bym nie pyta³.)

Z ca³¹ przyjemnoœci¹, Panie Senatorze, tylko
¿eby wskazaæ, muszê wiedzieæ, co mam wskazaæ.
Nie wiem…

Senator Piotr Andrzejewski:

Proszê wskazaæ… Stan istniej¹cy nie jest sta-
nem pozaprawnym. Reguluj¹ to przepisy doty-
cz¹ce totolotka i odpisów z totolotka, które datuj¹
siê na po³owê lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Chy-
ba nawet wczeœniej.)

…przepisy nowelizowane. Czy w tej chwili tam-
te przepisy – nie pamiêtam, nie przytoczê tego
w tej chwili – s¹ uchylone i w ca³oœci reguluje te
kwestie ta ustawa, czy te¿ w jakimœ sensie totolo-
tek jest jako gra liczbowa inaczej traktowany? Ju¿
wiemy, ¿e w ustawie o radiofonii i telewizji jest
inaczej traktowany, bo jest dopuszczona rekla-
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ma. Pytam, czy w innym zakresie totolotek jest ró-
wnie¿ uprzywilejowany albo traktowany na spec-
jalnych zasadach. Dwa pytania.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Tak, dop³aty s¹ kompleksowo regulowane usta-
w¹, która jest przedmiotem rozpatrzenia. Roz-
dzia³ 9 ustawy, która jest rozpatrywana przez Wy-
sok¹ Izbê, i art. 5 wskazujê jako te przepisy, które
dotycz¹ w szczególnoœci tych gier urz¹dzanych
przez spó³ki monopolu Skarbu Pañstwa. Wyj¹tek
dotycz¹cy zakazu reklamy, odrêbnoœci w zakresie
podstaw i stawek opodatkowania… Ca³a sekwen-
cja przepisów jest poœwiêcona grom realizowa-
nym przez spó³ki monopolu. Tak, ta ustawa na
nowo reguluje te kwestie.

(Senator Piotr Andrzejewski: I tamte poprzed-
nie przepisy s¹ ju¿ nieaktualne?)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak
zrozumia³em.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o to, ¿e-
bym mia³ jasnoœæ.)

Tak, Panie Senatorze, przepisy ustawy o grach
i zak³adach wzajemnych z 1992 r.…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bo to tylko s¹ nu-
merki, które zachowuj¹, dlatego te¿…)

(G³os z sali: Ale tak nie mo¿na…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mat-

ko Boska! Nie mo¿na pracowaæ!)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, przepraszam bardzo, ale…

W³aœciwie wiemy wszystko, co mieliœmy wiedzieæ.
Panie Ministrze, proszê dokoñczyæ.
(Senator Andrzej Szewiñski: Ka¿dy ma prawo

do zadawania pytañ.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mat-

ko Boska! Nie mo¿na pracowaæ.)
(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pad³o pytanie
dotycz¹ce wiarygodnoœci deklarowanych przy-
chodów i dochodów w automatach o niskich wy-
granych. Niew¹tpliwie w takiej…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ciii!)

… w takiej dzia³alnoœci mo¿emy mieæ do czy-
nienia z dwoma rodzajami nadu¿yæ. Z jednej stro-
ny mo¿e to byæ nadu¿ycie w celu prania brudnych
pieniêdzy, czyli legalizowanie obrotów finanso-
wych przez zawy¿anie obrotów na automatach.
Z drugiej strony mo¿emy mieæ do czynienia z uzy-
skiwaniem dochodów…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, ja poproszê o ciszê!)
…z unikaniem opodatkowania podatkiem do-

chodowym, czyli uzyskiwaniem dochodów w taki
sposób, aby nie by³y one ksiêgowane.

Aby uszczelniæ system i przeciwdzia³aæ nieuja-
wnianiu dochodów, wprowadziliœmy w tym roku
rozporz¹dzeniem ministra finansów zasadê, ¿e
w sytuacji, kiedy automat jest serwisowany, kie-
dy jest naprawiany, plomba jednostki badawczej
musi byæ za³o¿ona w miesi¹c od tego zdarzenia.
Do tej pory automat przez trzy miesi¹ce móg³ byæ
nieoplombowany, w zwi¹zku z czym mo¿na by³o
ewentualnie dokonywaæ jakichœ operacji na licz-
nikach tej maszyny. Odt¹d w sytuacji uszkodze-
nia czy koniecznoœci naprawy maszyna musi
w ci¹gu miesi¹ca mieæ plombê jednostki certyfi-
kuj¹cej. Po prostu skróciliœmy ten okres.

Je¿eli prowadz¹cy automaty o niskich wygra-
nych uciekaj¹ siê do szanta¿u czy gróŸb karal-
nych wobec prowadz¹cych zak³ady handlowe, ga-
stronomiczne b¹dŸ us³ugowe po to, aby tam zlo-
kalizowaæ… My nie jesteœmy organem œcigania,
organem w³aœciwym w tym zakresie jest Policja,
trudno mi powiedzieæ, jaka to jest skala. Ja te¿
o tym s³ysza³em. Tak¿e z tego powodu lepiej po-
zbyæ siê tego problemu, ni¿ mieæ z tak¹ sytuacj¹
do czynienia. Niew¹tpliwie narastanie konkuren-
cji na tym rynku powoduje, ¿e organizatorzy gier
uciekaj¹ siê do takich metod.

I tyle w odpowiedzi na te pytania z mojej strony.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma, wobec tego otwieram dys-

kusjê.
Do dyskusji jako pierwszy zapisa³ siê pan sena-

tor Ortyl.
Proszê o zabranie g³osu.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja myœlê, ¿e wszyscy odczuwamy pewien dys-

komfort zwi¹zany z procedowaniem tej ustawy.
Chcê zaznaczyæ, ¿e ustawa ta jest niezmiernie
wa¿na i istotna, tak¿e ze wzglêdu na okolicznoœci,
na to, co siê przed ustaw¹ wydarzy³o. One wszyst-
kim s¹ znane, nie bêdê tego przybli¿a³.
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Oczywiœcie z tego dyskomfortu mo¿e rodziæ siê
przekonanie o pewnym bezsensie pracy prowa-
dzonej w takim tempie, w takim trybie. Wszak
ustawê…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ciii!)
…wszak ustawê nie tak dawno, dopiero przed

kilku godzinami dostaliœmy w takiej formie, w ja-
kiej ona wysz³a z Sejmu. A trzeba pamiêtaæ, ¿e to
jest podstawa do pracy Senatu, komisji i tak¿e
indywidualnie senatora. Naprawdê jest to przy-
k³ad niezbyt buduj¹cy. Myœlê, ¿e obawa o to, aby
nie ucierpia³a jakoœæ tej ustawy, aby nie ucier-
pia³ proces legislacyjny, jest w pe³ni uzasadnio-
na. To jest przejaw troski i przedmiot komenta-
rzy nie tylko senatorów opozycji, ale tak¿e sena-
torów, którzy za poœrednictwem swego rz¹du
sprawuj¹ dziœ w³adzê. Myœlê, proszê pañstwa, ¿e
to jest taki paradoks, ¿e wystêpuje pewien efekt
pretensji do tych, którzy zbyt du¿o pytañ zadaj¹,
którzy chc¹ zg³osiæ poprawki, którzy w³¹czaj¹ siê
do dyskusji, a nie pojawia siê ta oczywista pre-
tensja do tego, który nada³ taki tryb i doprowa-
dzi³ do takiego tempa, czyli do rz¹du. Chyba je-
dnak trzeba zachowaæ jasn¹ ocenê sytuacji, jas-
n¹ ocenê, kto jest faktycznym sprawc¹ takiego
wyœcigu przy tej ustawie.

Ta ustawa, bardzo wa¿na, tak jak podkreœli-
³em, powinna z ca³¹ starannoœci¹ legislacyjn¹
bardzo precyzyjnie opisywaæ to, co wi¹¿e siê
z procesem kontroli, z procesem sprawowania
nadzoru nad przebiegiem procesu zwi¹zanego
z grami hazardowymi w sferze fiskalnej. Wszak
wiemy, ¿e œwiat hazardu z natury jest w symbio-
zie ze œwiatem przestêpczym. I tutaj techniki, te-
chnologie siê przeœcigaj¹ w tym, jak doprowadziæ
do tego momentu, aby pewien efekt, powiem
wprost, wchodz¹cy w sferê pozaustawow¹ i poza-
legaln¹, sta³ siê faktem zwi¹zanym z pewnymi
nadu¿yciami. Myœlê te¿, ¿e wszyscy mamy œwia-
domoœæ, ¿e tym, co przyœwieca takiej ustawie, ta-
kiej regulacji jest chêæ, aby nie zepchn¹æ tego do
œwiata podziemnego, do szarej strefy. No i oczy-
wiœcie w jakimœ obszarze tak¿e to, aby pañstwo
mia³o profity z tego typu procederu. To w³aœnie
powoduje, ¿e my siê takimi rzeczami zajmujemy,
chocia¿ s¹ one z gruntu negatywne, bo tutaj o po-
zytywn¹ ocenê nie mo¿na siê pokusiæ.

Dlatego tak wiele by³o pytañ o ów proces nieja-
wnoœci, w którym mog¹ dzia³aæ s³u¿by celne. Wie-
le troski w tym zakresie wykazali senatorowie,
bardzo du¿¹ wagê, jak wynika³o z dyskusji i z za-
dawanych pytañ, do tego przyk³adali.

Teraz mo¿e przejdê do poprawek, które siê
w wyniku pracy komisji i naszej tutaj dyskusji na-
suwaj¹, pojawiaj¹.

Ja myœlê, ¿e nale¿y z³o¿yæ poprawkê, która po-
wodowa³aby, ¿e prowadzenie dzia³alnoœci w zakre-

sie gier losowych, z wyj¹tkiem gier loterii fantowej,
loterii promocyjnej, zak³adów wzajemnych, gier na
automatach, stanowi³oby monopol pañstwa. Je¿e-
li chcemy, aby ten obszar by³ jak najbardziej kon-
trolowany, jak najmniej korupcjogenny, je¿eli taka
jest wola rz¹du w tym obszarze, to nic prostszego,
jak zgodziæ siê, aby wesz³o to w sferê monopolu
pañstwa, i to w maksymalnym zakresie, nie tak jak
dzisiaj – w ograniczonym. Wtedy bêdziemy mieli
³atwoœæ panowania nad tym procesem.

Chcê tak¿e z³o¿yæ w imieniu grupy senatorów
poprawkê, która ogranicza³aby liczbê automatów
w kasynach do trzydziestu sztuk, czyli zostawili-
byœmy to na tym poziomie, na jakim jest dzisiaj,
maj¹c œwiadomoœæ, ¿e przejœciowo bêdzie wiêcej
tych automatów w salonach. Ale to ju¿ jest pewna
zasz³oœæ, z któr¹ nie da siê dyskutowaæ. Tak po-
winno, tak mo¿e pozostaæ wobec gro¿¹cych wiel-
kich odszkodowañ czy wrêcz zarzutów o pewn¹
niekonstytucyjnoœæ tej ustawy, bo i takie opinie,
i g³osy pojawiaj¹ siê w tej sprawie.

Chcielibyœmy tak¿e podwy¿szyæ op³atê zry-
cza³towan¹ od automatów o tak zwanych niskich
wygranych z 2 tysiêcy do 2,5 tysi¹ca z³.

Poza tym przedk³adam poprawki, które zmie-
rzaj¹ do tego, aby podatek by³ uiszczany od sfery
przychodowej, nie zaœ dochodowej, i ¿eby to doty-
czy³o praktycznie wszystkich gier.

I oczywiœcie wracam do poprawki, która przy-
wraca³aby funkcjonariuszom s³u¿b celnych nie-
jawn¹ mo¿liwoœæ sprawowania swoich funkcji
przez obserwowanie i rejestrowanie.

To tyle poprawek. Przedk³adam je panu mar-
sza³kowi do dalszej pracy nad t¹ ustaw¹. Dziêkujê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. To s¹ poprawki, jak rozu-

miem? Pytam, bo dopiero w tej chwili wesz³am.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Tak, przedk³adam

poprawki.)
Dziêkujê uprzejmie.
Teraz zapraszam pana senatora Tadeusza Gru-

szkê, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

PaniMarsza³ek!Wysoka Izbo!ZaproszeniGoœcie!
Zaproponowana przez rz¹d ustawa uchwalana

jest w tak pilnym trybie, ¿e prawdopodobnie ka¿-
dy tutaj, na tej sali, ma zadyszkê. Zapewne cel jest
szczytny. Oczywiœcie, ka¿dy chce, aby hazard,
który deprawuje m³odzie¿, szczególnie m³odzie¿,
by³ zlikwidowany, wiêc z celem g³ównym ka¿dy
z nas siê zgadza. W¹tpliwoœci – moje i nie tylko
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moje – budzi na pewno sposób wprowadzenia tej
ustawy. Pytanie, po co ten poœpiech?

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji,
a tak¿e tutaj, pyta³em o mo¿liwoœci wyodrêbnie-
nia dwóch faktów, które s¹ istotne dla tego, aby
ta ustawa zosta³a wprowadzona do koñca tego
miesi¹ca. To podatki i likwidacja koncesji, mo¿li-
woœæ wystawiania koncesji z nowym rokiem. Je-
dynie te dwa elementy rzutowa³y na to, ¿eby w ta-
kim tempie pracowaæ nad t¹ ustaw¹. Pozosta³e
elementy nie s¹ na tyle uzasadnione, wiêc powin-
niœmy spokojnie, tak jak powinno byæ w izbie re-
fleksji, zasi¹œæ nad tymi problemami i je roz-
trz¹saæ. Przyk³adem jest deklaracja pana pre-
miera, ¿e w internecie tak¿e nie bêdziemy mieli
hazardu. Dzisiejsza wypowiedŸ jest taka: bêdzie
nowelizacja. Czyli ju¿ wiemy, ¿e bêdzie noweliza-
cja prawa, które dzisiaj stanowimy, bo trzeba je
notyfikowaæ. Dlaczego przy innych elementach
zadzia³a³ ten poœpiech, który zazwyczaj jest z³ym
doradc¹? Wydaje mi siê, ¿e zosta³a wytworzona
atmosfera zgodnie z powiedzeniem: kto nie jest
z nami, to jest z „Rychem”. Ta atmosfera panowa-
³a tu dzisiaj, panowa³a te¿ w Sejmie. Wygl¹da³o to
tak: kto nie jest za t¹ ustaw¹, to jest w³aœnie za
lobbingiem, za osobami o czarnych charakte-
rach. Afery, które siê ujawni³y, pokaza³y pewien
problem. I dopiero ten problem sta³ siê tym moto-
rem, który przyœpieszy³ dzia³ania rz¹du.

Pytam wiêc: jaka kolejna afera spowoduje, ¿eby
nad jak¹œ inn¹ dziedzin¹ rz¹d tak szybko, tak
sprawnie debatowa³, pracowa³ i nam przedsta-
wia³ ustawy? Jak siê okazuje, realne dzia³anie tej
ustawy, zadeklarowane przez premiera, bêdzie
widoczne dopiero w roku 2016, a tak bêdziemy
mieli pe³zaj¹ce d¹¿enie do tego, aby to zlikwido-
waæ. Je¿eli ktoœ siê wybiera na wojnê, to liczy siê
z kosztami, jakie poniesie. I tymi kosztami powin-
no byæ… Zapyta³em o to, jakie koszty ponios³oby
pañstwo, bud¿et pañstwa, gdyby z 31 grudnia
2010 r. ca³kowicie to zlikwidowaæ. Ale nie otrzy-
ma³em odpowiedzi na pytanie, jakie by³yby to ko-
szty dla bud¿etu pañstwa. A jak mówi³em, je¿eli
wypowiada siê wojnê, to trzeba liczyæ siê ze strata-
mi. Cel jest szczytny. Sami powiedzieliœmy, ¿e cel,
jaki chcemy osi¹gn¹æ, jest najwa¿niejszy dla pañ-
stwa. Nie idziemy w tym kierunku, nie chcemy te-
go zlikwidowaæ, s¹ jakieœ poœrednie rozwi¹zania,
t³umaczone przez Trybuna³ Konstytucyjny. Ale
i tak wiemy, ¿e organizacje zrzeszaj¹ce przedsiê-
biorców dzia³aj¹cych w sferze hazardu ju¿ teraz
zapowiadaj¹, ¿e wnios¹ tê ustawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego.

By³o ma³o czasu, ale zd¹¿yliœmy przygotowaæ po-
prawki. Przed chwil¹ przedstawi³ je senator Ortyl.
Z mojej strony bêd¹ kolejne poprawki, które popra-
wi¹ stanowion¹ ustawê o tyle, ¿eby nie by³o tych
w¹tpliwoœci, które w paru miejscach siê pojawi³y.

W art. 1 pkt 1 jest niedookreœlone, do kogo usta-
wa jest skierowana, dlatego wnoszê, aby jednozna-
cznie dodaæ, ¿e ustawa okreœla te¿ warunki opodat-
kowania podatkiem od gier. Jest to na tyle istotne,
¿e w dyskusji w trakcie posiedzenia komisji wska-
zano po moim pytaniu, i¿ nie jest tak w innych usta-
wach dotycz¹cych opodatkowania. Chcia³bym coœ
przytoczyæ. Ustawa o podatku od towarów i us³ug,
która by³a przywo³ana jako ta, która nie ma takiego
nag³ówka, ma taki art. 1: „Ustawa reguluje opodat-
kowanie podatkiem od towarów i us³ug”. Wskazuje
on, czego dotyczy ta ustawa, która by³a przedsta-
wiana nam w³aœnie jako przyk³ad tego, ¿e nie trzeba
wprowadzaæ jednoznacznoœci.

Nastêpna poprawka doprecyzowuje ochronê
danych osobowych. Ka¿da osoba, która bêdzie
urz¹dza³a hazard, bêdzie ewidencjonowa³a osoby
korzystaj¹ce z kasyna. Dla ochrony danych pod-
czas ich przetwarzania wskazujemy jednoznacz-
nie, ¿e ta ochrona powinna odbywaæ siê zgodnie
z ustaw¹ o ochronie danych osobowych.

I kolejna poprawka, która polepsza, zdecydowa-
nie polepsza ca³¹ ustawê, podobnie jak i pozosta³e
poprawki. Chodzi tu o wartoœæ op³aty. W art. 20,
w którym mowa jest o zaœwiadczeniach wymaga-
nych podczas wydawania zaœwiadczenia dla osoby,
która wygra³a, nie wskazano wartoœci, jak¹ mo¿e
pobieraæ odpowiedni urzêdnik pañstwowy za ten
druk. W ¿adnym miejscu nie jest wskazane, czy to
w ustawie, czy w odniesieniu do rozporz¹dzenia, ja-
ka bêdzie wartoœæ tego zaœwiadczenia, które bêdzie
kupowa³ przedsiêbiorca. Powinno to byæ wskazane
w ustawie. Teraz jest dowolnoœæ rynku i ka¿da oso-
ba sprzedaj¹ca, tutaj urzêdnik, który bêdzie upo-
wa¿niony do sprzedawania tych zaœwiadczeñ, mo¿e
w sposób dowolny wyznaczaæ wartoœæ tej op³aty.

Moje du¿e zastrze¿enia budzi³ tak¿e sposób
usuwania z oœrodka gier osoby, która nie podpo-
rz¹dkowuje siê pewnym regu³om. W art. 22 mówi
siê, ¿e podmiot, to znaczy osoba prowadz¹ca dzia-
³alnoœæ, ma prawo odmówiæ wstêpu oraz usun¹æ
z oœrodka gier osobê, która nie spe³nia narzuco-
nych warunków. Gdyby nie to s³owo „podmiot”, je-
dnoznacznie kojarzony z tym, ¿e on ma wykony-
waæ te zapisy ustawy, nie by³oby problemu.
Chcia³bym bowiem powiedzieæ, ¿e podmiotem,
który ma prawo usuwaæ takie osoby, jest policja,
ale tutaj takiego odniesienia nie ma. Dlatego moja
poprawka, nasza poprawka bêdzie zmierza³a do te-
go, aby poprawiæ w tym miejscu ten zapis. Chodzi
o to, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci co do tego, kto mo¿e
usuwaæ osoby z oœrodków gier. Tutaj jest mowa
o tym, ¿e ten podmiot mo¿e wezwaæ do opuszcze-
nia oœrodka gier albo punktu przyjmowania zak³a-
dów wzajemnych. Wezwaæ. I je¿eli wezwanie nie
zostanie skutecznie wykonane, to wtedy nale¿a³o-
by powiadomiæ policjê i prosiæ o usuniêcie tej oso-
by z oœrodka. Sposób, w jaki to przedstawiono
w art. 22 ust. 4, wskazuje jednoznacznie, ¿e tym
podmiotem jest w³aœnie przedsiêbiorca.
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Kolejne w¹tpliwoœci wœród dyskutantów i tu-
taj, na sali, i wczeœniej na posiedzeniu komisji bu-
dzi³ art. 29, ten o promocji. Przygotowaliœmy po-
prawkê, która wyeliminuje mo¿liwoœæ zakupu.
Bêd¹ usuniête koœci do gry czy karty… Nasza po-
prawka idzie w dobrym kierunku. Chodzi o to, aby
takich interpretacji nie nale¿a³o oczekiwaæ po
wprowadzeniu tej ustawy.

Kolejna poprawka mówi o osobach poni¿ej
osiemnastego roku ¿ycia, które za zgod¹ podmio-
tu prowadz¹cego korzystaj¹… Dopiero po dwu-
krotnym stwierdzeniu tego koncesja jest odbiera-
na. Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, ¿e jest tu
pewne nierówne traktowanie podmiotów. Ustawa
o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi mówi jedno-
znacznie, ¿e jednorazowe stwierdzenie sprzeda¿y
osobie poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia alkoholu
powoduje, ¿e nale¿y podmiotowi odebraæ konce-
sjê. Dlaczego w tym przypadku stosujemy pod-
wójne normy, ¿e najpierw stosuje siê jakieœ kary,
a dopiero póŸniej chcemy odbieraæ koncesjê? Je-
¿eli ta ustawa ma byæ rzeczywiœcie rygorystyczna,
tak jak przed chwileczk¹ ministrowie o tym mówi-
li, to nale¿y sprawiæ, ¿eby te elementy by³y spójne.

Uwa¿am, ¿e kolejn¹ poprawk¹, która wychodzi
naprzeciw temu, co mówiono w dyskusji na posie-
dzeniu komisji, jest przed³u¿enie w przepisach
przejœciowych… Nasza propozycja mówi o trzy-
dziestu sztukach automatów do gry w kasynie, ale
w okresie do roku 2016, kiedy zostan¹ wygaszone
wszystkie zezwolenia dotycz¹ce automatów ze-
wnêtrznych, w salonach bêdzie mo¿liwoœæ utrzy-
mywania siedemdziesiêciu automatów, aby by³a
równoœæ. Bo nam mówiono, ¿e w salonach bêdzie
siedemdziesi¹t, a z tej ustawy wynika, ¿e bêdzie
trzydzieœci. Doprowadzamy do tego, ¿e podmioty
s¹ równe, i tu, i tu jest siedemdziesi¹t, ale po okre-
sie przejœciowym, po 31 grudnia 2016 r. liczba au-
tomatów w kasynach to trzydzieœci.

Iostatniapoprawka,któratak¿ewzbudzi³awiele…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: 10 minut

minê³o, proszê koñczyæ.)
To przedstawiê j¹ w nastêpnym etapie. Na razie

przedstawiam te poprawki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Proszê je podpisaæ… S¹ pod-

pisane, tak? To s¹ te wszystkie poprawki? Dziê-
kujê, Panie Senatorze.

Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego.

W miêdzyczasie powiem, ¿e wnioski o charak-
terze legislacyjnym z³o¿yli do protoko³u trzej se-
natorowie: Wojciech Skurkiewicz, Stanis³aw Za-
j¹c i Tadeusz Gruszka.

Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Staramsiê zobaczyæplusy iminusy tej regulacji.
Niew¹tpliwie na uznanie zas³uguje to, ¿e po tak

wielu latach debatowania i przymierzania siê do
tych regulacji jest realizowany ten cel, jakim jest
uszczelnienie systemu i jednoczeœnie wzmocnie-
nie kontroli i przysporzenie przychodów bud¿eto-
wi i Skarbowi Pañstwa pochodz¹cych z tego typu
dzia³alnoœci. I wydaje mi siê, ¿e ten cel, któremu
towarzyszy równie¿ chêæ ograniczenia destruk-
cyjnej roli gier hazardowych w ¿yciu spo³ecznym
i publicznym, jest celem do zrealizowania. Nale¿y
to przyj¹æ z uznaniem.

Jednak tryb procedowania wskazuje na pew-
n¹ panikê, panikê wywo³an¹ byæ mo¿e tym, co
nazywamy afer¹ hazardow¹, niepanowaniem
nad lobbingiem i niepanowaniem nad szar¹ stre-
f¹ wp³ywania na proces legislacyjny. Wydaje mi
siê, ¿e to te¿ jest uzasadnione, ale nale¿y otwar-
cie mówiæ o tym, ¿e szybkoœæ ma na celu wyprze-
dzenie dzia³añ, które s¹ dzia³aniami praeter le-
gem, obok prawa, je¿eli nie contra legem. To te¿
jest uzasadnione. Ta procedura budzi jednak
ogromne zastrze¿enia, bo œwiadome procedowa-
nie w taki sposób jest nie tylko niezgodne z do-
brymi obyczajami legislacyjnymi i musi byæ trak-
towane na zasadzie wyj¹tku, ale te¿ i narusza pe-
wne regu³y ustalone przez Trybuna³ Konstytu-
cyjny, jeœli chodzi o zaufanie do pañstwa prawa,
a dotyczy to te¿ i zaufania do trybu procesu legis-
lacyjnego.

Patrzê na to zagadnienie od lat. Przypomnê,
¿e… Staj¹ mi przed oczami grzechy z pocz¹tku
transformacji. Podmiot gospodarczy chcia³ po-
przez ministra spraw wewnêtrznych, który pisa³
statut, stworzyæ Fundacjê „Bezpieczna S³u¿ba”,
a za tym sta³ oœrodek wiedeñski pana „S³owika”,
i w tej fundacji mia³a byæ czyjaœ ¿ona, a przedsta-
wiciel ministra spraw wewnêtrznych jeŸdzi³ spec-
jalnie, razem z BOR, do Hotelu Europejskiego,
gdzie podmiot gospodarczy czeka³ na napisanie
mu, zgodnie z jego ¿yczeniem, statutu. Chodzi³o
wtedy te¿ o kasyna gry, które tamci w okresie PRL
prowadzili nielegalnie, ale za cichym przyzwole-
niem w³adz.

I od tamtego czasu tak naprawdê ci¹gle, jeœli
chodzi o sprawê gier hazardowych i dochodów, sy-
tuacja jest, powiedzia³bym, nie do koñca transpa-
rentna. W zwi¹zku z tym szybkoœæ w tej sprawie
jest wskazana, ale w kontekœcie koniecznoœci rea-
lizacji transparentnego pañstwa prawnego w pro-
cesie legislacyjnym jest naganna – to trzeba powie-
dzieæ. W tak krótkim czasie bardzo trudno jest
w sposób optymalny skontrolowaæ zakres zrealizo-
wania tych intencji. Staramy siê to zrobiæ, wiêc
proszê wybaczyæ szereg pytañ.
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Mam ogromne uznanie dla pana ministra, sze-
fa centrum legislacyjnego, który mi przybli¿y³ coœ,
co jest przedmiotem mojej poprawki. Mianowicie
nie zastêpujemy procesu legislacyjnego dyskre-
cjonaln¹ decyzj¹ ministra co do tego, kto spe³nia
warunki ustawy, a kto ich nie spe³nia. St¹d by³o
to moje pytanie. Rozumiej¹c to t³umaczenie, bêdê
proponowa³ taki zapis: minister w³aœciwy do
spraw finansów publicznych, w razie w¹tpliwoœci
– s³owa pana ministra – na wniosek zainteresowa-
nego podmiotu – sugestia pana ministra – roz-
strzyga w drodze decyzji, czy gra lub zak³ad posia-
da wymienione cechy w rozumieniu ustawy, bo to
sama ustawa, a nie minister, o tym decyduje. Tak
wiêc to tylko w¹tpliwoœci i wniosek zainteresowa-
nego, a nie dyskrecjonalna w³adza ministra, uru-
chamiaj¹ tê procedurê. I bardzo dziêkujê, Panie
Ministrze, ¿e pan zwróci³ na to uwagê, postara³em
siê pana myœl i wyjaœnienie zrealizowaæ w sposób
adekwatny.

Zarazem korzystam z okazji, ¿eby w ustawach
nowelizowanych przywróciæ coœ, czego brak powo-
duje nieszczelnoœæ bardzo groŸn¹ dla dyscypliny fi-
nansowej i dla przychodów bud¿etu. Niektórzy
twierdz¹, ¿e to, ¿e w Polsce jest tak dobra sytuacja
ekonomiczna w porównaniu z innymi krajami, wy-
nika w³aœnie z nieszczelnoœci systemu i funkcjono-
wania szarej strefy praeter legem, ale ja takiego po-
gl¹du nie podzielam. Wrêcz odwrotnie, uwa¿am, ¿e
œrodki liberalizowania gospodarki nale¿y czyniæ
transparentnymi i przejrzystymi, a nie liczyæ na to,
¿e to w³aœnie nieszczelnoœæ systemu bêdzie powo-
dowa³a stosunkowo ³agodne przechodzenie przez
nas kryzysu. W zwi¹zku z tym pozwalam sobie te¿
zaproponowaæ poprawkê, która… Bo mówi siê
praktycznie o zakazie udostêpniania informacji
o osobie uzyskanych w czasie wykonywania czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych przez kompe-
tentne organy; chodzi tu o ustawê o kontroli skar-
bowej. Bo nie mo¿e s¹d lub prokurator albo szef
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych blo-
kowaæ w³aœciwych informacji, którymi ma przecie¿
dysponowaæ organ kontro l i skarbowe j .
Uchwalaj¹c tê ustawê, nale¿y przyjrzeæ siê i temu
zagadnieniu.

Dlatego te¿ uwa¿am za wskazane dopisanie –
je¿eli w ogóle bêdziemy wprowadzaæ jakieœ po-
prawki do tej ustawy, a wola wiêkszoœci, wola po-
lityczna tu decyduje, bo je¿eli nie bêdziemy, to po-
winno to staæ siê przedmiotem nowelizacji ustawy
o kontroli skarbowej – dopisanie do przepisu,
który tutaj jest przepisywany, jak powiedzia³ pan
minister, tylko z dodaniem nowej nomenklatury
i nowej podmiotowoœci, ¿e zakaz nie bêdzie mia³
zastosowania nie tylko do takiej sytuacji, kiedy
ustawa nak³ada obowi¹zek lub umo¿liwia udzie-
lenie takich informacji okreœlonemu organowi
wskazanemu na zasadzie praworz¹dnoœci wyraŸ-

nie, expressis verbis przez ustawê, nie tylko do sy-
tuacji, kiedy taki obowi¹zek wynika z umów lub
porozumieñ miêdzynarodowych albo zatajenie
takiej informacji prowadzi³oby do zagro¿enia ¿y-
cia lub zdrowia innych osób, ale te¿ do takiej sy-
tuacji – i to jest to novum – „kiedy z wnioskiem
o udzielenie informacji wystêpuje organ prowa-
dz¹cy postêpowanie zmierzaj¹ce do odzyskania
lub zabezpieczenia nale¿noœci przys³uguj¹cej in-
stytucji pañstwowej”, czyli organ skarbowy, or-
gan egzekucji pañstwowej. Wydaje mi siê, ¿e tu
te¿ jest pole do wprowadzenia takiej instytucji –
skoro ju¿ ruszamy tê dziedzinê legislacyjn¹ –
i uchylenia tego zakazu obwarowanego jeszcze do
tego decyzj¹ s¹du, prokuratora i szefa Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnej. Bo nie chodzi
tu o karanie, nie chodzi tu o penalizacjê, tylko
chodzi o wype³nianie przez organy skarbowe ich
podstawowej funkcji zasilania bud¿etu i repre-
zentowania interesów Skarbu Pañstwa.

A wiêc to pozwoli³em sobie dodaæ. A gdyby to
nie zyska³o przychylnoœci...

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale…)
Jeszcze dwie minuty...
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie, nie,

minuta.)
By³o jedenaœcie po…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Minuta.)
Bardzo przepraszam, ale… Zreszt¹ w porz¹d-

ku, minuta.
Gdyby nie zyska³o to przychylnoœci przy tej no-

welizacji ustawy ze wzglêdu na brak woli politycz-
nej, to prosi³bym, ¿eby uczyniæ to przedmiotem
inicjatywy legislacyjnej, która cieszy³aby siê po-
parciem rz¹du. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
PiêæminutdlapanasenatoraTadeuszaGruszki.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Pani marsza³ek, zreszt¹ zgodnie z regulaminem,

przerwa³a mi wypowiedŸ w pó³ zdania. Pozosta³o
mi jedynie podziêkowaæ za uwagê i poprosiæ
o zwolnienie tego tempa. Wytrzymajcie dzisiaj, Se-
natorowie z PO, jeszcze tê chwileczkê. Pochylcie siê
nad naszymi poprawkami, abyœmy mogli skutecz-
nie poprawiæ prawo, które zosta³o nam przedsta-
wione w takim tempie. My wykazaliœmy, ¿e chce-
my wspó³pracowaæ, ¿e chcemy nad tym pracowaæ,
ale od was te¿ wymagamy, abyœcie wykazali trosze-
czkê przychylnoœci dla poprawek, które poprawia-
j¹ prawo. Serdecznie dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.
(G³osy z sali: Skorupê.)
Przepraszam bardzo, oczywiœcie Skorupê. Pan

senator Gruszka jest bardzo aktywny, dlatego siê
pomyli³am.

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Sk³adam nastêpuj¹c¹ poprawkê. W art. 27

ust. 1 i 2 wyrazy „osiemnaœcie lat” zastêpuje siê
wyrazami „dwadzieœcia jeden lat”, w ust. 3 wyrazy
„osiemnastego roku ¿ycia” zastêpuje siê wyraza-
mi „dwudziestego pierwszego roku ¿ycia”.

Szanowni Panowie Ministrowie, cieszymy siê
demokracj¹ ju¿ od dwudziestu lat, ale dobrze by
by³o czasem skorzystaæ z doœwiadczeñ innych kra-
jów, jak na przyk³ad Stany Zjednoczone ciesz¹ce
siê demokracj¹ od ponad dwustu lat, które maj¹
dziesiêcioletnie doœwiadczenia, jeœli chodzi o spra-
wy zwi¹zane z grami hazardowymi. Tam, proszê
pañstwa, wstêp do kasyn gier maj¹ m³odzi ludzie
powy¿ej dwudziestego pierwszego roku ¿ycia. Myœ-
lê, ¿e ta poprawka bêdzie przyjêta równie¿ przez
szanownych senatorów z Platformy Obywatelskiej,
gdy¿ ma pe³ne uzasadnienie. Nie jest bowiem chy-
ba intencj¹ naszego pañstwa, aby m³odzi ludzie
ulegali na³ogowi, jakim jest uzale¿nienie od hazar-
du. W m³odym wieku trzeba kszta³towaæ charak-
ter. I myœlê, ¿e wiek dwudziestu jeden lat… Ludzie
m³odzi, do dwudziestego pierwszego roku ¿ycia,
powinni siê uczyæ, studiowaæ, a nie zajmowaæ siê
grami hazardowymi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja bardzo dziêkujê.
(Senator Tadeusz Skorupa: Do³¹czam poprawkê.)
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os w dyskusji?
(G³os z sali: Nie ma chêtnych.)
Nie ma chêtnych. Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du, któryœ z panów mini-

strów, chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych
wniosków legislacyjnych? Czy pan minister Boni,
pan minister Kapica, pan prezes Berek, któryœ z pa-
nów, chce zabraæ g³os? Nie chc¹. Dziêkujê bardzo.

Poniewa¿ zg³oszone zosta³y 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 pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Panie Senator i Panowie Senatorowie, przystê-
pujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nau-
czyciela.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 711,
a sprawozdania komisji odpowiednio w drukach
nr 711A i 711B.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, pani¹ senator Jadwigê Rotnick¹, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiam stano-
wisko dotycz¹ce uchwalonej przez Sejm w dniu
wczorajszym ustawy o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela.

Po rozpatrzeniu ustawy na dzisiejszym posie-
dzeniu, to jest 20 listopada tego roku, komisja
przyjê³a tê ustawê bez poprawek i wnosi do Wyso-
kiego Senatu o jej uchwalenie.

Omawiana ustawa zmienia zapisy art. 30a,
wprowadzone ustaw¹ – Karta Nauczyciela z dnia
21 listopada 2008 r., i jest odpowiedzi¹ na postu-
laty organów stanowi¹cych, samorz¹dów, prezy-
dentów, burmistrzów, wójtów, postuluj¹cych
szybk¹ nowelê ustawy z uwagi na niemo¿noœæ do-
trzymania obligatoryjnych terminów zapisanych
we wspomnianej ustawie.

Odniosê siê tylko do najistotniejszych zmian,
które wprowadza nowela. Pierwsza dotyczy zmiany
obligatoryjnych terminów i wydania przez mini-
stra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania
rozporz¹dzenia, które ma jednoznacznie wskazy-
waæ, jak poszczególne kwestie dotycz¹ce sprawo-
zdañ i obliczeñ maj¹ byæ przygotowane przez organ
prowadz¹cy szko³ê, czyli przez jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego. Ta zmiana dotyczy terminu,
do którego organ prowadz¹cy szko³ê przeprowadza
analizê poniesionych w poprzednim roku kalenda-
rzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
w odniesieniu do wysokoœci œrednich wynagro-
dzeñ oraz œredniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Ten termin jest przesuniêty z 31 gru-
dnia na 20 stycznia.

Zmiany dotycz¹ tak¿e terminu wyp³aty nau-
czycielom jednorazowych dodatków wyrównaw-
czych w zwi¹zku z nieosi¹gniêciem przez nich œre-
dnich wynagrodzeñ okreœlonych dla poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego.W tym przypad-
ku termin zostaje przesuniêty z 31 grudnia na
31 stycznia nastêpnego roku. Kolejna zmiana do-
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tyczy terminu sporz¹dzania sprawozdania z wy-
sokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego,
z uwzglêdnieniem wysokoœci kwot ró¿nicy. I tu
termin zostaje przeniesiony z 10 stycznia na
10 lutego. Wreszcie zmiana czwarta, która nak³a-
da na ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wy-
chowania obowi¹zek wydania rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego sposób wyliczania œrednich wyna-
grodzeñ nauczycieli, sposób ustalania kwoty ró¿-
nicy, sposób ustalania jednorazowego dodatku,
o którym mowa jest w tej¿e ustawie, a tak¿e wzór
formularza sprawozdawczego oraz okreœla ter-
min, w jakim owo rozporz¹dzenie ma byæ wydane.

Podsumowuj¹c obrady komisji, muszê powie-
dzieæ, ¿e ta ustawa zosta³a przyjêta jednog³oœnie,
bez ¿adnych poprawek. I, tak jak powiedzia³am na
pocz¹tku, komisja wnosi do Wysokiego Senatu
o jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja bardzo dziêkujê pani senator sprawozdawcy.
Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edu-

kacji i Sportu, pana senatora S³awomira Kowal-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu równie¿ dzi-

siaj obradowa³a.
Pani senator powiedzia³a ju¿ o wszystkich po-

prawkach, jakie zosta³u wniesione.
Powiem wiêc, ¿e komisja wnosi, aby Senat ra-

czy³ uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y bez po-
prawek. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(G³os z sali: Teraz siê spieszycie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Czy pañstwo senatorowie chc¹ zadaæ pytania

któremuœ z senatorów sprawozdawców?
(G³osy z sali: Nie.)
Nikt nie chce zadaæ pytania.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster edukacji narodowej.

Witamy pani¹ minister Krystynê Szumilas, se-
kretarz stanu, witamy serdecznie.

Czy pani minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du? Nie, pani minister nie chce.

Czy pañstwo, panie senator i panowie senato-
rowie, maj¹ pytania do pani minister? Bardzo
proszê.

Pani Minister, pan senator Andrzej Owczarek
i potem pan senator Zbigniew Szaleniec maj¹ py-
tania, w zwi¹zku z czym zapraszam pani¹ tutaj.

(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Andrzej Owczarek: Zostawiæ pani je-

szcze chwilkê?)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,

chcê jeszcze coœ powiedzieæ. Proszê nie reagowaæ
w ten sposób, kiedy my zadajemy pytania.)

Pani Senator, proszê siê powstrzymaæ od dysku-
sji. Jeœli ma pani ochotê podyskutowaæ, to proszê to
zrobiæ w kuluarach Senatu, a nie na sali obrad.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Chcê zwróciæ uwagê panu senatorowi…)

Ale bardzo proszê nie zaburzaæ porz¹dku
i przebiegu obrad.

Proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Pani Minister, mam dwa pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy tego, w jaki sposób

zostanie dokonany podzia³ jednorazowego dodat-
ku uzupe³niaj¹cego miêdzy nauczycieli.

I drugie pytanie. Ten rz¹d mo¿e siê pochwaliæ
najwiêkszym wzrostem p³ac nauczycielskich do
tej pory. Oczywiœcie ten wzrost jest zwi¹zany z uœ-
rednianiem tej p³acy. Czy s¹ planowane jakieœ
prace w zakresie uczynienia tej p³acy p³ac¹ bar-
dziej motywuj¹c¹ do dobrej pracy? Bo czegoœ ta-
kiego w tej chwili w p³acach nauczycielskich, poza
nagrodami, które odgrywaj¹ niewielk¹ rolê, prak-
tycznie nie ma. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Senato-

rze! Otó¿ podzia³ dodatku uzupe³niaj¹cego zak³a-
da, ¿e dodatek ten bêdzie proporcjonalny do okre-
su zatrudnienia i wysokoœci pobieranego przez
danego nauczyciela wynagrodzenia. Tak ¿e te pro-
porcje s¹ zachowane.

Je¿eli chodzi o pytanie drugie, to ten system,
który w tej chwili obowi¹zuje na podstawie Karty
Nauczyciela, jest oparty na takiej zasadzie, ¿e sa-
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morz¹d musi utrzymaæ œrednie wynagrodzenie
dla konkretnej grupy nauczycieli na swoim tere-
nie, natomiast minimalne wynagrodzenie dla
konkretnego nauczyciela jest okreœlone przez tak
zwan¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasa-
dniczego. Jest ona ni¿sza od œredniego wynagro-
dzenia, a to powoduje, ¿e samorz¹dy w regulami-
nach wynagradzania mog¹ podejmowaæ indywi-
dualne decyzje, to znaczy, decyzje na poziomie sa-
morz¹du terytorialnego pozwalaj¹ce na motywo-
wanie nauczycieli poprzez tak zwany dodatek mo-
tywacyjny. I przy obecnym systemie jest mo¿liwe,
¿e p³ace dwóch nauczycieli dyplomowanych o po-
dobnym sta¿u i podobnych kwalifikacjach mog¹
siê znacz¹co ró¿niæ, je¿eli jeden z tych nauczycieli
uzyska w³aœnie dodatek motywacyjny, a drugi do-
datku motywacyjnego nie uzyska.

Rozumiem, ¿e panu senatorowi chodzi o to, ¿e-
by jeszcze bardziej uelastyczniæ ten system, ale to
zale¿y równie¿ od chêci strony spo³ecznej przy
konsultowaniu rozporz¹dzenia o minimalnych
stawkach wynagrodzenia nauczyciela do tego,
aby ich nie podnosiæ w sposób procentowy, tak
jak œredni¹ p³acê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz pan senator Szaleniec.
Przypominam,¿epytaniamog¹ trwaædominuty.
Uprzejmie proszê.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Dziêkujê, ju¿ uzy-

ska³em odpowiedŸ, bo pierwsze pytanie pana se-
natora by³o zbie¿ne z moim. Dziêkujê.)

Wobec tego zapraszam pana senatora Wojcie-
cha Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, w nowelizowanym art. 30a jest

wprowadzony termin 20 stycznia. Do tej pory
w tym artykule by³ zapisany ostatni dzieñ gru-
dnia. W tej chwili jest 20 stycznia. Sk¹d ta data,
dlaczego 20 stycznia, a nie na przyk³ad ostatni
dzieñ stycznia?

Drugie pytanie. Nie jestem w stanie zgodziæ siê
z wypowiedzi¹ pana senatora Owczarka. Byæ mo-
¿e jest tak, ¿e ten rz¹d mo¿e siê chwaliæ, ¿e nau-
czycielom da³ najwiêksze podwy¿ki, ale nie ze
swoich pieniêdzy, Panie Senatorze, bo to przede
wszystkim samorz¹dy ponosz¹ koszty tych pañ-
stwa podwy¿ek, pañstwa obietnic, a im, niestety,
brakuje na to pieniêdzy.

Pani Minister, czy by³aby pani ³askawa tê kwe-
stiê równie¿ wyjaœniæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas:
Je¿eli chodzi o termin 20 stycznia, to zosta³ on

zaproponowany przez samorz¹dy terytorialne
i znalaz³ siê w projekcie komisji.

Je¿eli chodzi o drug¹ kwestiê poruszon¹ przez
pana senatora, to ja powiem tak. Otó¿ subwencja
oœwiatowa jest zawsze…

(Senator Stanis³aw Kogut: Jest sta³a.)
Nie, nie jest sta³a. Jest zawsze podstaw¹ do dys-

kusji, czy wystarcza, czy nie. Chcia³abym powie-
dzieæ, ¿e w roku 2008, 2009 i na rok 2010 wzrost
subwencji jest proporcjonalny. To znaczy pokrywa³
w tych latach 2008–2009 i w roku 2010 skutki pod-
wy¿ek p³ac nauczycieli policzonych zgodnie ze sztu-
k¹, czyli zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie
Nauczyciela. To, ¿e subwencja jest w³aœnie takim
tematem dyskusji, te¿ wynika z wczeœniejszych de-
cyzji. Bo, jak pañstwo senatorowie wiedz¹, wzrost
subwencji oœwiatowej jest œciœle okreœlony w usta-
wie o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego, gdzie jest przepis, który mówi o tym, ¿e sub-
wencja nastêpnego roku nie mo¿e byæ mniejsza od
subwencji z poprzedniego roku skorygowanej o do-
datkowe zadania, czyli zadania, które samorz¹dowi
albo przybywaj¹, albo ubywaj¹. Zgodnie z t¹ zasad¹
subwencja jest liczona.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Marek Konopka, proszê.
(Senator Marek Konopka: Dla dobra wspó³pra-

cy rezygnujê.)
Dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Kogut: Brawo, brawo Mare-

czku.)
Czy pañstwo senatorowie chc¹ jeszcze zadaæ

pytania? Nikt nie chce zadaæ pytania.
Dziêkujê.
Zamykam wobec tego etap pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³ do dyskusji? Nie, nikt siê

nie zapisa³.
Czy ktoœ z pañstwa jeszcze wyra¿a tak¹ wolê?

Pan senator Skurkiewicz nie wyra¿a. Pan senator
Zaj¹c te¿ nie.

Zamykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, informujê, ¿e

g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Teraz proszê o komunikat.

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 227

(sekretarz stanu K. Szumilas)



Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o grach hazardowych odbêdzie siê bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie i Panowie Senatorowie, zarz¹dzam go-

dzinn¹ przerwê w obradach.
G³osowania odbêd¹ siê o godzinie 17.30.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 37
do godziny 17 minut 30)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.

Og³aszam przerwê do godziny 18.30.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 30
do godziny 18 minut 31)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy
stole prezydialnym.

Proszê o spokój.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o grach hazardowych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych, które ustosunko-
wa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 710Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Stanis³awa
Bisztygê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej, a tak¿e Komi-

sja Bud¿etu i Finansów Publicznych ponownie
rozpatrywa³y przedmiotowy projekt ustawy i po-
nownie rekomenduj¹ Wysokiej Izbie przyjêcie go
bez poprawek, co zaowocuje zapewne wnioskami
mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Tadeusza Gruszkê,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszoœci po³¹czonych komisji,

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej, proszê o uwzglê-
dnienie i przyjêcie wniosku oznaczonego w druku
rzymsk¹ dwójk¹. S¹ to poprawki od pierwszej do
dwudziestej pi¹tej.

Komentuj¹c tê sytuacjê, jaka tu mia³a miejsce,
powiem tyle tylko: szkoda, ¿e poœpiech i zdener-
wowanie przenios³o siê na izbê refleksji, która iz-
b¹ refleksji, pozwolê sobie zaryzykowaæ takie
stwierdzenie, jest jedynie z nazwy. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Senatorowie Skorupa, Ortyl, Gruszka, Kogut,

Korfanty, senator Arciszewska-Mielewczyk, se-
natorowie Kaleta, Andrzejewski, Zaj¹c, Skurkie-
wicz? Nie widzê zg³oszeñ.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad wnios-
kiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych popartym
przez po³¹czone komisje o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto za, przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto przeciw, przycisk „przeciw” i podniesienie

rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 76)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o grach lo-
sowych. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Niemrawe te oklas-
ki, niemrawe.)

Ach, pomyli³em, jeszcze raz odczytam.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o grach ha-
zardowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.
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Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za, przycisk „za”.
Kto jest przeciw, przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad czterdziestego
czwartego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficz-
nego.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu.

Marsza³ek odmówi przyjêcia niewyg³oszonych
oœwiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ
i których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby
mo¿liwe w przys³uguj¹cym mu na to czasie, czyli
w ci¹gu piêciu minut.

Nad oœwiadczeniami senatorskimi nie przepro-
wadza siê dyskusji.

Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pani¹ sena-
tor Janinê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do prezesa Rady Mini-

strów, pana Donalda Tuska, oraz parlamentarzy-
stów Sejmu i Senatu.

Zakorzenienie w przesz³oœci narodowej jest wa-
runkiem œwiadomego bycia w teraŸniejszoœci.
O tym, ¿e s³owa te nie s¹ bez pokrycia, œwiadczyæ
mog¹ obchody siedemdziesi¹tej rocznicy Bitwy pod
Dobrzykowem, zorganizowane 12 wrzeœnia 2009 r.
przez Krzysztofa Jadczaka, wójta gminy, i Bogumi³ê
Zalewsk¹-Wasiñsk¹, dyrektor Szko³y Podstawowej
imienia Obroñców Dobrzykowa z 1939 r.

Przypomnienie tych wydarzeñ sta³o siê inspira-
cj¹ do refleksji nad tym, co dla nas, wspó³czeœnie
¿yj¹cych w Polsce, wynika z ofiary tych, którzy tu-
taj przed nami ¿yli, walczyli, zmagali siê z trudami
wojny. Pytanie to pojawi³o siê w homilii wyg³oszo-

nej przez ksiêdza kanonika Zygmunta Karpa, któ-
ry powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e polskoœæ jest jak
czyste powietrze, niezbêdne cz³owiekowi do oddy-
chania. Przez wieki kszta³towa³a siê wed³ug war-
toœci – Bóg, Honor, Ojczyzna. Tych wartoœci nie
uda³o siê podeptaæ ¿adnemu z re¿imów. Dziêki te-
mu, ¿e walcz¹cy w ró¿ny sposób Polacy pozostali
im wierni, mog³a odrodziæ siê wolna Polska.

Wielu obecnych na uroczystoœci absolwentów
dobrzykowskiej szko³y nad mogi³ami swoich pa-
tronów uczy³o siê patriotyzmu, wiernoœci harcer-
skiemu prawu, s³u¿by Bogu i OjczyŸnie.

Z postawy nauczycieli i gremialnej obecnoœci
uczniów, godnie upamiêtniaj¹cych spoczywa-
j¹cych tu ¿o³nierzy Wrzeœnia, mo¿e rodziæ siê nasz
wspó³czesny patriotyzm, œwiadomoœæ m³odego
pokolenia, ¿e polskoœæ jest wielkim zaszczytem.

Podczas uroczystoœci uczniowie Szko³y Podsta-
wowej imienia Obroñców Dobrzykowa z 1939 r.
i Gimnazjum w Dobrzykowie przywo³ali obowi¹z-
ki Polaka zapisane w dekalogu Zofii Kossak
z 1941 r. Dekalog ten powinien byæ moralnym
drogowskazem ka¿dego polityka w Polsce. A oto
on, ku pamiêci nas wszystkich przywo³any nie-
zwykle podnioœle i piêknie przez wspania³¹ do-
brzykowsk¹ m³odzie¿.

„Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Oj-
ców, z której wyros³eœ.

Wszystko, czymœ jest, po Bogu mnie zawdziê-
czasz.

1. Nie bêdziesz mia³ ukochania ziemskiego na-
de mnie.

2. Nie bêdziesz wzywa³ imienia Polski dla w³as-
nej chwa³y, kariery albo nagrody.

3. Pamiêtaj, abyœ Polsce odda³ bez wahania
maj¹tek, szczêœcie osobiste i ¿ycie.

4. Czcij Polskê, Ojczyznê twoj¹, jak matkê ro-
dzon¹.

5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostat-
niego tchu, do ostatniej kropli krwi w ¿y³ach
twoich.

6. Walcz z w³asnym wygodnictwem i tchórzo-
stwem. Pamiêtaj, ¿e tchórz nie mo¿e byæ Pola-
kiem.

7. B¹dŸ bez litoœci dla zdrajców imienia pol-
skiego.

8. Zawsze i wszêdzie œmia³o stwierdzaj, ¿e jes-
teœ Polakiem.

9. Nie dopuœæ, by w¹tpiono w Polskê.
10. Nie pozwól, by ubli¿ano Polsce, poni¿aj¹c

Jej wielkoœæ i Jej zas³ugi, Jej dorobek i Majestat.
Bêdziesz mi³owa³ Polskê pierwsz¹ po Bogu mi-

³oœci¹. Bedziesz J¹ mi³owa³ wiêcej ni¿ siebie sa-
mego”.

Swoim wyst¹pieniem pragnê sprawiæ, ¿eby
piêkny i czysty g³os dzieci dobrzykowskich, wy-
chowywanych przez nauczycieli przez du¿e „N”,
sta³ siê s³yszalny w polskim parlamencie i dotar³
te¿ do pana premiera i ministrów, ku pamiêci i ku
przestrodze.
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A tê refleksjê wyg³osi³am dlatego, ¿e dzisiaj po-
czu³am siê… by³o mi bardzo trudno pracowaæ nad
ustaw¹ o hazardzie. Dziêkujê bardzo.(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-

s³awa Zaj¹ca.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Oœwiadczenie niniejsze wyg³aszam w imieniu

wszystkich pañ senator i panów senatorów z Pra-
wa i Sprawiedliwoœci.

Oœwiadczenie jest skierowane do premiera
rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej, pana Donalda
Tuska, w sprawie wyroku Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka w Strasburgu dotycz¹cego
obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach publicz-
nych.

Panie Premierze!
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci dziêkuj¹

panu prezydentowi, profesorowi Lechowi Kaczyñ-
skiemu, za jednoznaczn¹ i zdecydowan¹ obronê
krzy¿a, zawart¹ w wypowiedzi w dniu Œwiêta Nie-
podleg³oœci, 11 listopada bie¿¹cego roku, a zw³a-
szcza za s³owa: „Nikt nie bêdzie w Polsce przyjmo-
wa³ do wiadomoœci, ¿e w szko³ach nie wolno wie-
szaæ krzy¿y, nie ma na co liczyæ”.

Solidaryzuj¹c siê w pe³ni z wypowiedzi¹ pana
prezydenta Lecha Kaczyñskiego, jako senatoro-
wie Prawa i Sprawiedliwoœci wyra¿amy zdecydo-
wany sprzeciw wobec treœci wyroku Europejskie-
go Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
z dnia 3 listopada 2009 r., zawieraj¹cego tezê, ¿e
„wieszanie krzy¿y w klasach szkolnych” stanowi
„naruszenie prawa rodziców do wychowania dzie-
ci zgodnie z w³asnymi przekonaniami” oraz zagra-
¿a „wolnoœci religijnej uczniów”.

Sêdziowie trybuna³u odwo³uj¹ siê do neutral-
noœci œwiatopogl¹dowej pañstwa, a tak¿e powo³u-
j¹ siê na Europejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka,
twierdz¹c, ¿e widok krzy¿a wyró¿nia tylko jed-
nych rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze
swoimi przekonaniami, a innych nie.

Co do neutralnoœci œwiatopogl¹dowej pañstwa,
to naszym zdaniem sêdziowie trybuna³u chc¹
z religii uczyniæ sprawê czysto prywatn¹, bez pra-
wa do obecnoœci w ¿yciu publicznym. Na to nie
wolno siê zgodziæ. Taki model neutralnoœci œwia-
topogl¹dowej pañstwa jest ca³kowicie sprzeczny
z Miêdzynarodowymi Paktami Praw Cz³owieka
i z Konwencj¹ Praw Cz³owieka.

W uzasadnieniu orzeczenia pojawia siê myœl
o „stratach moralnych”, jakie dziecko mo¿e po-
nieœæ wskutek spojrzenia na krzy¿. Takie rozu-

mienie obecnoœci znaku krzy¿a w miejscu publi-
cznym jest wyj¹tkowym przejawem absurdu.
Znak ofiary, mi³oœci i oddania ¿ycia dla innych –
bo to oznacza krzy¿ – nie uprawnia do wniosku
o stratach czy o z³u moralnym. Do jakiej z³ej de-
cyzji i jakiego z³ego czynu nak³ania uczniów widok
krzy¿a? Na czym konkretnie ta strata moralna ma
polegaæ?

Nasz najwy¿szy niepokój budzi intelektualny
ba³agan, który dotyczy rozumienia wolnoœci reli-
gijnej przez sêdziów strasburskiego trybuna³u.
Zastanawia nas, z jakiego powodu w tej wysokiej
instancji s¹dowej zapomniano o Powszechnej De-
klaracji Praw Cz³owieka z 1948 r., w której znaj-
dujemy czytelny zapis, ¿e „ka¿da osoba ludzka ma
prawo do wolnoœci, myœli, sumienia i religii. Pra-
wo to zak³ada wolnoœæ zmiany religii i przekonañ,
jak równie¿ wolnoœæ ich manifestowania, indywi-
dualnie czy spo³ecznie, publicznie czy prywatnie,
przez nauczanie, praktyki religijne, kult i wyko-
nywanie rytów”.

W myœl tej deklaracji jako katolicy mamy nie-
zbywalne prawo, aby wewnêtrzne akty religijne
ujawniaæ na zewn¹trz, wyznawaæ je we wspólno-
cie i manifestowaæ publicznie. Nie decyduje
o tym nawet fakt, ¿e katolicy stanowi¹ wiêkszoœæ
obywateli danego kraju, choæ jest to bardzo wa¿-
ny argument. Uwa¿amy, ¿e dla umieszczania
znaku krzy¿a w miejscach publicznych, w tym
tak¿e w szko³ach, wystarczy szacunek dla wolno-
œci sumienia i religii oraz prawo potwierdzone
przez w³adze pañstwowe. Kara wymierzona za
zgodê na wieszanie krzy¿y w miejscach publicz-
nych budzi zgrozê, poniewa¿ przypomina lata
walki komunistów z religi¹. Nasuwa siê wniosek,
¿e komunizm leg³ w gruzach, ale idea walki
z krzy¿em przybiera nowe, niespotykane dotych-
czas rozmiary.

Taki wniosek nie jest pozbawiony podstaw, po-
niewa¿ obserwujemy coraz wiêcej podobnie bul-
wersuj¹cych orzeczeñ trybuna³u w Strasburgu,
zdradzaj¹cych niepokoj¹c¹ ignorancjê w kwestii
znaczenia chrzeœcijañstwa w dziejach narodów
i w kulturze europejskiej. Co wiêcej, podobne orze-
czenia wyzwalaj¹ nastêpnie bluŸniercze wypowie-
dzi w mediach, antykatolickie postawy, wszelkiego
rodzaju nonsensy – jak to ma miejsce obecnie na-
wet w Polsce, miêdzy innymi w demonstracyjnych
wypowiedziach niektórych lewicowych polityków.
Ta propagandowa walka z Koœcio³em jest ju¿ nie
tylko przejawem ostentacyjnego ateizmu, ale
i agresywnego antyklerykalizmu.

Nie ukrywamy, ¿e wyrok Trybuna³u Praw
Cz³owieka budzi w Polsce niepokój. Wiele zna-
cz¹cych osób wypowiedzia³o siê, ¿e to orzeczenie
jest precedensowe i ten wyrok mo¿e stanowiæ
podstawê do tego, aby w podobnych sprawach na
zasadzie naœladownictwa inni rodzice sprzeci-
wiaj¹cy siê temu, aby ich dzieci ogl¹da³y w szkole
krzy¿e, wnosili w przysz³oœci skargi do s¹du. Jeœ-
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li to prawda, to czeka nas walka z Bogiem, bo
przecie¿ znaki religijne to nie tylko krzy¿e w kla-
sie – to tak¿e koœcio³y, sanktuaria, obrazy w mu-
zeach, literatura, to stroje zakonne czy sutanny
kap³añskie na ulicach, w miejscach publicz-
nych. Ju¿ tak¹ bolesn¹ wojnê w latach PRL prze-
¿ywaliœmy. O ofiarach nie czas wspominaæ.

Dlatego apelujemy do instytucji Unii Europej-
skiej o poszanowanie religii chrzeœcijañskiej, któ-
ra jest istotnym elementem kultury europejskiej.
Oddzielenie religii od kultury, tak jak to uczyni³
swoim wyrokiem trybuna³ w Strasburgu, rani
uczucia ludzi wierz¹cych, przekreœla powsze-
chnie szanowane prawa cz³owieka i w naszym
przekonaniu jest niedopuszczalne.

Panie Premierze, senatorowie Prawa i Spra-
wiedliwoœci zwracaj¹ siê do pana premiera o zajê-
cie stanowiska w Radzie Europy w sprawie obro-
ny wolnoœci sumienia i religii oraz systemu warto-
œci stanowi¹cych wspólne dziedzictwo chrzeœci-
jañskiej Europy.

Podpisali senatorowie… Nie wymieniam na-
zwisk z uwagi na brak czasu, ale do³¹czam ten do-
kument, aby nazwiska osób, które s¹ podpisane
pod tym oœwiadczeniem, znalaz³y siê w protokole.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz o wyg³oszenie oœwiadczenia pana

senatora Stanis³awa Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Marsza³ku!
Oœwiadczenie kierujê do ministra rolnictwa,

pana Marka Sawickiego.
Proszê o poinformowanie, czy prawdziwa jest

informacja o tym, ¿e Lubelski Rynek Hurtowy
„Elizówka” mia³by zostaæ sprywatyzowany.

Wydaje siê, ¿e rynki hurtowe maj¹ swoj¹ misjê
i s¹ form¹ interwencji pañstwa w dzia³alnoœæ rol-
no-spo¿ywcz¹, czemu kres po³o¿y³aby ewentualna
prywatyzacja. Dlaczego Skarb Pañstwa mia³by wy-
zbywaæ siê wp³ywu w tak newralgicznym obszarze,
jakim jest produkcja ¿ywnoœci, a do tego jeszcze
w regionie tradycyjnie rolniczym – na LubelszczyŸ-
nie? Gdyby powy¿sza informacja okaza³a siê praw-
dziwa, proszê o uzasadnienie tego kierunku dzia-
³alnoœci ministra rolnictwa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e protokó³… A, jeszcze oœwiadcze-

nie, przepraszam najmocniej.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora Henryka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê zwróciæ do minister zdrowia, pa-

ni Ewy Kopacz, w sprawie realizacji ustawy o Pañ-
stwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa ta
przewiduje tworzenie medycznych centrów ura-
zowych.

Chcia³bym przytoczyæ tu fragment stenogra-
mu z szeœædziesi¹tego siódmego posiedzenia Ko-
misji Zdrowia z 14 lipca 2009 r., na którym ten
projekt omawiano. Reprezentuj¹cy ministra
zdrowia pan Marek Haber informowa³ wtedy
o za³o¿eniach tworzenia medycznych centrów
urazowych. Przytoczê tu wiêc ze stenogramu jego
s³owa: „Nie zak³adamy, ¿e w ka¿dym wojewódz-
twie musi powstaæ centrum urazowe. Szacuje-
my, ¿e w pierwszej kolejnoœci powinno powstaæ
dziesiêæ do dwunastu centrów. Po uzyskaniu
pierwszych doœwiadczeñ, które te centra bêd¹
mia³y, mog¹ zapaœæ nastêpne decyzje, mówi¹ce
o tym, ¿e albo ta liczba jest wystarczaj¹ca, albo
nale¿y ich liczbê zmieniæ i zwiêkszyæ. Nie zamy-
kamy tej liczby. Ona ma wynikaæ z potrzeb epide-
miologicznych, z mo¿liwoœci systemu, jakie ma-
my w tej chwili u siebie. Jak wspomnia³em, orga-
nizacja tych centrów ma byæ oparta na jedno-
stkach, które funkcjonuj¹ w systemie”. Dalej
pan minister Haber mówi³: „Liczba centrów ura-
zowych zale¿y od pewnych czynników, czyli
przede wszystkim od spe³nienia wszystkich wa-
runków, które s¹ ustawowo zapisane. Mówiê tu
o wyposa¿eniu, interdyscyplinarnoœci, gotowo-
œci, posiadaniu specjalistów, kadry itd. Ale rów-
nie¿ jest uwarunkowana liczb¹ mieszkañców,
populacji. Mówimy o tym, ¿e minimum milion,
dwa miliony mieszkañców, ale to nie znaczy, ¿e
niektóre z centrów nie mog¹ obejmowaæ swoj¹
opiek¹ i obszarem dzia³ania wiêkszej populacji,
na przyk³ad piêciu milionów. Zak³adamy, ¿e tych
centrów powinno byæ w skali kraju oko³o dziesiêæ
do dwunastu”.

Cytujê te s³owa ze stenogramu z posiedzenia
senackiej Komisji Zdrowia w takim kontekœcie,
¿e pojawiaj¹ siê prezentowane w publicznych
wypowiedziach wiceministrów zdrowia informa-
cje wyprzedzaj¹ce rozstrzygniêcia faktyczne. Nie
ma jeszcze, z tego, co mi wiadomo, decyzji, które
by wskazywa³y lokalizacje poszczególnych cen-
trów urazowych, tymczasem s¹ wypowiedzi wi-
ceministrów zdrowia odpowiadaj¹cych za ten za-
kres w Ministerstwie Zdrowia, sugeruj¹ce takie,
a nie inne rozstrzygniêcia lokalizacyjne w tej
kwestii.

Chcia³bym w tym kontekœcie zwróciæ siê do pani
minister z zapytaniem: jak wygl¹da stan przygoto-
wañ i realizacji tego du¿ego projektu tworzenia me-
dycznych centrów urazowych, jak postêpuj¹ pra-
ce, na jakim etapie formalnym znajduje siê to

44. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2009 r.
Oœwiadczenia 231

(senator S. Zaj¹c)



w ministerstwie, jakie lokalizacje zosta³y wstêpnie
wskazane i wedle jakich kryteriów?

Nie mo¿na zgodziæ siê na to, by to nieformalne
wypowiedzi, nawet tak wysokich urzêdników
pañstwowych jak podsekretarze stanu, a nie for-
malne decyzje, kreowa³y rzeczywistoœæ.

Bêdê wdziêczny – a wystêpujê tu w imieniu spo-
³ecznoœci, któr¹ reprezentujê – za wyczerpuj¹c¹
informacjê w zakresie tworzenia medycznych
centrów urazowych, w szczególnoœci w wojewódz-
twie, z którego mam mandat, w województwie lu-
buskim. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wiêcej oœwiadcze nie ma.
Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego czwarte-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste czwarte posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 54)
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43 R. Knosala + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
44 S. Kogut + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
46 B.J. Korfanty + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
47 S. Kowalski + + - + + + - + - + - + + + - - + + + +
48 N.J. Krajczy + + - ? + + + + + + ? + + + - + + + + +
49 W.J. Kraska + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + . + - + - + - + + + - - + + + +
52 K. Majkowski + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
53 A. Massalski + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
55 T. Misiak + + + + . + - + - + - + + + - - + + + +
56 A. Misio³ek + + - + + + - + - + - + + + - - + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
60 M. Ok³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 J. Olech . . . . + + - + - + - + + + - - + + + +
62 W.Z. Ortyl + + - ? + + + + + + ? + + + - + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski + + - + + + + + + + - + + + - + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + - + + + - + - + - + + + - - + + + +
67 A. Person + + - + + . - + - + - + + + - - + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + - - + + + + + + + + + + - + + + + +
71 Z.S. Pupa + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
74 Z. Romaszewski + + - + + + + + - + ? + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
77 C.W. Ryszka + + - ? + + + + + + ? + + + - + + + + +
78 S. Sadowski + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
81 T.W. Skorupa + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + - ? + + + + + + ? + + + - + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + - ? + + + + + + ? + + + - + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + . + - + - + - + . + - - + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + - ? + + + + + + ? + + + - + + + + +
94 M. Wojtczak + + - + + + - + - + - + + + - - + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + - . - + - + + + ? - + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +
97 S. Zaj¹c + + - + + + + + + + ? + + + - + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + - + - + - + + + - - + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 88 88 88 88 87 89 91 90 91 91 91 91 90 91 91 91 91 90 91 91
Za 88 88 47 75 86 89 37 89 36 90 4 91 89 89 3 37 91 90 91 91
Przeciw 0 0 41 2 0 0 53 0 55 0 55 0 0 0 87 54 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + - + - + - ? + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + # + + - + - + + + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + - - - + + + .
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + . + + + - + + - - + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + - + - + - + + # +
15 Z.J. Cichoñ . + . + + + + + + + + - + - + - + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + - - - + + + .
23 J. Fetliñska + . + + + + + + + + + - + - + - + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
26 S.A. Gorczyca + . . + + + + + + . + + + - - - + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + - - + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
39 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
55 T. Misiak + + + + + # + + + + + # + - - - + + + +
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
60 M. Ok³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 J. Olech + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
67 A. Person + + + + + + + + + + + + + . - - + + + +
68 A.K. Piechniczek . + + + + + + + + + + + + - + - + + + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + - + + + + + + . .
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + - + - + ? + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + . + + + + + - - - + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + - + - + - + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - - - + + + +

100 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 89 89 89 91 91 91 91 89 91 90 91 91 90 89 90 90 90 90 89 87
Za 89 89 89 91 91 90 91 89 91 90 90 53 90 3 38 6 89 90 88 87
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 86 52 83 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + - + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + - + + + + + + . + +
3 P.£. Andrzejewski + + + ? + + + + + + + + + ? - - +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . ? +
5 M. Augustyn + + + + + + + - + + + + + + . + +
6 G.P. Banaœ + + + ? + + + + + + ? + - + . . .
7 R.J. Bender + + + - + + + + + + ? + + ? . . .
8 J. Bergier + + + + + + + - + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + - + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + ? + + + + + + ? + + + + ? +
11 K. Bochenek + + + + + + + - + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + . . + - + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + - + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + ? + + + + ? +
15 Z.J. Cichoñ + + + ? + + + + + + ? + - + . - +
16 L. Cichosz + + + - + + + + + + ? + . . . ? +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + - + + + + + + . . .
18 G. Czelej + + + ? + + + + + + ? + + + . ? +
19 W. Dajczak + + + ? + + + + + + ? + - + - . .
20 W.J. Dobkowski + + + - + + + + + + ? + + + ? ? +
21 J. Dobrzyñski + + + ? + + + + + + ? + + + - ? +
22 J. Duda + + + + + + + - + + + + + + . + +
23 J. Fetliñska + + + ? + + + + + + ? + + + ? ? +
24 P.K. G³owski + + + + + + + - + + + + + + . + +
25 S. Gogacz + + + - + + + + + + ? + + + . ? +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + - + . + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + - + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + ? + + + + + + ? + + + - ? +
29 M.T. Grubski + + + + + + + - + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + - + + + + + + . + +
31 T.J. Gruszka + + + ? + + + + + + ? # + + + ? +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + - + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + ? + + + + + + ? + + + + ? +
34 S.A. Iwan + + + + + + + - + + + + + + + + +
35 K. Jaworski + + + - + + + + + + ? . + + - - +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + - + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + ? + + + + + + ? + + + - ? +
38 S. Karczewski + + + ? + + . + + + ? + + . . ? +
39 L. Kieres + + + + + + + - + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + - + + + + + + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + + + + + + - ? + ? + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + - + + + + + + . + +
44 S. Kogut + + + ? + + + + + + ? + + + . ? +
45 M. Konopka + + + + + + + - + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + ? + + + + + + ? + + + + ? +
47 S. Kowalski + + + + + + + - + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + - + + + + + + ? + + + - . .
49 W.J. Kraska + + + - + + + + + + ? + + + + ? +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + - + + + + + + . + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . + . .
52 K. Majkowski + + + - + + + + + + ? + + + - ? +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + ? + + + + ? +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
54 Z.H. Meres + + + + + + + - + + + + + + + + +
55 T. Misiak + + + + + + - - + + + + + + . . .
56 A. Misio³ek + + + + + + + - + + + + + + . . .
57 A.A. Motyczka + + + + + + + - + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + - + + + + + + . . .
59 I. Niewiarowski + + + + + + + - + + + + + + + + +
60 M. Ok³a . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 J. Olech + + + + + + + - + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + - + + + + + + ? + + + ? ? +
63 A. Owczarek + + + + + + + - + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski + + + ? + + + + + + ? + + + ? ? +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + - + + + + + + + + +
67 A. Person + + + + + + + - + + + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + . + + + + + + . + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + ? + + + + ? +
71 Z.S. Pupa + + + - + + + + + + ? + + + + ? +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + - + + + + + + . + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + - + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . - . .
75 J. Rotnicka + + + + + ? + - + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + + - + + + + + + ? + + + ? ? +
78 S. Sadowski + + + ? + + + + + + ? + + + + ? +
79 J. Sepio³ + + + + + + + - + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + - + + + + + + . + +
81 T.W. Skorupa + + + ? + + + + + + ? + + + + ? +
82 W. Skurkiewicz + + + - + + + + + + ? + + + - ? +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + - + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + - + + + + + + . + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + - + + + + + + . + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + - + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + - + + + + + + . + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + - + + + + + + + + +
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + ? + + + + + + ? + + + . ? +
91 M.S. Witczak + + + + + + + - + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + - + + + + + + ? + + + . ? +
94 M. Wojtczak + + + + + + + - + + + + + + . + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + - + + + + + + . + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + - + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + ? + + + + + + ? + + + + ? +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + - + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 89 89 89 89 87 87 87 87 88 87 88 87 87 86 61 81 81
Za 89 89 89 56 87 86 86 36 87 87 52 86 84 84 46 48 81
Przeciw 0 0 0 13 0 0 1 51 0 0 0 0 3 0 10 3 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 20 0 1 0 0 1 0 36 0 0 2 5 30 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 44. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich zawiera wa¿ne nowe uregulowania zw³a-

szcza w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy. Chodzi g³ównie o to, aby przepisy, które
kszta³tuj¹ prawa uczestników postêpowañ przed s¹dami lekarskimi, mia³y charakter przepisów ustawo-
wych, a nie rozporz¹dzenia. To po pierwsze.

Po drugie, w nowelizacji ustawy zosta³ zawarty przepis o rozszerzeniu uprawnieñ osób pokrzywdzo-
nych. Obecnie poszkodowany mo¿e wnieœæ skargê, mo¿e byæ œwiadkiem, ale nie jest stron¹ postêpowa-
nia lekarskiego. Nowelizacja ustawy zmienia ten kuriozalny zapis i stanowi, ¿e pokrzywdzony bêdzie rów-
nie¿ stron¹, maj¹c¹ mo¿liwoœæ wyznaczania swoich pe³nomocników prawnych.

Nastêpn¹ spraw¹, któr¹ zajêto siê w ramach nowelizacji, jest kwestia jawnoœci postêpowañ przed
s¹dami lekarskimi. Dzisiaj te postêpowania s¹ niejawne. Oczywiœcie istnieje mo¿liwoœæ wy³¹czenia ja-
wnoœci z wa¿nych przyczyn. Ich katalog zosta³ szczegó³owo okreœlony w nowelizacji ustawy.

Kolejna sprawa to kwestia kar za przewinienia zawodowe lekarzy. Obecnie mamy w³aœciwie dwie kate-
gorie kar. Pierwsza kategoria to kary o niewielkiej uci¹¿liwoœci, na przyk³ad upomnienie czy nagana, dru-
ga – kary ciê¿kie, miêdzy innymi pozbawienie prawa wykonywania zawodu albo zawieszenie prawa wyko-
nywania zawodu. Nowelizacja uzupe³nia katalog kar o orzeczenie grzywny oraz wykluczenie lekarza
z udzia³u w organach administracyjnych niektórych jednostek ochrony zdrowia.

Dalej nowelizacja ustawy zmienia status orzeczeñ wydanych w postêpowaniu przed s¹dami lekar-
skimi. Obecnie maj¹ one charakter orzeczeñ ostatecznych. Ustawa zawiera przepis mówi¹cy o tym, aby
w przypadku nierozstrzygniêcia postêpowania przed s¹dem lekarskim albo niezadowolenia z jego osta-
tecznego rozwi¹zania, mo¿na by³o wnieœæ odwo³anie do powszechnych s¹dów na poziomie s¹dów okrê-
gowych.

Nie bêdê wymienia³ kolejnych zmian, skupiê siê jedynie na sprawie najbardziej kontrowersyjnej.
Chodzi³o o zmianê organizacji administracyjnej okrêgowych izb lekarskich, o dostosowanie jej do po-
dzia³u administracyjnego kraju, czyli o ograniczenie liczby istniej¹cych izb z dwudziestu dwóch do
szesnastu, bo tyle mamy dzisiaj województw. Sejm nie przyj¹³ zmiany proponowanej w projekcie rz¹do-
wym i chwa³a mu za to. Có¿ bowiem oznacza dostosowanie organizacji administracyjnej okrêgowych
izb lekarskich do podzia³u administracyjnego kraju? To oznacza zlikwidowanie wielu izb, które dzisiaj
doskonale dzia³aj¹ i znakomicie sobie radz¹. Miêdzy innymi tak¹ dobrze dzia³aj¹c¹ okrêgow¹ izbê le-
karsk¹ mamy w Czêstochowie. W ¿adnym wypadku nie wolno tworzyæ jednego okrêgu œl¹skiego w tak
zró¿nicowanym i du¿ym województwie. Ziemia czêstochowska, której obszar stanowi teren dzia³ania
okrêgowej rady lekarskiej, posiada historycznie ukszta³towan¹ to¿samoœæ. Ministerstwo Zdrowia po-
winno to uszanowaæ i nie powinno narzucaæ zrównania granic dzia³ania okrêgowych izb lekarskich
z granicami administracyjnego podzia³u na województwa, czyli nie powinno likwidowaæ czêœci okrêgo-
wych izb lekarskich. W uzasadnieniu ustawy nie przedstawiono ¿adnych sensownych argumentów do-
tycz¹cych ewentualnych korzyœci zarówno dla œrodowiska lekarskiego, jak i dla pacjentów, które wyni-
ka³yby z proponowanej zmiany. Argument o usprawnieniu dzia³alnoœci rzecznika i egzekwowaniu od-
powiedzialnoœci zawodowej jest nietrafiony.

Okrêgowa Izba Lekarska w Czêstochowie podczas swojego krótkiego istnienia potwierdzi³a sw¹ akty-
wnoœci¹ potrzebê i si³ê lokalnych inicjatyw. Naczelny rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej wysoko
ocenia dzia³alnoœæ okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, podkreœlaj¹c,
¿e nale¿y on do najlepszych. Wielu pacjentów przychodz¹cych z problemami i skargami do rzecznika
odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie zrezygnowa³oby ze sk³adania skargi w sytuacji, kiedy
wi¹za³oby siê to z podró¿¹ do Katowic. Ponadto narzucenie ewentualnych zmian spowoduje koszty
zwi¹zane z wymian¹ kilkunastu tysiêcy dokumentów dotycz¹cych prawa wykonywania zawodu, orga-
nizacji nowych wyborów i zjazdów. Koszty tej ca³kowicie nietrafionej nowelizacji pokryj¹ lekarze, ponie-
wa¿ 96% bud¿etu izby lekarskiej pochodzi ze sk³adek i z wp³at lekarzy, a jedynie 4% stanowi dotacja
z bud¿etu pañstwa.

Argumentem przeciwko ograniczeniu obszaru dzia³ania izb lekarskich jest fakt, ¿e samorz¹dy innych
zawodów zaufania publicznego, takich jak adwokaci, notariusze, radcy prawni, aptekarze i pielêgniarze,
nie maj¹ takich ograniczeñ. W Czêstochowie dzia³aj¹ okrêgowe izby aptekarska, pielêgniarska i adwo-
kacka. Nie trzeba przekonywaæ, ¿e ma³e izby s¹ bli¿sze idei samorz¹dnoœci i sprawniej rozwi¹zuj¹ bie¿¹ce
sprawy lekarzy ni¿ wielkie izby. Stopieñ konsolidacji œrodowiska lekarskiego i uto¿samiania siê z w³as-
nym samorz¹dem jest w tych izbach wiêkszy ni¿ w izbach zrzeszaj¹cych kilkanaœcie tysiêcy lekarzy.
Dzia³alnoœæ ma³ych izb lekarskich opiera siê zwykle na spo³ecznym zaanga¿owaniu ich przedstawicieli.
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Likwidacja izb, których zasiêg nie pokrywa siê z podzia³em administracyjnym kraju, spowodowa³by
odejœcie wielu lekarzy z pracy i zmarnowanie lokalnego zapa³u spo³ecznego. Dlatego dobrze siê sta³o, ¿e
nie pozbawiono Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie, jak i innych rad w dawnych miastach woje-
wódzkich, mo¿liwoœci samostanowienia o swoim samorz¹dzie, swojej strukturze, inicjatywach. Podsta-
w¹ samorz¹dnoœci jest kszta³towanie struktury organizacyjnej zgodnie z wol¹ cz³onków.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uchwalona przez Sejm 23 paŸdziernika bie¿¹cego roku ustawa o izbach lekarskich zast¹pi star¹, dwu-

dziestoletni¹ ju¿ ustawê o izbach lekarskich z 1989 r. Przyjêcie nowej, kompleksowej regulacji dotycz¹cej
samorz¹du zawodowego lekarzy, by³o czymœ od dawna postulowanym i absolutnie koniecznym w œwietle
ca³kowitej zmiany pogl¹dów na samorz¹d, w tym samorz¹d zawodowy, jaka zasz³a w ci¹gu ostatnich
dwudziestu lat. W roku 1989 prawne pojêcie samorz¹du by³o inne. Samorz¹dnoœæ traktowano wtedy nie-
ufnie, poddawano œcis³emu nadzorowi, ograniczano kompetencje samorz¹dów.

Najlepszym wyrazem zmiany pogl¹dów na samorz¹dnoœæ jest Konstytucja RP dopuszczaj¹ca, a w pew-
nym sensie nawet nakazuj¹ca, tworzenie samorz¹dów zawodowych w tych zawodach, które wymagaj¹
szczególnego zaufania lub specjalistycznej wiedzy. Samorz¹d zawodowy czuwa nad dzia³alnoœci¹ swoich
cz³onków, nad zachowaniem wysokiej jakoœci œwiadczonych przez nich us³ug, a tak¿e nad zachowaniem
standardów etycznych i moralnych. ¯aden organ administracji nie mia³by odpowiedniej wiedzy fachowej
ani znajomoœci realiów wykonywania zawodu, by pe³niæ podobne funkcje. Jednak¿e sprawnoœæ samo-
rz¹du zale¿y w ogromnym stopniu od przepisów ustawy powo³uj¹cej samorz¹d i reguluj¹cej jego dzia³a-
nie. Przestarza³a ustawa o samorz¹dzie lekarskim, choæ siedmiokrotnie nowelizowana, nie tworzy³a w³a-
œciwych ram dla dzia³ania samorz¹du lekarskiego. Napisanie nowej ustawy by³o niepomiernie korzy-
stniejsze ni¿ jakakolwiek, nawet najg³êbsza, nowelizacja.

Nowa ustawa reguluje wszystkie aspekty dzia³alnoœci samorz¹du lekarzy i lekarzy dentystów: zaga-
dnienia ustrojowe, rejestry lekarzy, sprawy maj¹tkowe. Celem przepisów jest uporz¹dkowanie i uspra-
wnienie dzia³alnoœci samorz¹du lekarskiego, a nade wszystko wprowadzenie mechanizmów gwarantu-
j¹cych jej jawnoœæ, transparentnoœæ. W moim przekonaniu najwa¿niejszym novum s¹ przepisy ustawy
reguluj¹ce kwestiê odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy. Dotychczasowe przepisy by³y bardzo lapidar-
ne, liczy³y tylko siedemnaœcie artyku³ów, a postêpowanie przed s¹dami lekarskimi rz¹dzi³o siê niejasny-
mi zasadami.

Nowa ustawa poœwiêca bardzo wiele miejsca i uwagi organizacji s¹dów lekarskich i postêpowaniu
przed tymi s¹dami. Przede wszystkim zharmonizowano przepisy reguluj¹ce postêpowanie przed s¹dami
lekarskimi z przepisami kodeksu postêpowania karnego. W poprzedniej ustawie niejasny by³ zakres sto-
sowania przepisów k.p.k. do postêpowania dyscyplinarnego. Do odwo³ania od orzeczenia s¹du lekarskie-
go stosowa³o siê nawet przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o apelacji. Tworzy³o to zupe³ny chaos
proceduralny.

W nowej ustawie o izbach lekarskich zdefiniowano podstawowe zasady postêpowania dyscyplinarne-
go, przes³anki wszczêcia i umorzenia postêpowania oraz nowe œrodki zaskar¿enia, jak na przyk³ad za¿a-
lenie na odmowê wszczêcia postêpowania. Wprowadzono tak¿e instytucje wznowienia i zawieszenia po-
stêpowania dyscyplinarnego, precyzyjnie uregulowano tryby odwo³awcze. W celu zapobie¿enia prze-
wlek³oœci postêpowania okreœlono terminy, w jakich postêpowanie powinno siê zakoñczyæ. Zasadê szyb-
koœci postêpowania urzeczywistnia wy³¹czna kompetencja Naczelnego S¹du Lekarskiego o przed³u¿eniu
postêpowania wyjaœniaj¹cego na okres ponad roku. Nale¿y wysoko oceniæ wprowadzenie zasady jawno-
œci do postêpowania dyscyplinarnego. W ten sposób zapewni siê konieczn¹ przejrzystoœæ postêpowania
dyscyplinarnego, której dot¹d bardzo brakowa³o.

Podsumowuj¹c, nowe rozwi¹zania proceduralne s³u¿¹ pacjentom, lekarzom i spo³eczeñstwu. Wzmac-
niaj¹ praworz¹dnoœæ, jawnoœæ dzia³ania w³adz oraz usprawniaj¹ i przyœpieszaj¹ postêpowanie. Spe³niaj¹
tak¿e standardy konstytucyjne, standardy demokratycznego pañstwa prawnego. Urzeczywistniaj¹ pra-
wo do s¹du lekarza, który domaga siê uczciwego, rzetelnego i szybkiego rozpatrzenia sprawy w postêpo-
waniu, w którym przys³uguj¹ mu wszelkie gwarancje procesowe. Urzeczywistniaj¹ te¿ prawo do s¹du po-
szkodowanego pacjenta, który mo¿e domagaæ siê skazania nieuczciwego lub nieudolnego lekarza w po-
stêpowaniu jawnym, w którym mo¿e braæ udzia³ w jak najszerszym zakresie. Regulacje nowej ustawy
znacz¹co podnosz¹ zaufanie obywatela do organów w³adz, umo¿liwiaj¹ szersz¹ realizacjê podstawowych
praw obywatelskich. W ci¹gu najbli¿szych kilku lat na pewno wszyscy odczujemy wielkie korzyœci, jakie
p³yn¹ z tej ustawy.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej ma na celu umo¿liwienie radzie powiatu podwy¿szenia,
w drodze uchwa³y, kwoty pomocy pieniê¿nej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastêpczej. Inicjatywa ustawodawcza dobrze wpisuje siê w obchodzony w roku
2009 – Rok Rodzinnej Opieki Zastêpczej. W Polsce ci¹gle przewa¿aj¹ instytucjonalne formy opieki nad
dzieæmi. W naszym kraju dzia³a obecnie trzysta domów dziecka, w których znajduje siê dwadzieœcia
tysiêcy wychowanków. Te placówki s¹ w wiêkszoœci przepe³nione i nie zapewniaj¹ swoim podopiecznym
odpowiednich standardów.

W krajach europejskich ju¿ kilkadziesi¹t lat temu rozpocz¹³ siê proces przekszta³cania du¿ych placó-
wek opiekuñczo-wychowawczych w rodzinne domy opieki. Czy w Polsce mo¿emy liczyæ, ¿e reforma ta zo-
stanie przeprowadzona w pe³ni? Czy te¿ zawsze bêdziemy s³yszeæ, ¿e brakuje na ni¹ funduszy? A w³aœnie
najlepsz¹ form¹ opieki nad dzieæmi jest rodzina zastêpcza albo rodzinne domy dziecka. W wielu krajach
Europy, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Finlandii, dominuje opieka zastêpcza. Tylko jedno
na tysi¹c brytyjskich maluchów przebywa w pañstwowym domu dziecka.

Nale¿y ca³y czas wspomagaæ polskie rodziny, które chc¹ stworzyæ mo¿liwoœæ normalnego funkcjono-
wania i rozwoju osieroconym albo porzuconym dzieciom. O tym, ¿e dziecko lepiej siê rozwija w œrodowis-
ku rodzinnym, w atmosferze mi³oœci i szczêœcia, nie trzeba nikogo przekonywaæ, dlatego wszystkie dzia³a-
nia na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastêpczej s¹ tak wa¿ne i potrzebne. W ten sposób pokrzywdzone
przez los dzieci dostaj¹ szansê na lepsz¹ przysz³oœæ, a tak¿e pozytywne wzorce zachowañ, które bêd¹
mog³y wykorzystaæ w doros³ym ¿yciu.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad któr¹ obecnie pracujemy, jest wynikiem uwzglêdnienia w polskim porz¹dku prawnym

orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich z 22 maja 2008 r. Co prawda, orzeczenie
to wydano w konkretnej sprawie i odnosi³o siê do ustawodawstwa niemieckiego, ale przek³ada siê ono na
porz¹dek prawny innych pañstw Unii, w tym tak¿e Polski.

Jak dot¹d sta³e œwiadczenia mo¿na by³o przyznawaæ by³ym pracownikom przymusowym, których
miejsce sta³ego zamieszkania by³o na terenie Polski. Mieszkaj¹cy poza Rzecz¹pospolit¹ byli deportowani,
a ich rodziny nie mia³y prawa do œwiadczeñ finansowych. Jest to niezgodne z prawem wspólnotowym,
dlatego Polska powinna uwzglêdniæ wszystkie wnioski, jakie wp³ynê³y po naszej akcesji do Unii Europej-
skiej, czyli po 1 maja 2004 r.

Po wejœciu w ¿ycie omawianej tu ustawy, wszyscy, którym dot¹d odmawiano œwiadczeñ za pracê przy-
musow¹ z uwagi na ich obecny adres zamieszkania, bêd¹ mogli w ci¹gu trzech miesiêcy z³o¿yæ wniosek
o wznowienie postêpowania.

W opisanej wy¿ej sytuacji znajduje siê wedle szacunków oko³o tysi¹ca osób, a œrodki na zaspokojenie
ich ewentualnych roszczeñ mog¹ byæ zabezpieczone dopiero od nowego roku, st¹d pomys³ wejœcia w ¿ycie
ustawy ju¿ w roku 2010.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w kwestii, któr¹ tu dziœ omawiamy, chodzi o zwyk³¹ ludzk¹ przyzwoi-
toœæ, st¹d stanowisko Wysokiego Senatu nie mo¿e byæ inne, jak tylko aprobuj¹ce rozwi¹zanie zapropono-
wane w ustawie. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Rozpatrzenie przedmiotowego projektu ustawy przypad³o na miesi¹c, w którym obchodzimy w naszym
kraju jedno z najwa¿niejszych œwi¹t narodowych – Œwiêto Niepodleg³oœci. Fakt ten pozwala lepiej
dostrzec niezwyk³¹ wagê przed³o¿onej nowelizacji. Dotyczy ona bowiem bezpoœrednio osób, które
w swoim ¿yciu wiele poœwiêci³y, staj¹c w obronie niepodleg³oœci pañstwa polskiego. Osobom tym przysz³o
¿yæ w niezwykle trudnych czasach, w czasach, w których nie mog³y cieszyæ siê wolnoœci¹, w czasach,
w których by³y nara¿one na zbrodniczy system represji w skali, jak¹ obecnie trudno sobie wyobraziæ.
Deportacje w nieznane, wiele kilometrów poza granice Polski, osadzanie w obozach pracy przymusowej
by³y wówczas codzienn¹ rzeczywistoœci¹. Nowelizacja adresowana jest równie¿ do osób, które na skutek
opisanych dzia³añ lub w efekcie czynnej walki z okupantem dozna³y uszczerbku na zdrowiu, lub do
rodzin tych, którzy za niez³omn¹ postawê patriotyczn¹ zap³aciæ musieli najwy¿sz¹ cenê.

Wielu z tych, którzy prze¿yli, ró¿ne okolicznoœci zmusi³y do osiedlenia siê poza granicami naszego pañ-
stwa, nierzadko mieszkaj¹ tam a¿ do dziœ. Nie sposób teraz dociekaæ, dlaczego przez kilkanaœcie ostat-
nich lat grupa ta by³a pomijana w prawodawstwie krajowym, a prawo do œwiadczeñ pomocowych przy-
s³ugiwa³o jedynie obywatelom zamieszkuj¹cym w ojczyŸnie. Pytanie to staje siê jednak tym bardziej zasa-
dne, jeœli rozpatruje siê je w kontekœcie kilkuletniego cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, której jed-
nym z fundamentów sta³ siê w³aœnie zakaz dyskryminacji oraz nakaz respektowania podstawowych swo-
bód, takich jak swoboda poruszania siê i przebywania na terytorium pañstw cz³onkowskich. Niemniej je-
dnak nale¿y doceniæ poddanie pod obrady przedmiotowego projektu, nawet jeœli przedk³adany jest jako
wykonanie wyroku Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.

Pozytywnie nale¿y odnieœæ siê do zapisu, który przewiduje mo¿liwoœæ wznowienia postêpowania przez
osoby, którym w³aœnie ze wzglêdu na brak miejsca pobytu lub sta³ego miejsca zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej odmówiono przyznania œwiadczenia. Na akceptacjê zas³uguje te¿ popraw-
ka zg³oszona przez senack¹ Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, znosz¹ca szeœciomiesiê-
czny termin na z³o¿enie wniosku o wznowienie postêpowania.

Pragnê zatem zdecydowanie zarekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie przedstawionego projektu
ustawy.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz usta-

wy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osa-
dzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich jest sprawied-
liwa i ze wszech miar godna poparcia.

Projekt mianowicie zak³ada wprowadzenie zmian do niektórych artyku³ów ustaw z lat poprzednich
w celu dostosowania ich do przepisów prawa Unii Europejskiej, a konkretnie stanowi realizacjê orzecze-
nia Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich z dnia 22 maja 2008 r. Wspomniane orzeczenie
kwestionuje art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. nieprzyznaj¹cy œwiadczeñ cywilnym ofiarom wojny lub
represji, jeœli osoby te nie mia³y przez ca³y okres wyp³aty tego œwiadczenia miejsca zamieszkania na tery-
torium pañstwa polskiego. Jednym s³owem, dotychczas organy emerytalno-rentowe odmawia³y wyp³aty
œwiadczeñ lub zawiesza³y wyp³atê osobom przebywaj¹cym poza Polsk¹. Œwiadczenia te mogli otrzymaæ
tylko ci weterani czy represjonowani, którzy mieszkali w Polsce. Trybuna³ uzna³, ¿e jest to rozwi¹zanie
niezgodne z prawem europejskim.

Obecnie, zgodnie ze wspomnianym orzeczeniem trybuna³u, pañstwo polskie nie mo¿e odmówiæ wyp³a-
ty swym obywatelom œwiadczenia tylko z tego powodu, ¿e zamieszkuj¹ na terytorium innego pañstwa
cz³onkowskiego. Dlatego w myœl ustawy osobom, które z³o¿y³y stosowne wnioski o przyznanie œwiadczeñ,
a którym zak³ady emerytalno-rentowe odmówi³y ich przyznania, przys³ugiwaæ bêdzie do czerwca przy-
sz³ego roku prawo do z³o¿enia wniosku o wznowienie postêpowania. Nowelizacja ustawy umo¿liwia wy-
korzystanie swobody przemieszczania siê osób w ramach Unii Europejskiej, czyli œwiadczenie bêdzie wy-
p³acane równie¿ obywatelom polskim, którzy bêd¹ zamieszkiwaæ poza pañstwem polskim. Jest to reali-
zacja jednej z podstawowych zasad wolnoœci obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy dotycz¹ oko³o dwu tysiêcy osób, z tego oko³o tysi¹ca osób zamieszka³ych poza grani-
cami otrzyma œwiadczenia z tytu³u ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, a drugie
tysi¹c – z tytu³u ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym. Dla przy-
pomnienia mo¿na dodaæ, ¿e Urz¹d do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyda³ oko³o trzystu
dwudziestu tysiêcy decyzji o przyznaniu œwiadczenia osobom represjonowanym lub deportowanym. Co-
miesiêczne œwiadczenie w wysokoœci maksymalnie 173 z³ przys³uguje osobie przebywaj¹cej co najmniej
dwadzieœcia miesiêcy w obozie pracy lub na deportacji.

Inwalidów wojennych jest niespe³na dziewiêædziesi¹t tysiêcy (samych inwalidów jest oko³o szeœædzie-
siêciu tysiêcy, a trzydzieœci tysiêcy osób to uprawnieni do rent wdowcy i wdowy po inwalidach). Œrednio –
wed³ug danych urzêdu do spraw kombatantów – inwalidzi otrzymuj¹ rentê w wysokoœci 1850 z³.

Przy okazji tej nowelizacji warto podnieœæ sprawê oczekiwanej kompleksowej przebudowy ca³ego pra-
wa kombatanckiego – co znalaz³o siê w zapowiedziach rz¹du koalicji PO-PSL. Jak dotychczas, mamy je-
dynie nowelizacje cz¹stkowe. Przypomnê, ¿e rz¹d przyj¹³ w tym roku rozwi¹zania dotycz¹ce projektu
ustawy o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wyst¹pieñ wolnoœciowych w latach 1956–1983. Rz¹d podj¹³
decyzjê, ¿e w tym roku jest mo¿liwe wydatkowanie 20 milionów z³ w³aœnie dla rodzin osób, które pozosta³y
po ofiarach wyst¹pieñ wolnoœciowych z lat 1956–1983. Te osoby otrzymuj¹ po 50 tysiêcy z³, co daje oko³o
20 milionów z³. Odpowiednia ustawa wesz³a w ¿ycie 16 lipca.

Czekamy na rozszerzenie katalogu osób, które zazna³y krzywd i represji, ale zdo³a³y je prze¿yæ. Ograni-
czenia bud¿etowe nie powinny wstrzymywaæ prac nad ca³oœciow¹ ustaw¹, kompleksowo nowelizuj¹c¹
prawo kombatanckie. Nale¿y tak¿e przemyœleæ sprawê œwiadczeñ na przyk³ad dla repatriantów represjo-
nowanych przez Zwi¹zek Sowiecki. Myœlê tu o Polakach z Kazachstanu. Ich przeœladowano jeszcze przed
1939 r. Wiem, ¿e istnieje ju¿ prezydencki projekt ustawy w tej materii, który zak³ada wyp³atê œwiadczeñ
w wysokoœci do 30 tysiêcy z³ Polakom ofiarom przeœladowczych dzia³añ ZSRR w latach 1939–1956. A co
z zadoœæuczynieniem ofiarom zbrodniczych dzia³añ komunistycznej Rosji wobec ¿yj¹cych jeszcze obywa-
teli polskich, których jako mieszkañców ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego skazano miêdzy innymi na
wywózkê na Syberiê w drugiej po³owie lat trzydziestych XX wieku?

Mówi siê, ¿e wojna zaczê³a siê w 1939 r., Rosjanie twierdz¹, ¿e w 1941 roku. A tymczasem przeœladowa-
nia Polaków zaczê³y siê w 1936 i 1937 r. I wcale nie w Katyniu zginê³o najwiêcej ludzi, ale w latach
1937–1938, kiedy to zabito oko³o stu jedenastu tysiêcy Polaków.

Jednym s³owem, nale¿y wreszcie zebraæ to wszystko razem, obliczyæ, napisaæ jedn¹ dobr¹ ca³oœciow¹
ustawê i niech nikt nie mówi, ¿e Polski na to nie staæ.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak powszechnie wiadomo, gros operacji urzêdowych koniecznych w naszym codziennym funkcjono-

waniu odbywa siê za pomoc¹ uwierzytelnionych dokumentów. Spotykamy siê z nimi w postêpowaniach
cywilnych, administracyjnych, podatkowych itp. Niestety wielu przedstawicieli zawodów zaufania publi-
cznego, jak adwokaci czy radcy prawni, mo¿e uwierzytelniaæ tylko w³asne pe³nomocnictwa. Odformalizo-
wanie tych procedur z pewnoœci¹ prze³o¿y siê w praktyce na u³atwienie nam wszystkim ¿ycia. Temu w³aœ-
nie s³u¿y omawiana tu nowela.

Ustawa umo¿liwia przede wszystkim uwierzytelnianie ró¿nego rodzaju druków szerszej grupie pod-
miotów. Chodzi o profesjonalnych pe³nomocników, bêd¹cych równoczeœnie osobami zaufania publicz-
nego. Rozwi¹zanie takie w sposób oczywisty poszerza kompetencje pe³nomocnika, który przejmuje fun-
kcje sprawowane dziœ na przyk³ad przez notariuszy, i umo¿liwia mu przygotowanie i prowadzenie sprawy
w wielu ró¿nych postêpowaniach.

Nowelizacja ustawy zak³ada, ¿e poœwiadczenia za zgodnoœæ z orygina³em odpisu dokumentu bêdzie
mieæ rangê dokumentu urzêdowego. Zak³ada te¿, ¿e w zasadnych sytuacjach organ prowadz¹cy sprawê
bêdzie móg³ za¿¹daæ z³o¿enia orygina³u od strony sk³adaj¹cej odpis.

By unikn¹æ groŸby stworzenia nadmiernej liczby podmiotów mog¹cych uwierzytelniæ dokument, usta-
wodawca zaproponowa³ ob³o¿yæ ich odpowiedzialnoœci¹ karn¹ za poœwiadczenie nieprawdy, zgodnie
z art. 271 kodeksu karnego, oraz odpowiedzialnoœci¹ dyscyplinarn¹, w³¹cznie z pozbawieniem prawa wy-
konywania zawodu.

Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e pe³nomocnikami mog¹ byæ przedstawiciele ró¿nych zawodów pra-
wniczych: adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Proponowana tutaj nowela jest bez w¹tpienia krokiem naprzód, który
w znaczny sposób u³atwia ¿ycie i administracji publicznej, i obywateli. Nie istnieje zatem podstawa, by
sprzeciwiaæ siê tym rozwi¹zaniom. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów jest wielkim krokiem naprzód

w kierunku ograniczenia biurokracji i odformalizowania postêpowañ: cywilnego, administracyjnego, po-
datkowego i s¹dowo-administracyjnego.

Obowi¹zek pos³ugiwania siê orygina³ami dokumentów by³ bardzo uci¹¿liwy dla stron postêpowañ.
Czêsto z³o¿enie orygina³u dokumentu w jednym postêpowaniu utrudnia³o powo³ywanie siê nañ przed in-
nym organem. Od teraz przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, czyli zawodowi pe³nomocnicy,
prócz notariuszy tak¿e radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi, bêd¹ mogli
poœwiadczaæ kopiê dokumentu za jej zgodnoœæ z orygina³em. Jednoczeœnie to uprawnienie nie pozbawi
organów prowadz¹cych postêpowanie mo¿liwoœci dojœcia do prawdy materialnej, gdy¿ s¹d lub organ ad-
ministracji zawsze bêd¹ mog³y za¿¹daæ przedstawienia orygina³u dokumentu. Podobnie odpisy doku-
mentów znajduj¹cych siê w aktach spraw zyskaj¹ moc uwierzytelnionych kopii dokumentów.

Nale¿y wysoko oceniæ proponowane zmiany, gdy¿ znacz¹co usprawni¹ one postêpowania cywilne, ad-
ministracyjne, podatkowe i s¹dowoadministracyjne, a sytuacjê procesow¹ uczestników tych postêpo-
wañ uczyni¹ ³atwiejsz¹. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W lipcu tego roku dokonywaliœmy poprawek w ustawie – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-

stracyjnymi. Dzisiejsza dyskusja jest pok³osiem tamtych dzia³añ, a wynika ona z wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z 14 paŸdziernika 2008 r.

Wyrok ów uznawa³ za niekonstytucyjny zapis dotycz¹cy wy³¹czenia sêdziego od udzia³u w orzekaniu, któ-
ry mówi³, ¿e przy okreœlaniu podstawy wy³¹czenia sêdziego od udzia³u w orzekaniu w postêpowaniu s¹do-
wym tocz¹cym siê po wznowieniu postêpowania administracyjnego, pomija siê jego wczeœniejszy udzia³
w orzekaniu w sprawie dotycz¹cej decyzji wydawanej we wznawianym postêpowaniu administracyjnym.

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego odnosi³ siê tylko do wznowienia postêpowania. W noweli postanawia
siê jednak rozszerzyæ uwagi w nim zawarte tak¿e na nadzwyczajne tryby postêpowania administracyjnego,
takie jak uchylenie, zmiana, czy stwierdzenie niewa¿noœci decyzji. Dodaj¹c wiêc kolejny artyku³ w ustawie -
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi realizuje siê zarówno wymagania na³o¿one przez
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, jak i potrzeby i oczekiwania orzecznictwa oraz doktryny.

W praktyce ustawodawca proponuje zast¹pienie niedawno dodanego do ustawy – Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi punktu 6a w art. 18 §1 jego rozszerzeniem o inne, wymienione prze-
ze mnie wy¿ej, nadzwyczajne tryby postêpowania administracyjnego.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nasza nowelizacja jest zgodna z prawem i potrzebna, myœlê wiêc, ¿e zo-
stanie przez Wysoki Senat przyjêta bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja dziesiêciu ustaw w zakresie zmian zwi¹zanych z opisanymi w tych ustawach zadaniami

wykonywanymi przez Policjê jest konieczna z kilku wzglêdów. Przede wszystkim w znacznej mierze zosta-
nie ograniczona biurokracja przez odst¹pienie od realizacji wielu obowi¹zków, które wydaj¹ siê zbêdne.

S³usznie zrezygnowano z obowi¹zku meldowania siê funkcjonariuszy na pobyt czasowy w zwi¹zku
z d³ugotrwa³ym szkoleniem, czy te¿ obowi¹zku nadawania przydzia³ów organizacyjno-mobilizacyjnych
w przypadku wprowadzenia mobilizacji. Policjanci pozostaj¹cy w stosunku s³u¿bowym w chwili og³osze-
nia mobilizacji lub wybuchu wojny staj¹ siê z mocy prawa policjantami pe³ni¹cymi s³u¿bê i pozostaj¹
w s³u¿bie do czasu zwolnienia.

Dobrze, ¿e nie bêdzie ju¿ obowi¹zku kontroli paliwa znajduj¹cego siê w zbiornikach pojazdów, gdy¿ po-
za Policj¹ s¹ inne wyspecjalizowane organy, które powinny to robiæ, jak chocia¿by celnicy czy Inspekcja
Transportu Drogowego. Przepis ten mia³ jedynie znaczenie fiskalne i dotyczy³ wykluczenia zjawiska u¿y-
wania dotowanego oleju opa³owego do celów napêdzania pojazdów. Nie przek³ada³o siê to bezpoœrednio
na bezpieczeñstwo publiczne, zw³aszcza zaœ na poziom bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Dodatkowo
nale¿y podkreœliæ, ¿e celowoœæ kontroli paliwa jest w¹tpliwa, gdy¿ przyk³adowo w roku 2006, jak wynika
z policyjnych danych, zaledwie 2,8% badañ da³o wynik pozytywny. Zmniejszenie liczby kontroli prowa-
dzonych metod¹ próby kwasowej wyeliminuje równie¿ powstawanie niebezpiecznych odpadów i koniecz-
noœæ ich utylizacji.

W ustawach: o prokuraturze, pracownikach s¹dów i prokuratury, prawie ³owieckim, o komornikach
s¹dowych i egzekucji, o ustroju s¹dów powszechnych, o licencji syndyka oraz o Krajowej Szkole S¹downi-
ctwa i Prokuratury wprowadzono zmiany zmierzaj¹ce do zwolnienia Policji z obowi¹zku zbierania materia-
³ów do informacji o kandydatach na wa¿ne stanowiska, uznaj¹c, ¿e wystarcz¹ informacje pochodz¹ce
z Krajowego Rejestru Karnego, czy te¿ z danych zgromadzonych w policyjnych systemach informacyjnych.

Wa¿ne zmiany dotycz¹ ustanowienia komend miejskich w miejsce funkcjonuj¹cych dwóch komend:
miejskiej, grodzkiej, i powiatowej, ziemskiej, na przyk³ad w Krakowie czy te¿ w £odzi. Komendy miejskie
mog¹ bez uszczerbku na efektywnoœci realizowaæ zadania na terenie obu powiatów.

Ustawa, nad któr¹ debatujemy, wraz z zaproponowanymi poprawkami umo¿liwi ograniczenie wielu
biurokratycznych obowi¹zków na³o¿onych na Policjê i przyczyni siê do realizacji przez policjantów zadañ
dotycz¹cych porz¹dku publicznego, a tym samym do poprawy stanu bezpieczeñstwa w kraju. Dziêkujê
za uwagê.
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Przemówienie senatora Macieja Klimy
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej

Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie z bud¿etu pañstwa. Zmiana ta pozwoli na finansowanie jej na takich samych zasadach,
na jakich ze œrodków publicznych korzystaj¹ inne uczelnie publiczne.

Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie siêga roku 1397, kiedy to na proœbê kró-
lowej Jadwigi i W³adys³awa Jagie³³y papie¿ Bonifacy IX powo³a³ Wydzia³ Teologii w Krakowie.

Historia Polski by³a burzliwa, w okresie komunizmu, w 1954 r., usuniêto wydzia³ ze struktury Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego. PóŸniej prze³omowym wydarzeniem w historii wydzia³u okaza³o siê ustanowienie
przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w 1981 r. Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Decyzj¹ papie-
¿a Benedykta XVI z dnia 19 czerwca 2009 r. nadano uczelni now¹ nazwê – Uniwersytet Papieski Jana
Paw³a II w Krakowie – która wyra¿a pragnienie uhonorowania, uczczenia, pamiêci S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, a jednoczeœnie podnosi rangê jednej z najstarszych uczelni z ponadszeœciusetletni¹ tradycj¹ do
godnoœci uniwersytetu.

Inicjatywa poselska o dofinansowaniu uniwersytetu z bud¿etu pañstwa wi¹za³a siê z inicjatyw¹ senac-
k¹ podjêt¹ przez grupê senatorów z Prawa i Sprawiedliwoœci. Gdy wyst¹piono póŸniej z inicjatyw¹ legisla-
cyjn¹ w Sejmie, zdecydowaliœmy siê j¹ poprzeæ, by w tym s³usznym celu dzia³aæ wspólnie ponad podzia³a-
mi politycznymi w imiê nauki Jana Paw³a II. Cieszê siê, ¿e dzisiaj, po ponad dwudziestu latach od utwo-
rzenia Papieskiej Akademii Teologicznej, przysz³o nam wraz z innymi senatorami tej kadencji wype³niæ
wolê Jana Paw³a II.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Zmiana ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bud¿etu pañstwa jest
nie tylko zwi¹zana z wa¿n¹ zmian¹ nazwy uczelni na Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II w Krakowie, ale
przede wszystkim z wprowadzeniem odnoœnie do tej uczelni takich samych zasad finansowania, jak to
jest w przypadku uczelni publicznych w naszym kraju. Chodzi w tej zmianie o to, aby umo¿liwiæ
Uniwersytetowi Papieskiemu finansowanie z bud¿etu pañstwa kosztów inwestycji s³u¿¹cych procesowi
dydaktycznemu. Wa¿ny jest równie¿ fakt, ¿e podobne rozwi¹zania przyjêto wobec Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.

W przypadku Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie obecna zmiana ustawy jest szcze-
gólnie wa¿na, jeœli weŸmiemy pod uwagê, i¿ uczelnia ta stale siê rozwija, nadrabiaj¹c inwestycyjne zanie-
dbania czasów komunizmu, kiedy to w oficjalnym obiegu nie by³o wolno nawet u¿ywaæ nazwy Papieskiej
Akademii Teologicznej. Dzisiaj Uniwersytet Papieski koñczy budowê gmachu biblioteki, brakuje jednak
budynków dydaktycznych i akademików, wiêc przyda siê ka¿da z³otówka pozyskana na te cele.

Przypomnê, ¿e Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II w Krakowie, czyli dawna Papieska Akademia Teolo-
giczna, jest kontynuatorem istniej¹cego od ponad szeœciuset lat Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Wydzia³ Teologiczny by³ pierwszy i leg³ u podstaw Akademii Krakowskiej, za³o¿onej przez
œwiêt¹ Królow¹ Jadwigê. Niestety, w czasach stalinizmu, a dok³adnie w 1954 r., jednostronn¹ uchwa³¹
Rady Ministrów Wydzia³ Teologiczny usuniêto z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Odt¹d istnia³ on tylko
w ramach koœcielnych, tytu³y naukowe nie by³y uznawane przez pañstwo, nie mo¿na by³o równie¿ doko-
nywaæ ¿adnych inwestycji. Dopiero w 1981 r. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II utworzy³ Papiesk¹ Akademiê
Teologiczn¹ w Krakowie, ale jeszcze wówczas – jak wspomnia³em – istnia³a cenzura na jej nazwê.

Krótko mówi¹c, nale¿y radowaæ siê, ¿e jest w Krakowie uczelnia, której historia siêga œredniowiecza.
Dobrze równie¿ przypomnieæ wszystkim, którzy œredniowiecze uwa¿aj¹ za czasy ciemnogrodu, ¿e insty-
tucjê uniwersytetu stworzy³ wówczas Koœció³ katolicki, pragn¹c swoim wiernym daæ pe³n¹, racjonaln¹
wizjê rzeczywistoœci, nieograniczaj¹cej siê tylko do sfery materialnej, lecz równie¿ obejmuj¹cej sferê du-
chow¹. Dobrze oddaj¹ sens istnienia uniwersytetów s³owa Jana Paw³a II, który w przemówieniu wyg³o-
szonym w Krakowie z okazji kanonizacji królowej Jadwigi pokreœli³, i¿ ona ju¿ XIV w. doskonale rozumia-
³a, ¿e si³a pañstwa, podobnie jak si³a Koœcio³a, maj¹ swoje Ÿród³o w starannej edukacji narodu; ¿e droga
do dobrobytu i si³y pañstwa wiedzie przez dobre, prê¿ne uniwersytety oraz ¿e chrzeœcijañska wiara, tak
istotna dla Polski i dla ca³ej Europy, poszukuje ci¹gle zrozumienia intelektualnego, potrzebuje nauki
i kultury, które zreszt¹ sama wspó³tworzy w ich najbardziej wznios³ej postaci. To by³a, jak siê wyrazi³ pa-
pie¿, strategiczna m¹droœæ Œwiêtej Królowej Jadwigi.

Dobrze by³oby przy okazji debaty o Uniwersytecie Papieskim Jana Paw³a II w Krakowie poci¹gn¹æ te-
mat i zapytaæ: co dzisiaj z ow¹ wspomnian¹ strategiczn¹ m¹droœci¹ uniwersytetów? Czy ta m¹droœæ ogar-
nia œwiat nauki, kultury i œrodków przekazu, a wiêc tych sfer aktywnoœci cz³owieka, które wziête razem
stanowi¹ wspó³czesny areopag, gdzie toczy siê dziœ najwiêksze zmaganie o duszê œwiata?

Ksi¹dz arcybiskup Stanis³aw Wielgus, wieloletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w wy-
k³adzie na temat „Co to znaczy uniwersytet katolicki?”, mówi¹c o misji uniwersytetu, stwierdzi³, ¿e pozo-
staje ona w³aœciwie ci¹gle ta sama, chocia¿ zmieniaj¹ siê metody jej realizowania – „Jest ni¹ dobre inte-
lektualne kszta³cenie i moralne wychowanie studentów oraz prowadzenie badañ naukowych”. Jak
ksi¹dz arcybiskup stwierdzi³, s¹ jednak pewne okolicznoœci typowe dla ¿ycia wspó³czesnych spo³e-
czeñstw, które nale¿y uwzglêdniæ w realizacji misji uniwersytetu. Nale¿¹ do nich zw³aszcza: zjawisko glo-
balizacji, wielokulturowoœci, postêpuj¹cego powa¿nego ekologicznego zagro¿enia œwiata, informatycz-
nego i technologicznego postêpu, wzrostu przestêpczoœci, degradacji moralnej wielu spo³eczeñstw oraz
terroryzmu, ideologii postmodernizmu z charakterystycznym dla niej relatywizmem, antyintelektualiz-
mem, skrajnym indywidualizmem i tak zwan¹ poprawnoœci¹ polityczn¹.

Wymieniaj¹c zasady, którymi wspó³czesna uczelnia akademicka winna siê kierowaæ, ksi¹dz arcybis-
kup Stanis³aw Wielgus wylicza:

1. Zasadê d¹¿enia do akademickiej doskona³oœci, do najwy¿szych standardów w dydaktyce, w bada-
niach naukowych, w procesie wychowania studentów oraz we wszystkich innych sferach dzia³alnoœci
uczelni;

2. Zasadê zachowania w badaniach naukowych, prowadzonych w celu poznania prawdy i dla dobra
cz³owieka, wolnoœci od wszelkiego rodzaju nacisków – ideologicznych, politycznych, ekonomicznych,
medialnych i innych;

3. Zasadê d¹¿enia do odkrywania prawdy i dzielenia siê ni¹ z innymi, nie zaœ zasadê badañ podejmo-
wanych w morderczej konkurencji dla osi¹gniêcia zysku i w³adzy nad innymi, co niestety charakteryzuje
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wiele wspó³czesnych wa¿nych centrów badawczych na œwiecie, stanowi¹cych wskutek tego dodatkowe,
powa¿ne zagro¿enie dla ca³ego œwiata;

4. Zasadê autonomii uniwersytetu, konieczn¹ do tego, aby móg³ byæ niezale¿n¹ od polityki, ideologii
i ró¿nych grup nacisku p³aszczyzn¹ nauczania i prowadzenia badañ naukowych przez profesorów, którzy
powinni byæ zatrudnieni w uniwersytecie na sta³e lub na d³ugie okresy;

5. Zasadê odpowiedzialnoœci etycznej uczonego i profesora uczelni akademickiej za prowadzon¹ dy-
daktykê oraz za realizowane badania naukowe;

6. Zasadê uprawiania edukacji w duchu s³u¿by, bez czego nie mo¿na nauczyæ studiuj¹cej m³odzie¿y
ofiarnoœci i wra¿liwoœci na dobro wspólne oraz w³aœciwego spe³niania obowi¹zków ¿yciowych;

7. Zasadê tworzenia z uczelni akademickiej przyjaznej i trwa³ej wspólnoty ludzi wzajemnie siê rozu-
miej¹cych i wra¿liwych na podobne wartoœci oraz kieruj¹cych siê podobnymi celami;

8. Zasadê partnerskiej wspó³pracy z innymi uczonymi, z instytucjami i organizacjami naukowymi –
krajowymi i zagranicznymi – bez której nie s¹ dziœ mo¿liwe, licz¹ce siê naukowo i spo³ecznie, osi¹gniêcia;

9. Zasadê d¹¿enia do integracji wspó³czesnej nauki i wiary chrzeœcijañskiej.
A wracaj¹c do Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, nie wolno szczêdziæ pieniêdzy tam,

gdzie z odwag¹ stawia siê w swoim nauczaniu pytania egzystencjalne, dotycz¹ce sensu i celu istnienia
cz³owieka; gdzie uczy siê poszukiwania prawdy; gdzie kszta³tuje siê los przysz³ych pokoleñ Polaków. Na-
le¿y ¿yczyæ Uniwersytetowi Papieskiemu, aby nigdy nie zapomnia³ o s³owach konstytucji „Gaudium et
spes” Soboru Watykañskiego II: „Przysz³y los ludzkoœci le¿y w rêku tych, którzy potrafi¹ podaæ nastêp-
nym pokoleniom racje ¿ycia i nadziei”. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Jerzego Chróœcikowskiego
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zwi¹zku z rozpatrywaniem kolejnej zmiany w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pañstwa

w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji ban-
kom wyp³aconych premii gwarancyjnych pragnê zwróciæ panu marsza³kowi oraz szanownym senatorom
uwagê na parê istotnych spraw zwi¹zanych z tym zagadnieniem.

Pos³u¿ê siê przyk³adem pani Krystyny K., która zwróci³a siê do mnie w tej sprawie. Nale¿y ona do tych
pechowych cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, którzy zamieszkali w mieszkaniach oddanych do
u¿ytku w latach 1990–1992 i którzy do dziœ ponosz¹ dotkliwe konsekwencje obowi¹zuj¹cej wówczas poli-
tyki finansowej pañstwa. Spó³dzielnie, w których zasobach znajduj¹ siê te mieszkania, na ich wybudowa-
nie zaci¹ga³y kredyty o bardzo niekorzystnym oprocentowaniu, zrobi³a tak te¿ Spó³dzielnia Budowlano-
-Mieszkaniowa „Wspólna Praca” w Katowicach przy ul. Sobieskiego 10.

Sp³at¹ kredytu i rosn¹cymi w ogromnym tempie odsetkami obci¹¿eni zostali lokatorzy. To oni de facto
odczuli skutki reform ustrojowych i gospodarczych z prze³omu lat dziewiêædziesi¹tych. Lokatorzy do dziœ
sp³acaj¹ swoje zobowi¹zania, od siedemnastu lat licz¹c na akt sprawiedliwoœci ze strony naszego pañ-
stwa. Powoduje to uzasadnione rozgoryczenie i g³êbokie poczucie krzywdy. Tym bardziej ¿e ogromna licz-
ba innych spó³dzielców mog³a w tym czasie skorzystaæ z uw³aszczenia za symboliczn¹ z³otówkê.

Z listu wynika, ¿e w lutym bie¿¹cego roku pani K. otrzyma³a ze spó³dzielni informacjê, ¿e na dzieñ
31 grudnia 2008 r. zad³u¿enie jej mieszkania w banku wynosi:

– z tytu³u kredytu 0,00 z³,
– z tytu³u odsetek 0,00 z³,
– z tytu³u odsetek bud¿etowych 64 622,18 z³.
Jak z tego wynika, po siedemnastu latach sp³acania i mimo znacznego zubo¿enia pani K. nadal obci¹¿o-

na jest ogromn¹ kwot¹. Zbli¿a siê do wieku emerytalnego i poczucie krzywdy roœnie w niej coraz bardziej, bo
przecie¿ kredyt i odsetki od kredytu ju¿ dawno sp³aci³a. Proponowana aktualnie zmiana nie rozwi¹zuje pro-
blemu takich spó³dzielców, dlatego prosi nas o wziêcie tego pod uwagê. Uwa¿a, ¿e mieszkania obci¹¿one
odsetkami bud¿etowymi powinny zostaæ ca³kowicie odd³u¿one przez pañstwo, a wszelkie dzia³ania legisla-
cyjne powinny pójœæ w kierunku uwolnienia takich pechowych spó³dzielców od niezawinionego d³ugu.

Szanuj¹c g³os takich spó³dzielców, popieram poprawkê zg³oszon¹ przez senatora Banasia wraz z gru-
p¹ senatorów.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Omawiany projekt ustawy przewiduje ratyfikacjê Miêdzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania

aktów terroryzmu j¹drowego, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu
13 kwietnia 2005 r. Konwencja ta w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zosta³a podpisana przez ówczesne-
go ministra spraw zagranicznych Adama Rotfelda dnia 14 wrzeœnia 2005 r. Uregulowania prawne zawar-
te w konwencji, zak³adaj¹ce p³ynn¹ i szybk¹ wymianê informacji oraz sprawny system jurysdykcji,
umo¿liwiaj¹ szybk¹ i skuteczn¹ reakcjê wobec sprawców dzia³aj¹cych na skalê miêdzynarodow¹, pozwo-
l¹ równie¿ unikn¹æ fiaska postêpowañ karnych.

Myœlê, ¿e wiêkszoœæ z nas tu obecnych i wiêkszoœæ obywateli pañstwa polskiego z niepokojem obser-
wuje wzrastaj¹ce natê¿enie aktów terrorystycznych na ca³ym œwiecie. Zauwa¿alny jest równie¿ wzrost
gróŸb u¿ycia broni j¹drowej czy materia³ów promieniotwórczych. Terroryzm j¹drowy sta³ siê obecnie za-
gro¿eniem bardzo realnym. Œwiadcz¹ o tym na przyk³ad sporz¹dzone w ostatnich latach przez ró¿noro-
dne instytucje i agencje raporty na temat kradzie¿y oraz sprzeda¿y materia³ów radioaktywnych.

Jesteœmy narodem odpowiedzialnym, wspieramy dzia³ania s³u¿¹ce poprawie bezpieczeñstwa, zaró-
wno w kraju, jak i poza jego granicami. Niestety sprawowanie kontroli nad proliferacj¹ broni, zw³aszcza
broni j¹drowej, staje siê obecnie coraz trudniejsze. Istotna jest wiêc wspó³praca pañstw w zakresie opra-
cowania i przygotowania metod i œrodków maj¹cych na celu skuteczne zapobieganie zagro¿eniom terro-
rystycznym. Ratyfikacja omawianej konwencji przyczyni siê w jeszcze wiêkszym stopniu do zminimalizo-
wania zagro¿eñ zwi¹zanych z aktami terroru.

Omawiana konwencja nak³ada obowi¹zek karania wymienionych w niej przestêpstw i przestrzegania
zasad ochrony materia³ów promieniotwórczych w zgodzie ze standardami ustalonymi przez Miêdzynaro-
dow¹ Agencjê Energii Atomowej. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ przepisy konwencji stanowi¹
gwarancjê, ¿e stosowanie jej postanowieñ bêdzie siê odbywa³o w oparciu o zasady suwerennej równoœci
i integralnoœci terytorialnej pañstw oraz nieingerencji w ich sprawy wewnêtrzne, jak równie¿ o przestrze-
ganie praw cz³owieka.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, konwencja zawiera wiele istotnych rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych
przestêpstw zwi¹zanych z terroryzmem j¹drowym, wprowadza pomoc prawn¹, stanowi samoistn¹ pod-
stawê do ekstradycji osób podejrzanych o dzia³ania zwi¹zane z terroryzmem j¹drowym lub pope³nia-
j¹cych przestêpstwa. Znajduj¹ siê tu równie¿ normy poprawiaj¹ce przep³yw informacji z gwarancjami ich
poufnoœci, co jest bardzo istotne.

Pragnê równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ wejœcie w ¿ycie konwencji nie powinno spowodowaæ ¿adnych
skutków finansowych dla podmiotów sektora finansów publicznych. Mam tu na myœli zmniejszenie ich
dochodów lub zwiêkszenie wydatków. Nie powinno to te¿ spowodowaæ ¿adnych dodatkowych skutków fi-
nansowych dla bud¿etu pañstwa innych ni¿ przewidywane w dalszej czêœci bud¿etowej. Po raz kolejny
podkreœlam, i¿ obecnie zagro¿enie atakami terroryzmu j¹drowego jest bardzo realne. Zwi¹zane jest to po
czêœci z tym, i¿ miêdzynarodowy pakt o zapobieganiu proliferacji, o nierozprzestrzenianiu broni j¹drowej
i technologii j¹drowej z 1968 r., niestety nie odegra³ roli, jaka by³a mu powierzona. Dlatego konieczna jest
jego natychmiastowa poprawa, a omawiany tu akt w³aœnie ku tej poprawie zmierza, dlatego powinniœmy
wyraziæ zgodê na jego ratyfikacjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Chcia³bym wyraziæ wielkie uznanie dla informacji wyg³oszonej przez podsekretarza stanu pana minis-
tra Adama Leszkiewicza, a tak¿e sekretarza stanu Jana Burego. Bardzo kompetentne odpowiedzi na
zadawane pytania œwiadcz¹ z jednej strony o wiedzy, a z drugiej o powa¿nym potraktowaniu izby wy¿szej.
Mam nadziejê, ¿e otrzymane informacje pozwol¹ pañstwu senatorom na uzyskanie pe³nej wiedzy
i dostarcz¹ rzetelnych argumentów do dyskusji na temat prywatyzacji, któr¹ to dyskusjê prowadz¹ pañ-
stwo tak¿e w swoich œrodowiskach.

Chcia³bym, aby z tej debaty wy³oni³ siê ogrom problemów i zadañ, które stoj¹ przed ministrem Skarbu
Pañstwa i jego s³u¿bami, a tak¿e to, jak dobrze resort radzi sobie w tych ekstremalnych warunkach
z zadaniami wynikaj¹cymi miêdzy innymi z programu prywatyzacji.

Transparentnoœæ, realizowanie tezy „prywatyzacja tak, ale nie za wszelk¹ cenê” – to g³ówne cechy
charakterystyczne dla procesu prywatyzacji realizowanego przez MSP.

¯ycz¹c zrealizowania ambitnych zadañ, a w szczególnoœci uzyskania 37 miliardów z³ wp³ywów
z prywatyzacji do koñca 2010 r., chcia³bym wyraziæ obawê, czy aby nie jest to zbyt optymistyczny plan.
Szczególnie w kontekœcie oko³o osiemdziesiêciu uniewa¿nionych do tej pory postêpowañ
prywatyzacyjnych i trudnoœci na rynku kapita³owym spowodowanych œwiatowym kryzysem.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 44. posiedzenia Senatu 261



Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W tej kadencji nie pracowaliœmy jeszcze w takim tempie i takiej gor¹czce, jak obecnie, nad projektem

o grach hazardowych. Sk¹d ten poœpiech? Rozumiem, ¿e chodzi o to, aby ustawa wesz³a w ¿ycie od 1 sty-
cznia 2010 r. Ale chyba nie tylko to jest wa¿ne, bo mo¿na by³o zwo³aæ dodatkowe posiedzenie Sejmu i Se-
natu. Jak s¹dzê, premier Donald Tusk osobiœcie raczy³ dobraæ siê do hazardu – choæ jak siê wydaje, by-
najmniej nie z powodu swoich antyhazardowych przekonañ. Sprawi³a ten poœpiech afera w jego partii,
w której polegli jego bliscy wspó³pracownicy: Zbigniew Chlebowski i Miros³aw Drzewiecki, prominentni
politycy Platformy Obywatelskiej. Wy³¹cznie to jest przyczyn¹ szybkiego dzia³ania, a nie, jak triumfalnie
mówi¹ cz³onkowie PO, chêæ uderzenia w interesy biznesu hazardowego. Akurat ten biznes jest Platformie
bardzo na rêkê, poniewa¿ jak donosz¹ œrodki przekazu, hazardowi lobbyœci zasilali nieraz kampaniê wy-
borcz¹ polityków tej partii. Dlatego szybkie procedowanie ustawy ma stworzyæ wra¿enie, ¿e Platforma
Obywatelska jest pogromc¹ hazardu. A przy okazji chodzi zapewne o to, aby spo³eczeñstwo jak najszyb-
ciej zapomnia³o o bohaterach afery hazardowej.

A mo¿e ju¿ zapomnia³o? Tego, co wyczynia komisja œledcza do spraw wyjaœnienia afery hazardowej, nie
powstydzi³by siê niejeden autor telenoweli. Co prawda, „Zbycho”, „Miro”, „Grzecho” i „Rycho”, a do tego
jeszcze premier Donald Tusk, s¹ na wstêpnej liœcie œwiadków, którzy zostan¹ wezwani przed komisjê
œledcz¹, ale s¹ tam równie¿ osoby, które zajmowa³y siê ustawami hazardowymi wiele lat temu, w poprze-
dnich kadencjach, które pracowa³y zarówno w podkomisjach, jak i w komisji finansów publicznych, s¹
równie¿ urzêdnicy Ministerstwa Finansów, cz³onkowie rz¹du, którzy mieli do czynienia z pracami nad
ustawami hazardowymi, cz³onkowie zarz¹du b¹dŸ sprawuj¹cy nadzór nad Totalizatorem Sportowym itd.

Wniosek z tego mo¿e byæ tylko jeden: Platforma Obywatelska chce nie tyle chce zbadaæ aferê hazardo-
w¹, ile zaj¹æ siê histori¹ tworzenia w Polsce ustaw hazardowych. Jestem przekonany, ¿e powstanie zna-
komity raport na ten temat, w tym czasie jednak afera hazardowa niemal w sposób niezauwa¿alny prze-
stanie istnieæ. A na czo³o zamiast przecieku w kancelarii premiera wybije siê podgrzewana do bia³oœci afe-
ra wynikaj¹ca z pods³uchów za³o¿onych przez CBA. Jak siê skoñczy temat agenta Tomka, to mo¿na bê-
dzie zacz¹æ odcinki z szefem CBA Mariuszem Kamiñskim, jak siê okazuje, równie¿ agentem CBA, mimo
¿e odsy³a z w³asnej inicjatywy nienale¿n¹ mu pensjê. I wiadomo, ¿e do koñca kadencji, a mo¿e i do koñca
œwiata, najwiêkszym wrogiem mediów i oczywiœcie partii rz¹dz¹cej bêdzie PiS. Ta medialno-polityczna
koalicja uczyni wszystko, aby nie dopuœciæ wiêcej do budowania projektu IV RP.

Mamy przed sob¹ ustawê hazardow¹, która ma uderzyæ w ukryty biznes, w niep³ac¹cych odpowied-
nich podatków bukmacherów i w³aœcicieli jednorêkich bandytów. Ustawa, cokolwiek by mówiæ, jest doœæ
restrykcyjna. Przewiduje, ¿e nie bêdzie wydawania nowych zezwoleñ na prowadzenie salonów gier z je-
dnorêkimi bandytami, a tak¿e punktów z automatami o niskich wygranych. W ci¹gu piêciu lat automaty
powinny znikn¹æ z osiedli, sklepów, kiosków, dworców. Takie urz¹dzenia bêd¹ mog³y staæ tylko w kasy-
nach – w jednym nie wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t automatów. Z kolei jedno kasyno bêdzie mog³o przypadaæ
tylko na szeœæset piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców województwa. Dzia³alnoœæ kasyn ma byæ poddana
ostrzejszej kontroli pañstwa. Ponadto w Polsce bêdzie mo¿na prowadziæ salony bingo, zak³ady wzajemne
– na przyk³ad bukmacherskie – loterie fantowe, promocyjne, zakazana zaœ bêdzie wideoloteria. Firmom
hazardowym maj¹ groziæ surowe kary za z³amanie ustawy, na przyk³ad za organizowanie nielegalnych
salonów gier, umo¿liwienie udzia³u w grze osobom nieletnim. Bêd¹ te¿ prowadzone ograniczenia w rekla-
mowaniu hazardu w miejscach publicznych i mediach. To, co ma uderzyæ w biznes hazardowy, to tak¿e
podniesienie podatków. Pieni¹dze z nich maj¹ byæ przeznaczone na sport, kulturê i walkê ze skutkami
uzale¿nienia od hazardu.

Wszystko to ³adnie siê uk³ada, ale czy przyniesie zaplanowane efekty? Pytanie zasadne, poniewa¿ w³a-
œciciele jednorêkich bandytów ju¿ zapowiadaj¹, ¿e wiedz¹, jak obejœæ ustawê. Poza tym wed³ug Izby, rz¹d
radykalnie zmieniaj¹c zasady prowadzenia dzia³alnoœci koncesjonowanej w czasie jej trwania, nara¿a siê
na zarzut niekonstytucyjnoœci. Mo¿e to nawet doprowadziæ firmy prowadz¹ce punkty z automatami do
gier, które ju¿ s¹ obecne na rynku, do bankructwa. Izba jest za regulowaniem dzia³alnoœci automatów do
gry, ale nie za ich likwidacj¹. Ponadto nie mo¿na wykluczyæ, ¿e firmy bêd¹ skar¿yæ Skarb Pañstwa przed
krajowymi i europejskimi s¹dami o odszkodowania. Ustawa z pewnoœci¹ uderzy w niektóre kluby sporto-
we, które s¹ sponsorowane przez firmy bukmacherskie, i to pokaŸnymi kwotami.

Nie jestem bynajmniej za hazardem, ale czy sama ustawa nie otwiera furtek hazardowemu podziemiu?
Dlaczego w ustawie zaproponowanej przez rz¹d zniknê³a mo¿liwoœæ niejawnej kontroli operacyjnej kasyn
przez celników?
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Godne poparcia jest to, ¿e projektowi ustawy o grach hazardowych ma przyœwiecaæ cel moralny. Tak¿e
w ustach premiera pojawi³y siê argumenty o zgubnym wp³ywie hazardu na ¿ycie spo³eczne, a kluczowym
zadaniem polityków ma byæ natychmiastowe uchronienie Polaków przed tym zagro¿eniem. Czy tak bê-
dzie? Ile¿ podobnych obietnic z³o¿y³ premier Donald Tusk? Wspomniany poœpiech, brak konsultacji spo-
³ecznych, b³êdy konstytucyjne – na które wskazywali eksperci sejmowi – to wszystko niepokoi, a zarazem
wskazuje, ¿e znowu chodzi jedynie o PR, o dobry wizerunek partii, o utrzymanie w sonda¿ach wysokiego
poparcia. Mam te¿ bardziej niepokoj¹ce pytanie: skoro œwiadomie proceduje siê ustawê z zapisami, które
zakwestionuje Trybuna³ Konstytucyjny, to mo¿e o to w³aœnie chodzi PO i rz¹dowi? Obym siê myli³.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami sêdziów s¹dów rodzinnych w Polsce zwracam siê do pana z uprzejm¹

proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce bardzo wa¿ne problemy.
Maj¹c na uwadze prace legislacyjne, które s¹ obecnie prowadzone, sêdziowie rodzinni sprzeciwiaj¹ siê

w³¹czeniu kodeksu rodzinnego i opiekuñczego do kodeksu cywilnego w jakiejkolwiek formie, a tak¿e lik-
widacji wydzia³ów rodzinnych w s¹dach. S¹dy orzekaj¹ce w sprawach rodzinnych codziennie podejmuj¹
wiele bardzo trudnych decyzji, w zwi¹zku z czym sêdziowie bardzo czêsto musz¹ opieraæ siê na doœwiad-
czeniu zawodowym. Jeœli wydzia³y rodzinne zostan¹ zlikwidowane, to i poziom rozstrzygania spraw ro-
dzinnych niestety spadnie.

Ponadto sêdziowie ponawiaj¹ postulat zmiany ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w kie-
runku utworzenia wieloinstancyjnego s¹downictwa rodzinnego w zakresie posiadanych przez ministra
sprawiedliwoœci kompetencji, po to aby sprawy rodzinne by³y rozstrzygane jeszcze dog³êbniej i bardziej
profesjonalnie.

Sêdziowie zwracaj¹ te¿ uwagê na brak uregulowañ prawnych, które pomog³yby w pracy s¹dów rodzin-
nych, a mianowicie brak œciœlejszej wspó³pracy organów pomocy spo³ecznej z s¹dami w ramach udziela-
nej z urzêdu pomocy rodzinie. Sêdziowie proponuj¹ tak¿e zacieœniæ wspó³pracê z placówkami adopcyjny-
mi oraz z placówkami opiekuñczymi w kwestii sytuacji prawnej dzieci niepe³nosprawnych umieszczo-
nych w tych placówkach, gdy¿ obecnie wspó³praca ta jest znikoma, co utrudnia pracê s¹dów.

Ponadto sêdziowie postuluj¹ organizowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci corocznych szkoleñ
dla sêdziów rodzinnych z psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii, psychiatrii
i pedagogiki, gdy¿ bycie sêdzi¹ rodzinnym wymaga wiedzy z ww. dziedzin, a obecnie nie jest ona obowi¹z-
kowa, co obni¿a bardzo czêsto poziom pracy sêdziów.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie, czy Ministerstwo Sprawiedli-
woœci dostrzega wy¿ej przedstawione problemy i w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze, maj¹c na wzglêdzie sygna³y dochodz¹ce do mnie od samorz¹dowców, rolni-
ków i meliorantów z mojego okrêgu wyborczego, chcê zainteresowaæ Pana Ministra problemem wzrostu
szkód wyrz¹dzonych przez bobra europejskiego.

Jak Pan Minister zapewne wie, nadmierny rozwój populacji bobrów utrudnia utrzymanie w nale¿ytej
kulturze rolnej znacznych area³ów koszonych ³¹k. Czêœæ z nich ulega ca³kowitemu wy³¹czeniu z produk-
cji rolniczej, bo zalanie czy te¿ podtopienie uniemo¿liwia ich u¿ytkowanie, zaœ ¿eremia i tamy bobrowe
budowane na rzekach oraz urz¹dzeniach melioracyjnych prowadz¹ czêsto do niszczenia tych urz¹dzeñ
i w konsekwencji do niszczenia innych upraw rolnych oddalonych od rowów melioracyjnych.

Wynika z tego, ¿e negatywne oddzia³ywanie bobra europejskiego na gospodarkê cz³owieka powoduje
konkretne, policzalne straty gospodarcze, a zgodnie z uregulowaniami prawnymi zadoœæuczynienie z te-
go tytu³u wymaga skomplikowanych czynnoœci prawnych, zaœ œrodki przeznaczone na wyp³atê odszko-
dowañ nie pokrywaj¹ w ca³oœci poniesionych strat.

Z zwi¹zkuz tymzwracamsiêdoPanaMinistra zproœb¹oudzielenieodpowiedzinanastêpuj¹cepytania.
Po pierwsze, czy przewidywane s¹ przez Pana Ministra zmiany w ustawie – Prawo ³owieckie, maj¹ce na

celu uproszczenie redukcji populacji bobra lub uznanie tego gatunku za zwierzynê ³own¹?
Po drugie, czy nie s¹dzi Pan Minister, ¿e podjêcie dzia³añ zasygnalizowanych w poprzednim pytaniu,

pozwoli na zaoszczêdzenie œrodków bud¿etowych dotychczas wykorzystywanych na wyp³atê odszkodo-
wañ za szkody wyrz¹dzone przez te zwierzêta?

Po trzecie, czy przewidywane s¹ przez Pana Ministra zmiany w procedurach ubiegania siê o odszkodo-
wania za szkody wyrz¹dzone przez te zwierzêta?

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszanych w oœwiadczeniu spraw.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie moje zacznê s³owami: Nie ma nic bardziej cennego ni¿ ludzkie zdrowie!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³o siê kilka osób z interwencj¹, która dotyczy³a Samodzielnego

Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kutnie, a dok³adniej b³êdów w sztuce lekarskiej tam pope³nio-
nych. W dniu 05.11.2009 r. w Programie 1 transmitowana by³a „Sprawa dla reportera”, niektóre przypad-
ki zosta³y tam przedstawione.

Czy w zwi¹zku z umorzeniem wielu postêpowañ karnych przez prokuraturê w Kutnie przeciwko lekarzom,
którym pacjenci zarzucaj¹ pope³nienie b³êdów, nie nale¿a³oby przenieœæ wszystkich postêpowañ w wymie-
nionychsprawachdoprokuraturyw innympowiecie?Da³oby tomieszkañcomtegomiastawiêksz¹pewnoœæ,
¿e sprawy te by³y prowadzone rzetelnie, ale te¿ mog³oby lekarzy oczyœciæ z wszelkich zarzutów.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji w £odzi Marka Dzia³oszyñskiego

Szanowny Panie Komendancie!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o interwencjê w sprawie zasadnoœci istnienia tablicy pamiêci ku czci fun-

kcjonariuszy MO i s³u¿by bezpieczeñstwa, która to tablica jest umieszczona na budynku Komendy Powia-
towej Policji w £owiczu przy ul. Bonifraterskiej 12/14 (tablica usytuowana jest od strony ul. D³ugiej).

Tablica jest nastêpuj¹cej treœci:
„W 20. rocznicê powstania Milicji Obywatelskiej spo³eczeñstwo ziemi ³owickiej sk³ada ho³d funkcjona-

riuszom MO i S³u¿by Bezpieczeñstwa poleg³ym w walce o ojczyznê. Por. Tadeusz Miller, ppor. Stanis³aw
Szymañski, chor. Antoni Ratajczyk, plut. Józef Zió³kowski, plut. Zdzis³aw ¯wan, kpr. Jan Gudaj, kpr.
W³adys³aw Malinowski, szer. Eugeniusz Sterpiñski, szer. Antoni Dziuda. Czeœæ ich pamiêci! £owicz, dnia
7 X 1964 r.”

Jako senator jestem przez wielu mieszkañców £owicza zapytywany i proszony o interwencjê w tej spra-
wie, poniewa¿ istnienie powy¿szej tablicy jest niezgodne z art. 13 Konstytucji RP.

Uwa¿am, i¿ ta tablica nie powinna siê znajdowaæ na budynku Komendy Powiatowej Policji w £owiczu
i tym samym proszê o pomoc w jej usuniêciu.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 44. posiedzenia Senatu 267



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenieskierowanedoprzewodnicz¹cegoKrajowejRadyRadiofonii iTelewizjiWitoldaKo³odziejskiego

Proszê pana przewodnicz¹cego o odpowiedŸ na pytanie. Kiedy KRRiT zamierza powo³aæ swoich przed-
stawicieli do rad nadzorczych regionalnych rozg³oœni publicznego radia? Mandaty dotychczasowych
przedstawicieli wygas³y z koñcem lipca.

Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do burmistrza dzielnicy Bia³o³êka miasta sto³ecznego Warszawy Jacka Kaz-
nowskiego

Szanowny Panie Burmistrzu!
Zgodnie z przys³uguj¹cym mi prawem, na proœbê mieszkañców ulicy Berensona i w ich imieniu, sk³a-

dam oœwiadczenie senatorskie nastêpuj¹cej treœci.
Od ponad dwóch lat mieszkañcy ulicy Berensona w dzielnicy Bia³o³êka granicz¹cej z Markami walcz¹

o drogê, a w³aœciwie prosz¹ o zamianê drogi gruntowej, polnej na wyrównan¹ i utwardzon¹ drogê dojazdo-
w¹ do ich osiedla od strony Warszawy. Przez ca³y czas czuj¹ siê zbywani i odsy³ani do ró¿nych instancji
i urzêdów. Maj¹ poczucie absolutnego osamotnienia w tej walce, odczuwaj¹ niechêæ i brak mocy decyzyj-
nych urzêdników samorz¹du terytorialnego.

Za moim poœrednictwem prosz¹ wiêc o wykazanie siê trosk¹ i wziêcie odpowiedzialnoœci za tê sprawê,
a g³ównie o pomoc w jej rozwi¹zaniu i doprowadzeniu do szczêœliwego zakoñczenia.

Ci ludzie zwi¹zali siê z dzielnic¹ Bia³o³êka, chc¹ mieæ poczucie, ¿e w³adza równie¿ ich potrzebuje i chce
im pomóc.

Dla u³atwienia przeka¿ê osobiœcie ca³¹ skompletowan¹ w tej sprawie korespondencjê mieszkañców
ulicy Berensona. Liczê na zaproszenie mnie na spotkanie do Pana urzêdu.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ywaj¹ proœby od przedstawicieli samorz¹du terytorialnego dotycz¹ce wyjaœnienia

zasad finansowania przez jednostkê samorz¹du terytorialnego zadañ inwestycyjnych w formie z góry usta-
lonej sp³aty do banku wierzytelnoœci wykupionych przez ten bank od wykonawcy zadania inwestycyjnego.
Praktyka taka wystêpuje w wielu regionach Polski, a mimo to nadal napotyka zdecydowany sprzeciw nie-
których regionalnych izb obrachunkowych (na przyk³ad RIO w Lublinie twierdzi, ¿e taki sposób finansowa-
nia narusza zarówno ustawê – Prawo zamówieñ publicznych, jak i ustawê o finansach publicznych).
Z udzielonych przez przedstawicieli samorz¹dów wyjaœnieñ wynika, i¿ wykup wierzytelnoœci pozwala na
pozyskanie kapita³u na d³ugi okres bez koniecznoœci przeprowadzania procedur przetargowych oraz bez
dodatkowych kosztów (odmiennie jest z kredytem), co jest bardzo korzystne dla gmin.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie, czy zobowi¹zania pieniê¿ne gminy wy-
nikaj¹ce z umowy o wykup wierzytelnoœci dokonanej przez bank od wykonawcy zadania inwestycyjnego
mog¹ byæ w obecnym stanie prawnym brane pod uwagê przy obliczaniu poziomu wskaŸników, o których
mowa w art. 69 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU Nr 249
poz. 2104 z póŸn. zm.) i czy zobowi¹zania takie s¹ zaliczane do d³ugu publicznego.

Proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy sp³ata wierzytelnoœci nabytych przez bank od wykonawcy zadania
inwestycyjnego jest d³ugiem publicznym, czy te¿ wydatkiem bud¿etu. Wydatek bêdzie ujmowany w bu-
d¿etach obejmuj¹cych okres wykupu (sp³aty) i jedynie w sytuacji, gdyby nie wystarczy³o dochodów i po-
wsta³ deficyt, zostanie pokryty z kredytu lub po¿yczki.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo od przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa Lubelskiego dotycz¹ce

najbli¿szej przysz³oœci 7. Rejonowej Bazy Materia³owej w Stawach (powiat rycki) o nastêpuj¹cej treœci.
„Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Obrony Narodowej planuje siê zintegrowanie aktualnie fun-

kcjonuj¹cych baz materia³owych. W skrócie rzeczona „integracja” doprowadzi do rozformowania komen-
dy bazy oraz jej w³¹czenie do nowo tworzonych regionalnych baz logistycznych.

Za utworzeniem RBlog w Stawach przemawiaj¹ przede wszystkim wzglêdy spo³eczne. Rezygnacja z umiej-
scowienia RBlog w Stawach, a w konsekwencji likwidacja tamtejszej jednostki wojskowej, oznacza³aby kata-
strofê spo³eczn¹ dla powiatu ryckiego. £¹cznie w 7. RBM pracuje obecnie oko³o oœmiuset osób. W powiecie
ryckim trudno znaleŸæ zak³ad pracy, który by³by w stanie przyj¹æ tak¹ liczbê pracowników.

Za jednostk¹ w Stawach, jako lokalizacj¹ RBlog, przemawia równie¿ doskona³e po³o¿enie – bliskoœæ
lotniska w Dêblinie oraz l¹dowych szlaków komunikacyjnych”.

Nastêpnie przewodnicz¹cy sejmiku zwraca siê z apelem do parlamentarzystów ziemi lubelskiej
o wsparcie i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do pana ministra
z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ w ochronie miejsc pracy dla zatrudnionych w jednostce Stawy.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo zarz¹du powiatu w Krasnymstawie w sprawie podjêcia dzia³añ zmierza-

j¹cych do ujednolicenia dotacji pañstwowej przypadaj¹cej na jednego mieszkañca domu pomocy spo³ecznej
skierowanego do placówki przed 1 stycznia 2004 r. Pozwolê sobie zacytowaæ uzasadnienie z tego pisma.

„Dotacje z bud¿etu pañstwa na utrzymanie jednego mieszkañca w poszczególnych domach opieki spo-
³ecznej wyliczane i ustalane wed³ug zasad okreœlonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego (DzU z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z póŸn. zm.) w znacznym stopniu nie
odpowiadaj¹ rzeczywistym potrzebom finansowym poszczególnych domów pomocy spo³ecznej, jak rów-
nie¿ kosztom funkcjonowania ponoszonym przez jednostki.

Przyjêcie podstawy wyliczenia œredniej miesiêcznej dotacji na jednego mieszkañca w skali wojewódz-
twa prowadzi do nieuzasadnionego zró¿nicowania jej wielkoœci w zale¿noœci od województwa.

Stosowane od lat zasady przyznawania dotacji stawiaj¹ w znacznie gorszej sytuacji domy znajduj¹ce
siê na terenie województwa z najni¿sz¹ œredni¹ przypadaj¹c¹ na jednego mieszkañca. Fakt ten w dalszym
ci¹gu pog³êbia istniej¹ce ju¿ i tak znaczne ró¿nice i dysproporcje pomiêdzy domami pomocy spo³ecznej
z ró¿nych regionów Polski.

Odwo³ywanie siê do tak zwanych zasz³oœci, które spowodowa³y ten stan rzeczy, nie jest odpowiedzi¹ na
stawiany przez zarz¹d powiatu wniosek, poniewa¿ od wielu lat ró¿nice te winny byæ systematycznie niwe-
lowane. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e liczba osób skierowanych do domów pomocy spo³ecznej
przed 1 stycznia 2004 r. z przyczyn naturalnych systematycznie siê zmniejsza.

Istotny jest równie¿ fakt, ¿e ustawodawca okreœli³ standardy, jakie winny spe³niaæ domy pomocy spo-
³ecznej na takim samym poziomie dla wszystkich bez wzglêdu na to, czy funkcjonuj¹ w Polsce centralnej,
zachodniej czy wschodniej. W zwi¹zku z tym powiaty prowadz¹ce domy pomocy spo³ecznej maj¹ taki sam
obowi¹zek spe³nienia jednakowych standardów, ale do dotacji w jednakowej wysokoœci – nie maj¹ ju¿
prawa.

Problem, o którym mowa w niniejszym wyst¹pieniu, dotyczy wielu powiatów i domów pomocy spo³ecz-
nej. Dlatego, zdaniem cz³onków zarz¹du powiatu w Krasnymstawie, celowe jest podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do zmiany istniej¹cego stanu rzeczy”.

Nastêpnie Zarz¹d Powiatu zwraca siê z apelem do parlamentarzystów ziemi lubelskiej o wsparcie
i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do Pani Minister z proœb¹ o pod-
jêcie stosownych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych wniosek Zarz¹du Powiatu w Krasnymstawie.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z doniesieñ prasowych pojawiaj¹cych siê w ostatnich dniach dowiedzia³em siê, ¿e Ministerstwo Infra-

struktury pracuje nad nowym programem, który zast¹piæ mia³by istniej¹cy obecnie program „Rodzina na
swoim”. W efekcie tych zmian zrezygnowano by z dop³at do kredytów mieszkaniowych udzielanych przy-
sz³ym lokatorom na rzecz pañstwowego porêczenia kredytów na budowê mieszkañ na wynajem udziela-
nego miêdzy innymi towarzystwom budownictwa spo³ecznego, spó³dzielniom i firmom deweloperskim.

Pomys³ ten wydaje siê s³uszny w obliczu faktu, ¿e w Polsce ponad miliona gospodarstw domowych nie
staæ na w³asne lokum. Problem ten z pewnoœci¹ pomog³oby rozwi¹zaæ stworzenie szerszych mo¿liwoœci
wynajmu z opcj¹ wykupu. Skorzystaj¹ na tym zw³aszcza m³odzi ludzie, którzy nie mog¹ otrzymaæ kredytu
w banku, ale staæ ich na zaliczkê i czynsz.

Zwracam siê wobec tego do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie s¹ g³ówne za³o¿enia nowego programu?
2. Jaki jest stan prac nad jego przygotowaniem?
3. Jaki jest planowany termin jego wprowadzenia?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach NSZZ Policjantów coraz bardziej stanowczo alarmuje, ¿e ciêcia bud¿etowe pa-

rali¿uj¹ pracê Policji, a przys³uguj¹ce policjantom z mocy ustaw œwiadczenia i inne nale¿noœci nie s¹ im
od dawna regularnie wyp³acane.

Ustawa bud¿etowa, wed³ug powszechnie znanych danych, zak³ada, ¿e bud¿et Policji na rok 2009 bê-
dzie wynosi³ 9 168 909 tysiêcy z³. W rzeczywistoœci bud¿et Policji zmniejszono o 802 054 tysi¹ce z³.
W zwi¹zku z tym Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Komenda G³ówna Policji podjê-
³y szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do maksymalnej racjonalizacji wydatków. Mimo to z³ej sytuacji finanso-
wej Policji nie uda³o siê do tej pory poprawiæ.

W wyniku ciêæ bud¿etowych zmniejszono zasób kadrowy o trzy tysi¹ce etatów, a w wielu komendach
powiatowych ograniczono go nawet o 10%. Funkcjonariusze skar¿¹ siê, ¿e nie tylko wymaga siê od nich
dodatkowej pracy, ale tak¿e ³amane s¹ ich podstawowe prawa dotycz¹ce wyp³aty œwiadczeñ, takich jak
zwrot kosztów podró¿y, œwiadczenia urlopowe czy dodatki mieszkaniowe. Wed³ug danych, na które po-
wo³uj¹ siê zwi¹zkowcy, zaleg³oœci te to czêsto kilka tysiêcy z³otych wobec jednego funkcjonariusza, a ³¹cz-
nie siêgaj¹ one ju¿ 150 milionów z³.

Na jakoœæ pracy policjantów niekorzystnie wp³ywaj¹ te¿ oszczêdnoœci, jakie czyni siê miêdzy innymi
poprzez likwidowanie jednostek pomocniczych, ograniczenie liczby patroli, zmniejszenie limitów wyko-
rzystywania paliwa. Wszystko to czêsto wrêcz uniemo¿liwia normalne funkcjonowanie wielu komend po-
wiatowych, zmuszaj¹c ich komendantów do zabiegania o dodatkowe œrodki od samorz¹dów.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jaka jest faktyczna sytuacja finansowa Policji po ostatnich ciêciach w bud¿ecie Policji?
2. Jaka jest skala zaleg³oœci p³atniczych wobec funkcjonariuszy? Czy terminowo wyp³acane s¹ im pen-

sje i kiedy mog¹ oni liczyæ na wyp³atê zaleg³ych œwiadczeñ?
3. Czy poczynione przez rz¹d oszczêdnoœci w bud¿ecie Policji mog¹ wp³yn¹æ na wykonywanie ustawo-

wych zadañ Policji w zakresie bezpieczeñstwa mieszkañców?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani w celu poparcia wysuwanych przez izby aptekarskie argumentów dotycz¹cych

nowego rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich. Przedstawiciele izb aptekarskich
uwa¿aj¹, ¿e rozporz¹dzenie to ³amie prawa pacjenta.

Pacjent na mocy ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
zagwarantowane ma otrzymanie leków refundowanych na podstawie recepty lekarskiej. Tymczasem no-
we rozporz¹dzenie zak³ada, ¿e apteka bêdzie mog³a realizowaæ recepty wype³nione niezgodnie z wytycz-
nymi tylko za stuprocentow¹ odp³atnoœci¹, odbieraj¹c jednoczeœnie pacjentom prawo do leków refundo-
wanych. Oznacza to, ¿e w³aœnie pacjent bêdzie ponosi³ konsekwencje finansowe niedba³ego wystawiania
recept przez lekarzy, gdy¿ to g³ównie poœpiech i niedbalstwo lekarzy podczas wype³niania recept powodu-
j¹ ich b³êdne wystawienie. Jak wiadomo, takich przypadków jest bardzo du¿o. Aptekarze szacuj¹, ¿e na-
wet co druga recepta nie jest wype³niona w³aœciwie. Na wielu brakuje numeru PESEL pacjenta, daty, nu-
meru wykonywania zawodu lekarza, wskazañ dotycz¹cych stosowania leku i danych pacjenta, czasem
recepta jest tak nieczytelna, ¿e nie mo¿na odczytaæ, jakiego leku dotyczy.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o przybli¿enie mi, czy przy wprowadzaniu przedmiotowego rozpo-
rz¹dzenia brano pod uwagê te argumenty. Czy – a jeœli tak, to jakie – zostan¹ podjête kroki, aby jednak za-
gwarantowaæ pacjentowi bezproblemow¹ realizacjê recept i otrzymanie leku za cenê uwzglêdniaj¹c¹
przys³uguj¹c¹ mu zni¿kê?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Docieraj¹ do mnie sygna³y od samorz¹dów gminnych, szczególnie z województwa lubuskiego, œwiad-
cz¹ce o œwiadomym, celowym i przede wszystkim niezgodnym z prawem, a przez to nielegalnym, dzia³a-
niu podporz¹dkowanych Panu Ministrowi urzêdów kontroli skarbowej w stosunku w³aœnie do jednostek
samorz¹du terytorialnego.

Podporz¹dkowana Panu Ministrowi administracja, nie bacz¹c na oczywist¹ wyk³adniê przepisów pra-
wa, opart¹ tak¿e na orzecznictwie s¹dów administracyjnych i umowach miêdzynarodowych, podejmuje
czynnoœci kontrolne w zakresie spraw wykraczaj¹cych poza jej w³aœciwoœæ rzeczow¹ uregulowan¹
w ustawie z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (DzU z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zmianami). Przed-
miotem nielegalnej kontroli prowadzonej przez pana administracjê skarbow¹ jest celowoœæ i zgodnoœæ
z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi jednostek samorz¹du terytorialnego. Domnieman¹
podstaw¹ prawa materialnego upowa¿niaj¹c¹ do przeprowadzenia kontroli w zakresie celowoœci i zgod-
noœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi jednostki samorz¹du terytorialnego, w tym
w szczególnoœci w zakresie prawid³owoœci realizacji dochodów z tytu³u podatku od nieruchomoœci czy
prawid³owoœci ustalania i pobierania dochodów bud¿etowych z dysponowania nieruchomoœciami stano-
wi¹cymi w³asnoœæ komunaln¹, jest art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbo-
wej (DzU z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zmianami).

S³usznoœæ stwierdzenia dotycz¹cego nielegalnoœci postêpowañ pañskiej administracji skarbowej wo-
bec samorz¹dów potwierdza miêdzy innymi wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach,
sygnatura akt 1 SA/G1 193/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. S¹d bada³ dopuszczalnoœæ wszczêcia postêpo-
wania kontrolnego wobec miasta Gliwice przez dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Katowicach miê-
dzy innymi w zakresie celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi jednostki
samorz¹du terytorialnego. WSA w Gliwicach w swoim wyroku uchyli³ zaskar¿ony wynik kontroli oraz
stwierdzi³, ¿e uchylony wynik kontroli nie podlega wykonaniu w ca³oœci. W uzasadnieniu WSA stwierdzi³,
¿e gmina mo¿e podlegaæ kontroli skarbowej, gdy wydatkuje, przekazuje lub otrzymuje œrodki, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.k.s., tj. œrodki publiczne podlegaj¹ce zwrotowi, œrodki pochodz¹ce z Unii Eu-
ropejskiej i miêdzynarodowych instytucji finansowych podlegaj¹ce zwrotowi w zakresie przewidzianym
tym przepisem, ale tylko w takim przypadku, gdy celem takiej kontroli jest ochrona interesów i praw ma-
j¹tkowych Skarbu Pañstwa. Prowadzenie kontroli skarbowej z naruszeniem art. 2 ust. 1 pkt 4 u.k.s.,
w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w innym celu ni¿ okreœlony w art. 1 u.k.s., czyli w zakresie celo-
woœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi samorz¹du, stanowi dzia³anie niezgo-
dne z prawem, a przez to nielegalne. Organy kontroli skarbowej obowi¹zane s¹ przestrzegaæ przepisów
prawa, w tym reguluj¹cych ich w³aœciwoœæ rzeczow¹.

Wobec takiej wyk³adni, która potwierdza tylko to, co w sposób oczywisty i jasny wynika z ustawy o kon-
troli skarbowej, uwzglêdniaj¹cej tak¿e normy zawarte w Europejskiej Karcie Samorz¹du Terytorialnego
(art. 8 ust. 2 stanowi¹cy o dopuszczalnym zakresie kontroli administracyjnej dzia³alnoœci spo³ecznoœci
lokalnej), jest nie tylko niedopuszczalne, ale wrêcz nielegalne takie dzia³anie urzêdów kontroli skarbowej,
które wkracza w samodzielnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym gmin, w zakresie celowoœci
i zgodnoœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi. W demokratycznym pañstwie prawa, jakim
jest Polska, nie mo¿e tak¿e mieæ miejsca oskar¿anie obywateli na podstawie dowodów uzyskanych przez
organy pañstwa w wyniku dzia³ania niezgodnego z prawem, a przez to nielegalnego. A na podstawie ta-
kich uzyskanych w wyniku nielegalnego dzia³ania dowodów podporz¹dkowana Panu Ministrowi admini-
stracja skarbowa stawia nastêpnie zarzuty karnoskarbowe pracownikom jednostek samorz¹du teryto-
rialnego.

Ustawa o kontroli skarbowej nie mo¿e zawieraæ, i nie zawiera, norm uprawniaj¹cych do kontroli celo-
woœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania œrodkami publicznymi gminy (jednostek samorz¹du teryto-
rialnego) w zakresie szerszym, ni¿ wynika to z ochrony interesów i praw maj¹tkowych Skarbu Pañstwa.
Wykraczaj¹c poza te normy, administracja skarbowa narusza elementarny ³ad prawny pañstwa polskie-
go chroniony Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnê mo¿e Panu Ministrowi, a Pan Minister
raczy przypomnieæ organom administracji skarbowej, ¿e Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
pañstwem prawnym (art. 2 konstytucji) i jest pañstwem jednolitym (art. 3 konstytucji). W zwi¹zku z tym
organy pañstwa nie mog¹ przyznawaæ sobie kompetencji, których nie posiadaj¹, a ich kompetencje nie
mog¹ wynikaæ z domniemañ, choæby nawet czynionych w dobrej wierze.
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Wobec tych oczywiœcie bezprawnych, przez to nielegalnych dzia³añ administracji skarbowej wobec je-
dnostek samorz¹du terytorialnego, proszê Pana Ministra o poinformowanie mnie, ile kontroli w zakresie
celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania dochodami w³asnymi jednostek samorz¹du terytorialne-
go, zakoñczonych wynikiem kontroli, zosta³o wszczêtych w czasie sprawowania przez pana funkcji mini-
stra finansów oraz ilu osobom postawiono zarzuty karnoskarbowe w wyniku przeprowadzenia takich nie-
legalnych kontroli. Proszê tak¿e o poinformowanie mnie, czy wobec osób odpowiedzialnych za tak oczywi-
ste ³amanie porz¹dku konstytucyjnego pañstwa polskiego zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje i jakie dzia-
³ania podejmie Pan Minister, by w przysz³oœci nie dochodzi³o do naruszeñ samodzielnoœci finansowej je-
dnostek samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej w szczególnoœci z art. 165 i art. 167 Konstytucji RP.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele rz¹du PO-PSL od wielu miesiêcy zapowiadaj¹, i¿ podwy¿ki podatków nie bêdzie, ¿e taki

krok to ostatecznoœæ. Zapowiadane redukcje wydatków, szukanie oszczêdnoœci, wykorzystywanie œrodków
unijnych oraz zintensyfikowanie procesów prywatyzacyjnych nie przyczyni³y siê do tego, ¿e nast¹pi³ „cud go-
spodarczy” zapowiadany przez Platformê Obywatelsk¹ w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych.

Z ostatnich doniesieñ medialnych wynika, i¿ rz¹d robi analizy przedstawiaj¹ce ewentualne wp³ywy ze
zwiêkszonych podatków oraz sk³adki rentowej. Pojawiaj¹ siê doniesienia o mo¿liwej podwy¿ce stawki
VAT z 22 do 23%, a tak¿e o podniesieniu podatku od dochodów osobistych do 40%. Ponadto od roku 2010
wydatki przeciêtnego Polaka maj¹ wzrosn¹æ o kilkadziesi¹t z³otych z uwagi na dodatkowe op³aty za pr¹d,
gaz i paliwo. Bêdzie to efektem wprowadzenia przez rz¹d czterech dodatkowych op³at: wêglowej, zapaso-
wej, dywersyfikacyjnej oraz op³aty wynikaj¹cej z zakupu energii produkowanej z metanu. Ka¿da z tych
op³at wp³ynie na podniesienie ceny paliw, gazu czy energii elektrycznej. Równie¿ od stycznia 2010 r. ma
wzrosn¹æ op³ata paliwowa od oleju napêdowego o niemal¿e 140%. W efekcie tego wzroœnie cena oleju na-
pêdowego na polskich stacjach paliw, a przecie¿ obecnie realny koszt paliwa (zakup paliwa u producenta
oraz mar¿a) stanowi jedynie po³owê ceny p³aconej na stacjach. Pozosta³a czêœæ to daniny publiczne.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy plany wprowadzenia wy¿ej wymienionych dodatkowych op³at nie stanowi¹ w istocie wprowa-

dzenia tylnymi drzwiami kolejnych danin publicznych, które w istotnym stopniu obci¹¿¹ bud¿ety pol-
skich rodzin?

2. Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia podwy¿ki op³aty paliwowej od oleju napêdowego w sytuacji,
gdy aktualna jego cena stanowi niemal¿e dwukrotnoœæ jego realnej wartoœci?

3. Czy wy¿ej wymienione op³aty nie maj¹ za zadanie za³atania deficytu bud¿etowego i dlaczego ³atanie
deficytu ma siê odbywaæ kosztem obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a nie, jak wczeœniej zapowiada³
rz¹d, poprzez redukcjê wydatków, szukanie oszczêdnoœci, wykorzystywanie œrodków unijnych oraz zin-
tensyfikowanie procesów prywatyzacyjnych?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pojawiaj¹ce siê w mediach krytyczne g³osy dotycz¹ce pracy polskiej prokuratury i nadzoruj¹cych po-

stêpowania prokuratorów sta³y siê pocz¹tkiem bli¿szego przygl¹dania siê istniej¹cej tam sytuacji. Je-
dnak¿e obecnie polsk¹ opiniê publiczn¹ zelektryzowa³a informacja, i¿ wobec osób krytykuj¹cych sytua-
cjê w prokuraturze masowo wszczynane s¹ postêpowania dyscyplinarne.

Wed³ug mojej wiedzy, zarzuty us³yszeli m.in. prokurator, który poinformowa³ media o szykanowaniu
jego osoby przez prze³o¿onych, pani prezes stowarzyszenia „Ad vocem”, która skrytykowa³a odsuniêcie
prokuratora od postêpowania prowadzonego przeciwko osobie Petera Vogla oraz prokurator, który chcia³
stawiaæ zarzuty lokalnemu wójtowi.

To budzi mój powa¿ny niepokój. Istniej¹ca sytuacja wskazuje bowiem na naruszenie prawa do wolno-
œci s³owa, które przys³uguje tak¿e urzêduj¹cym prokuratorom.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy zarzuty postawione wymienionym osobom maj¹ zwi¹zek z ich ostatnimi wypowiedziami w me-

diach, dotycz¹cymi sytuacji istniej¹cej w prokuraturze?
2. Czy taka sytuacja nie godzi w dobre imiê prokuratury, która nara¿a siê na zarzuty stosowania wobec

swoich pracowników politycznych nacisków oraz ograniczania wolnoœci s³owa?
3. Na jakim etapie s¹ obecnie postêpowania wobec wy¿ej wskazanych osób oraz kiedy zostan¹ one za-

koñczone?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 44. posiedzenia Senatu 279



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego oraz do wiceprezesa Rady Mini-
strów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Wielu polskich obywateli zaniepokojonych jest wprowadzonym od 1 wrzeœnia 2009 r. zakazem pro-
dukcji ¿arówek stuwatowych. W kolejnych latach maj¹ byæ wycofane ¿arówki o mniejszej mocy, a¿ do
ca³kowitego ich wycofania z rynku w 2012 r.

Wprowadzono za to obowi¹zek stosowania energooszczêdnego Ÿród³a œwiat³a – œwietlówki. Wed³ug
Brukseli, pró¿niowa szklana bañka z wolframowych drucikiem w œrodku, umocowana w gwintowanej
oprawie, poch³ania zbyt wiele energii i powoduje zbyt du¿¹ emisjê gazów cieplarnianych, które rzekomo
s¹ przyczyn¹ globalnego ocieplenia. Nie ma jednak niezbitych dowodów naukowych potwierdzaj¹cych, ¿e
zmiany klimatyczne, ocieplenie czy – jak ostatnio przekonuj¹ inni naukowcy – och³odzenie klimatu, s¹
spowodowane przez emisjê dwutlenku wêgla. Niestety wypowiedzi specjalistów, którzy wyjaœniaj¹, ¿e kli-
mat na Ziemi zmienia siê niezale¿nie od dzia³alnoœci cz³owieka, gin¹ w medialnym szumie.

Bruksela w interesie gigantycznych korporacji zbijaj¹cych na tym procederze miliardowe zyski narzu-
ci³a krajom cz³onkowskim bardzo restrykcyjne plany redukcji emisji dwutlenku wêgla o 20% do 2020 r.
Jak podaje Jan Maria Jackowski w artykule „¯arówkowy ekototalitaryzm” („Nasz Dziennik”, nr 213,
z 11.09.2009 r.) Andris Piebalgs, unijny komisarz do spraw energii, poda³ w grudniu ubieg³ego roku, i¿:
„Decyzja o rezygnacji z tradycyjnych ¿arówek jest kluczowa, bo bez niej nie osi¹gniemy zak³adanego ce-
lu”. Pod noœnymi i chwytliwymi spo³ecznie has³ami ochrony naturalnego œrodowiska narzuca siê roz-
wi¹zania korzystne dla wielkich korporacji, a kosztowne dla zwyk³ych ludzi.

Zwyk³a ¿arówka kosztuje od 0,90 do 1,70 z³, a markowa œwietlówka kompaktowa od 20 do 40 z³.
W przeciêtnym polskim domu jest oko³o piêtnastu lamp, ³atwo wiêc obliczyæ, ile kosztowa³aby wymiana
domowych Ÿróde³ œwiat³a. Niestety wymiana ¿arówek to tylko czêœæ kosztów, bo przecie¿ te energooszczê-
dne maj¹ inny kszta³t i nie zawsze pasuj¹ do u¿ywanych przez nas lamp. Producenci oœwietlenia licz¹ na
krociowe zyski, a zaniepokojonych konsumentów próbuj¹ przekonywaæ, ¿e œwietlówki energooszczêdne
s¹ drogie, ale za to daj¹ oszczêdnoœci i w d³u¿szej perspektywie odczujemy to, p³ac¹c mniejsze rachunki
za zu¿ycie energii elektrycznej.

Oœwietlenie energooszczêdne wcale nie przynosi oszczêdnoœci. ¯arówki tego typu rozpalaj¹ siê powoli,
nie mo¿na w nich zastosowaæ œciemniacza, pobieraj¹ du¿o energii przy krótkotrwa³ym u¿ywaniu, co po-
woduje, ¿e w miejscach, gdzie w³¹czamy œwiat³o na krótko, na przyk³ad w gara¿u, piwnicy, na korytarzu,
klatce schodowej, stosowanie tego typu oœwietlenia jest niewygodne i nieefektywne.

Europejsk¹ i polsk¹ opiniê publiczn¹ najbardziej bulwersuje nie tylko ekonomiczny aspekt ca³ej tej ope-
racji, lecz przede wszystkim to, ¿e arbitralne decyzje eurokratów pozbawi³y ludzi mo¿liwoœci wyboru pomiê-
dzy ¿arówk¹ klasyczn¹ a energooszczêdn¹. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e œwietlówka mêczy wzrok
i daje nienaturalne, zimne, blade œwiat³o. Dzia³anie œwietlówki mo¿e u niektórych osób wywo³ywaæ cyklicz-
ne bóle g³owy, migreny, wysypkê b¹dŸ obrzêki. To, co oszczêdzimy po kilkunastu latach na rachunkach za
pr¹d, wydamy na okulistê i okulary. Sta³e stosowanie w codziennym u¿ytku i pracy takiego oœwietlenia,
które charakteryzuje pulsacyjnoœæ i zmiennoœæ natê¿enia œwiat³a oraz emisja promieniowania ultrafioleto-
wego, jest szkodliwe dla wzroku. Nawet najwy¿szej klasy i najdro¿sze oœwietlenie energooszczêdne ze
wzglêdu na specyfikê emitowanego œwiat³a nie jest tak zdrowe jak klasyczne ¿arówki.

Obawy co do u¿ywania œwietlówek wzbudza stosowanie w nich rtêci, która jest wyj¹tkowo szkodliwa
dla ludzkiego organizmu. Opary rtêci atakuj¹ g³ównie uk³ad nerwowy, charakterystycznym objawem za-
trucia jest dr¿enie koñczyn, powiek i warg, zdarzaj¹ siê te¿ zaburzenia trawienia i œlinotok. Procedury
utylizacyjne w razie pêkniêcia „ekologicznej” ¿arówki s¹ skomplikowane, przewiduj¹ nawet koniecznoœæ
wezwania stra¿y po¿arnej.

Jak widaæ, wprowadzenie œwietlówek nie tylko nie spowoduje du¿ych oszczêdnoœci w zu¿yciu energii
elektrycznej, ale te¿ stanowi zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka. Po raz kolejny okazuje siê, ¿e has³a o pra-
wach konsumenta, wolnoœci, demokracji, wolnym rynku to slogany.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Ministrów z zapytaniem, dlaczego obywatele zostali pozbawie-
ni mo¿liwoœci wyboru miêdzy ¿arówk¹ klasyczn¹ a œwietlówk¹. Wprowadza siê regulacje, które nie s¹ do-
bre dla konsumenta, a ich ekologiczny charakter budzi w¹tpliwoœci.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami wyborców odnoœnie do szerszych informacji na temat profilaktyki
w zakresie grypy A/H1N1 i mo¿liwoœci jej leczenia zwracam siê do Pani Minister z wnioskiem o bardziej
szczegó³owe, potwierdzone i aktualne informacje na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia doty-
cz¹ce samej grypy i szczepionki na grypê A/H1N1. Uprzejmie proszê równie¿ o przedstawienie mo¿liwych
niepo¿¹danych skutków ubocznych stosowania szczepionki przeciwko grypie A/H1N1.

W ró¿nych mediach pojawiaj¹ siê nie do koñca prawdziwe lub niepe³ne informacje, które zamiast po-
móc obywatelom, wprowadzaj¹ chaos i panikê.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o rzetelne podawanie do publicznej wiadomoœci – w sytuacji zagro¿enia
pandemi¹ – informacji na temat wskazañ, przeciwwskazañ, skutków ubocznych i mo¿liwych zagro¿eñ,
jeœli chodzi o szczepienia przeciwko grypie A/H1N1. Tak, aby obywatel móg³ podj¹æ œwiadomy wybór, czy
siê zaszczepiæ, czy te¿ nie.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele Izby Gospodarczej W³aœcicieli Punktów Apte-
cznych i Aptek oraz Stowarzyszenia Magistrów i Techników Formacji z proœb¹ o pomoc i zainteresowanie
siê spraw¹ budz¹c¹ wiele kontrowersji i niepokoju, dotycz¹c¹ dzia³añ podjêtych przez Ministerstwo Zdro-
wia, które prowadz¹ do marginalizacji punktów aptecznych, a w konsekwencji do ich likwidacji.

Punkty apteczne z uwagi na swój charakter maj¹ podobne funkcje jak apteki, jednak¿e mog¹ zostaæ usy-
tuowane jedynie na terenie wiejskim, jeœli nie jest ju¿ prowadzona apteka ogólnodostêpna. Zakres produk-
tów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest mniejszy i regulowany wykazem za-
wartym w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. Pomimo tych ograniczeñ punkty
apteczne zosta³y uznane za konkurencjê dla aptek, które postanowi³y broniæ dostêpu do rynku. Skutecz-
noœæ tych dzia³añ mo¿na oceniaæ poprzez pryzmat treœci wymienionego rozporz¹dzenia, drastycznie ogra-
niczaj¹cego listê specyfików dostêpnych w sprzeda¿y w punktach aptecznych.

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia wynika, i¿ punkty apteczne maj¹ istnieæ do 2012 r., a do
tej daty ichmo¿liwoœci sprzeda¿ymaj¹ zostaæograniczonedosuplementówdiety i kosmetyków.Dzia³ania ta-
kie nale¿y uznaæ za niezgodne z podstawowymi zasadami pañstwa prawa, jednoczeœnie niesprawiedliwe
i krzywdz¹ce. Wszak prawo nie dzia³a wstecz, a zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych wyda³ ten
sam nadzór farmaceutyczny, który wydaje koncesje aptekom, zobowi¹zuj¹c je do odpowiedniego wyposa¿e-
nia w meble, ch³odnie i inny niezbêdny sprzêt. Znaczna liczba punktów aptecznych jest zorganizowana i pro-
wadzona przez techników farmacji z doœwiadczeniem zawodowym, którzy wziêli sprawy w swoje rêce i anga-
¿uj¹cw toczêstodorobekca³ej rodziny ibior¹ckredyty, zbudowali, kupili lubwynajêli odpowiedni lokal, apo-
tem wyposa¿yli go zgodnie z wymogami prawa, tworz¹c miejsce pracy.

Nale¿y podkreœliæ ogromne znaczenie punktów aptecznych, które wype³niaj¹ lukê zaopatrzenia w leki
mieszkañców wsi, bo otworzenie apteki na wsi z ekonomicznego punktu widzenia nie jest op³acalne. Pun-
kty apteczne zosta³y bardzo dobrze przyjête przez mieszkañców, szczególnie przez ludzi starszych i cho-
rych, którzy nie musz¹ po ka¿dy potrzebny lek czy opatrunek doje¿d¿aæ do odleg³ej apteki w mieœcie.

Wobec powy¿szego powa¿ne w¹tpliwoœci budzi kwestia szybkoœci dzia³añ podejmowanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia w celu uchwalenia zmian w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 6 paŸdziernika
2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach
obrotu pozaaptecznego oraz punktach. Konsekwencj¹ dzia³añ Ministerstwa Zdrowia jest pe³ne wad
brzmienie wymienionego aktu prawnego. Zauwa¿yæ mo¿na uregulowania sprzeczne z prawem (m.in.
z art. 92 ust. 2 konstytucji), a tak¿e, co z przykroœci¹ nale¿y podkreœliæ, nielogiczne. Wy³¹czano na przy-
k³ad ze sprzeda¿y w punktach aptecznych konkretny produkt, jednoczeœnie pozostawiaj¹c inny, zawie-
raj¹cy t¹ sam¹ substancjê czynn¹. Wy¿ej wymieniony wykaz nierzadko zawiera produkty, które s¹ ogól-
nodostêpne, sprzedawane w sklepach spo¿ywczych i na stacjach benzynowych, np. Gripex, Ibuprom Za-
toki, Modafen, Validol, produkty takie jak mleko w proszku dla ma³ych dzieci itp. Nowy wykaz zawarty
w rozporz¹dzeniu ma charakter tzw. listy pozytywnej, co oznacza, ¿e dopuszczone do sprzeda¿y w pun-
ktach aptecznych s¹ tylko produkty w nim uwzglêdnione. Kwestionowanie fachowoœci obs³ugi w punkcie
aptecznym, gdzie kierownikiem mo¿e byæ technik farmaceutyczny z trzyletnim sta¿em, który musi zdaæ
egzamin pañstwowy, wydaje siê pozbawione uzasadnienia.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, dlaczego Ministerstwo Zdrowia
wprowadza tak niekorzystne dla funkcjonowania punktów aptecznych zmiany dotycz¹ce wykazu produ-
któw leczniczych dopuszczonych do sprzeda¿y w punktach aptecznych, co doprowadzi w konsekwencji
do degradacji tych¿e placówek. Z jakiej pomocy wobec tego bêd¹ mogli korzystaæ mieszkañcy wsi, dla któ-
rych punkty apteczne stwarzaj¹ mo¿liwoœæ szybkiego pozyskania potrzebnego leku bez pokonywania du-
¿ych odleg³oœci do miasta? Czy potrzeby prostego obywatela ju¿ siê nie licz¹? Co z technikami farmacji?
W koñcu prowadzenie punktów aptecznych to ich miejsce pracy.

Zwracam siê w imieniu wy¿ej wymienionych zainteresowanych, a tak¿e mieszkañców wsi, z proœb¹
o przywrócenie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych, który
obowi¹zywa³ przed wejœciem rozporz¹dzenia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Krakowski s¹d umorzy³ sprawê lekarki Ilony Rosiek-Koniecznej („Janosikowej”, jak nazwa³y J¹ me-
dia). Wypisywa³a bezp³atne recepty dla bezdomnych. S¹d umorzy³ sprawê ze wzglêdu na znikom¹ szkod-
liwoœæ spo³eczn¹. Podkreœlono fakt, ¿e przemawia³a za tym szczera i bezinteresowna chêæ oskar¿onej,
aby nieœæ pomoc bezdomnym i najbiedniejszym.

Doktor Ilona Rosiek-Konieczna by³a oskar¿ona o to, ¿e od grudnia 1998 r. do grudnia 1999 r. wystawi-
³a, ³ami¹c prawo, ponad 2 tysi¹ce w pe³ni refundowanych recept dla inwalidów wojennych. Tym samym
doprowadzi³a do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem NFZ, wy³udzaj¹c ponad 101 tysiêcy z³. Przed
s¹dem przyzna³a siê do wypisywania bezdomnym bezp³atnych recept, ale zaprzeczy³a, jakoby robi³a to
w celu wy³udzenia pieniêdzy.

W ostatnim s³owie lekarka stwierdzi³a, ¿e wyrok dotyczy nie tylko jej osobiœcie, ale ca³ej grupy ludzi.
Chodzi o nadziejê dla tych ludzi, ¿e warto im pomóc bez wzglêdu na wszystko – powiedzia³a.

Prokuratura ze wzglêdu na motywy, jakimi siê kierowa³a, wnios³a o nadzwyczajne z³agodzenie kary i skaza-
nie lekarki na dwa miesi¹ce ograniczenia wolnoœci w postaci obowi¹zku pracy na rzecz fundacji, w której ju¿
dzia³a. Obroñcy chcieli uniewinnienia oskar¿onej, podkreœlaj¹c, ¿e lekarka nie odnios³a ¿adnej korzyœci. Znaj-
d¹ pañstwo tê informacjê w internecie na stronie http:/wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title.

Coœ takiego, jeœli wzi¹æ pod uwagê wszystkie okolicznoœci, w pañstwie prawa, zw³aszcza w pañstwie
opiekuñczym, a do takich usi³ujemy siê zaliczaæ, nie powinno siê zdarzyæ. Opisany problem przywo³uje
trudne ¿ycie bezdomnych i ubogich, i uœwiadamia nam, jak wiele musimy uczyniæ my, politycy, jak wiele
musz¹ uczyniæ s³u¿ba zdrowia i pomoc spo³eczna, a przede wszystkim same osoby pozostaj¹ce w kryzy-
sowej sytuacji.

Mimo wszystko to, co siê sta³o, budzi te¿ nadziejê, ¿e w naszym kraju, sponiewieranym wojnami, ko-
munistycznym terrorem, liberalnym zobojêtnieniem wobec wartoœci i cierpienia drugiego cz³owieka, na
samym dnie biedy i wykluczenia spo³ecznego rozkwitaj¹ jak najpiêkniejsze kwiaty ludzie, którzy wy-
ci¹gaj¹ pomocn¹ d³oñ i otwieraj¹ serca, nie bacz¹c na konsekwencje. Zwyciê¿a mi³oœæ, dobro i piêkno!

Dziêkujê, Pani Doktor Ilono, za Pani piêkne trwanie w przyjêtej misji wykonywania zawodu lekarza.
Tacy ludzie ratuj¹ zawody medyczne przed dehumanizacj¹ i przypominaj¹, ¿e jest to powo³anie, które wy-
konywane z mi³oœci¹ ratuje cz³owieczeñstwo, wielbi Boga i przynosi chwa³ê OjczyŸnie.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami o tym, jakoby na listê Narodowego Programu Budowy Dróg
2007–2013 mia³y byæ wpisywane drogi z innych czêœci kraju ni¿ województwo lubelskie – drogi, które do
tej pory w ogóle nie by³y planowane – podczas gdy lubelskie inwestycje, to jest drogi S17, S19 i S12, nadal
znajduj¹ siê na liœcie rezerwowej, proszê o poinformowanie, czy tak jest rzeczywiœcie.

Proszê te¿ o informacjê, kiedy te trzy inwestycje drogowe, to znaczy S12, S17 i S19, zaczn¹ byæ realizo-
wane? Jak ma wygl¹daæ harmonogram i poszczególne etapy ich realizacji? Jakie programy inwestycyjne
s¹ za to odpowiedzialne?

Stanis³aw Gogacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce planów likwidacji Klubu Gar-

nizonowego w £odzi. Klub jest prê¿nie dzia³aj¹c¹ placówk¹ skupiaj¹c¹ mi³oœników wojska, historii, tury-
styki, sztuki, muzyki oraz wielu innych dziedzin. Klub ci¹gle dzia³a, pomimo i¿ w 2005 r. zosta³ przenie-
siony do budynku wymagaj¹cego remontu, znajduj¹cego siê na terenie kompleksu nr K4645 przy
ul. �ród³owej 52 w £odzi. Prace remontowe zosta³y rozpoczête, ale na ich dokoñczenie zabrak³o œrodków
finansowych.

Cz³onkowie klubu odnosz¹ sukcesy w wielu ogólnopolskich konkursach. W lipcu bie¿¹cego roku zespó³
muzyczny z ³ódzkiego Klubu Garnizonowego zdoby³ pierwsze miejsce na festiwalu Warta-Song-Rock
w Dzia³oszynie. £ódzki Klub Garnizonowy jest miejscem, gdzie odbywa siê wiele imprez kulturalnych,
w których licznie uczestnicz¹ ³odzianie. Ponadto, to tutaj organizowane s¹ spotkania by³ych ¿o³nierzy za-
wodowych i kombatantów. Likwidacja Klubu Garnizonowego w £odzi by³aby ogromn¹ strat¹ dla rozwoju
³ódzkiej kultury, ale przede wszystkim spowodowa³aby znikniêcie z kulturalnej mapy miasta jednej z nie-
wielu instytucji promuj¹cej na terenie £odzi ¿o³nierskie pasje. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby tak du¿e miasto
jak £ódŸ mog³o zostaæ pozbawione placówki o takim profilu.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o przedstawienie swoje-
go stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz udzielenie informacji, czy faktycznie istniej¹ plany likwida-
cji Klubu Garnizonowego w £odzi.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztofa Konarzewskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Niedawno uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych napisali próbn¹ maturê z matematyki. Zaskoczy³a

mnie w zwi¹zku z tym informacja, ¿e uczniowie bêd¹ mogli poznaæ sam wynik bez mo¿liwoœci dostêpu
w szkole do tej pracy i omówienia b³êdów z nauczycielem. Taki tryb postêpowania, jak wypowiedzia³ siê
jeden z dyrektorów OKE, zwi¹zany jest „z innym sposobem” oceniania i koniecznoœci¹ jego przeæwiczenia
przez egzaminatorów. Jestem w stanie to zrozumieæ, ale nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e próbna matu-
ra jest te¿ po to, aby uczeñ przeæwiczy³ sposób zdawania, a wykazane uchybienia móg³ dopracowaæ. Je¿eli
jedynym argumentem uzasadniaj¹cym taki tryb postêpowania przez CKE maj¹ byæ koszty zwi¹zane z lo-
gistyk¹, to lepiej w ogóle nie przeprowadzaæ matur próbnych. Wtedy alternatywnym, dobrym rozwi¹za-
niem mo¿e byæ umieszczanie egzaminów próbnych w internecie. Taniej i szybciej.

Mam nadziejê, ¿e tegoroczna „wpadka” CKE nie powtórzy siê w przysz³ym roku i w bud¿ecie znajd¹ siê
pieni¹dze na to, by uczeñ bior¹cy udzia³ w próbnej maturze mia³ mo¿liwoœæ wgl¹du do swej pracy.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Ksi¹dz Feliks Bolt – niez³omny Pomorzanin

W dniu Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada 2009 r. pos³owie i senatorowie z Parlamentarne-
go Zespo³u Kociewskiego wziêli udzia³ w poœwiêceniu przez ekscelencjê ksiêdza biskupa pelpliñskiego Ja-
na Bernarda Szlagê ufundowanej przez nich, upamiêtniaj¹cej postaæ i dzie³o pos³a i senatora, tablicy umie-
szczonej w koœciele parafialnym w Bar³o¿nie. Z tej okazji w poni¿szym oœwiadczeniu przypominam narodo-
w¹, przygotowuj¹c¹ odrodzenie pañstwa, spo³eczno-organiczn¹ i duchow¹ pracê ksiêdza Feliksa Bolta.

„Na rewir przywo¿¹ ks. Feliksa Bolta, starca siedemdziesiêciopiêcioletniego, wybitnego dzia³acza po-
morskiego, pos³a i senatora Rzeczypospolitej. Uk³adaj¹ go na bar³ogu. Wkrótce koñczy ¿ycie. Nazwisko
jego to historia” – pisze ks. Gajdus w swoich wspomnieniach obozowych. „Historia walki wpierw z Nie-
mcami o polski stan posiadania, o prawo bytu, o prawo do jêzyka i kultury polskiej. Ks. Bolt to pomorski
Wawrzyniak, tytan czynu i pracy. Ca³e ¿ycie jego jest walk¹, i to walk¹ a¿ do koñca, o polskie Pomorze.
Bezkompromisowy, przystêpny wszystkim ludzkim uczuciom, jednego nie zna tylko uczucia: strachu...
By³ wielki. Osobiœcie na Polsce nie dorobi³ siê ani majêtnoœci, ani zaszczytu. Siedzia³ na ma³ej parafii
w Srebrnikach pod Kowalewem Pomorskim, nie odznaczony ni odznakami koœcielnymi, ni pañstwowy-
mi, lecz by³ wielki, wiêkszy nad wszystkie ludzkie zaszczyty i dostojeñstwa. Bogaty w szacunek, mi³oœæ
ludu pomorskiego, którego by³ rzecznikiem u tronu Rzeczypospolitej, a orêdownikiem u Boga. Wprowa-
dzono go przez próg jako siedemdziesiêciopiêcioletniego staruszka z honorami jak kanonika nowo mia-
nowanego do stall. Górowa³ i tu. I tu by³ panem, senatorem Rzeczypospolitej. I tu wzbudza³ szacunek...
Do trumny z³o¿yli go ci, dla których ¿y³ – m³odzi Polacy. Nios¹ go przez dziedziniec do samochodu ciê¿aro-
wego. Mija nasze okna wysoko wzniesiona trumna. Nie ma wieñców, przemów, ksiê¿y, proporców. ¯y³
skromnie i tak go chowaj¹. Mê¿a z jednej bry³y senatora Rzeczypospolitej. Ukochaniem jego by³a Polska,
a celem Bóg”.

Feliks Bolt urodzi³ siê 7 stycznia 1864 r. w Bar³o¿nie na Kociewiu. Pochodzi³ z zamo¿nej ch³opskiej rodzi-
ny Józefa Bolta i Joanny Grajkowskiej. Kszta³ci³ siê w Collegium Marianum w Pelplinie (1874–1882), na-
stêpnie uczêszcza³ do gimnazjum w Che³mnie, z którego zosta³ wydalony za dzia³alnoœæ w organizacji filo-
mackiej. W gimnazjum chojnickim 26 lutego 1887 r. z³o¿y³ eksternistycznie egzamin dojrza³oœci. Studiowa³
w Münster i Monachium. W Seminarium Duchownym w Pelplinie Bolt dokoñczy³ studia teologiczne. Po
przyjêciu œwiêceñ kap³añskich 15 marca 1891 r. rozpocz¹³ misjê duszpastersk¹ w kilku parafiach na Po-
morzu. Ksi¹dz Feliks Bolt pracowa³ jako wikary w Œliwicach, Brusach, Bobrowie pod Brodnic¹, Lutowie,
Kielnie i Raci¹¿u oraz w Wielu. W okresie 1900–1929 r. by³ proboszczem parafii w Srebrnikach pod Kowale-
wem Pomorskim. W ka¿dej placówce, w której dane mu by³o pracowaæ, prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ na-
rodow¹ wœród Polaków. Przyczyni³ siê do odnowienia zabytkowego gotyckiego koœcio³a w Srebrnikach oraz
powstania tam¿e Bractwa Serca Jezusowego i Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej.

Niew¹tpliwie najciekawsz¹ sfer¹ ¿ycia ksiêdza Bolta by³a jego dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju polskich or-
ganizacji spo³ecznych i gospodarczych na Pomorzu. W 1897 r., bêd¹c wikariuszem w parafii w Brusach,
nawi¹za³ wspó³pracê z ówczesnym kierownikiem Banku Ludowego, ziemianinem z Wielkich Che³mów Sta-
nis³awem Sikorskim oraz jego ¿on¹ Ann¹ z £yskowskich Sikorsk¹. Wynikiem tej kooperacji by³o zorganizo-
wanie Spó³dzielni „Kupiec” (1898) (Brusy „Kupiec” – Consumverein Eingetragene Genossenschaft mit bes-
chrankter Haftplicht), która swym zasiêgiem objê³a pó³nocn¹ czêœæ Pomorza. Filie „Kupca” w krótkim cza-
sie powsta³y tak¿e w wielu innych miejscowoœciach regionu (Œliwice, Wiele, Zblewo) i odebra³y z r¹k nie-
mieckich czêœæ handlu tekstylnego. Po spektakularnym sukcesie Bolt i Sikorski postanowili za³o¿yæ w Bru-
sach kolejn¹ spó³kê – na zasadzie towarzystwa akcyjnego z decyduj¹cym udzia³em „Kupca” – pod nazw¹
„Bazar” (1904), która w nied³ugim czasie doczeka³a siê kilku filii, miêdzy innymi w Pelplinie, Skarszewach,
Kartuzach oraz Bytowie. W 1912 r. zosta³a utworzona jeszcze jedna spó³ka, Spó³ka „Ceres”, zajmuj¹ca siê
handlem artyku³ami rolniczymi i przetwórstwem (m³yn parowy, piekarnia).

Ks. Feliks Bolt by³ g³ównym organizatorem powsta³ego w 1900 r. Centralnego Towarzystwa Rolniczego
dla Prus Zachodnich, a tak¿e prezesem dzia³aj¹cej wewn¹trz towarzystwa spó³ki „Rolnik”. Od 1904 r. jako
cz³onek Patronatu Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych w Poznaniu, a tak¿e bliski wspó³pracownik ks. Piotra
Wawrzyniaka, przyczynia³ siê do powstania i rozwoju wielu kó³ek rolniczych. Do bogatej dzia³alnoœci nale¿y
tak¿e zaliczyæ uczestnictwo w powstaniu w 1912 r. spó³ek zajmuj¹cych siê wydawaniem polskiej prasy,
tj. „Gazety Gdañskiej”, „Gazety Chojnickiej”, a tak¿e pelpliñskiego „Pielgrzyma”.

W latach 1903–1920 ks. Feliks Bolt jako wspó³pracownik „Pielgrzyma” wraz z innymi ksiê¿mi
wspó³tworzy³ opiniotwórcz¹ rolê tej gazety. Przypominaj¹c polskoœæ, zabiegaj¹c o wzmocnienie wiêzi
³¹cz¹cych spo³ecznoœæ polsk¹ Prus Zachodnich, przypominaj¹c „obowi¹zki narodowe”, ks. Feliks Bolt pi-
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sa³ w „Pielgrzymie”, ¿e nie rz¹d pruski, nie hakata, lecz „sprzedawczyk, zdrajca ojczystej ziemi”, „wyrodni
synowie Ojczyzny” s¹ najwiêkszym zagro¿eniem polskiego bytu narodowego w dzielnicy pomorskiej za-
boru pruskiego.

Ks. Bolt uznany zosta³ za eksperta od zak³adania spó³ek handlowych oraz nazwany „ojcem kupiectwa na
Pomorzu”. Dzia³a³ tak¿e w Towarzystwie Pomocy Naukowej w Che³mnie oraz Towarzystwie Czytelni Ludo-
wych. Ks. Feliks Bolt, bêd¹cy ju¿ wtedy reprezentantem narodowych i intelektualnych interesów pomor-
skich, dzia³a³ w powsta³ej w 1913 r. w Poznaniu Radzie Narodowej, która by³a organem kieruj¹cym ca³o-
kszta³tem dzia³añ Polaków w zaborze pruskim. W grudniu 1913 r. wzi¹³ udzia³ w zjeŸdzie Rady Narodowej
w Grudzi¹dzu. W latach 1897–1920 by³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Ks. Feliks Bolt, jako prezes Towarzystwa Wyborczego w W¹brzeŸnie i cz³onek Prowincjonalnego i Cen-
tralnego Komitetu Wyborczego, w 1913 r. zosta³ kandydatem na pos³a. Po wybuchu I wojny œwiatowej akty-
wnie dzia³a³ w podziemiu, bêd¹c cz³onkiem Tajnego Komitetu Obywatelskiego, a od lipca 1918 r. – Central-
nego Komitetu Obywatelskiego, przekszta³conego w listopadzie 1918 r. w Naczeln¹ Radê Ludow¹. By³
uczestnikiem obrad Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Jako jeden z czo³owych dzia³aczy endecji na Pomo-
rzu wspó³pracowa³ z Romanem Dmowskim, szczególnie blisko pod koniec lat dwudziestych.

Dzia³alnoœæ parlamentarna ks. Feliksa Bolta, ju¿ nie tylko w lokalnym wymiarze, rozpoczê³a siê od ob-
jêcia w dniu 8 czerwca 1920 r. mandatu pos³a na Sejm Ustawodawczy po wyborach uzupe³niaj¹cych
z dnia 2 maja 1920 r. Ciesz¹cy siê szacunkiem ksi¹dz z Pomorza by³ cz³onkiem Komisji Pomorskiej, a na-
stêpnie Komisji Morskiej, jak równie¿ by³ zastêpc¹ komisarza w polsko-gdañskiej komisji granicznej oraz
uczestniczy³ w organizowaniu pomocy dla powstañców œl¹skich i wielkopolskich.

W tym czasie przyczyni³ siê znacznie do budowy linii kolejowej Bydgoszcz–Gdynia. W okresie rz¹dów
sanacji by³ cz³onkiem Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego. W latach 1922–1927 by³ senatorem z ramie-
nia Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, cz³onkiem Komisji Skarbowo-Bud¿etowej. W latach 1930–1935 by³
senatorem z ramienia Stronnictwa Narodowego. Od 11 grudnia 1930 r. pe³ni³ funkcjê wicemarsza³ka Se-
natu oraz funkc jê przewodnicz¹cego Komis j i Gospodarstwa Spo³ecznego i Komis j i
Skarbowo-Bud¿etowej. Z misj¹ parlamentarn¹ ³¹czy³ misjê duszpastersk¹. W latach 1924–1926 by³
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kap³anów „Unitas” diecezji che³miñskiej.

Ks. Feliks Bolt uznawany za autorytet oraz wzór osobowoœci pomorskiej, by³ filister honoris causa kor-
poracji Baltia, tworzy³ w Che³mnie Zwi¹zek Filomatów Pomorskich oraz Bractwo Pomorskie w Toruniu,
a tak¿e Towarzystwo Badania Ruchu Niepodleg³oœciowego na Pomorzu.

Ks. Feliks Bolt w dzia³alnoœci narodowej, prócz dzia³alnoœci politycznej i oœwiatowej, za wa¿ne, a mo¿e na-
wet najistotniejsze uznawa³ starania o utrzymanie maj¹tków ziemskich przez polskich ziemian i pomorskich
gburów, rozwój kó³ek rolniczych, kas wzajemnej pomocy i przedsiêbiorstw handlowo-produkcyjnych.

Z dokumentacji aktywnoœci sejmowej i senackiej pozosta³y tylko nieliczne u³omki. Dokumentacjê se-
nackiego archiwum wpierw zniszczy³y niemieckie bomby w 1939 r., a potem poch³onê³a po¿oga koñca
wojny, kiedy hitlerowcy w odwecie za Powstanie Warszawskie zniszczyli Warszawê.

Po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ aresztowany przez gestapo w dniu 24 paŸdziernika 1939 r. i osa-
dzony w Dêbowej £¹ce, sk¹d przez obóz w Che³mnie w dniu 2 marca 1940 r. trafi³ do obozu koncentracyj-
nego Stutthof.

Ks. Feliks Bolt – numer obozowy 9234 – wycieñczony chorob¹ zmar³ 7 kwietnia 1940 r. w obozie kon-
centracyjnym w Stutthofie. Pochowany zosta³ na cmentarzu na Zaspie w Gdañsku.

Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W ministerstwie gospodarki od d³u¿szego czasu trwaj¹ prace zwi¹zane z wydaniem rozporz¹dzenia

w sprawie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, dzia³a-
nie 9.2. Potrzeba wyjaœnieñ na linii rz¹d – Komisja Europejska w kwestii pomocy publicznej spowodowa-
³a znacz¹ce opóŸnienie w aplikacji œrodków z tego dzia³ania. Dodatkowo istnieje potrzeba wydania za-
ktualizowanych wymaganych za³¹czników i regulaminu naboru wniosków do konkursu. Sytuacja taka
powoduje, ¿e przedsiêbiorstwom ciep³owniczym pozostaje coraz mniej czasu na realizacjê czêsto czaso-
ch³onnych i kapita³och³onnych inwestycji.

W ocenie œrodowiska ciep³owniczego dotrzymanie przez ministerstwo terminu zakoñczenia naboru
wniosków do koñca czerwca 2010 r. jest warunkiem rozpoczêcia realizacji znacz¹cej liczby inwestycji
w roku 2011. PóŸniejsze, nawet o miesi¹c, zakoñczenie naboru wniosków mo¿e przyczyniæ siê do prze-
d³u¿enia terminu rozpoczêcia tych projektów na rok 2012 i ograniczenia potencjalnych projektów tylko
do przedsiêwziêæ trwaj¹cych maksymalnie trzy i pó³ roku. Mo¿e to uniemo¿liwiæ wykonanie wielu niezbê-
dnych, lecz skomplikowanych przedsiêwziêæ liniowych. Warunkiem dotrzymania terminu, czerwiec
2010 r., jest oprócz opublikowania wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia niezw³oczne zakoñczenie prac
nad pe³n¹ dokumentacj¹ konkursow¹ i regulaminem konkursu, nie póŸniej jednak ni¿ do koñca lutego
2010 r., co zagwarantuje mo¿liwoœæ og³oszenia naboru wniosków w marcu 2010 r.

Proszê o szczegó³ow¹ informacjê w kwestii zaawansowania przedmiotowej sprawy.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

wspólnie z innymi senatorami

Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci, orzekaj¹c w sprawie Lautsi v. Italy (nr 30814/06), dopatrzy³ siê
naruszeñ Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci i stwierdzi³, ¿e
zawieszanie krzy¿y w pomieszczeniach szkó³ publicznych to „naruszenie prawa rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami” oraz „wolnoœci religijnej uczniów”. Rz¹d Republiki W³oskiej,
który by³ stron¹ tego postêpowania, zobowi¹zany zosta³ jednoczeœnie do wynagrodzenia „strat moral-
nych” osobie wnosz¹cej skargê do trybuna³u, które to straty mia³ rzekomo spowodowaæ widok krzy¿a na
œcianie sali szkolnej.

Stanowisko sêdziów trybuna³u s³usznie wywo³a³o oburzenie w Republice W³oskiej i ca³ej chrzeœcijañ-
skiej Europie, gdy¿ jest przejawem Ÿle rozumianej laickoœci pañstwa, któr¹ usi³uje siê sprowadziæ do
ca³kowitej eliminacji religii z ¿ycia publicznego. Przedmiotowe orzeczenie uwa¿amy za b³êdne, a wyk³a-
dniê przepisów konwencji za niedopuszczaln¹. Jednoczeœnie pragniemy wyraziæ nasz¹ solidarnoœæ
z bratnim narodem w³oskim, który s³usznie uzna³ wyrok trybuna³u za próbê agresywnej laicyzacji i naru-
szenie to¿samoœci konstytucyjnej pañstwa w³oskiego.

Oœwiadczenie nasze prosimy przes³aæ na rêce:
– J. E. Ambasadora W³och w Polsce na adres Ambasady Republiki W³oskiej w Warszawie, pl. D¹brow-

skiego 6, 00-055 Warszawa;
– J. E. Marsza³ka (Prezydenta) Senatu Republiki W³oskiej Renato Schifaniego, Piazza Madama 00186 –

Roma/Rzym.

Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Waldemar Kraska
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk
Grzegorz Wojciechowski
W³adys³aw Dajczak
Stanis³aw Piotrowicz
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ terminu wydania rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej w sprawie

placówek doskonalenia nauczycieli. Wed³ug informacji umieszczonych na stronie internetowej MEN, zo-
sta³o ono podpisane przez pani¹ minister Katarzynê Hall i przekazane do podpisu innym ministrom.

Brak tego rozporz¹dzenia uniemo¿liwia placówkom doskonalenia nauczycieli rozpoczêcie realizacji
kursów kwalifikacyjnych, a tym samym – uzyskanie przez potencjalnych uczestników kursów kwalifika-
cji niezbêdnych do pracy w placówce oœwiatowej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem otrzymanym od samorz¹du miasta i gminy Ostrzeszów, który dotyczy³ rozwa¿enia

zasadnoœci zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca1997 r. (DzU z 2005 r. Nr 108
poz. 908 z póŸn. zm.) w kwestii ograniczenia prêdkoœci na obszarze zabudowanym, sk³adam nastêpuj¹ce
oœwiadczenie.

Obecne brzmienie art. 20, ust. 1 jest nastêpuj¹ce: prêdkoœæ dopuszczalna pojazdu lub zespo³u pojaz-
dów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h. Takie ograniczenie powoduje
znaczne spowolnienie ruchu drogowego, szczególnie na terenie miejscowoœci, przez które przebiegaj¹
drogi krajowe i wojewódzkie. Przyk³adem tego s¹ miasto i gmina Ostrzeszów, przez które biegn¹ drogi wo-
jewódzkie nr 444 i 449 oraz droga krajowa nr 11.

W ci¹gu ostatnich kilku lat zaobserwowano zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê samochodów na drogach i wielu
kierowców uwa¿a, ¿e obecny zakaz jest przyczyn¹ licznych utrudnieñ i zagro¿eñ w ruchu drogowym. Wy-
nika to z tego, ¿e osoby wybieraj¹ce siê w d³ugie, kilkusetkilometrowe trasy, chc¹ je pokonaæ jak najszyb-
ciej i w zwi¹zku z tym rozpêdzaj¹ siê w terenie niezabudowanym, a gwa³townie hamuj¹ przed tablic¹
oznaczaj¹c¹ teren zabudowany. Takie sytuacje czêsto prowadz¹ do tego, ¿e kierowcy s¹ nerwowi, sfru-
strowani, dochodzi do licznych st³uczek i wypadków, tworz¹ siê liczne korki, a ruch miejski pozbawiony
jest p³ynnoœci.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wielu miejscowoœciach le¿¹cych przy drodze krajowej nr 11 dopuszczalna
prêdkoœæ zosta³a podwy¿szona do 70 km/h. Nie wp³ynê³o to negatywnie na bezpieczeñstwo osób korzy-
staj¹cych z tych dróg, w tym równie¿ pieszych, a przynios³o poprawê p³ynnoœci ruchu ulicznego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci zmiany
w ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. w kwestii dotycz¹cej ograniczenia prêd-
koœci na obszarze zabudowanym.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem od Starostwa Powiatowego w Pleszewie o podjêcie inicjatywy legisla-

cyjnej, której celem by³oby stworzenie podstaw prawnych do ustanowienia prawa pierwokupu mieszkañ
z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przez podnajemców, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Grupa mieszkañców miasta Pleszewa, która za poœrednictwem ró¿nych instytucji samorz¹dowych
i pañstwowych podnajmowa³a przez ostatnie kilka lat mieszkania znajduj¹ce siê w zasobach Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, otrzyma³a na pocz¹tku wrzeœnia 2009 r. pismo nakazuj¹ce im opuszczenie wy-
najmowanych lokali i pozostawienie pustostanów do sprzeda¿y.

Niepokoj¹ce jest to, ¿e sprzeda¿ tych mieszkañ ma odbyæ siê na zasadzie przetargu, a nie przyznania
prawa pierwokupu obecnym mieszkañcom. Takie rozwi¹zanie stanowi naruszenie podstawowych zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w wielu przypadkach mieszkañcy zajmuj¹ podmiotowe lo-
kale od dawna i poczynili ju¿ znaczne nak³ady finansowe na podwy¿szenie ich standardu.

Og³oszenie przetargu na kupno mieszkañ zmusza mieszkañców do ich opuszczenia, co uwa¿am za
krzywdz¹ce dla tych ludzi. Wielu z nich nie ma mo¿liwoœci wyprowadzenia siê do innych lokali, nie staæ
ich tak¿e na mieszkanie w hotelach.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ stworze-
nia podstaw prawnych do ustanowienia prawa pierwokupu mieszkañ z Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej przez podnajemców.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

Do wiadomoœci
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Micha³ Œwitalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny w historii mamy do czynienia z zamachem na G³ówn¹ Bibliotekê Lekarsk¹. Zlikwidowana

jako ksiêgozbiór Centrum Wyszkolenia Sanitarnego i zrujnowana podczas powstania warszawskiego biblio-
teka odrodzi³a siê dziêki wielkiemu poœwiêceniu i ciê¿kiej pracy doktora Stanis³awa Konopki.

Biblioteka jest olbrzymi¹ skarbnic¹ wiedzy medycznej. Mo¿na tu znaleŸæ zbiory wspó³czesne, ale tak¿e
starodruki, wydawnictwa historyczne, fotografie i pami¹tki muzealne, z których co roku korzystaj¹ ty-
si¹ce czytelników. Bogactwo jej zbiorów jest w du¿ej mierze efektem osobistego zaanga¿owania doktora
Konopki, który nigdy siê nie podda³ i z pe³n¹ determinacj¹ wyszukiwa³ na gruzach Warszawy cenne
ksi¹¿ki oraz czasopisma.

W 1936 r. biblioteka, jako ksiêgozbiór Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, liczy³a 66 tysiêcy 701 to-
mów. W 1934 r. z wypo¿yczalni skorzysta³o 11 tysiêcy osób, a do czytelni wydano 20 tysiêcy tomów. W la-
tach przedwojennych odnotowano ponad 6 tysiêcy czytelników rocznie. Na koniec 1945 r. biblioteka
zgromadzi³a 57 tysiêcy tomów ksi¹¿ek.

G³ówna Biblioteka Lekarska jest niezwykle wartoœciowym zbiorem wydawnictw medycznych. Przypo-
mina o pe³nej poœwiêcenia pracy jej twórcy, doktora Stanis³awa Konopki, który niestrudzenie walczy³ o jej
byt. Biblioteka jest symbolicznym miejscem zwi¹zanym z wa¿nymi wydarzeniami historycznymi, a zw³a-
szcza z unicestwieniem przez hitlerowców szpitala na Ujazdowie. Obok niej znajduj¹ siê tablice pami¹t-
kowe, przypominaj¹ce wydarzenia z czasów II wojny œwiatowej i powstania warszawskiego.

Panie Ministrze, G³ówna Biblioteka Lekarska jest naszym wspólnym skarbem, dziedzictwem, z które-
go korzystaj¹ przedstawiciele licznych œrodowisk: studenci, naukowcy, dziennikarze. Gmach biblioteki
znajduje siê w miejscu, które nierozerwalnie ³¹czy siê z jej histori¹ i trudno dziœ wyobraziæ sobie inn¹ lo-
kalizacjê. Decyzja o eksmisji biblioteki jest niedopuszczalna i apelujê do Pana Ministra o zaniechanie
tych planów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
1. Czy podczas podejmowania decyzji przez ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada z dnia 19 paŸ-

dziernika 2009 r. dotycz¹cej wybierania przedstawicieli rad nadzorczych do regionalnych rozg³oœni Pol-
skiego Radia dosz³o do z³amania procedur zwi¹zanych z rozpisanym konkursem?

2. Czy wszyscy kandydaci na cz³onka rady nadzorczej oraz cz³onka zarz¹du z³o¿yli stosowne oœwiad-
czenie z nastêpuj¹cym zapisem: „Nie jestem cz³onkiem rady nadzorczej lub zarz¹du podmiotu powi¹za-
nego ze spó³k¹ lub konkurencyjnego podmiotu gospodarczego”?

3. Czy by³y odstêpstwa od tej zasady, a je¿eli tak, to dla kogo?
4. Czy wszyscy kandydaci z³o¿yli identyczne oœwiadczenia?
5. Jakie czynnoœci podj¹³ minister skarbu w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z licznymi informacjami medialnymi dotycz¹cymi kontroli przeprowadzonej przez Najwy¿-

sz¹ Izbê Kontroli w Ministerstwie Zdrowia w zakresie zwalczania chorób nowotworowych zwracamy siê
z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. Kto podj¹³ decyzjê i wybra³ na organizacjê przeprowadzaj¹c¹ szkolenie z diagnostyki Centrum On-
kologii, pomijaj¹c inne oferty, kilkakrotnie tañsze od wybranej?

2. Kto zdecydowa³, ¿e cz³onek dzia³aj¹cej w resorcie Rady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 619 tysiêcy z³ i jakie kryteria wp³ynê³y na tak wysokie wyna-
grodzenie?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Grzegorz Czelej
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Pragnê zwróciæ Pana uwagê na problem wynikaj¹cy z nieprzestrzegania przepisów dotycz¹cych w³a-
œciwej utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz z trudnoœci, jakie sprawia wyegzekwowanie odpo-
wiedzialnoœci karnej od osób dopuszczaj¹cych siê tego typu naruszeñ.

Wdro¿ony przed kilkoma laty rz¹dowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest,
stosowanych na terytorium Polski”, zak³ada ca³kowite usuniêcie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych az-
best z terytorium Polski do roku 2032. Wiele podmiotów, w tym jednostki samorz¹du terytorialnego,
przyst¹pi³o do realizacji za³o¿eñ tego programu. W efekcie poczynionych dzia³añ, wiele gmin dokona³o ju¿
inwentaryzacji miejsc, gdzie nadal wystêpuje azbest. W niewielkich miejscowoœciach s¹ to najczêœciej
przypadki, gdzie azbest jest zawarty w eternitowych pokryciach dachów domów jednorodzinnych i bu-
dynków gospodarczych. Wdro¿enie systemu dop³at do utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest sprawia,
¿e wiele osób, których ten program dotyczy, decyduje siê bez wahania na podjêcie starañ w celu pozbycia
siê tego niebezpiecznego œrodka ze swoich dachów. Dodatkowo nale¿y zwa¿yæ na przepisy karne, w któ-
rych dokonano penalizacji niew³aœciwych zachowañ w zakresie gospodarki odpadami. Wydawaæ by siê
zatem mog³o, ¿e przytoczone wy¿ej okolicznoœci wyeliminuj¹ w znacznym stopniu problem nielegalnego
pozbywania siê odpadów zawieraj¹cych azbest.

Niemniej jednak nadal bardzo powszechne s¹ przypadki, ¿e odpady takie jak pozosta³y po wymianie
poszycia dachowego eternit znajdowane s¹ na nielegalnych wysypiskach, na polach, a nawet w lesie.
Trudno jednoznacznie wskazaæ przyczyny takiego stanu rzeczy. Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e osoby do-
puszczaj¹ce siê opisanych czynów nie maj¹ œwiadomoœci istnienia systemów dop³at albo z pewnych przy-
czyn nie mog¹ skorzystaæ z pomocy w ramach rz¹dowego programu, albo w koñcu dzia³anie takie podyk-
towane jest po prostu z³¹ wol¹. Niezale¿nie od przyczyn, zjawisko to stanowi powa¿ny problem.

Ujawnione przypadki nielegalnego pozbywania siê azbestu s¹ niezw³ocznie zg³aszane w³aœciwym s³u¿-
bom gminnym albo policji. W konsekwencji nierzadko dochodzi nawet do wszczêcia przez prokuraturê
œledztwa. Praktyka pokazuje jednak, ¿e bardzo czêsto koñczy siê ono wydaniem postanowienia o umorze-
niu postêpowania ze wzglêdu na brak dostatecznych dowodów w sprawie. Co wiêcej, w wielu przypad-
kach w¹tpliwoœci budziæ musi te¿ sama kwalifikacja prawna przewinienia. Organy œcigania przyjmuj¹
bardzo czêsto, ¿e dzia³anie takie jest tylko zwyk³ym zanieczyszczaniem œrodowiska i nie stanowi powa¿-
nego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzi. Innym argumentem przytaczanym, aby umorzyæ postêpowanie,
jest rzekoma znikoma szkodliwoœæ spo³eczna czynu. Powy¿sze prowadzi do wniosku, ¿e problem niele-
galnego pozbywania siê azbestu jest nadal bagatelizowany przez wiele instytucji egzekwuj¹cych prze-
strzeganie prawa. W³aœnie taki stan rzeczy mo¿e byæ dla wielu osób bodŸcem, aby wybraæ „drogê na skró-
ty” i pozbyæ siê k³opotliwych odpadów bez ponoszenia dodatkowych op³at, skoro jak pokazuje praktyka,
poniesienie konsekwencji za taki czyn jest ma³o prawdopodobne.

Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawionego problemu i rozwa¿enie podjêcia
dzia³añ, które pozwoli³yby skutecznie ograniczyæ tego typu zachowania.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Wed³ug Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu wieszanie krzy¿y w klasach to naru-

szenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami oraz naruszenie wolno-
œci religijnej uczniów. Orzeczenie to zapada³o w zwi¹zku ze skarg¹ wniesion¹ przez obywatelkê W³och.
Trybuna³ nakaza³ pañstwu w³oskiemu wyp³acenie kobiecie odszkodowania w wysokoœci 5 tysiêcy euro za
straty moralne.

Panie Marsza³ku, pan jako cz³owiek, który historiê i studiowa³, i tworzy³, wie to lepiej od innych, ¿e naród,
tak samo jak cz³owiek, gdy traci pamiêæ, traci ¿ycie. Nie muszê wiêc t³umaczyæ mych intencji. Dlatego po-
wiem krótko, uprzedzê ewentualne zamiary: ja w sali Senatu krzy¿a zdj¹æ nie pozwolê! I wierzê, ¿e bêdzie
Pan po mojej stronie. Takie s¹ nasze przekonania, taka jest nasza, polska wolnoœæ. Gdy my bêdziemy zde-
cydowani, inni pójd¹ za nami. Mo¿e jeszcze przywrócimy ¿ycie tym, którzy stracili pamiêæ.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na fakt tocz¹cego siê procesu decyzyjnego w sprawie lokalizacji przebiegu trasy kolejowej Rail

Baltica, pragnê zarekomendowaæ Panu Ministrowi przebieg trasy przez E³k.
Rekomenduj¹c taki przebieg taj trasy, pomijam wzglêdy lokalnego sentymentu i wskazujê wy³¹cznie

na wzglêdy merytoryczne.
Strategicznym argumentem przemawiaj¹cym za t¹ lokalizacj¹ trasy jest kwestia unikniêcia konflik-

tów na tle ekologicznym. Wszyscy doskonale pamiêtamy, jak wiele kontrowersji i problemów powsta³o
w zwi¹zku z budow¹ obwodnicy Augustowa i ingerencji w dolinie Rospudy. Je¿eli wybierzemy trasê e³ck¹,
to ominiemy szczególnie wra¿liwe ekologicznie obszary województwa podlaskiego. Wy¿ej wymieniony
konflikt nikomu nie przyniós³ chwa³y, a skutecznie zablokowa³ rozwój regionu. Lokalizacja szlaku kolejo-
wego na terenach chronionych od pocz¹tku bêdzie skazana na niepowodzenie.

Kolejny argument przemawiaj¹cy za rekomendowan¹ lokalizacj¹ tej trasy to wzglêdy ekonomiczne.
Jak wykaza³y wstêpne analizy, stopieñ skomplikowania budowy obu tras jest porównywalny, ale koszt
budowy wariantu e³ckiego jest ni¿szy.

Za budow¹ trasy przebiegaj¹cej przez E³k przemawia równie¿ kszta³t ju¿ istniej¹cej infrastruktury ko-
lejowej. W Korszach istnieje du¿y wêze³ kolejowy, a po³¹czenie kolejowe z obwodem kaliningradzkim i ro-
syjskimi portami, pozwoli na rozwój handlu ze Wschodem. Linia biegn¹ca przez E³k pozwoli na po³¹cze-
nie Bia³egostoku z portami w Gdañsku i Gdyni oraz skomunikuje go z obwodem kaliningradzkim, Litw¹,
a tak¿e Olsztynem. Linia Bia³ystok–E³k (ok. 103 km) jest ju¿ zelektryfikowana, co jest kolejnym wa¿nym
argumentem w przedmiotowej sprawie. Ponadto istniej¹ce torowisko umo¿liwi budowê drugiego toru.
Grunty w wiêkszoœci stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, co pozwoli unikn¹æ problemów z ich ewentual-
nym wykupem.

Niew¹tpliwym atutem jest równie¿ ju¿ ustalony przebieg trasy Via Baltica. Nie mo¿na dopuœciæ, aby te
dwa tak wa¿ne dla naszego kraju i Europy szlaki komunikacyjne rozmija³y siê. W celu ich optymalnego
wykorzystania konieczne jest zapewnienie spójnoœci wzajemnych powi¹zañ systemu transportowego, co
mo¿e zostaæ zrealizowane poprzez bliskie s¹siedztwo szlaków Via Baltica i Rail Baltica.

Wierzê, ¿e równie¿ Pan Minister dostrze¿e przewagê argumentów przemawiaj¹cych za decyzj¹ lokali-
zuj¹c¹ przebieg trasy Rail Baltica przez E³k. Moim zdaniem, nie budzi to w¹tpliwoœci po dokonaniu ch³o-
dnej kalkulacji i merytorycznej oceny przebiegu tej trasy, po porównaniu jej z innymi rozwa¿anymi przez
ministerstwo.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego Bogdana Zdrojewskiego

Z informacji, jakie otrzyma³em z Okrêgowej Izby Lekarskiej, wynika, i¿ planuje siê przebudowê Traktu
Królewskiego w Warszawie kosztem obiektu G³ównej Biblioteki Lekarskiej przy ulicy Jazdów 1a.

Budynek ten zacz¹³ funkcjonowaæ jako oddzia³ szpitala chirurgicznego w 1810 r., utworzony z czêœci
koszar Gwardii Pieszej Litewskiej na Ujazdowie. W 1832 r. zajê³y go wojska rosyjskie. Jego szczególna ro-
la przypad³a na okres II wojny œwiatowej. W tym czasie, pomimo okupacji i zniszczeñ, nadal opiekowano
siê tutaj chorymi, szkolono personel medyczny dla podziemia i ukrywano zagro¿onych.

W latach 1981–1999 profesor Janusz Kapuœcik, pe³ni¹cy funkcjê dyrektora G³ównej Biblioteki Lekar-
skiej, pozyska³ pawilon i zaadaptowa³ go na cele biblioteki, przywracaj¹c zabytkowy charakter obiektowi.
Rozbudowany zosta³ Dzia³ Zbiorów Specjalnych zajmuj¹cy siê dziejami medycyny warszawskiej, groma-
dz¹cy spuœciznê lekarsk¹ oraz inne materia³y zwi¹zane z histori¹ polskiej myœli medycznej.

Dziêki wyj¹tkowym zbiorom o wielkiej wartoœci G³ówna Biblioteka Lekarska zosta³a na mocy rozpo-
rz¹dzenia ministra kultury i sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. zakwalifikowana do grupy bibliotek nau-
kowych dysponuj¹cych narodowym zasobem bibliotecznym. Dlatego biblioteka prowadzi prace badaw-
cze i dokumentacyjne, którymi zajmuje siê zespó³ fachowców. Oprócz zadañ statutowych realizowane s¹
programy badawcze oraz organizowane wystawy, benefisy lekarskie i sesje wspomnieniowe.

W swoich zbiorach biblioteka posiada bezcenne dokumenty i archiwa ró¿nych instytucji i towarzystw.
Zgromadzone s¹ tam pami¹tki po znanych lekarzach warszawskich XIX i XX w. Zbiory muzealne i archi-
walne, a tak¿e ksi¹¿ki dotycz¹ce historii polskiej medycyny powinny pozostaæ nienaruszone. Sam budy-
nek szpitalny stanowi bezcenny obiekt historyczny.

Proszê Pañstwa Ministrów o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ oraz podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu za-
chowanie w nienaruszonym stanie dziedzictwa polskiej medycyny oraz pozostawienie miejsca poœwiêco-
nego nauce, historii i tradycji lekarskiej.

Wnoszê równie¿ o dofinansowanie biblioteki oraz uczynienie jej istotnym elementem Muzeum Historii
Polski.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Dnia 3 listopada ponad czterysta tysiêcy uczniów przyst¹pi³o do próbnej matury z matematyki. Ponie-
wa¿ przedmiot ten bêdzie wprowadzony na egzaminie maturalnym w 2010 r. jako obowi¹zkowy, by³a to
dla nich znakomita mo¿liwoœæ zapoznania siê z form¹ egzaminu i stawianymi wymaganiami.

Okaza³o siê, ¿e wiedz¹, któr¹ uczniowie wynios¹ z tego przedsiêwziêcia, bêdzie informacja o liczbie
punktów zdobytych na egzaminie. Arkusze maturalne po sprawdzeniu przez zewnêtrznych egzaminato-
rów nie powróc¹ do szkó³ i nie zostan¹ przekazane uczniom i nauczycielom w celu dok³adnego ich omó-
wienia. Zatem uczniowie nie dowiedz¹ siê, jakiego typu b³êdy pope³nili, jakie zadania sprawi³y im proble-
my i które zagadnienia powinni powtórzyæ.

Chcia³bym zapytaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ przekazania prac z powrotem do szkó³ w celu umo¿liwienia
ich szczegó³owej analizy i wyjaœnienia wszystkich w¹tpliwoœci. Jestem przekonany, ¿e korzyœci p³yn¹ce
z tego rozwi¹zania bêd¹ nie do przecenienia dla przysz³orocznych maturzystów.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenieskierowanedoprzewodnicz¹cegoKrajowejRadyRadiofonii iTelewizjiWitoldaKo³odziejskiego

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie pytano mnie o program telewizyjny „Pegaz”. W marcu
2009 r. wróci³ on na antenê Programu 1 TVP. Niestety, w³adze telewizji podjê³y decyzjê o ponownym zdjê-
ciu tego programu z anteny.

„Pegaz” zadebiutowa³ na ekranie piêædziesi¹t lat temu i jest najstarszym programem TVP maj¹cym
promowaæ oraz krzewiæ wysok¹ kulturê. Doskonale zatem wpisuje siê w misjê telewizji publicznej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Przewodnicz¹cego z pytaniem o przyczyny zdjêcia z anteny tele-
wizji publicznej programu kulturalnego „Pegaz”.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em informacjê o uruchomieniu na stronach internetowych us³ugi telekomunika-

cyjnej, która stwarza mo¿liwoœæ zafa³szowania informacji o rzeczywistym inicjatorze po³¹czenia telefoni-
cznego.

Internetowy serwis wykrecnumer.pl, poza mo¿liwoœci¹ dokonywania po³¹czeñ za poœrednictwem tele-
fonii internetowej, udostêpnia bezp³atnie us³ugê pozwalaj¹c¹ na wprowadzenie dowolnego numeru do
obszaru protoko³u telekomunikacyjnego zawieraj¹cego informacjê o numerze inicjuj¹cym po³¹czenie.
Potencjaln¹ konsekwencj¹ takiej us³ugi mo¿e byæ utrudnienie identyfikacji numeru, gdy¿ jedyn¹ mo¿li-
woœci¹ weryfikacji prawdziwoœci wykazów po³¹czeñ przychodz¹cych bêdzie ich zestawienie z rejestrem
po³¹czeñ wychodz¹cych ka¿dego numeru inicjuj¹cego po³¹czenie. Operacja taka jest czasoch³onna
i mo¿liwa do przeprowadzenia jedynie w przypadku numerów pozostaj¹cych w dyspozycji polskich
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych.

Maj¹c na uwadze wskazywane okolicznoœci, proszê o zajêcie stanowiska i podjêcie wymaganych pra-
wem czynnoœci celem ustalenia legalnoœci dzia³ania wskazywanej strony internetowej oraz okreœlenia
rozwi¹zañ prawnych, które zapobieg³yby udostêpnianiu us³ugi „podmiany numeru”.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie interwencje od mieszkañców powiatu kolskiego zaniepokojonych

groŸb¹ likwidacji szpitalnego oddzia³u ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdro-
wotnej w Kole. Wynika to z decyzji Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Poznaniu, który poinformowa³, i¿ z uwagi na brak oddzia³u intensywnej opieki medycznej w kolskim
szpitalu powiatowym, nie podpisze ze szpitalem kontraktu od 1 stycznia 2010 r. na œwiadczenia medyczne
szpitalnego oddzia³u ratunkowego. W tej sytuacji w szpitalu powiatowym w Kole funkcjonowa³aby jedynie
izba przyjêæ z wszystkimi wynikaj¹cymi z tego faktu ograniczeniami, maj¹cymi negatywny wp³yw na zape-
wnienie dostêpu do szybkiej pomocy medycznej dla osób jej potrzebuj¹cych.

Pragnê poinformowaæ Pani¹ Minister, ¿e szpitalny oddzia³ ratunkowy zosta³ utworzony w roku 2002
w szpitalu powiatowym w Kole du¿ym nak³adem œrodków finansowych pochodz¹cych zarówno z bud¿etu
pañstwa, jak i bud¿etów miejscowych samorz¹dów i przedsiêbiorstw. Wa¿nym aspektem jego funkcjono-
wania jest tak¿e zapewnianie dostêpu do szybkiej pomocy medycznej dla ponad osiemdziesiêciu tysiêcy
mieszkañców powiatu oraz uczestników ruchu drogowego na autostradzie A2 Nowy Tomyœl–Stryków
i drodze krajowej nr 92 Poznañ–Warszawa.

Nie kwestionuj¹c wymagañ, jakie stawia przed publicznymi placówkami ochrony zdrowia Narodowy
Fundusz Zdrowia, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci – z uwagi na znaczenie
szpitalnego oddzia³u ratunkowego w Kole, jeœli chodzi o zabezpieczenie pomocy medycznej – warunkowe-
go zawarcia przez Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu kon-
traktu na œwiadczenia medyczne z zakresu szpitalnego oddzia³u ratunkowego dla SP ZOZ w Kole po zobo-
wi¹zaniu siê przez w³adze powiatu kolskiego, jako organu za³o¿ycielskiego dla SP ZOZ, do utworzenia
w ci¹gu roku 2010 oddzia³u intensywnej opieki medycznej w miejscowym szpitalu powiatowym.

Z powa¿aniem
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o szczegó³owe przeanalizowanie kwestii poprawek do prawa farmaceutycznego

oraz marginalizacji i niechybnej likwidacji punktów aptecznych, do których te zmiany niew¹tpliwie do-
prowadz¹.

Zakres produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest mniejszy ni¿ w ap-
tekach i regulowany jest wykazem zawartym w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia. Pomimo tych ograniczeñ
punkty apteczne zosta³y uznane za konkurencjê dla aptek, które postanowi³y broniæ dostêpu do rynku.
Skutecznoœæ tych dzia³añ mo¿na oceniaæ poprzez pryzmat treœci przywo³anego rozporz¹dzenia, drastycz-
nie ograniczaj¹cego listê specyfików dostêpnych w sprzeda¿y w punktach aptecznych. Ze wstêpnych pro-
pozycji zmian wynika, i¿ punkty apteczne maj¹ istnieæ do 2012 r., a do tej daty ich mo¿liwoœci sprzeda¿y
maj¹ zostaæ ograniczone do suplementów diety i kosmetyków. Dzia³ania takie nale¿y uznaæ za niezgodne
z podstawowymi zasadami pañstwa prawa, a tak¿e za niesprawiedliwe i krzywdz¹ce.

Zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych wyda³ ten sam nadzór farmaceutyczny, który wydaje
koncesje aptekom, zobowi¹zuj¹c je do zapewnienia odpowiedniego wyposa¿enia w meble, ch³odnie i inny
niezbêdny sprzêt. Znaczna liczba punktów aptecznych jest zorganizowana i prowadzona przez techników
farmacji z doœwiadczeniem zawodowym, którzy, anga¿uj¹c czêsto dorobek ca³ej rodziny i bior¹c kredyty,
zbudowali, kupili lub wynajêli odpowiedni lokal i wyposa¿yli go zgodnie z wymogami prawa, tworz¹c miej-
sce pracy. Punkty apteczne wype³niaj¹ lukê zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w leki mieszkañców wsi, gdzie ot-
warcie apteki jest ekonomicznie nieop³acalne. Zosta³y bardzo dobrze przyjête szczególnie przez ludzi star-
szych i chorych, którzy nie musieli po ka¿dy lek czy opatrunek doje¿d¿aæ do odleg³ej apteki w mieœcie. Rów-
nie¿ skutecznoœæ leczenia w du¿ej mierze zale¿y od szybkoœci podania leku, np. antybiotyku.

W kontekœcie przedstawionych uwag ogromne zaniepokojenie budzi kwestia szybkoœci dzia³añ podej-
mowanych przez Ministerstwo Zdrowia w celu uchwalenia zmian w rozporz¹dzeniu zawieraj¹cym wykaz
leków dopuszczonych do sprzeda¿y w punktach aptecznych. Konsekwencj¹ tego jest pe³ne wad brzmie-
nie przywo³anego aktu prawnego. Dopatrzyæ siê tam mo¿na uregulowañ sprzecznych z prawem (m.in.
z art. 92 ust. 2 konstytucji), a tak¿e nielogicznych. W niejednym przypadku ze sprzeda¿y w punktach ap-
tecznych wy³¹czono konkretny produkt, jednoczeœnie pozostawiaj¹c inny, o innej nazwie, zawieraj¹cy tê
sam¹ substancjê czynn¹. Przywo³any wykaz nierzadko zawiera produkty, które s¹ ogólnie dostêpne
w sklepach spo¿ywczych i na stacjach benzynowych, np. Gripex, Ibuprom Zatoki, Modafen, Validol, mle-
ko w proszku dla ma³ych dzieci itp. Nowy wykaz zawarty w rozporz¹dzeniu ma obecnie charakter tzw. li-
sty pozytywnej, co oznacza, ¿e dopuszczone do sprzeda¿y w punktach aptecznych s¹ tylko produkty
w nim uwzglêdnione. Ten stan ma takie znaczenie, i¿ przy obecnym rozwoju medycyny i farmacji, a tak¿e
z uwagi na szybkoœæ aktualizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia, ogranicza siê punktom aptecznym,
a w konsekwencji pacjentom, dostêp do leków nowoczesnych. Tworzone w ostatnich latach prawo doty-
cz¹ce punktów aptecznych zamiast usprawniæ system, powoduje jego niewydolnoœæ i doprowadza do po-
wszechnie znanych patologii.

Mamy nadziejê, ¿e wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych
zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, sprzed wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia z dnia 6 paŸdzierni-
ka 2009 r.

Z powa¿aniem
Jan Olech
Gra¿yna Sztark
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W ca³ej Polsce wœród uczniów ostatnich klas liceów i ich rodziców prowadzona jest akcja protestacyjna

przeciwko sposobowi, w jaki ma byæ przeprowadzony w tym roku szkolnym egzamin maturalny. Te kon-
trowersyjne, zdaniem uczniów, zasady ustali³a Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zgodnie z jej decyzj¹ od tego roku wszyscy chc¹cy zdawaæ maturê z jêzyka angielskiego, jêzyka polskie-
go i matematyki na poziomie rozszerzonym musz¹ zdawaæ j¹ tak¿e na poziomie podstawowym. Co gorsza,
z danego przedmiotu matury na obu poziomach maj¹ siê odbywaæ tego samego dnia, co daje szeœæ godzin
egzaminów dzieñ po dniu przez trzy dni. Oznacza to, ¿e zdaj¹cy w tym roku szkolnym egzamin maturalny
bêd¹ musieli nastawiæ siê na ogromny wysi³ek umys³owy. Tegorocznych zmian, których wynikiem s¹ opi-
sane ra¿¹ce niedogodnoœci dla maturzystów, nie mog¹ t³umaczyæ ani koszty, ani chêæ niedopuszczenia
do g³êbszej dezorganizacji pracy dydaktycznej w szko³ach.

Zwracam siê do Pani Minister o wyjaœnienie, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wie o tym proble-
mie, jeœli tak, to jakie podjê³o dzia³ania w celu jego rozwi¹zania oraz czy istnieje szansa opracowania ra-
cjonalnego kalendarza maturalnego, tak by uczniowie mieli na przyk³ad chocia¿ dzieñ przerwy miêdzy
egzaminami z trzech najwa¿niejszych przedmiotów albo miêdzy egzaminami na ró¿nych poziomach.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Odnosz¹c siê do sporu zbiorowego, w którym bior¹ udzia³ zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w spó³ce PKP

Przewozy Regionalne, dotycz¹cego zwolnienia z bia³ostockiego oddzia³u tej spó³ki a¿ 90 pracowników
(spoœród 400) bez zagwarantowania im odpraw, chcia³bym siê dowiedzieæ, jakie dzia³ania podjê³o Mini-
sterstwo Infrastruktury w celu rozwi¹zania tego konfliktu, a tak¿e jakie s¹ szanse na to, by nie dosz³o do
a¿ tak du¿ych zwolnieñ w bia³ostockim oddziale PKP Przewozy Regionalne.

W moim przekonaniu, podjêcie dzia³añ przez Pana Ministra jest w tym przypadku koniecznoœci¹, bo-
wiem planowane zwolnienia dotycz¹ ponad 1/4 za³ogi oddzia³u, a – co niezwykle istotne – zdesperowani
pracownicy bia³ostockiego oddzia³u ju¿ zapowiadaj¹ strajk, co mo¿e oznaczaæ parali¿ komunikacyjny na
kolei w tej czêœci Polski.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Wszystko wskazuje na to, ¿e 1 grudnia bie¿¹cego roku odbêdzie siê w Warszawie ogólnopolska pikieta

z udzia³em kilku tysiêcy funkcjonariuszy Policji z ca³ego kraju oraz przedstawicieli Europejskiej Konfede-
racji Policji EuroCOP. Pikieta ma byæ sprzeciwem policjantów wobec braku gwarancji rz¹dowych doty-
cz¹cych realizacji wyp³aty œwiadczeñ i nale¿noœci ustawowych dla funkcjonariuszy Policji w 2009 r., ob-
ni¿enia bud¿etu Policji na rok 2010 o oko³o 500 milionów z³ oraz braku waloryzacji uposa¿eñ policjantów
w roku 2010.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie, czy Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji planuje jeszcze w tym roku uregulowanie zaleg³ych œwiadczeñ dodatkowych
na rzecz funkcjonariuszy Policji, tak by nie dosz³o do zapowiadanych protestów, oraz odpowiedŸ na pyta-
nie, jakie œrodki zabezpieczono na œwiadczenia i wynagrodzenia dla Policji w 2010 r.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilkunastu lat Uniwersytet w Bia³ymstoku organizowa³ dla swoich studentów z Bia³orusi zajêcia

w Grodnie. Oko³o trzydziestu wyk³adowców z Bia³egostoku jeŸdzi³o do Grodna, gdzie odbywa³a siê wiêk-
szoœæ wyk³adów i æwiczeñ. Organizowano je najpierw w szkole polskiej, a póŸniej w pomieszczeniach udo-
stêpnianych przez tamtejsze organizacje polonijne. Za merytoryczn¹ czêœæ studiów odpowiada³ uniwer-
sytet, kwestiami logistyczno-finansowymi zajmowa³o siê g³ównie stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Jednak od kilku miesiêcy wyk³adowcy z Uniwersytetu w Bia³ymstoku nie dostaj¹ bia³oruskich wiz. Stu-
denci musz¹ wiêc jeŸdziæ na wyk³ady i zajêcia do Polski. Niestety, wielu z nich na to nie staæ, pomimo ¿e
Uniwersytet w Bia³ymstoku za³atwia studentom akademiki, a „Wspólnota Polska” zwraca im pieni¹dze
za bilety. Wed³ug posiadanej przeze mnie wiedzy, ca³a sytuacja z odmow¹ wydania polskim wyk³adow-
com wiz jest, niestety, zgodna z bia³oruskim prawem. Wczeœniej wizy wydawano wyk³adowcom na pod-
stawie zaproszeñ wysy³anych przez dzia³aj¹c¹ na Bia³orusi Polsk¹ Macierz Szkoln¹. Od jakiegoœ zaœ cza-
su wizê dla wyk³adowcy mo¿na wystawiæ wy³¹cznie na podstawie zaproszenia bia³oruskiego urzêdu. Ma-
cierz takim urzêdem nie jest. Ca³a ta sytuacja nara¿a uniwersytet i studentów na dodatkowe koszty.
W przypadku studentów mog¹ one w koñcu uniemo¿liwiæ kontynuacjê nauki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie, czy ministerstwo wie o tym pro-
blemie, i odpowiedŸ na pytanie, jakie dzia³ania planuje podj¹æ polskie MSZ w MSZ Bia³orusi, by roz-
wi¹zaæ ten problem, tak istotny dla Polaków mieszkaj¹cych na Bia³orusi.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 94 dyrektywy 2007/64/WE, pañstwa cz³onkowskie, w tym Polska, by³y zobowi¹zane

wprowadziæ w ¿ycie przed dniem 1 listopada 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbêdne do wykonania niniejszej dyrektywy. Za przygotowanie aktu prawnego implementuj¹cego zapi-
sy dyrektywy 2007/64/WE do krajowego porz¹dku prawnego odpowiada Ministerstwo Finansów.

Do chwili obecnej ¿aden projekt ustawy o us³ugach p³atniczych implementuj¹cy zapisy dyrektywy
2007/64/WE nie zosta³ skierowany do parlamentu przez Ministerstwo Finansów.

Bior¹c pod uwagê dotychczasowe opóŸnienia w opracowywaniu aktów prawnych implementuj¹cych
postanowienia dyrektyw MiFID, CRD, a w tym momencie kolejnej, PSD, zwracam siê do Pana Ministra
o udzielenie mi nastêpuj¹cych informacji.

1. Na jakim etapie w chwili obecnej znajduj¹ siê prace legislacyjne prowadzone przez Ministerstwo Fi-
nansów nad projektem ustawy o us³ugach p³atniczych implementuj¹cym dyrektywê 2007/64/WE?

2. Jaki jest przyjêty przez rz¹d harmonogram prac nad ustaw¹ o us³ugach p³atniczych?
3. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje vacatio legis na dostosowanie siê dostawców us³ug p³atni-

czych do wymogów ustawy o us³ugach p³atniczych? Jeœli tak, to jak d³ugie?
4. Czy Komisja Europejska zosta³a poinformowana o opóŸnieniach w pracach Ministerstwa Finan-

sów? Jaka jest deklaracja rz¹du co do daty wejœcia w ¿ycie ustawy o us³ugach p³atniczych?
5. Czy Komisja Europejska na³o¿y na polski rz¹d karê za opóŸnienie w implementacji dyrektywy

2007/64/WE i w jakiej wysokoœci?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego nr 2 we W³oc³awku jest najwiêkszym w Polsce zespo³em szkó³ dla

doros³ych mieszcz¹cym siê na terenie zak³adu karnego. S³uchaczami s¹ skazani odbywaj¹cy karê pozba-
wienia wolnoœci. Szko³a istnieje od 1958 r., realizuj¹c edukacjê na poziomie gimnazjalnym, zasadniczym
szko³y zawodowej, uzupe³niaj¹cym liceum ogólnokszta³c¹cego oraz policealnym kszta³c¹cym w zawo-
dach technik informatyk i technik budownictwa. Do szko³y uczêszcza prawie 400 s³uchaczy.

CKU nr 2 we W³oc³awku jest jedn¹ z 50 placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych w roku szkolnym
2007/2008 przy zak³adach karnych, obejmuj¹cych nauczaniem 3 500 skazanych. Liczba skazanych ob-
jêtych nauczaniem w szko³ach przywiêziennych od 2004 r. utrzymuje siê na sta³ym poziomie, a liczba
skazanych uczestnicz¹cych w kursach zawodowych organizowanych w ramach ZK znacz¹co wzros³a –
z 3 205 s³uchaczy w 2005 r. do 11 181 w 2008 r. Ogó³em w 2008 r. liczba skazanych objêtych nauczaniem
w szko³ach przywiêziennych oraz nauczaniem kursowym stanowi³a oko³o 19,5% w stosunku do liczby
osadzonych w ZK w Polsce. Choæ znaczenie szko³y jako œrodka wychowawczego jest czêsto niedoceniane,
to w³aœnie nauka staje siê najistotniejszym œrodkiem oddzia³ywania resocjalizacyjnego. Zatem szko³a
przywiêzienna jest nie tylko instytucj¹ dydaktyczn¹, ale i wychowawcz¹.

Badania przeprowadzone wœród ucz¹cych siê wiêŸniów pokazuj¹ wielk¹ potrzebê funkcjonowania
szkó³ przy zak³adach karnych oraz korzyœci, jakie p³yn¹ z kszta³cenia osób odbywaj¹cych karê pozbawie-
nia wolnoœci. Wielu skazanych podejmuje naukê, licz¹c na znalezienie pracy w wyuczonym za murami
wiêzienia zawodzie. Niejednokrotnie, uzupe³niaj¹c wykszta³cenie, rozwijaj¹ siê intelektualnie, od nowa
kszta³tuj¹c swoj¹ osobowoœæ.

Specyfika pracy dydaktycznej w wiêzieniu wynika z po³¹czenia doœwiadczeñ pedagogiki ogólnej i orto-
dydaktyki. Metody nauczania osób spo³ecznie niedostosowanych s¹ inne od stosowanych wobec jedno-
stek prawid³owo socjalizowanych. Celem programów nauczania jest nie tylko kszta³cenie i przygotowa-
nie zawodowe, ale przede wszystkim pomoc wiêŸniom w readaptacji spo³ecznej.

Zwiêkszenie efektywnoœci nauczania jako œrodka oddzia³ywania resocjalizacyjnego jest mo¿liwe dziêki
zmianom, jakie dokonuj¹ siê w polskim szkolnictwie przywiêziennym. Najwiêkszym problemem jest je-
dnak jego finansowanie.

Szanowny Panie Ministrze! Czy istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych porz¹dku-
j¹cych i systematyzuj¹cych finansowanie dzia³alnoœci szkolnictwa przywiêziennego?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê
oraz senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kieruj¹c siê dobrze pojêtym interesem œrodowiska akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, pragnie-

my niniejszym przedstawiæ sprawê o istotnym znaczeniu nie tylko dla uczelni, lecz tak¿e dla bezpiecznej
eksploatacji wspó³czesnych samolotów komunikacyjnych w Polsce. Wi¹¿e siê to z faktem nieuzasadnio-
nego obni¿enia w 2008 i 2009 r. o oko³o 20% dotacji podmiotowej dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Po-
litechniki Rzeszowskiej, który jest jedynym certyfikowanym i uprawnionym do prowadzenia szkolenia
lotniczego oœrodkiem szko³y wy¿szej w Polsce.

System profesjonalnego kszta³cenia pilotów na potrzeby polskiego lotnictwa komunikacyjnego istnieje od
roku1976.Wczeœniej jedynypolskiprzewoŸnikwowych latach,PLL „Lot”, pozyskiwa³kadrêpracowników le-
gitymuj¹cych siê zawodow¹ licencj¹ pilota samolotowego spoœród grona instruktorów Aeroklubu PRL b¹dŸ
spoœród emerytowanych pilotów wojskowych. Wobec rosn¹cych wymogów w zakresie kwalifikacji pilotów,
wynikaj¹cych z perspektywy zakupu przez PLL „Lot” samolotów nowej generacji Boeing 767, ówczesne kiero-
wnictwo PLL „LOT” zwróci³o siê do Politechniki Rzeszowskiej z propozycj¹ rozpoczêcia kszta³cenia in¿ynierów
pilotów, których kwalifikacje odpowiada³yby stosownym wymogom. Wymogi te nie ogranicza³y siê do posia-
dania licencji zawodowej, gdy¿ ten warunek spe³niali dot¹d pozyskiwani kandydaci. Intencj¹ PLL „Lot” by³o
rozwi¹zanie systemowe problemu polegaj¹ce na pozyskaniu kandydatów na profesjonalnych pilotów, gwa-
rantuj¹cych wysoki stopieñ bezpieczeñstwa w trakcie eksploatacji nowoczesnego, bardzo drogiego sprzêtu
u¿ytkowanego w przestrzeni kontrolowanej, obejmuj¹cej wszystkie lotniska œwiata.

Wybór Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni, której zaproponowano tak odpowiedzialne przedsiêw-
ziêcie, wynika³ z faktu, i¿ zadnia tego móg³ siê podj¹æ wy³¹cznie oœrodek akademicki, który kszta³ci³ kadrê
dla potrzeb lotnictwa, a ponadto w zasiêgu którego znajdowa³o siê w pe³ni wyposa¿one lotnisko komuni-
kacyjne, dostêpne dla procesu kszta³cenia.

Œwiadoma ogromu prac, jakie warunkuj¹ pomyœln¹ realizacjê proponowanego zadania, Politechnika
Rzeszowska podjê³a siê wówczas jego realizacji. W wyniku owych dzia³añ ju¿ w czerwcu roku 1981 mury
uczelni opuœcili pierwsi absolwenci, którzy oprócz dyplomu magistra in¿yniera specjalnoœci: lotnictwo
otrzymywali licencjê zawodow¹ pilota II klasy. Zgodnie z ¿yczeniami PLL „Lot” program studiów zosta³ tak
skonfigurowany, by absolwenci oprócz podstawowej wiedzy in¿ynierskiej legitymowali siê g³êbok¹ wie-
dz¹ z zakresu aerodynamiki, mechaniki lotu, podstaw wytrzyma³oœci konstrukcji lotniczych, awioniki,
nawigacji, zasad eksploatacji sprzêtu lotniczego oraz bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, w tym rów-
nie¿ anglojêzycznej frazeologii proceduralnej. Nie bez znaczenia dla PLL „Lot” by³ fakt, i¿ absolwent zatru-
dniany jako pilot w razie okresowej lub trwa³ej niedyspozycji by³ w stanie niezw³ocznie podj¹æ siê realiza-
cji odpowiedzialnych prac w s³u¿bach naziemnych.

W okresie trzydziestu trzech lat doskonalono system edukacji, zarówno w sferze kszta³cenia polite-
chnicznego, jak i kwalifikacji licencjonowanego personelu dla lotnictwa cywilnego. W roku 1990 Polite-
chnika Rzeszowska przejê³a bêd¹cy wczeœniej w³asnoœci¹ ówczesnego Ministerstwa Komunikacji (egzy-
stuj¹cy na prawach szko³y zawodowej) Oœrodek Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL), powo³uj¹c w to
miejsce Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, jednoczeœnie poszerzaj¹c jego fun-
kcje o zajmowanie siê zagadnieniami naukowo-badawczymi, w tym badaniami w locie, koresponduj¹ce
z innymi specjalnoœciami lotniczymi oraz zadaniami naukowymi wielu jednostek organizacyjnych uczel-
ni. Poszerzono równie¿ zakres kszta³cenia personelu lotniczego o kszta³cenie licencjonowanych mecha-
ników obs³ugi.

Absolwenci Politechniki Rzeszowskiej ze specjalnoœci¹: pilota¿, w liczbie prawie piêciuset, zatrudniani
s¹ przez linie lotnicze wielu krajów, nie tylko europejskich. Od wielu lat stanowi¹ oni równie¿ zasadniczy
trzon kadry pilotów PLL „Lot” oraz EuroLot. Liczne fakty œwiadcz¹ o s³usznoœci przyjêtej i wci¹¿ doskona-
lonej koncepcji kszta³cenia. Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ fakt uzyskiwania najwy¿szych ocen w trak-
cie szkolenia w Seattle (centrum szkolenia Boeing).

Nowe realia dyktuj¹ nowe wyzwania szeroko pojmowanej edukacji. Bezsprzecznie odnosz¹ siê one ró-
wnie¿ do problemu coraz lepszego kszta³cenia, w tym równie¿ in¿ynierów pilotów w Politechnice Rze-
szowskiej, przechodz¹cych wielostronn¹ selekcjê kwalifikacyjn¹. Ten sprawdzony system uzasadniony
jest wzgl¹dami ekonomicznymi, ale przede wszystkim wzglêdami bezpieczeñstwa operacji lotniczych
i eksploatacji sprzêtu.
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Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ w ostatnim okresie pojawia siê w kraju alternatywna mo¿liwoœæ uzyskiwania
specjalnoœci lotniczych, w tym licencji pilota, uprawniaj¹cych do podjêcia pracy zarobkowej w tym zawo-
dzie. Chodzi o prywatne oœrodki szkolenia lotniczego, których egzystencja w warunkach gospodarki ryn-
kowej jest rzecz¹ naturaln¹, niemniej jednak w znakomitej wiêkszoœci przypadków kandydaci do szkole-
nia kwalifikowani s¹ bez wzglêdu na stopieñ osobistych predyspozycji do tego rodzaju profesji. Sytuacja
taka mo¿e w przysz³oœci stwarzaæ ogromne zagro¿enie dla bezpiecznego podró¿owania, równie¿ dla lotni-
ctwa komunikacyjnego. Podnosimy tê kwestiê z tego powodu, i¿ czêœæ dotacji z bud¿etu pañstwa prze-
znaczonej na kszta³cenie licencjonowanych kadr lotnictwa cywilnego transferowana jest do pañstwo-
wych zawodowych szkó³ wy¿szych, które nie posiadaj¹c w³asnej bazy, powierzaj¹ proces szkolenia wspo-
mnianym oœrodkom prywatnym. Praktyka ta spowodowa³a obni¿enie wysokoœci dotacji dla Politechniki
Rzeszowskiej, która jako jedyna szko³a wy¿sza posiada certyfikowany przez Urz¹d Lotnictwa Cywilnego
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego.

Kontynuowanie i doskonalenie procesu kszta³cenia pilotów w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego Polite-
chniki Rzeszowskiej, co wymaga finansowania zapewniaj¹cego akceptowalny poziom bezpieczeñstwa
operacji lotniczych i eksploatacji sprzêtu, uwa¿amy za absolutnie konieczne. Niedoinwestowanie by³oby
równoznaczne ze zniszczeniem ponadtrzydziestoletniego dorobku w tak newralgicznym obszarze
kszta³cenia.

Œrodowisko akademickie Politechniki Rzeszowskiej, kieruj¹c siê poczuciem wielkiej odpowiedzialnoœci za
funkcjonowanie jedynego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie oœrodka kszta³cenia pilotów lotnictwa
komunikacyjnegobêd¹cegowstrukturzewy¿szejuczelnipolitechnicznej, podejmujewysi³ekdotycz¹cyprzy-
wrócenia finansowania Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego do poziomu zapewniaj¹cego wype³nianie statutowej
dzia³alnoœci, zwracaj¹c siê z problemem do przedstawicieli w³adz i parlamentarzystów.

Dofinansowanie zapobiegnie zniszczeniu mozolnie wypracowanego, dobrze funkcjonuj¹cego, spraw-
dzonego systemu kszta³cenia, a tak¿e zniweczeniu rozwoju naukowego kierunku: lotnictwo i kosmonau-
tyka w Politechnice Rzeszowskiej.

Panie Ministrze! Pragnê w szczególnoœci podkreœliæ, ¿e:
– dotychczasowa dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na zadania zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ lotnicz¹

jest niewystarczaj¹ca i nie zapewnia bezpiecznego prowadzenia szkolenia lotniczego studentów w Oœrod-
ku Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej;

– w okresie ostatnich dziesiêciu lat, to jest od 1999 r., dotacja dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
praktycznie kwotowo nie uleg³a zmianie, a jej wzrost w tym czasie od 3.082.671 z³ w 1999 r. do
3.243.000 z³ w roku 2008, czyli wynosz¹cy 5,2%, nie pokrywa³ inflacji oraz nie uwzglêdnia³ bardzo du¿e-
go kilkuletniego wzrostu cen paliwa lotniczego, wprowadzonych nowymi przepisami obowi¹zkowych
i wy¿szych stawek ubezpieczenia OC dzia³alnoœci lotniczej, ubezpieczenia statków powietrznych oraz
wzrostu wynagrodzeñ;

– brak prawid³owej dotacji dla OKL, która naszym zdaniem powinna wynosiæ oko³o 7 milionów z³
w skali roku, przy ustawicznym deficycie œrodków finansowych grozi pogorszeniem bezpieczeñstwa pro-
wadzonych szkoleñ lotniczych;

– w roku 2009 Ministerstwo Infrastruktury podjê³o decyzjê z naruszeniem obowi¹zuj¹cych rozpo-
rz¹dzeñ o obni¿eniu dotacji dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego do kwoty 2,6 miliona z³, co jest zagro¿e-
niem dla bezpieczeñstwa szkolonej m³odzie¿y.

W zwi¹zku z tym uzasadnieniem opisane obni¿anie na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat dotacji dla
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej z 3.082.671 z³ w 1999 r. do 2.600.000 z³
w 2009 r. oznacza dramatyczne obni¿enie dotacji kosztem bezpieczeñstwa szkolenia lotniczego studen-
tów i mo¿e spowodowaæ likwidacjê jedynego certyfikowanego oœrodka szkolenia lotniczego w szko³ach
wy¿szych.

Dodatkowo w latach 2008 i 2009 nast¹pi³o niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem finansowanie przez
Ministerstwo Infrastruktury szkolenia lotniczego kadr lotniczych dla lotnictwa cywilnego w wy¿szych
szko³ach zawodowych, które nie posiadaj¹ w³asnego certyfikowanego oœrodka szkolenia lotniczego. Na-
stêpuje b³êdne ko³o podzia³u tej samej i realnie coraz mniejszej dotacji pomiêdzy coraz liczniejsze szko³y
wy¿sze zamiast zwiêkszenia dotacji ca³kowitej na ten cel wobec gwa³townego rozwoju komunikacji lotni-
czej w Polsce i budowy nowych lotnisk na terenie naszego kraju.

Ze szczególn¹ trosk¹ musimy zaprotestowaæ przeciw planowanemu wprowadzeniu odp³atnego
kszta³cenia studentów na stacjonarnym kierunku: pilota¿, sprowadzaj¹cemu siê do propozycji pozyski-
wania kredytów w bankach przez studentów studiów dziennych w celu ponoszenia op³at za szkolenie lot-
nicze. Taka propozycja ma szereg dyskwalifikuj¹cych j¹ wad, a s¹ to:

– niekonstytucyjnoœæ ponoszenia kosztów kszta³cenia przez studentów specjalizacji: pilota¿;
– koniecznoœæ zwrotu czêœci lub ca³oœci dotacji z Unii Europejskiej przez oœrodki lotnicze szkó³ wy¿-

szych, które otrzyma³y te dotacje na rozwój infrastruktury lotniczej;
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– koniecznoœæ ponoszenia identycznych op³at i zaci¹gania kredytów przez studentów wy¿szych szkó³
morskich ze wzglêdu na uchwalenie wczeœniej dla tych szkó³ przepisów prawa identycznych jak przepisy
prawa dla szkó³ kszta³c¹cych personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o wnikliwe i mo¿liwie szybkie rozpatrzenie zg³oszonych problemów
i nieprawid³owoœci, i informacjê na temat podjêtych dzia³añ w tym zakresie.

Zdzis³aw Pupa
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Zwróci³a siê do mnie Pani dyrektor Iwona Bo³tuæ z Oœrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci

i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowidz¹cej w Czêstochowie z proœb¹ o pomoc. Jest to placówka wspieraj¹ca
rozwój i edukacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo z terenu Czêstochowy i dawnego woje-
wództwa czêstochowskiego. Obejmuje opiek¹ dwustu piêciu wychowanków w wieku do dwudziestego
czwartego roku ¿ycia, ucz¹cych siê w szko³ach ogólnodostêpnych i specjalnych, w wiêkszoœci posiada-
j¹cych orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orze-
czenia o niepe³nosprawnoœci i o stopniu niepe³nosprawnoœci. Oko³o piêædziesiêciu piêciu spoœród nich
miesiêcznie systematycznie uczestniczy w czasie roku szkolnego w zajêciach rewalidacyjnych prowadzo-
nych na terenie oœrodka. S¹ to zajêcia z zakresu rehabilitacji widzenia, orientacji w przestrzeni, nauki
pisma Braille’a, nauki czynnoœci dnia codziennego, terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycz-
nej, rehabilitacji ruchowej, obs³ugi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, nauki korzysta-
nia z dostêpnego sprzêtu optycznego, nauki pos³ugiwania siê informacj¹, kszta³cenia umiejêtnoœci ko-
rzystania z zasobów biblioteki ksi¹¿ki mówionej, masa¿u leczniczego oraz rozwijania zainteresowañ.
Oprócz bezpoœredniej pracy z wychowankami prowadzone s¹ równie¿ poradnictwo i grupy wsparcia dla
ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Oœrodek realizuje te cele od momentu powstania, tj. od 1 wrzeœnia 1994 r. Placówka funkcjonowa³a jako
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej
i S³abowidz¹cej PZN w Czêstochowie i mog³a udzielaæ pomocy psychologiczno-pedagogicznej podopiecznym
(oko³o szeœædziesiêciu osobom) w wymiarze jednego etatu pedagogicznego, dzielonego przez pedagoga i psy-
chologa, finansowanego przez Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Czêstochowie, pod nadzorem pedagogi-
cznym sprawowanym przez to kuratorium, i jednego etatu administracyjnego, finansowanego przez WOZi-
RON. Szybko okaza³o siê, ¿e dzia³ania placówki znacznie wykraczaj¹ poza zadania poradni i w odpowiedzi na
zalecenia pokontrolne KO, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oœwiatowymi, zosta³a ona przekszta³cona
z dniem 1 stycznia 1997 r. w Oœrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³a-
bowidz¹cej Zarz¹du Okrêgu PZN w Czêstochowie, przy czym nazwa ta nie odzwierciedla typu placówki, a tyl-
ko profil jej dzia³alnoœci. Zatrudnienie w placówce by³o identyczne jak przed przekszta³ceniem.

Po likwidacji województwa czêstochowskiego oœrodek podlega³ Wydzia³owi Zdrowia i Spraw Spo³ecz-
nych UM w Czêstochowie. Œrodki na jego finansowanie pochodzi³y z puli Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, tam te¿ przekazywano sprawozdania z dzia³alnoœci. W lutym 2003 r. ówczesny kierownik
oœrodka i jego twórca, pani Barbara £ukasik, z³o¿y³a wniosek o dokonanie wpisu placówki do rejestru
placówek oœwiatowych, prowadzonego przez prezydenta miasta Czêstochowy. Wpis ten oœrodek uzyska³
w dniu 19 marca 2003 r., przy czym informacja o wpisie nie zosta³a zg³oszona do kuratorium oœwiaty
w celu zorganizowania nadzoru pedagogicznego nad placówk¹. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem oœwia-
towym po z³o¿eniu w marcu 2003 r. w Wydziale Edukacji zamówienia na dotacjê oœrodek j¹ uzyska³. Wy-
miernym skutkiem otrzymania sta³ego Ÿród³a finansowania by³o, zgodnie z kodeksem pracy i ustaw¹ –
Karta Nauczyciela, zatrudnienie pedagoga, psychologa, rehabilitanta widzenia, tyflopedagoga, bibliote-
karza oraz pracowników administracji i obs³ugi. Do 31 sierpnia bie¿¹cego roku oœrodek zatrudnia³ ³¹cz-
nie siedemnastu pracowników, w tym na podstawie umów o pracê: piêciu pracowników pedagogicznych
(3,25 etatu) i czterech pracowników administracji i obs³ugi (3,5 etatu), zaœ na podstawie umów-zleceñ oœ-
miu pracowników pedagogicznych (instruktorów i nauczycieli czynnych zawodowo) w ³¹cznym wymiarze
dwudziestu czterech godzin tygodniowo.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawozdawczoœci dla Systemu Informacji Oœwiatowej od 2005 r. i jego do-
skonaleniem oraz zmian¹ prawa oœwiatowego (rozporz¹dzenie MENiS z 7 marca 2005 r. o typach placó-
wek) w zakresie typu placówek oœwiatowych, ujêtych w rozporz¹dzeniach MEN, okaza³o siê, ¿e placówka
nie kwalifikuje siê do ¿adnego z wyszczególnionych typów wskazanych przez ministerstwo. W zwi¹zku
z tym trudno by³o wskazaæ w³aœciw¹ klasyfikacjê w sprawozdaniach SIO. Zgodnie ze wskazaniami telefo-
nicznymi pracownika Wydzia³u Edukacji UM Czêstochowy we wrzeœniu 2007 r. zmieniono w SIO typ pla-
cówki z oœrodka rewalidacyjno-wychowawczego na specjalny oœrodek wychowawczy (karty specjalnego
oœrodka wychowawczego funkcjonowa³y jako druki zamówienia dotacji). Spowodowa³o to perturbacje
i niejasnoœci w ministerstwie i kierowanie zapytañ do Wydzia³u Edukacji. Po kilkukrotnych rozmowach
telefonicznych z ministerstwem i osobistych z naczelnikiem Wydzia³u Edukacji oraz po rozmowie z pa-
nem prezydentem Tadeuszem Wron¹ przekszta³cono oœrodek w placówkê dzia³aj¹c¹ w obszarze pomocy
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spo³ecznej i edukacji i realizuj¹c¹ powierzone jej zadania w³asne powiatu w zakresie edukacji i wychowa-
nia osób niepe³nosprawnych. Tak¹ propozycjê, wraz z proœb¹ o jej prawne zaopiniowanie, przekazano ró-
wnie¿ w czasie spotkania z pani¹ naczelnik Wydzia³u Edukacji UM w dniu 16 czerwca 2009 r., jednak nie
otrzymano opinii co do takiej mo¿liwoœci.

W¹tpliwoœci zwi¹zane z typem placówki, jak¹ obecnie jest OWR PZN, spowodowa³y wstrzymanie z dnia
na dzieñ dotacji, która jest podstaw¹ funkcjonowania oœrodka (w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymano de-
cyzjê urzêdu miasta o przyznaniu dotacji, co nast¹pi³o w wyniku analizy przekazanych dokumentów). Brak
wp³ywu œrodków z dotacji i decyzja o ich wstrzymaniu sprawiaj¹, ¿e w chwili obecnej placówka nie mo¿e re-
alizowaæ swoich celów statutowych, a od koñca lipca 2009 r. nie ma œrodków na regulowanie bie¿¹cych wy-
datków czynszowych i zwi¹zanych z zaopatrzeniem w media oraz zobowi¹zañ p³acowych wobec pracowni-
ków. Spowodowa³o to konsekwencje wynikaj¹ce z kodeksu pracy, czyli zwolnienie pracowników etatowych
(2x0,5 etatu i nieprzed³u¿enie umów o pracê na czas okreœlony bibliotekarzowi i pani sprz¹taj¹cej). W tym
czasie, wspólnie z urzêdem miasta, dokonano doprecyzowania typu placówki tak, by by³ on zgodny z obo-
wi¹zuj¹cym prawem oœwiatowym od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. Odpowiedni wpis – pozaszkolna placówka
specjalistyczna – do ewidencji UM uzyskano w dniu 21 wrzeœnia 2009 r.

Te zmiany (ze wzglêdu na zmianê typu placówki) nie spowodowa³y przywrócenia zawieszonej dotacji,
zaœ wysokoœæ dotacji przys³uguj¹cej wed³ug nowego typu wynosi oko³o 1 tysi¹ca 500 z³ miesiêcznie (przy
zachowaniu liczby przyjmowanych systematycznie uczniów). Kwota ta pokrywa wydatki zwi¹zane
z czynszem, op³at¹ abonamentów telefonicznych i internetowych oraz zu¿yciem wody.

Dodatkowo w ostatnich dniach czerwca uzyskano telefoniczn¹ informacjê z Wydzia³u Komunalnego
UM o koniecznoœci przeprowadzenia siê do innego budynku ze wzglêdu na przekszta³cenia w³asnoœciowe
dotycz¹ce nieruchomoœci, w której placówka wynajmuje lokal. By³a to jedyna bezpoœrednia informacja
dotycz¹ca jakichkolwiek zmian lokalowych placówki. Mimo ¿e dyrekcja posiada doœwiadczenie w pozys-
kiwaniu dodatkowych œrodków pozabud¿etowych, nie jest przygotowana do tego typu rozwi¹zania, tym
bardziej ¿e w bie¿¹cym roku ¿aden z programów nie uzyska³ dofinansowania.

W ramach regulacji finansowania placówki pani rektor podjê³a rozmowy z Delegatur¹ Kuratorium Oœ-
wiaty w Czêstochowie dotycz¹ce wpisu do ewidencji nadzoru pedagogicznego, Ministerstwem Edukacji
Narodowej w zakresie mo¿liwoœci otrzymania dotacji w roku nastêpnym oraz z Urzêdem Miasta Czêsto-
chowy w zwi¹zku z otrzymaniem wpisu do rejestru placówek opiekuñczo-wychowawczych dzia³aj¹cych
na terenie miasta Czêstochowa, które otrzymuj¹ dotacjê ze œrodków pomocy spo³ecznej (placówka
wsparcia dziennego). Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu zapewnienie oœrodkowi œrodków finansowych
na stabilne funkcjonowanie w przysz³oœci. Jednak ta niezapowiedziana zmiana (tj. wstrzymanie dotacji,
której nie otrzymano do dnia dzisiejszego) spowodowa³a, ¿e placówka nie posiada œrodków na bie¿¹ce wy-
datki, w tym pensje pracownicze od miesi¹ca sierpnia. W oœrodku ograniczono zatrudnienie etatowe
(z dniem 1 paŸdziernika pracownicy pedagogiczni i administracyjni wyst¹pili o urlopy bezp³atne, oprócz
tyflopedagoga op³acanego ze œrodków PFRON i instruktorki do spraw rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y, któ-
ra jest na L-4 ze wzglêdu na ci¹¿ê). W ten sposób ograniczono wydatki oœrodka, które pozosta³y do ponie-
sienia w bie¿¹cym roku. Kszta³tuj¹ siê one obecnie na poziomie 17 tysiêcy 787 z³ miesiêcznie, w tym 2 ty-
si¹ce 546 z³ to wydatki zwi¹zane z lokalem i mediami, zaœ 15 tysiêcy 341 z³ to koszt wynagrodzeñ praco-
wników pedagogicznych i administracyjnych.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister o interwencjê w zakresie zmiany zapisów w pra-
wie oœwiatowym, które okreœlaj¹ typy placówek oœwiatowych mog¹cych otrzymywaæ dotacjê ze œrodków
subwencji. Dziêki temu niewidomi i s³abowidz¹cy podopieczni bêd¹ mieli zapewnion¹ specjalistyczn¹
opiekê, a teren dawnego województwa czêstochowskiego nadal bêdzie jedynym regionem w Polsce, w któ-
rym niewidomi i s³abowidz¹cy uczniowie ucz¹ siê w szko³ach ogólnodostêpnych ró¿nego szczebla, zaœ na-
uczyciele i rodzice maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z profesjonalnej opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Otrzymujê alarmuj¹ce pisma od studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku peda-

gogika opiekuñcza oraz pedagogika pracy socjalnej, którzy rozpoczêli studia po 1 paŸdziernika 2004 r.
Prosz¹, aby Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zmieni³o przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.).

Interpretuj¹c art. 116 ust. 1 pkt 3 wy¿ej wymienionej ustawy o pomocy spo³ecznej, uwa¿aj¹, ¿e ukoñ-
czona przez nich specjalnoœæ na kierunku pedagogika przygotowuje ich w pe³ni do zawodu pracownika
socjalnego. Uwa¿aj¹ tak, poniewa¿ wspomniany zapis nie wskazuje wprost, ¿e po dwucz³onowych na-
zwach specjalnoœci, w której jednym z cz³onów jest praca socjalna, nie ma siê uprawnieñ do wykonywa-
nia zawodu pracownika socjalnego. Tymczasem nowy art. 116 ust. 1 pkt 3 traktuje wy³¹cznie o „specjal-
noœci przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) peda-
gogika specjalna, c) politologia, d) polityka spo³eczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie”,
w zwi¹zku z czym wybrany kierunek i specjalnoœæ spe³nia wy¿ej wymienione kryteria (w specjalnoœci wy-
stêpuje nazwa „praca socjalna”, dziêki czemu ta specjalizacja wed³ug powy¿szego winna przygotowywaæ
do zawodu pracownika socjalnego).

Pani Minister, proszê rozstrzygn¹æ, co jest meritum sprawy i wyznacznikiem posiadanych uprawnieñ
do wykonywania wspomnianego wy¿ej zawodu – i w³aœciwie ka¿dego innego: sama nazwa specjalnoœci
czy przygotowanie merytoryczne, metodyczne, zdobyta wiedza i umiejêtnoœci praktyczne.

Wspomniana specjalnoœæ na studiach dobrze przygotowuje pod wzglêdem merytorycznym i metodycz-
nym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Uczestnictwo w zajêciach dydaktycznych, odbycie
praktyk zawodowych, praca woluntarystyczna oraz samorozwój id¹ w parze z motywacj¹ do wykonywa-
nia w³aœnie tego zawodu. Niestety, obecnie osoby te dowiaduj¹ siê, ¿e pomimo piêcioletniej edukacji
kszta³c¹cej ich na pracowników socjalnych nie mog¹ realizowaæ w³asnych planów zawodowych i zainte-
resowañ.

Mo¿na odczuæ pewne za¿enowanie z tego powodu, ¿e osoby, które ukoñczy³y studia o „prawid³owej”,
wed³ug ministerstwa, nazwie specjalnoœci, wykonuj¹ wspominany zawód, mimo ¿e mog¹ mieæ niski po-
ziom przygotowania. Przyk³adem mog¹ byæ studia licencjackie na kierunku praca socjalna, które choæ
nie daj¹ odpowiedniego przygotowania do zawodu pracownika socjalnego, to dziêki nazwie w³aœnie s¹
wystarczaj¹cym kryterium posiadanych kwalifikacji.

Wspomniani absolwenci i studenci pisz¹ do mnie, ¿e czuj¹ siê pokrzywdzeni. Uwa¿aj¹, ¿e spotka³a ich
ogromna niesprawiedliwoœæ wynikaj¹ca z wprowadzonych przepisów prawa, to jest art. 116 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115 poz. 728 z póŸn. zm.) oraz art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz U nr 48 poz. 320).

Pani Minister! Proszê zwróciæ uwagê na te przepisy i jeœli to mo¿liwe, wprowadziæ zmiany do ustawy
o pomocy spo³ecznej pozwolaj¹ce podj¹æ pracê w zawodzie pracownika socjalnego osobom, które zdoby³y
tê sam¹ wiedzê, która gdy jest okreœlona inn¹ nazw¹, daje uprawnienia do wykonywania zawodu praco-
wnika socjalnego.

Z powodu braku uprawnieñ do wykonywania wyuczonego zawodu absolwenci zamiast podj¹æ pracê,
pozostaj¹ w gronie osób bezrobotnych, s¹ czêsto bez œrodków do ¿ycia i perspektyw na przysz³oœæ. Pragnê
nadmieniæ, ¿e problem ten nie ogranicza siê wy³¹cznie do studentów i absolwentów uczelni w Opolu.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze1
Ze zg³aszanych do mojego biura senatorskiego licznych próœb i postulatów rolników i mieszkañców

gmin wiejskich wynika, ¿e og³oszone i wprowadzone w roku 2009 programy dla œrodowisk wiejskich w ra-
mach PROW 2007–2013, na przyk³ad dzia³anie 123 czy dzia³anie 312, okazuj¹ siê jednym wielkim niewy-
pa³em, by nie powiedzieæ oszustwem. W ka¿dym razie rolnicy pragn¹cy modernizowaæ gospodarstwa rol-
ne czy te¿ osoby maj¹ce zamiar podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pomimo ponoszonych kosztów w³asnych
czuj¹ siê oszukani.

Jak wynika z przekazanych mi informacji, z niezwykle b³ahych i biurokratycznych powodów odrzuca
siê wnioski o modernizacjê gospodarstw rolnych – dzia³anie 123, a licz¹cy na pomoc w ramach dzia³a-
nia 312, pragn¹cy rozwin¹æ czy w ogóle za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bêd¹ musieli czekaæ a¿ do roku
2010! W pokazanych mi kilkunastu pismach ma³opolskiego i œl¹skiego oddzia³u ARiMR treœæ uzasadnie-
nia by³a niemal identyczna: wniosek o przyznanie pomocy z uwagi na szczególnie skomplikowany cha-
rakter sprawy oraz koniecznoœæ rozpatrywania wniosków zgodnie z kolejnoœci¹ ustalon¹ w drodze loso-
wania zostanie rozpatrzony w terminie przed³u¿onym o trzy miesi¹ce w stosunku do terminu zapisanego
w §19 ust. 14 cytowanego rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 lipca 2008. Nawet
laik zauwa¿y, ¿e pismo przygotowywane jest wed³ug szablonu opracowanego w centrali. Ponadto zamiast
okazywania pomocy w wype³nianiu przez rolników dokumentacji, która nie jest przecie¿ ³atwa, pracowni-
cy ARiMR bawi¹ siê niczym w programie „Mamy ciê”, przy³apuj¹c rolników na g³upich pomy³kach i odrzu-
caj¹c sk³adane wnioski.

Wszystko to odbywa siê w czasie, gdy z oficjalnych danych ARiMR wynika, ¿e z³o¿one wnioski doty-
cz¹ce dzia³ania 123 czy dzia³ania 312 nie przekroczy³y zaplanowanego limitu, a wrêcz stanowi³y jedynie
kilkadziesi¹t procent tego limitu!

Panie Ministrze, niew¹tpliw¹ przyczyn¹ takiego traktowania potencjalnych beneficjentów jest to, ¿e
nabory wniosków przeprowadzone w kwietniu 2009 r., i to niemal równoczeœnie, doprowadzi³y do zakor-
kowania prac w oddzia³ach ARiMR. Ale czy do tego stopnia, aby w sytuacji zaledwie kilkudziesiêciopro-
centowego zainteresowania przewlekaæ rozpatrywanie wniosków przez rok?!

Powód, Panie Ministrze, jest dla mnie, a chyba dla Pana te¿, oczywisty. Po prostu w bud¿ecie brakuje-
pieniêdzy. Ale proszê to powiedzieæ otwarcie rolnikom, szczególnie tym, którzy poczynili ju¿ wydatki in-
westycyjne, licz¹c na unijn¹ pomoc, gdy¿ zapewniono ich, ¿e w sytuacji niewykorzystania limitu ka¿dy,
kto z³o¿y wniosek, pomoc otrzyma. W zamian dopuszczacie do wypisywania przez ARiMR bzdur w uzasa-
dnieniu przed³u¿enia rozpatrywania wniosków b¹dŸ odmowy przyznania pomocy!

A swoj¹ drog¹ jest to kolejna ogromna dziura bud¿etowa – tym razem dotykaj¹ca rolnictwa!

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Dzieñ 1 stycznia 2010 r. bêdzie nie tylko dniem œwiêtowania Nowego Roku, ale równie¿ wprowadzenia
nowych podwy¿ek cen ró¿nego rodzaju produktów, energii elektrycznej, gazu oraz akcyzy na niektóre to-
wary. Z informacji, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e na nadchodz¹cy 2010 r. rz¹d planuje kolejne pod-
wy¿ki paliw. Jak donosz¹ media, czeka nas od pocz¹tku 2010 r. wzrost cen oleju napêdowego oraz auto-
gazu. Dodatkowe dochody wynikaj¹ce z podwy¿ek maj¹ zasiliæ krajowy bud¿et budowy dróg. Przy tym
wielu podkreœla, ¿e planowane podwy¿ki maj¹ swoje Ÿród³o w zapisach wynikaj¹cych z traktatu akcesyj-
nego.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czym kierowa³ siê rz¹d, wybieraj¹c u¿ytkowników samochodów z silnikiem Diesla oraz u¿ywa-

j¹cych instalacji gazowej, jako tych, których bêdzie dotyczyæ podniesienie cen paliw transportowych?
2. Ile pieniêdzy ze sprzedanego paliwa trafi³o do bud¿etu w 2009 r. i jaka czêœæ tej kwoty zosta³a przeka-

zana na budowê dróg?
3. Jak efektywnie zosta³y wydatkowane wy¿ej okreœlone wp³ywy?
4. Które zapisy traktatu akcesyjnego maj¹ wp³yw na podnoszenie cen paliw w Polsce?
5. Jak wiele takich podwy¿ek cen paliw, wynikaj¹cych z zapisów administracyjnych pomiêdzy Polsk¹

a Wspólnot¹ Europejsk¹, czeka nas w przysz³oœci?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Droga krajowa nr 9 Radom–Rzeszów–Barwinek jest zaliczana do podstawowego uk³adu komunikacyj-
nego Polski oraz do sieci dróg miêdzynarodowych, gdy¿ s³u¿y ruchowi na kierunku pó³noc–po³udnie.
Droga ta stanowi bardzo wa¿ne po³¹czenie miêdzyregionalnych i regionalnych oœrodków gospodarczych,
administracyjnych i turystycznych oraz obs³uguje ruch miêdzynarodowy w kierunku przejœcia drogowe-
go ze S³owacj¹ w Barwinku.

Niestety, zwiêkszaj¹ca siê z ka¿dym rokiem liczba samochodów powoduje, ¿e podró¿ t¹ drog¹ staje siê
coraz bardziej niebezpieczna. Brak obwodnic takich oœrodków miejskich jak Skaryszew i I³¿a w sposób
znaczny utrudnia ¿ycie mieszkañcom oraz sprawia, ¿e bardzo czêsto dochodzi tam do nieszczêœliwych
wypadków.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy jest planowana przebudowa drogi krajowej nr 9 i podniesienie jej standardu do standardu drogi

ekspresowej?
2. Czy planowana jest modernizacja drogi na odcinku od Radomia do granicy województwa mazowiec-

kiego?
3. Czy w planach inwestycyjnych GDDKiA na najbli¿sze lata s¹ uwzglêdniane budowy obwodnic Ska-

ryszewa i I³¿y?
4. Czy Ministerstwo Infrastruktury lub GDDKiA przewiduje mo¿liwoœæ dofinansowania remontu i mo-

dernizacji drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia ze œrodków unijnych lub
bud¿etowych?

Wojciech Skurkiewicz
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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 imieniu rolników i producentów rolnych zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o uporz¹dkowanie

kwestii zwi¹zanych z pokrywaniem szkód, które powoduje w uprawach rolnych zwierzyna, w tym zwie-
rzêta ustawowo chronione. Czêsto zdarza siê, ¿e szkody te obejmuj¹ znaczn¹ czêœæ plonów i dotycz¹ ró¿-
nych upraw na dzia³kach o zró¿nicowanej powierzchni. Z kolei odszkodowania, które rolnicy otrzymuj¹
od obwodów ³owieckich, s¹ symboliczne i nie pokrywaj¹ poniesionych strat.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mam pytania do Pana Ministra w zwi¹zku ze spotkaniem, które mia³em okazjê odbyæ z mieszkañcami

gminy I³ów w powiecie sochaczewskim.
Na jakim etapie jest proces ewentualnego ustanowienia na terenie wy¿ej wymienionej gminy obszaru

Natura 2000? Jak przebiega proces konsultacji w przedmiotowej sprawie? Kiedy zostan¹ podjête ostate-
czne decyzje? Czy by³y prowadzone konsultacje z przedstawicielami samorz¹du województwa mazowiec-
kiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnoœnie do przedmiotowej kwestii?

Warto przypomnieæ, ¿e Rada Gminy I³ów po zapoznaniu siê z wyst¹pieniem Pana Ministra zajê³a takie
stanowisko, ¿e ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny nale¿y wy³¹czyæ proponowane obszary z sieci Na-
tura 2000. W swojej uchwale Rada Gminy wskazywa³a miêdzy innymi, ¿e na tych obszarach prowadzona
jest intensywna gospodarka rolna i dzia³alnoœæ gospodarcza oraz ¿e zlokalizowana jest droga wojewódzka
nr 575, która bêdzie w najbli¿szym czasie gruntownie modernizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy I³ów wskaza³a tak¿e, i¿ proponowany obszar
Natura 2000 wp³ynie na wyd³u¿enie czasu realizacji i podniesienie kosztów ró¿nego rodzaju inwestycji
publicznych zwi¹zanych z budow¹ dróg i wodoci¹gów z racji koniecznoœci sporz¹dzania raportu na temat
oddzia³ywania danej inwestycji na œrodowisko.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mojego biura senatorskiego grupa mieszkañców gminy Pabianice z proœb¹ o interwen-

cjê w sprawie, ich zdaniem niejasnych, zasad i trybu wyw³aszczeñ gruntów przeznaczonych pod budowê
obwodnicy Pabianic i autostrady A4 oraz, ich zdaniem niejasnego, trybu wyp³aty odszkodowañ za grun-
ty, powoduj¹cego zasadne podejrzenie korupcji.

Z informacji przekazanych przez mieszkañców gminy wynika, i¿ raz GDDKiA proponuje bardzo wyso-
kie odszkodowanie, a w innym przypadku za grunt o podobnym usytuowaniu, uzbrojeniu czy te¿ warto-
œci u¿ytkowej proponuje du¿o ni¿sz¹ cenê. Co wiêcej, niektórzy w³aœciciele nie otrzymuj¹ do wiadomoœci
operatów szacunkowych swoich dzia³ek, a w przypadku tych, którzy otrzymuj¹, okazuje siê, i¿ przy wyce-
nie nie uwzglêdniono wielu aspektów maj¹cych ogromne znaczenie przy ustalaniu wartoœci gruntu, np.
istniej¹cego na dzia³ce drzewostanu, ogrodzenia, uzbrojenia dzia³ki, albo te¿ nie wziêto pod uwagê faktu,
¿e w wyniku wyw³aszczenia w³aœciciele bêd¹ mieli podzielone dzia³ki i do jednej z nich bêdzie utrudniony
dojazd, przez co znacznie obni¿y siê jej wartoœæ. Jednak¿e najwiêksze moje obawy budzi to, i¿ zapropono-
wane ceny wykupu s¹ bardzo niskie, znacznie ni¿sze od cen transakcji zawieranych w tym rejonie, co
wiêcej ceny te s¹ ni¿sze od cen zaproponowanych w³aœcicielom s¹siednich dzia³ek.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie obowi¹zuj¹cych zasad i trybu wyw³aszczeñ oraz przyznawania
odszkodowañ za grunty przeznaczone pod autostrady. Proszê tak¿e o informacje odnoœnie do przyjêtego
trybu ustalania i wyp³acania odszkodowañ w³aœcicielom dzia³ek po³o¿onych w miejscu, w którym ma
przebiegaæ obwodnica Pabianic. Czy zosta³a ustalona minimalna i maksymalna cena wykupu? Jeœli tak,
to jaki jest ten przedzia³? Jaki jest stan wyw³aszczeñ gruntów w gminie Pabianice w chwili obecnej? Czy
s¹ jakieœ spory z w³aœcicielami, którzy odmawiaj¹ sprzeda¿y? Jeœli tak, to proszê o szczegó³owe informa-
cje. Proszê tak¿e o informacje dotycz¹ce kwot wyp³aconych odszkodowañ poszczególnym w³aœcicielom
dzia³ek, jak równie¿ o szczegó³owe wyjaœnienie, z jakiego powodu nast¹pi³a zmiana pierwotnej lokalizacji
obwodnicy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Program „Owoce w szkole” ma przeciwdzia³aæ oty³oœci dzieci i zapobiegaæ chorobom powodowanym

nieodpowiedni¹ diet¹, co jest zjawiskiem coraz powszechniejszym we wspó³czesnej Europie, w tym nie-
stety tak¿e w Polsce. Taki program przygotowa³a Komisja Europejska. Bud¿et polskiego programu opie-
wa w pierwszym roku realizacji a¿ na 12,3 milionów euro. Wydawa³o siê wiêc, ¿e minister rolnictwa dosta-
je do rêki instrument, który z jednej strony bêdzie wp³ywa³ na prawid³owe kszta³towanie nawyków ¿ywie-
niowych dzieci, a w konsekwencji i ich rodziców, a z drugiej strony bêdzie powodowa³ zwiêkszone zapo-
trzebowanie na owoce i warzywa, co powinno s³u¿yæ polskiemu rolnictwu, program bowiem obejmuje
owoce i warzywa takie jak: jab³ka, gruszki, truskawki, marchew, ogórki, rzodkiewki, paprykê s³odk¹,
a tak¿e soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

Niestety, jak wynika z dostêpnych informacji, realizacja programu przebiega fatalnie. W tym semestrze
zosta³a nim objêta jedynie co czwarta szko³a, która zg³osi³a siê do programu (zg³osi³o siê ich 9,5 tysi¹ca,
a udzia³em w programie objêtych jest 2,5 tysi¹ca), i tylko 300 tysiêcy dzieci, a wiêc zaledwie co siódme
dziecko z tych, które powinny byæ nim objête.

Panie Ministrze, co siê takiego dzieje, ¿e nie jesteœmy w stanie wydaæ 12 milionów euro na sensowny
unijny program, który, jak widaæ, cieszy siê ogromnym zainteresowaniem? Czy nie jest tak, ¿e dostaw-
com postawiono zbyt du¿e wymagania, chc¹c p³aciæ za dostawy owoców symbolicznie i z ogromnym opóŸ-
nieniem?

Warzywa i owoce, co jest oczywiste, musz¹ byæ umyte, a niektóre, jak marchewka, ogórek, papryka,
pokrojone w s³upki i odpowiednio opakowane. Dostawy do szkó³ musz¹ odbywaæ siê cztery razy w tygo-
dniu, a warzywa i owoce musz¹ spe³niaæ wszystkie normy sanitarne odpowiedniego przygotowania i do-
starczania produktów spo¿ywczych. Za takie wymagania trzeba zap³aciæ, a Agencja Rynku Rolnego za-
proponowa³a niewiele ponad 1 z³ za jedn¹ porcjê, co powoduje wrêcz nieop³acalnoœæ tego przedsiêwziêcia.
Druga sprawa. Dostawcom zaproponowano terminy p³atnoœci, które maj¹ niewiele wspólnego z regu³ami
gospodarki rynkowej. Otó¿ dostawcy dostarczaj¹ warzywa i owoce przez ca³y semestr, a wiêc przez piêæ
miesiêcy, i dopiero potem mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem o refinansowanie do ARR, zaœ agencja ma kolejne
trzy miesi¹ce na dokonanie p³atnoœci. A wiêc za dostawê w pierwszym miesi¹cu semestru pieni¹dze
wp³ywaj¹ dopiero po oœmiu miesi¹cach. Niestety, takie zasady tylko zniechêcaj¹ do przystêpowania do
tego programu.

Czy realizuj¹c program w takim trybie, jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ jego oczekiwane cele? Mam tu na myœli
zarówno kszta³towanie prawid³owych nawyków ¿ywieniowych, jak i zapewnienie dodatkowych rynków zbytu
polskiemu rolnikowi. Na jakich szacunkach ARR opar³a swoj¹ ofertê cenow¹, wynosz¹c¹1 z³ za porcjê?

Wydawa³o siê, ¿e po pierwszych miesi¹cach realizacji tego programu, w zwi¹zku z widocznymi go³ym
okiem mankamentami, zreszt¹ powszechnie zg³aszanymi przez potencjalnych dostawców, urzêdnicy
sk³onni bêd¹ do dokonania zmian, które w drugim semestrze pozwol¹ realizowaæ ten program z wiêk-
szym rozmachem. Niestety, jest jeszcze gorzej, bo tylko zaostrzono zasady. Wnioski zwi¹zane z dostawa-
mi do szkó³ w drugim semestrze trzeba sk³adaæ do 16 listopada, a warunki dostaw nie uleg³y zmianie ani
na jotê. Tak wiêc i w drugim semestrze program bêdzie realizowany tylko w odniesieniu do 16% dzieci,
które mia³y byæ nim objête.

Podobne problemy w realizacji napotka³ program „Szklanka mleka”. Jego bud¿et zosta³ radykalnie
zmniejszony, w wyniku czego dzieci bêd¹ mog³y cieszyæ siê szklank¹ mleka w szkole tylko przez trzy dni
w tygodniu i przez osiem miesiêcy, a nie przez ca³y rok szkolny. Co wiêcej, coraz wiêcej mleczarni bio-
r¹cych dotychczas udzia³ w programie jest zniechêconych faktem przed³u¿ania siê terminów p³atnoœci za
produkty dostarczane do szkó³. Kolejnym ciosem dla funkcjonowania programu bêdzie prawdopodobnie
zmniejszenie dop³at do produktów o po³owê, mówi siê te¿ o prawdopodobieñstwie rezygnacji z dofinanso-
wania. Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, w roku szkolnym 2009/2010 program „Szklanka mle-
ka” mo¿e nie byæ realizowany, jeœli ARR nie zgromadzi na ten cel wystarczaj¹cej iloœci œrodków finanso-
wych.

Panie Ministrze! Dlaczego rozwa¿a siê rezygnacjê z realizacji programów, na które w znacznej wiêkszo-
œci otrzymujemy dofinansowanie z UE? Wielokrotnie mówi³o siê o tym, ¿e polskie spo³eczeñstwo nie nau-
czy³o siê jeszcze korzystaæ z funduszy UE. Jednak, jak pokazuje realizacja programów „Owoce w szkole”
i „Szklanka mleka”, taki z³y przyk³ad idzie z samej góry, tj. od rz¹du, który sam nie wykorzystuje przyzna-
nych œrodków. Czy Pan Minister nie dostrzega potrzeby wprowadzenia takich zmian, by programy te by³y
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realizowane bardziej efektywnie i by ich zasiêg by³ szerszy? Przecie¿ s¹ to programy d³ugofalowe i ich rze-
czywiste efekty bêd¹ widoczne dopiero za kilka lat, gdy objête tymi programami dzieci zaczn¹ postêpowaæ
w swoim doros³ym ¿yciu zgodnie z nabytymi nawykami i zwyczajami. A to oznacza zarówno korzyœci dla
spo³eczeñstwa – zmniejszenie ryzyko chorób cywilizacyjnych – jak i poprawê sytuacji w rolnictwie, bo-
wiem wiêksze zapotrzebowanie na owoce, warzywa i mleko na rynku krajowym jest równoznaczne z wiêk-
sz¹ op³acalnoœci¹ produkcji dla rolników zajmuj¹cych siê upraw¹ owoców i warzyw oraz produkcj¹ mle-
ka. Czy zdaniem Pana Ministra takimi dzia³aniami nie pokazujemy tylko, po raz kolejny zreszt¹, jak po-
trafimy marnowaæ stworzone nam szanse?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sejmowa debata z dnia 6 listopada bie¿¹cego roku w sprawie sytuacji polskich rolników potwierdzi³a

moje informacje o pog³êbianiu siê dysproporcji dochodów rolników w porównaniu do innych grup zawo-
dowych i o ich dramatycznej sytuacji dochodowej w roku bie¿¹cym, która niestety tylko potwierdza ten
stan. Moje obawy potwierdzaj¹ tak¿e wyniki badañ przeprowadzonych we wrzeœniu w gospodarstwach
województwa ³ódzkiego, miêdzy innymi w gospodarstwach, w których dominuje produkcja zbo¿owa. I tak
w przypadku pszenicy ozimej wartoœæ produkcji przy plonie 50 q i cenie 48 z³ za 1 q ³¹cznie z dop³atami
bezpoœrednimi to 3 009 z³. Koszty poœrednie, paliwa, ubezpieczenia, podatki i inne op³aty, nawozy, œrodki
ochrony roœlin, bez kosztów pracy rolnika, to 4 133 z³. Rolnik traci na 1 ha 1 124 z³. W przypadku ¿yta jest
to 1 384 z³ przy plonie 30 q i cenie 28 z³ za 1 q. W przypadku jêczmienia mamy stratê w wysokoœci 1 103 z³
przy plonie 40 q.

W zwi¹zku z powy¿szymi informacjami, które, jak wiem, nie s¹ odosobnione, pragnê zapytaæ Pana Mi-
nistra, czy zamierza wdro¿yæ plan dzia³ania na rzecz zdjêcia nadwy¿ek zbó¿ poprzez przeznaczenie ich na
bioetanol lub zapasy pañstwowe. Jeœli tak, to kiedy? Bo jak na razie jedyn¹ „pomoc¹” dla rolników w tej
kwestii by³a rada, by czekali na lepsze ceny. Ale, póki co, nie da³o to ¿adnych rezultatów, ¿adnych efek-
tów. Czy polski rz¹d zamierza podj¹æ, i kiedy to nast¹pi, akcjê zmierzaj¹c¹ do rzeczywistego wyrównania
poziomu dop³at dla rolników po 2013 r., co pozwoli³oby na czêœciowe zmniejszenie dysproporcji dochodo-
wych rolników w porównaniu do innych grup zawodowych?

Proszê Pana Ministra o szczegó³owe odniesienie siê do kwestii dochodów w rolnictwie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Czêsto mówi siê o zmowie cenowej zak³adów przetwórczych i innych podmiotów skupuj¹cych p³ody rol-

ne od rolników oraz o niewystarczaj¹cym stopniu zrzeszania siê producentów rolnych. Czy konsolidacja
zak³adów bran¿y rolno-spo¿ywczej, o której Pan Minister tak wiele mówi i zapewne jest jej gor¹cym zwolen-
nikiem, jest zdaniem Pana Ministra odpowiednim lekiem na niskie ceny skupu na przyk³ad owoców i mle-
ka? Wizja konsolidacji zak³adów bran¿y rolno-spo¿ywczej jest piêkna, ale jak na razie nie ma ¿adnych me-
chanizmów, które by tê konsolidacjê wspiera³y, co wiêcej, które by chroni³y przed jej skutkami producen-
tów rolnych. A jak wskazuj¹ podmioty rynkowe, jest to proces bardzo kosztowny, wymagaj¹cy wiele pracy,
i obarczony du¿ym ryzykiem ze wzglêdu na niestabilnoœæ rynków rolnych.

Proszê tak¿e Pana Ministra o informacje, czy by³y podejmowane przez Urz¹d Antymonopolowy czy inne
instytucje polskie lub unijne dzia³ania maj¹ce na celu zbadanie skutków konsolidacji (w kierunku mono-
polizacji) w postaci zmowy cenowej przy skupie p³odów rolniczych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Moje oœwiadczenie dotyczy budowy na terenie województwa podkarpackiego autostrady A4 oraz budo-
wy dodatkowego zjazdu z autostrady A4 w okolicach Pilzna.

Jednym z priorytetów inwestycyjnych na lata 2008–2012 przyjêtych przez rz¹d premiera Jaros³awa
Kaczyñskiego by³a budowa autostrady A4 na odcinku Tarnów–Rzeszów–Korczowa. Droga ta ma szcze-
gólne znaczenie dla dalszego rozwoju województwa podkarpackiego – chodzi o dostêp do terenów Polski
po³udniowo-wschodniej oraz dogodne po³¹czenie z Ukrain¹. Szybka realizacja budowy autostrady nabie-
ra te¿ wagi w kontekœcie wspólnej organizacji przez Polskê i Ukrainê Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
Euro 2012. Autostrada A4 stanie siê dla setek tysiêcy kibiców g³ówn¹ arteri¹, któr¹ bêd¹ chcieli udaæ siê
z Europy Zachodniej i Polski na Ukrainê.

Wa¿n¹ kwesti¹ jest równie¿ zapewnienie dobrego po³¹czenia autostrady A4 z sieci¹ dróg regionalnych
i lokalnych w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego. Zgodnie z przyjêtymi rozwi¹za-
niami, na podkarpackim odcinku autostrady A4 nie przewiduje siê usytuowania zjazdu i wjazdu w okoli-
cach Pilzna, tym samym brak jest zjazdu z autostrady w kierunku Jas³a, Krosna, Biecza i Gorlic. Brak ta-
kiego rozwi¹zania wywo³a ca³kowit¹ marginalizacjê wymienionych miast, a w konsekwencji spowoduje
zmniejszenie atrakcyjnoœci gospodarczej i turystycznej powiatów jasielskiego, kroœnieñskiego i gorlic-
kiego. Znacznie pog³êbia to wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê komunikacyjn¹ tej czêœci województwa podkar-
packiego i ma³opolskiego.

Niezwykle istotnym elementem przemawiaj¹cym za budow¹ dodatkowego zjazdu jest te¿ u³atwienie
ruchu tranzytowego i skrócenie trasy przejazdu w kierunku Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów. Niepo-
dwa¿alne jest twierdzenie, ¿e jedynym racjonalnym i najszybszym sposobem po³¹czenia planowanej au-
tostrady A4 z powiatami po³udniowymi jest zlokalizowanie dodatkowego zjazdu w wêz³ach JaŸwiny lub
Borowa, usytuowanych na pó³noc od Pilzna, umo¿liwiaj¹cego po³¹czenie z drog¹ krajow¹ nr 73 Wiœniów-
ka–Jas³o w kierunku po³udniowym. Do rozwa¿enia jest równie¿ koncepcja wykonania na tym odcinku
dodatkowych zjazdów poprzez planowane tzw. MOP, czyli Miejsca Obs³ugi Podró¿nych. Za rozwi¹zaniem
zak³adaj¹cym dodatkowy zjazd z autostrady A4 w okolicach Pilzna opowiada siê samorz¹d województwa
podkarpackiego, jak równie¿ samorz¹dy powiatów jasielskiego i kroœnieñskiego. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e utrzymanie i realizacja zjazdów z autostrady A4 w Krzy¿u ko³o Tarnowa i ¯yrakowie ko³o Dêbicy prze-
kreœla mo¿liwoœæ dogodnego po³¹czenia z autostrad¹ powiatów po³o¿onych w po³udniowej czêœci woje-
wództwa.

W zwi¹zku z przedstawionymi uwagami zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
1. Czy, zgodnie ze sk³adanymi deklaracjami, do 2012 roku zostanie wybudowana i oddana do u¿ytku

autostrada A4 na odcinku podkarpackim, do Korczowej (granica pañstwa)?
2. Czy mo¿liwe jest, a jeœli tak, to po spe³nieniu jakich warunków, usytuowanie dodatkowego zjazdu

z planowanej autostrady A4 w kierunku drogi krajowej nr 73 Wiœniówka–Jas³o, celem zapewnienia do-
stêpu do autostrady A4 miastom: Jas³o, Krosno, Biecz i Gorlice?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Zaj¹c

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
328 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 44. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do mojego biura senatorskiego, mieszcz¹cego siê w Jaœle przy ul. Jana Paw³a II 35, wp³ynê³y stanowis-
ka lokalnych samorz¹dów – Rady Powiatu w Jaœle, Rady Miejskiej Jas³a oraz w³adz gmin Krempna i Nowy
¯migród – w sprawie budowy zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa na rzece Wis³oce. W jednym z przes³a-
nych dokumentów podkreœlono, ¿e „kieruj¹c siê trosk¹ o rozwój miasta Jas³a i naszego regionu, Rada
Miejska Jas³a zwraca siê z apelem o ujêcie w ogólnokrajowych planach gospodarki wodnej budowy zbior-
nika wodnego K¹ty-Myscowa oraz zabezpieczenie odpowiednich œrodków z bud¿etu pañstwa i Unii Euro-
pejskiej”. Samorz¹dy lokalne zaznaczaj¹, ¿e budowa zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa pozwoli na wyeli-
minowanie zagro¿enia powodziowego dla mieszkañców, gospodarstw domowych, gruntów rolnych, in-
frastruktury komunikacyjnej na obszarze miasta Jas³a i znacznych obszarach naszego regionu poprzez
retencjonowanie wody. W konsekwencji w przysz³oœci wyeliminowana zostanie koniecznoœæ wydatkowa-
nia œrodków na akcje ratownicze w trakcie powodzi oraz na usuwanie jej skutków. Wa¿nym czynnikiem
przemawiaj¹cym za budow¹ zbiornika jest równie¿ zaspokojenie iloœciowego i jakoœciowego zapotrzebo-
wania na wodê pitn¹ dla Jas³a i s¹siednich miast.

Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e koncepcja budowy zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa powsta³a kilka-
dziesi¹t lat temu, a w ostatnich kilku latach poczynione zosta³y daleko posuniête przygotowania zmierza-
j¹ce do budowy zbiornika. Kwestia jej realizacji znalaz³a siê w „Programie ochrony przeciwpowodziowej do-
rzecza górnej Wis³y”, którego celem jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa powodziowego w dorzeczu górnej Wis-
³y poprzez efektywne planowanie i realizacjê œrodków ochrony. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w realizacjê
„Programu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wis³y” wpisuje siê ca³y system tworzonych i ju¿
zrealizowanych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych w po³udniowej czêœci Polski.

Budowa zbiornika K¹ty-Myscowa znalaz³a siê na liœcie podstawowych projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na lata 2007–2013, dotycz¹cych województwa
podkarpackiego. Projekt przeszed³ ca³¹ procedurê przewidzian¹ trybem ustawowym, a mianowicie uzys-
kano pozytywn¹ opiniê Ministerstwa Œrodowiska, wypowiedzia³ siê na ten temat wojewoda podkarpacki
i zarz¹d województwa. Projekt otrzyma³ te¿ opiniê Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, przepro-
wadzone zosta³y szerokie konsultacje spo³eczne, a Komisji Europejskiej przedstawiono informacjê o pro-
jekcie. Jednak na pocz¹tku 2008 r. projekt budowy zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa usuniêto z listy
podstawowych projektów indywidualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na la-
ta 2007–2013.

Maj¹c na uwadze przedstawione kwestie, zwracam siê do Pana Premiera z zapytaniem, czy rz¹d
PO-PSL zamierza, a jeœli tak, to w jakim terminie, realizowaæ budowê zbiornika retencyjnego
K¹ty-Myscowa, tak wa¿nego dla mieszkañców powiatu jasielskiego i dorzecza górnej Wis³y.

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji w sprawie likwidacji zadaniowej formy finansowania œwiadczeñ pielêg-
niarskich w podstawowej opiece zdrowotnej pod nazw¹ „pielêgniarska opieka domowa w POZ”.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po-
³o¿onych z interwencj¹ dotycz¹c¹ problematyki zwi¹zanej ze œwiadczeniami w ramach zadaniowej pod-
stawowej opieki zdrowotnej.

Zadaniowa forma finansowania œwiadczeñ pielêgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej, nazy-
wana pielêgniarsk¹ opiek¹ domow¹ w POZ, wprowadzona zosta³a przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w 2008 r. Jej celem by³o poszerzenie ograniczonej dostêpnoœci do opieki pielêgniarskiej pacjentom, któ-
rzy do tej pory korzystali ze œwiadczeñ pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej.

Obecnie pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna ma pod opiek¹ oko³o dwóch tysiêcy siedmiuset piêæ-
dziesiêciu pacjentów. Ze wzglêdu na liczne obowi¹zki wobec wszystkich pacjentów, a tak¿e niejednokrot-
nie rozleg³y teren pracy, swoj¹ pomoc ob³o¿nie i przewlekle chorym zmuszona jest ograniczaæ tylko do wy-
konania zleceñ lekarskich, na przyk³ad iniekcji, kroplówek, opatrunków. A pielêgniarka wykonuj¹ca
œwiadczenia w ramach pielêgniarskiej opieki domowej w POZ mia³a pod swoj¹ opiek¹ od piêciu do oœmiu
ciê¿ko chorych pacjentów i mog³a tym samym poœwiêciæ im tyle czasu, ile go potrzebowali z uwagi na swo-
je problemy zdrowotne. Dziêki czêstym wizytom w domu pacjenta mia³a równie¿ mo¿liwoœæ prowadzenia
profilaktyki powik³añ oraz szybkiego reagowania w przypadku pogorszenia siê stanu zdrowia pacjenta.
Ogromne znaczenie, nie tylko humanitarne, mia³a tak¿e pomoc œwiadczona opiekunom chorego, którzy
maj¹c zapewnion¹ profesjonaln¹ pomoc pielêgniarki, szybko w³¹czali siê w prawid³owy proces pielêgno-
wania chorych cz³onków swoich rodzin. Bez w¹tpienia by³a to wiêc najtañsza forma us³ug medycznych
œwiadczonych przewlekle i ob³o¿nie chorym, nie tylko dlatego, ¿e chory przebywa³ w swoim œrodowisku
domowym i nie istnia³a koniecznoœæ sprawowania ca³odobowej opieki medycznej, ale tak¿e dlatego, ¿e
efektem pracy pielêgniarek opieki domowej by³a mniejsza liczba ponownych hospitalizacji wynikaj¹cych
z pogorszenia siê stanu zdrowia i pog³êbiaj¹cej siê niepe³nosprawnoœci.

Taki model opieki zosta³ bardzo dobrze przyjêty przez pacjentów i ich rodziny, a tak¿e przez pielêgniar-
ki, które upatrywa³y w nim mo¿liwoœæ samodzielnoœci zawodowej i rozwoju zawodowego. Wiele pielêgnia-
rek zdecydowa³o siê na utworzenie w³asnych zak³adów opieki zdrowotnej, niejednokrotnie ponosz¹c przy
tym du¿e nak³ady finansowe, zaci¹gaj¹c kredyty lub pozyskuj¹c na przyk³ad fundusze unijne, co wi¹za³o
siê równie¿ z innymi, dodatkowymi zobowi¹zaniami. Nale¿y nadmieniæ, ¿e pielêgniarki by³y do takich
dzia³añ motywowane i nak³aniane przez ró¿ne organy pañstwowe, jak na przyk³ad Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz w³adze samorz¹dowe, zw³aszcza w odniesieniu do opieki
nad pacjentami przebywaj¹cymi w domach pomocy spo³ecznej.

Obecnie ta forma opieki zosta³a pominiêta w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Takie rozwi¹zanie odbiera
najbardziej potrzebuj¹cym cz³onkom spo³eczeñstwa niezbêdn¹ dla nich formê opieki, a ponadto ogranicza
zagwarantowan¹ ustawowo samodzielnoœæ zawodow¹ pielêgniarek, a wrêcz ich jej pozbawia.

Proponowane rozwi¹zania niezgodne s¹ tak¿e z ustaw¹ z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Art. 231 przywo³anej ustawy mówi, ¿e fundusz zape-
wnia ci¹g³oœæ udzielania œwiadczeñ zdrowotnych ubezpieczonym, tymczasem wprowadzone rozpo-
rz¹dzenie ministra zdrowia i decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia odbieraj¹ mo¿liwoœæ udzielania
œwiadczeñ tym pacjentom, u których by³y one do tej pory realizowane.

W konsekwencji zmiany te ogranicz¹ liczbê pacjentów, którzy dotychczas korzystali z opieki zadanio-
wej POZ, bowiem wielu z nich w œwietle nowych rozwi¹zañ nie bêdzie spe³niaæ przes³anek do zakwalifiko-
wania do domowej opieki d³ugoterminowej. W myœl rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia
2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgniarskich i opiekuñczych w ra-
mach opieki d³ugoterminowej, przepisy te znajd¹ zastosowanie jedynie wobec pacjentów, którzy w ocenie
opartej na skali Barthel otrzymali czterdzieœci punktów lub mniej i przez wiêcej ni¿ czternaœcie dni wyma-
gaj¹ realizacji co najmniej jednego ze œwiadczeñ okreœlonych w §9 ust. 2 rozporz¹dzenia, to jest: kroplo-
wego wlewu do¿ylnego wynikaj¹cego ze sta³ego zlecenia lekarskiego zwi¹zanego z prowadzonym proce-
sem leczenia; wykonywania opatrunków; karmienia przez zg³êbnik lub przez przetokê; pielêgnacji prze-
toki; za³o¿enia i usuniêcia cewnika na podstawie sta³ego zlecenia lekarskiego; p³ukania pêcherza moczo-
wego; pielêgnacji w zwi¹zku z za³o¿on¹ rurk¹ tracheotomijn¹.
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Problem ten dotknie w du¿ej mierze tak¿e pacjentów z domów pomocy spo³ecznej, bowiem tylko nieli-
czni bêd¹ siê kwalifikowaæ do opieki d³ugoterminowej, i tylko tacy zostan¹ objêci t¹ opiek¹.

Maj¹c na uwadze zapotrzebowanie spo³eczne na takie us³ugi, stwierdziæ nale¿y, i¿ teraz opieka d³ugo-
terminowa nie zaspokoi wszystkich potrzeb w zakresie zapewnienia pielêgnacji potrzebuj¹cym.

Proszê Pani¹ Minister o udzielenie informacji, czy rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ utrzymania w dotychcza-
sowych przepisach wprowadzonej w 2008 r. zadaniowej formy podstawowej opieki zdrowotnej, przy
uwzglêdnieniu zapotrzebowania spo³eczeñstwa na tê us³ugê.

Proszê równie¿ o odpowiedŸ, czy w razie likwidacji zadaniowej formy podstawowej opieki zdrowotnej
przewidywana jest inna, alternatywna forma opieki, która dawa³aby mo¿liwoœæ objêcia szerszej grupy pa-
cjentów konieczn¹ pomoc¹ pielêgniarsk¹.

Stanis³aw Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 44. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wpro-
wadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9 w lit. d w zdaniu wstêpnym wyrazy „zdanie trzecie” zastêpuje siê wyrazami „zdanie

czwarte”;
2) w art. 1:

a) w pkt 12, w art. 56a w ust. 3 skreœla siê wyraz „wyborcze”,
b) w pkt 14, w ust. 2 skreœla siê wyraz „wyborczego”,
c) w pkt 15, w art. 78b skreœla siê u¿yty po raz drugi wyraz „wyborczych”,
d) w pkt 22, w art. 87f w ust. 2 skreœla siê wyraz „wyborczego”,
e) w pkt 24 w lit. b, w ust. 1a skreœla siê wyraz „wyborczego”;

3) w art. 1:
a) po pkt 21 dodaje siê pkt 21a w brzmieniu:

„21a) w art. 87ea ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny byæ umieszczone na stronie internetowej komi-

tetu co najmniej do dnia podania przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ do wiadomoœci pub-
licznej w trybie okreœlonym w art. 87g ust. 6a sprawozdania wyborczego, o którym mowa
w art. 87g ust. 1.”;”,

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) w art. 87g:

a) po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Sprawozdanie wyborcze przedk³adane Pañstwowej Komisji Wyborczej podawane jest

przez ni¹ do wiadomoœci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni
od dnia z³o¿enia go Pañstwowej Komisji Wyborczej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Sprawozdania wyborcze komitetów Pañstwowa Komisja Wyborcza og³asza w Dzienniku

Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” po up³ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1.”;”;

4) w art. 1 w pkt 27 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w pkt 3 wyrazy „limity okreœlone” zastêpuje siê wyrazami „limit okreœlony”,”;

5) w art. 1 w pkt 28:
a) po lit. b dodaje siê lit.... w brzmieniu:

„...) pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a)pozyskuje lubwydatkujeœrodkikomitetuznaruszeniemzakazówokreœlonychwart. 87a,”,”,

b) w lit. c:
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pkt 2a - 2e” zastêpuje siê wyrazami „pkt 2b - 2e”,
– skreœla siê pkt 2a;

6) w art. 4 w pkt 13 w lit. a skreœla siê wyrazy „w zdaniu drugim”;
7) w art. 4 w pkt 17 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 18 w brzmieniu:

„18) w art. 203 skreœla siê wyrazy „, art. 202”.”;
8) w art. 5 w pkt 4 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:

„5) w art. 27s skreœla siê wyrazy „, art. 27f”.”;
9) w art. 7 wyrazy „14 dni” zastêpuje siê wyrazami „7 dni”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 9 poprawek.

Poprawki od pierwszej do ósmej maj¹ charakter redakcyjny. Doprecyzowuj¹, porz¹dkuj¹ i uzupe³niaj¹
regulacje uchwalone przez Sejm. Poprawka dziewi¹ta zmienia vacatio legis ustawy z czternastodniowej
na siedmiodniow¹.

Uchwalaj¹c poprawki nr 1, 4, 5 i 6 Senat uzna³ za zasadne skorygowanie nieprawid³owego wprowadze-
nia zmian do nowelizowanych ustaw. Poprawki nr 1 i 6 wskazuj¹ na w³aœciwe umiejscowienie zmian
w ramach nowelizowanej jednostki redakcyjnej. Poprawki nr 4 i 5 uwzglêdniaj¹ brzmienie przepisów
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadane ustaw¹ z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uwzglêdni³ wprowadzenie skrótu w art. 40a ustawy o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej na okreœlenie komitetu wyborczego.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 3, Senat uzna³ za konieczne jednoznaczne przes¹dzenie, ¿e sprawozdania
wyborcze komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich powinny byæ og³aszane „zbiorczo” w Dzien-
niku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, po up³ywie terminu na ich przed³o¿enie Pañ-
stwowej Komisji Wyborczej. Jednoczeœnie Senat uzna³ za uzasadnione publikowanie przez Pañstwow¹
Komisjê Wyborcz¹ ka¿dego z przedk³adanych sprawozdañ w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie
30 dni od z³o¿enia sprawozdania.

Poprawki nr 7 i 8 wykreœlaj¹ z katalogu czynów zabronionych, w stosunku do których stosuje siê prze-
pisy o postêpowaniu w sprawach o wykroczenia, czyny okreœlone w art. 202 ustawy – Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w art. 27f ustawy o bezpoœrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Wprowadzaj¹c poprawki, Senat uwzglêdni³ dokonan¹ noweliza-
cj¹ zmianê charakteru penalizowanych czynów z wykroczenia na przestêpstwo.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 9, Senat kierowa³ siê wskazan¹ przez Trybuna³ Konstytucyjny, w uzasadnie-
niu do wyroku z dnia 3 listopada 2006 r. (Sygn. akt K 31/06), zasad¹, zgodnie z któr¹ „koniecznoœæ zacho-
wania co najmniej szeœciomiesiêcznego terminu od wejœcia w ¿ycie istotnych zmian w prawie wyborczym
do pierwszej czynnoœci kalendarza wyborczego jest nieusuwalnym co do zasady normatywnym sk³adni-
kiem treœci art. 2 Konstytucji”. Skrócenie vacatio legis ma umo¿liwiæ, w ocenie Senatu, zarz¹dzenie wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po up³ywie szeœciu miesiêcy od wejœcia w ¿ycie ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Wybory s¹ bezpoœrednie; wyborcy wybieraj¹ Prezydenta Rzeczypospolitej bezpoœrednio.”;”;

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 5a skreœla siê wyrazy „zgodnie z przepisami niniejszej ustawy”;
3) w art. 1 w pkt 3, w art. 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci
albo orzeczenie organu rentowego bez wzglêdu na datê jego wydania, równoznaczne na mocy
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz o zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póŸn. zm.), mo¿e udzieliæ
pe³nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pe³nomocnictwem
do g³osowania”.”;

4) w art. 1 w pkt 3:
a) w art. 49c w ust. 2 skreœla siê zdanie trzecie,
b) w art. 49d w ust. 1 skreœla siê zdanie drugie;

5) w art. 1 w pkt 3, art. 49h otrzymuje brzmienie:
„Art. 49h. Minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej, po zasiêgniêciu opinii Pañstwowej

Komisji Wyborczej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owy tryb postêpowania w sprawie
sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania, wzory: wniosku o sporz¹dzenie aktu pe³no-
mocnictwa do g³osowania, zgody na przyjêcie pe³nomocnictwa do g³osowania i aktu pe³nomocni-
ctwa do g³osowania, a tak¿e wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporz¹dzonych
aktów pe³nomocnictwa do g³osowania, tak aby zapewniæ sprawnoœæ i rzetelnoœæ postêpowania
oraz wiarygodnoœæ aktu pe³nomocnictwa.”;

6) w art. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wyborach do ka¿dego z organów, o których mowa w ust. 1, g³osowaæ mo¿na tylko jeden raz.”,”;
7) w art. 2 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3 skreœla siê wyrazy „zgodnie z przepisami niniejszej ustawy”;
8) w art. 2 w pkt 2, w art. 40a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci
albo orzeczenie organu rentowego bez wzglêdu na datê jego wydania, równoznaczne na mocy
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz o zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póŸn. zm.), mo¿e udzieliæ
pe³nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pe³nomocnictwem
do g³osowania”.”;

9) w art. 2 w pkt 2:
a) w art. 40a skreœla siê ust. 5,
b) w art. 40c w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „, o którym mowa w art. 40a ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „po-

twierdzaj¹cego uznanie za osobê niepe³nosprawn¹ w stopniu, o którym mowa w art. 40a ust. 1”;
10) w art. 2 w pkt 2:

a) w art. 40c w ust. 2 skreœla siê zdanie trzecie,
b) w art. 40d w ust. 1 skreœla siê zdanie drugie;

11) w art. 2 w pkt 2, art. 40h otrzymuje brzmienie:
„Art. 40h. Minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej, po zasiêgniêciu opinii Pañstwowej

Komisji Wyborczej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owy tryb postêpowania w sprawie
sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania, wzory: wniosku o sporz¹dzenie aktu pe³no-
mocnictwa do g³osowania, zgody na przyjêcie pe³nomocnictwa do g³osowania i aktu pe³nomocni-



ctwa do g³osowania, a tak¿e wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporz¹dzonych
aktów pe³nomocnictwa do g³osowania, tak aby zapewniæ sprawnoœæ i rzetelnoœæ postêpowania
oraz wiarygodnoœæ aktu pe³nomocnictwa.”;

12) w art. 5 wyrazy „14 dni” zastêpuje siê wyrazami „7 dni”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpoœrednim wyborze wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta zasta³a rozpatrzona przez Senat na 44. posiedzeniu. W uchwale podjêtej
w dniu 19 listopada 2009 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy dwunastu poprawek.

Zasady techniki prawodawczej w § 87 ust. 1 nakazuj¹ zmieniaæ przepis ustawy poprzez przytoczenie
go w pe³nym nowym brzmieniu, choæby zastêpowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wy-
raz. W myœl tej zasady Senat przyj¹³ poprawki nr 1 i 61).

U¿yte w art. 1 pkt 2, w art. 5a i w art. 2 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3 stwierdzenie, ¿e wyborca mo¿e g³osowaæ
osobiœcie lub przez pe³nomocnika „zgodnie z przepisami niniejszej ustawy” nie niesie ¿adnej treœci nor-
matywnej. Jest oczywistym, ¿e je¿eli ustawy wyborcze okreœlaj¹ tryb g³osowania przez pe³nomocnika, to
w³aœnie ten tryb nale¿y stosowaæ. Dlatego Senat przyj¹³ poprawki nr 2 i 7.

Ustawa w brzmieniu przyjêtym przez Sejm przyzna³a uprawnienie do ustanowienia pe³nomocnika wybor-
czego wyborcom zaliczonym do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, z uwzglê-
dnieniem art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz o za-
trudnianiu osób niepe³nosprawnych. Tak sformu³owane kryteria wy³¹czaj¹ innych wyborców, którzy nie zo-
stali zaliczeni przez w³aœciwy organ orzekaj¹cy do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci, którzy jednoczeœnienie s¹osobami, októrychmowawart. 62ust. 1 i 2przytoczonejustawy, a s¹
osobami, których ustawodawca w innych sprawach traktuje na równi z osobami niepe³nosprawnymi. Senat
uznaj¹c, ¿e nale¿y umo¿liwiæ skorzystanie z instytucji pe³nomocnika do g³osowania wszystkim osobom
o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci, wprowadzi³ poprawki nr 3 i 8.

W art. 1 w pkt 3, w art. 49 c w ust. 2 i w art. 2 w pkt 2, w art. 40c w ust. 2 okreœlony jest tryb z³o¿enia wnios-
ku o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa. Ustawa przewiduje wydanie aktu pe³nomocnictwa na wniosek mo-
codawcy (zdaniapierwszeomawianychprzepisów).Zkolei ostatnie zdania tychprzepisówstwierdza, ¿ewnio-
sek powinien zostaæ przed³o¿ony przez mocodawcê lub osobê, której pe³nomocnictwo ma byæ udzielone.

Rodzi siê pytanie jak nale¿y rozumieæ zdanie trzecie tych przepisów. Od razu nale¿y odrzuciæ interpre-
tacjê tego zdania jako normy uprawniaj¹cej do wniesienia wniosku o sporz¹dzenie aktu pe³nomocni-
ctwa. Przytoczone zdania pierwsze art. 49c ust. 2 i art. 40c ust. 2 jednoznacznie przes¹dzaj¹, ¿e wniosek
mo¿e z³o¿yæ (wnieœæ) jedynie mocodawca.

Byæ mo¿e intencj¹ Sejmu by³o nakazanie mocodawcy dorêczenia wniosku osobiœcie lub przez po-
s³añca, którym mo¿e byæ tylko przysz³y pe³nomocnik. Taka interpretacja uniemo¿liwi³aby mocodawcy
skorzystanie z innego pos³añca, kuriera lub poczty. Trudno wskazaæ ratio legis takiej normy prawnej.
Ponadto instytucja pe³nomocnika wyborczego ma pomóc osobom o upoœledzonych mo¿liwoœciach po-
ruszania siê, dlatego ograniczenie sposobu dorêczenia wniosku by³oby w tym przypadku szczególnie
dolegliwe.

Brzmienie przepisów mo¿e sugerowaæ, ¿e wy³¹czona jest mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o sporz¹dzenie
aktu pe³nomocnictwa przez innego pe³nomocnika ni¿ osoba, której ma byæ udzielone pe³nomocnictwo do
g³osowania. Takie rozumienie tych przepisów równie¿ wydaje siê niezgodne z wol¹ ustawodawcy.

Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e jakiekolwiek ograniczenie mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o sporz¹dzenie
aktu pe³nomocnictwa przez mocodawcê jest niezasadne i uchwali³ poprawki nr 4 i 10.

Przepisy upowa¿niaj¹ce ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej, po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowej Komisji Wyborczej, do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owego trybu postêpowania
w sprawie sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania oraz wzorów niektórych dokumentów (art. 1
pkt 3, art. 49h i art. 2 pkt 2, art. 40 h) nie zawieraj¹ wytycznych dotycz¹cych treœci rozporz¹dzenia. Naruszaj¹
w ten sposób art. 92 ust. 1 Konstytucji. Senat, d¹¿¹c do usuniêcia tej wady, przyj¹³ poprawki nr 5 i 11.

Równie¿ przepis upowa¿niaj¹cy ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego do okreœle-
nia w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporz¹dzenia, wykazu doku-
mentów wydawanych przez w³aœciwe organy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej potwierdzaj¹cych
uznanie za osobê niepe³nosprawn¹ (art. 2 pkt 2, art. 40a ust. 5) nie zawiera wytycznych dotycz¹cych tre-
œci rozporz¹dzenia, przez co narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji. Nadto wydaje siê, ¿e przygotowanie takie-
go wykazu dokumentów nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na ró¿ne kryteria i sposoby opisu stopnia niepe³no-
sprawnoœci w poszczególnych pañstwach Unii Europejskiej. Z tego wzglêdu Senat uzna³ za w³aœciwe ba-
danie w konkretnych wypadkach, czy obywatel innego pañstwa Unii Europejskiej zosta³ uznany za osobê
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci. Powy¿sze uzasadnia poprawkê nr 9.
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1)
W ustawie pos³u¿ono siê jeszcze w jednym miejscu metod¹ nowelizacji polegaj¹c¹ na zast¹pieniu poszczególnych wyrazów,

a nie nadaniu przepisowi pe³nego nowego brzmienia. Dotyczy to przepisu art. 1 pkt 6, art. 88k. W tym przypadku jednak taka te-

chnika legislacyjna jest uzasadniona jednoczesnym procedowaniem nad inn¹ ustaw¹ zmieniaj¹c¹ ten sam przepis.



Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 listopada 2006 r. (Sygn. akt K 31/06) wska-
za³ na zachowanie szeœciomiesiêcznego terminu od wejœcia w ¿ycie istotnych zmian w prawie wyborczym
do pierwszej czynnoœci kalendarza wyborczego jako nieusuwalny co do zasady normatywny sk³adnik tre-
œci art. 2 Konstytucji. Aby umo¿liwiæ przeprowadzenie nastêpnych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z zastosowaniem instytucji pe³nomocnika do g³osowania, Senat skróci³ vacatio legis ustawy
z czternastu do 7 dni, przyjmuj¹c poprawkê nr 12.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

340 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów…



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471
oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie S¹downictwa
(Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z póŸn. zm.1)), wybiera:

senatora Leona Kieresa
do sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r.

Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 136, poz. 959 i Nr 227, poz. 1680, z 2008 r. Nr 72,

poz. 427 i Nr 96, poz. 621 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 157 i Nr 54, poz. 440.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie niewyra¿enia zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej
senatora Norberta Krajczego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w zwi¹zku z art. 108 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r.
Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z póŸn. zm.1)), nie wyra¿a zgody na
poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej senatora Norberta Krajczego za czyn okreœlony we wniosku
z dnia 21 wrzeœnia 2009 r. z³o¿onym przez oskar¿yciela prywatnego Krzysztofa Dudka.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135,

z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 144, poz. 1177.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednoczeœnieupowa¿niasenatorGra¿ynêSztarkdoreprezentowaniaSenatuwpracachnadprojektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks pracy

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.1)) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) uchyla siê art. 103;
2) po art. 103 dodaje siê art. 1031 – 1035 w brzmieniu:

„Art. 1031.
§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika rozumie siê zdobywanie lub uzu-

pe³nianie wiedzy i umiejêtnoœci pozostaj¹cych w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹, z inicjatywy
pracodawcy albo za jego zgod¹.

§ 2. Pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodowe przys³uguj¹ urlop szkoleniowy i zwol-
nienie z ca³oœci lub czêœci dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbê-
dny, by punktualnie przybyæ na obowi¹zkowe zajêcia oraz na czas ich trwania.

Art. 1032.
§ 1. Pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodowe przys³uguje urlop szkoleniowy w wy-

miarze:
1) 6 dni – dla pracownika przystêpuj¹cego do egzaminów eksternistycznych,

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.

Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,

poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.

Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,

poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610,

Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.

Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740,

Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 116, poz. 740, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958.



2) 6 dni – dla pracownika przystêpuj¹cego do egzaminu maturalnego,
3) 6 dni – dla pracownika przystêpuj¹cego do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawo-

dowe,
4) 10 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie

siê i przyst¹pienie do egzaminu dyplomowego.
§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela siê w dni, które s¹ dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cym go rozk³adem czasu pracy.
Art. 1033. Pracodawca mo¿e przyznaæ pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodowe dodatko-

we œwiadczenia, w szczególnoœci pokryæ op³aty za kszta³cenie oraz koszty przejazdu i podrêczników.
Art. 1034.

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnosz¹cym kwalifikacje zawodowe umowê okreœla-
j¹c¹ wzajemne prawa i obowi¹zki stron.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie mo¿e zawieraæ postanowieñ mniej korzystnych dla praco-
wnika ni¿ przepisy niniejszego rozdzia³u.

Art. 1035.
§ 1. Pracownik podnosz¹cy kwalifikacje zawodowe, który:

1) bezuzasadnionychprzyczynniepodejmiealboprzerwiepodnoszeniekwalifikacji zawodowych,
2) w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukoñczeniu, w terminie okreœ-

lonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie d³u¿szym ni¿ 3 lata, rozwi¹¿e stosunek pra-
cy za wypowiedzeniem albo z którym pracodawca rozwi¹¿e stosunek pracy bez wypowie-
dzenia z jego winy

– jest obowi¹zany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcê na ten cel w wysokoœci
proporcjonalnej do czasu pracy po ukoñczeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub
czasu pracy w czasie ich podnoszenia.

§ 2. Pracownik nie ma obowi¹zku zwrotu kosztów, o których mowa w § 1, mimo rozwi¹zania sto-
sunku pracy, je¿eli zosta³o ono spowodowane:
1) szkodliwym wp³ywem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzecze-

niem lekarskim wydanym w trybie odrêbnych przepisów, w razie gdy pracodawca nie prze-
niós³ go do innej pracy odpowiedniej ze wzglêdu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe
w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,

2) ciê¿kim naruszeniem przez pracodawcê podstawowych obowi¹zków wobec pracownika,
3) brakiem mo¿liwoœci dalszego zatrudnienia ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ lub utratê

zdolnoœci do wykonywania dotychczasowej pracy,
4) przeprowadzeniem siê pracownika do innej miejscowoœci w zwi¹zku ze zmian¹ miejsca za-

trudnienia ma³¿onka,
5) przeprowadzeniem siê pracownika do innej miejscowoœci ze wzglêdu na zawarcie zwi¹zku

ma³¿eñskiego z osob¹ zamieszka³¹ w tej miejscowoœci.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z póŸn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 pkt 90 otrzymuje brzmienie:
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2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,

poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,

poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,

poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,

Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7,

poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,

Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29,

poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252,

Nr 123, poz. 1291, Nr 151, poz. 1596, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r.

Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155,

poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,

poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353

i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793,

Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623,

Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r.

Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964,

Nr 125, poz. 1035 i 1037, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 168, poz. 1323.



„90) wartoœæ œwiadczeñ przyznanych zgodnie z odrêbnymi przepisami przez pracodawcê na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogólnego pracownika, z wyj¹tkiem wynagrodzeñ otrzy-
mywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnieñ z ca³oœci lub czêœci dnia pracy, przy-
s³uguj¹cych pracownikom podejmuj¹cym naukê lub podnosz¹cym kwalifikacje zawodowe,”.

Art. 3.

Do pracowników, którzy rozpoczêli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 103
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja wyroku opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 485 (dzieñ publikacji wyroku –
10 kwietnia 2009 r.). Pe³ny tekst wyroku, wraz uzasadnieniem – w OTK Z.U. z 2009 r. Nr 3A, poz. 28.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy – z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Art. 103 kodeksu pracy brzmi nastêpuj¹co: „W zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca u³at-
wia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych”.

Jest to przepis materialny, który nak³ada na pracodawcê obowi¹zek u³atwiania pracownikom podno-
szenie kwalifikacji zawodowych. Jednoczeœnie, przepis ten jest przepisem upowa¿niaj¹cym dwóch mini-
strów do wydania rozporz¹dzenia ustalaj¹cego zakres i warunki, na jakich pracodawca u³atwia praco-
wnikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Upowa¿nienie to pozbawione jest jednak wytycznych.

Art. 92 ust. 1 Konstytucji stanowi, i¿ „Rozporz¹dzenia s¹ wydawane przez organy wskazane w Konsty-
tucji, na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upowa¿nie-
nie powinno okreœlaæ organ w³aœciwy do wydania rozporz¹dzenia i zakres spraw przekazanych do uregu-
lowania oraz wytyczne dotycz¹ce treœci aktu”.

Upowa¿nienie zawarte w art. 103 kodeksu pracy okreœla organ w³aœciwy do wydania rozporz¹dzenia
(dwaj ministrowie), oraz bardzo ogólne okreœlenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania (zakres
i warunki u³atwiania pracownikom przez pracodawcê podnoszenia kwalifikacji zawodowych). Brak jest
natomiast wytycznych dotycz¹cych treœci tego aktu. Stwierdzenie, ¿e w zakresie i na warunkach ustalo-
nych przez Ministra (…) pracodawca u³atwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jest
niewystarczaj¹ce do wydania zgodnego z Konstytucj¹ aktu wykonawczego. Jest to odes³anie o charakte-
rze blankietowym”.

Wytycznychdotycz¹cych treœci owegoaktu trudno te¿doszukaæsiêw innychprzepisachkodeksupracy,bo-
wiemregulacjewnichzawarte (np.art.17)dotycz¹cepodnoszeniakwalifikacji zawodowychs¹zbytogólne.

Brak wytycznych – zdaniem TK – stanowi wystarczaj¹cy warunek uznania niekonstytucyjnoœci upo-
wa¿nienia, nawet je¿eli pozosta³e wymagania, o których mówi art. 92 Konstytucji, zostan¹ spe³nione.

2.2. Zakwestionowany przepis traci moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem 12 miesiêcy od dnia og³oszenia wy-
roku w Dzienniku Ustaw, to znaczy, ¿e ostatnim dniem jego obowi¹zywania jest 10 kwietnia 2010 r.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 31 marca
2009 r., kieruj¹c siê jego sentencj¹ oraz uzasadnieniem, proponuje siê w ustawie – Kodeks pracy uchyle-
nie art. 103 oraz dodanie art. 1031–1035.

Propozycja ta zak³ada uregulowanie w ustawie (a nie w rozporz¹dzeniu) i tylko w ustawie istotnych ele-
mentów stosunku miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem w zakresie ich praw i obowi¹zków zwi¹zanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Oznacza to zbêdnoœæ konstruowania upowa¿nie-
nia ustawowego do wydania rozporz¹dzenia.

Propozycja ma na celu uregulowanie w kodeksie tylko najwa¿niejszych spraw, zwi¹zanych z prawami
i obowi¹zkami stron, a wynikaj¹cych z udzielenia p³atnego urlopu szkoleniowego (zwolnienia) i ewentual-
nego przyznania innych œwiadczeñ. Szczegó³owe kwestie – zgodnie z potwierdzan¹ przez Konstytucjê zasa-
d¹ wolnoœci, w tym wolnoœci pracy (art. 30 i 65) – proponuje siê pozostawiæ woli stron wyra¿onej w umowie.

Pewna ustawowa regulacja jest jednak niezbêdna ze wzglêdu na zobowi¹zania prawnomiêdzynarodo-
we Rzeczypospolitej (konwencje MOP: nr 140 z 1974 r. dotycz¹ca p³atnego urlopu szkoleniowego i nr 142
z 1975 r. dotycz¹ca roli poradnictwa i kszta³cenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich).

Konwencj¹ nr 142 Rzeczpospolita zobowi¹za³a siê do wdro¿enia p³atnych urlopów szkoleniowych.
W kodeksie pracy nale¿a³o wiêc zobowi¹zaæ pracodawców do udzielenia pracownikowi podnosz¹cemu
kwalifikacje zawodowe p³atnego urlopu lub zwolnienia z ca³oœci lub czêœci dnia pracy. W porównaniu
z dotychczasowymi przepisami proponuje siê „urealnienie” zwolnieñ z ca³oœci lub czêœci dnia pracy. Za-
miast okreœlaæ je w dniach, zaproponowano by przys³ugiwa³y one „na czas trwania” zajêæ oraz „na czas
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niezbêdny by punktualnie na nie przybyæ”. Ponadto proponuje siê utrzymanie urlopów szkoleniowych na
przygotowanie siê i przyst¹pienie do egzaminów oraz na przygotowanie pracy dyplomowej.

Pozostawiono te¿ regulacjê dotycz¹c¹ zwrotu przez pracownika ponoszonych przez pracodawcê kosz-
tów urlopów, zwolnieñ i œwiadczeñ, w sytuacji gdy pracownik przerwie szkolenie lub rozwi¹¿e po takim
szkoleniu stosunek pracy. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e proponowany art. 1035 § 2 jest w zasadzie powtórze-
niem dotychczasowego § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia wydanego na podstawie zakwestionowanego upowa¿-
nienia ustawowego. Ustêp ten okreœla przypadki, w których pracownik, rozwi¹zuj¹c stosunek pracy, nie
ma obowi¹zku zwrotu kosztów szkolenia. Jednak¿e w porównaniu z dotychczasow¹ regulacj¹, dodano
kolejn¹ przes³ankê, która mimo rozwi¹zania przez pracownika stosunku pracy, zwalnia go z obowi¹zku
zwrotu kosztów szkolenia (art. 1035 § 2 pkt 2 – ciê¿kie naruszenie przez pracodawcê podstawowych obo-
wi¹zków wobec pracownika).

Projekt zrównuje te¿ regu³y dotycz¹ce urlopów i zwolnieñ pracowników, którzy podnosz¹ kwalifikacjê
tylko „za zgod¹” pracodawcy, z tymi, którzy podnosz¹ kwalifikacje „z inicjatywy” pracodawcy (zrównania
tego wymaga konwencja nr 142).

Niezbêdn¹ konsekwencj¹ proponowanej nowelizacji jest te¿ nowelizacja przepisów, które odsy³aj¹ do
przepisów wydanych na podstawie dotychczasowego art. 103 k.p. lub które reguluj¹ sprawy zwi¹zane
z kszta³ceniem zawodowym. Chodzi tu o art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych, który zwalnia z podatku wartoœæ œwiadczeñ przyznanych pracownikowi na naukê i kszta³cenie
zawodowe.

Zaproponowany przepis przejœciowy umo¿liwia kontynuacjê dotychczasowych szkoleñ i wynika-
j¹cych z nich zobowi¹zañ na „starych” zasadach. W przeciwnym przypadku mog³oby to oznaczaæ konie-
cznoœæ zmiany (renegocjacji) wielu umów.

4. Konsultacje

Uwagi do projektu zg³osili: Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwoœci, a tak¿e OPZZ, NSZZ Solidarnoœæ, Forum
Zwi¹zków Zawodowych, KPP Lewiatan i Konfederacja Pracodawców Prywatnych.

G³ówny Inspektor Pracy oraz Sekretarz KIE poinformowali w pismach, ¿e nie zg³aszaj¹ uwag.
Uwzglêdniono znaczn¹ czêœæ uwag Ministra Pracy, dotycz¹cych m.in. usuniêcia z projektu nazw ró¿-

nych form szkoleñ i studiów (formy szkolne, pozaszkolne, stacjonarne, niestacjonarne, zaoczne itp.) oraz
zrównania praw pracowników podnosz¹cych kwalifikacje „z inicjatywy” oraz „za zgod¹” pracodawcy.

Uwzglêdniono te¿ propozycje zwi¹zków pracodawców oraz zwi¹zków pracowników, by utrzymaæ regu-
lacjê, która wyraŸnie przewiduje „odpracowanie” przez pracownika kosztów szkolenia oraz okreœla mak-
symalny okres tego odpracowania.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 20, w ust. 1 w pkt 1 wyraz „, siedzibê” zastêpuje siê wyrazami „albo imiê i nazwisko, sie-

dzibê albo miejsce zamieszkania” oraz wyraz „, siedziby” zastêpuje siê wyrazami „albo imiona i na-
zwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania”;

2)wart.1wpkt29wlit.b,wust.1apowyrazach„energii elektrycznej”dodajesiêwyrazy „lubgazuziemnego”;
3) w art. 1 w pkt 35, w zdaniu drugim wyrazy „art. 171 ust. 1-3 i 5 i art. 171a” zastêpuje siê wyrazami „art.

171 ust. 1, 3 i 5”;
4) w art. 1 w pkt 40, w art. 183 w ust. 3 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem art. 188 ust. 3 – 7” oraz doda-

je siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Przepisy art. 188 ust. 3 – 7 stosuje siê.”;
5) w art. 1 w pkt 40, w art. 187 w ust. 6 wyrazy „zarz¹dzenia, na które nie przys³uguje skarga” zastêpuje

siê wyrazem „postanowienia” oraz wyrazy „odpis zarz¹dzenia” zastêpuje siê wyrazami „odpis posta-
nowienia”;

6) w art. 1 w pkt 40, w art. 198g w ust. 2 po wyrazach „czêœci I” dodaje siê wyrazy „w ksiêdze I”;
7) w art. 7 wyrazy „czasu wydania” zastêpuje siê wyrazami „dnia wejœcia w ¿ycie”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 7 poprawek.

Przepis art. 62 ust. 2a okreœlaj¹c minimaln¹ treœæ og³oszenia o zawarciu umowy przewiduje, ¿e zawie-
raæ bêdzie ono m.in. nazwê (firmê) albo imiê i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertê wybrano.
W przepisie tym przyjêto, i¿ wykonawca nie musi byæ przedsiêbiorc¹ i w zwi¹zku z tym, stanowi on nie tyl-
ko o firmie, ale równie¿ o imieniu i nazwisku wykonawcy (podobn¹ interpretacjê przyjêto w nowelizowa-
nym art. 66 ust. 2 i dodawanym art. 154b ust. 1) 1). Inaczej kwestia ta wygl¹da w art. 92 ust. 1, który doty-
czy zawiadamiania o wyborze najkorzystniejszej oferty. W ustêpie tym ustawodawca stanowi¹c o sposo-
bie zawiadamiania wykonawców przewiduje, i¿ w zawiadomieniu podaje siê m.in. nazwê (firmê) wyko-
nawcy, którego ofertê wybrano oraz nazwy (firmy) wykonawców, którzy z³o¿yli oferty. Z przepisu tego wy-
nika, i¿ wykonawc¹ mo¿e byæ wy³¹cznie przedsiêbiorca. W zwi¹zku z tym Senat uzna³ za konieczne skore-
lowanie przytoczonych regulacji tak, aby opiera³y siê one na analogicznym rozumieniu pojêcia „wyko-
nawca” (poprawka nr 1). Z punktu widzenia dokonywanej analizy wa¿ne s¹ przepisy ustawy – Kodeks cy-
wilny dotycz¹ce oznaczania przedsiêbiorców. Przepisy art. 432 - 436 Kodeksu cywilnego przes¹dzaj¹
o tym, ¿e przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹ oraz wskazuj¹, co jest firm¹ przedsiêbiorcy. Ponadto nale¿y
mieæ na wzglêdzie, i¿ zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoba fizyczna nie ma siedziby (nie mo¿na
mówiæ o siedzibie wykonawcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹; osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania).

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za zasadne rozszerzenie mo¿liwoœci zawierania umów na
czas nieoznaczony na us³ugi przesy³u lub dystrybucji gazu ziemnego. Senat przyj¹³, ¿e nie ma wystarcza-
j¹cych powodów na ró¿ne traktowanie przez ustawodawcê us³ug zwi¹zanych z przesy³em i dystrybucj¹
energii elektrycznej i gazu ziemnego wobec istnienia monopolu naturalnego o charakterze trwa³ym zaró-
wno na runku energii elektrycznej jak i rynku gazu ziemnego.

W dodawanym przepisie art. 165 ust. 2 zdanie drugie ustawodawca wskaza³, które przepisy dotycz¹ce
kontroli uprzedniej zamówieñ wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej znajd¹ zastosowanie
w odniesieniu do kontroli doraŸnej wszczêtej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie o wzajemn¹ relacjê przepisów wymienionych w dodawanym zda-
niu oraz przepisów zawartych w oddziale 2 - Kontrola doraŸna. W¹tpliwoœæ dotyczy w szczególnoœci tego,
czy zastosowanie przepisów wymienionych w dodawanym zdaniu wy³¹cza stosowanie analogicznych
przepisów dotycz¹cych kontroli doraŸnej. Porównanie regulacji wskazanych w dodawanym zdaniu oraz
zawartych w oddziale 2 - Kontrola doraŸna prowadzi do wniosku, ¿e ich zakresy w pewnym stopniu po-
krywaj¹ siê (odpowiednikiem art. 171 ust. 2 jest art. 166 ust. 2, odpowiednikiem art. 171a jest art. 167
ust. 1). Wobec tego powstaj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce w szczególnoœci tego, który przepis
bêdzie podstaw¹ wniesienia przez zamawiaj¹cego umotywowanych zastrze¿eñ od wyników kontroli
w przypadku kontroli doraŸnej wszczêtej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
art. 167 ust. 1, czy te¿ art. 171a. Nie powinno dochodziæ do sytuacji, w której podstaw¹ okreœlonego za-
chowania adresata normy s¹ dwa ró¿ne przepisy. Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ wyeliminowania wy¿ej
wskazanych w¹tpliwoœci przyjêto poprawkê nr 3.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 4 uznano za wskazane przes¹dzenie, w jakim znaczeniu ustawodawca pos³u-
¿y³ siê w nowelizowanym art. 183 ust. 3 formu³¹ „z zastrze¿eniem”. W poprawce przyjêto, i¿ celem usta-
wodawcy jest zagwarantowanie stosowania art. 188 ust. 3 – 7 w postêpowaniu dotycz¹cym rozpatrzenia
wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat podzieli³ opiniê Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Le-
wiatan” dotycz¹c¹ art. 187 ust. 6. W opinii tej podnoszono, i¿ wy³¹czenie kontroli s¹dowej w przypadku
zwrotu odwo³ania przez prezesa Krajowej Izby Odwo³awczej jest niezgodne z prawem wspólnotowym.
Zmiana przyjêta przez Senat ma na celu zapewnienie zgodnoœci art. 187 ust. 6 w nowym brzmieniu
z art. 2 ust. 9 dyrektywy Rady 89/665/EWG, w brzmieniu nadanym dyrektyw¹ 2007/66/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady. W œwietle dyrektywy w przypadku, gdy organy odwo³awcze nie maj¹ charakteru
s¹dowego wszelkie bezprawne œrodki podjête przez takie organy albo wszelkie uchybienia w wykonywa-
niu nadanych im uprawnieñ powinny podlegaæ kontroli s¹dowej. Spe³nienie tego warunku zapewni
zmiana przewidziana w poprawce, której konsekwencj¹ bêdzie wprowadzenie mo¿liwoœci wniesienia na
podstawie art. 198a ust. 1. ustawy skargi do s¹du na postanowienie o zwrocie odwo³ania.

Uwzglêdniaj¹c systematykê ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, a tak¿e zasady formu³owania
odes³añ okreœlone w rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
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1)
Definicja pojêcia „wykonawca” okreœla bardzo szeroki kr¹g podmiotów, które mog¹ nim byæ - s¹ to osoby fizyczne, osoby praw-

ne i jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Ustawa nie nak³ada obowi¹zku dopuszczania do postêpowania

jedynie przedsiêbiorców, co wiêcej warunek taki móg³by byæ uznany za ograniczenie uczciwej konkurencji. Zob. M. Stachowiak, J.

Jerzykowski, W. Dzier¿anowski, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III.



nale¿y w art. 198g ust. 2 precyzyjnie wskazaæ przepisy, do których ustawodawca odsy³a. W Kodeksie po-
stêpowania cywilnego czêœci podzielone s¹ w pierwszej kolejnoœci na ksiêgi, a dopiero póŸniej na tytu³y.
Maj¹c to na uwadze uchwalono poprawkê nr 6.

Ustawodawca czasowo utrzymuj¹c w mocy rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 193a nowelizo-
wanej ustawy przewiduje, i¿ zachowa ono moc do czasu wydania nowego rozporz¹dzenia na podstawie
art. 198 tej ustawy w brzmieniu nadanym rozpatrzon¹ ustaw¹. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e dzieñ wyda-
nia rozporz¹dzenia zasadniczo nie jest to¿samy z dniem jego wejœcia w ¿ycie (wydane rozporz¹dzenie mu-
si byæ bowiem opublikowane i powinno ono wchodziæ w ¿ycie ze stosownym okresem vacatio legis – stan-
dardowo 14-dniowym). Oznacza to, i¿ od dnia wydania rozporz¹dzenia na podstawie art. 198 do dnia jego
wejœcia w ¿ycie w systemie prawnym bêdzie luka w zakresie regulowanego tym rozporz¹dzeniem zakresu
spraw. Chc¹c unikn¹æ takich sytuacji ustawodawca w przepisach przejœciowych czasowo utrzymu-
j¹cych w mocy dotychczasowe rozporz¹dzenia zwyk³ pos³ugiwaæ siê formu³¹, i¿ zachowuj¹ one moc nie
tyle do dnia wydania nowych aktów wykonawczych, co do dnia ich wejœcia w ¿ycie. Uwzglêdniaj¹ tê prak-
tykê przyjêto poprawkê nr 7.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych

oraz niektórych innych ustaw 351



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o izbach lekarskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o izbach lekarskich, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 5 w pkt 11 skreœla siê wyrazy „, Rejestru Ukaranych Lekarzy”;
2) w art. 5 w pkt 22 wyrazy „szko³ami wy¿szymi” zastêpuje siê wyrazem „uczelniami”;
3) w art. 11:

a) w ust. 2 wyrazy „w przypadku okreœlonym w art. 40 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.)” zastêpuje siê wyrazami „w razie uzyskania przez praco-
wnika prawa do renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy”,

b) w ust. 3 po wyrazach „Kodeks pracy” dodaje siê wyrazy „(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn.
zm.)”;

4) w art. 15 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „a nie utraci³” zastêpuje siê wyrazami „je¿eli nie utraci³”;
5) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „z zarzutem” zastêpuje siê wyrazami „w przypadku”;
6) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okrêgowy s¹d lekarski dokonuje spoœród cz³onków tego s¹du wyboru przewodnicz¹cego i zastêp-
ców przewodnicz¹cego. Co najmniej jeden z zastêpców jest lekarzem dentyst¹.”;

7) w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „prowadzi” zastêpuje siê wyrazami „wykonuje czynnoœci sprawdzaj¹ce
i prowadzi”;

8) w art. 39 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazie „Lekarzy” dodaje siê wyrazy „i Lekarzy Dentystów Rzeczypospo-
litej Polskiej”;

9) w art. 49 w ust. 5 w pkt 17 i 18 skreœla siê wyraz „wy¿szej”;
10) w art. 50 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „o którym mowa” zastêpuje siê wyrazami „w zakresie, o którym mowa”;
11) w art. 100 wyrazy „Postêpowanie s¹dowe zakoñczone prawomocnym orzeczeniem s¹du lekarskiego” za-

stêpujesiêwyrazami „Postêpowanieprzeds¹demlekarskimzakoñczoneprawomocnymorzeczeniem”;
12) w art. 110 w ust. 1 po wyrazie „Lekarzy” dodaje siê wyrazy „i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zwany dalej „Rejestrem Ukaranych Lekarzy””;
13) w art. 113 w ust. 4 wyrazy „wy³¹czaj¹ce mediatora” zastêpuje siê wyrazami „w stosunku do mediatora”;
14) po art. 120 dodaje siê art. 120a w brzmieniu:

„Art. 120a.
1. Okrêgowe izby lekarskie s¹ nastêpc¹ prawnym dzia³aj¹cych do 1950 r. okrêgowych izb lekar-

skich oraz okrêgowych izb lekarsko-dentystycznych i s¹ uprawnione, je¿eli nie narusza to uja-
wnionego w ksiêdze wieczystej prawa w³asnoœci lub prawa u¿ytkowania wieczystego osób trze-
cich, do wystêpowania o zwrot nieruchomoœci stanowi¹cych w podanym okresie w³asnoœæ
tych podmiotów.

2. Okrêgowa izba lekarska wystêpuje o zwrot nieruchomoœci, je¿eli nieruchomoœæ jest niezbêdna
dla wykonywania jej zadañ.

3. Stwierdzenie, ¿e okrêgowa izba lekarska jest nastêpc¹ prawnym w³aœciciela nieruchomoœci,
w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie o zwrocie na rzecz okrêgowej izby lekarskiej nieruchomo-
œci nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodê.

4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawê wpisu w ksiêdze wie-
czystej.

5. Wnioski o wszczêcie postêpowania zg³asza siê do dnia 31 grudnia 2012 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 23 paŸdziernika 2009 r. o izbach lekarskich general-
nie maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy i uœciœlaj¹cy przyjête uregulowania, zmierzaj¹cy do poprawienia jasno-
œci i czytelnoœci ustawy. Poprawka nr 14 ma charakter merytoryczny.

Uporz¹dkowaniu terminologii ustawy w zakresie dotycz¹cym rejestrów prowadzonych w ramach za-
dañ samorz¹du lekarzy i lekarzy dentystów, s³u¿¹ poprawki nr 1, 8 i 12.

Poprawki nr 2 i 9 dostosowuj¹ terminologiê ustawy do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó¿n. zm.), zgodnie z któr¹ (por. jej art. 2 ust. 1 pkt 27 i art.
252) pojêciem w³aœciwym jest uczelnia (a nie: szko³a wy¿sza) oraz uczelnia medyczna (nie zaœ: wy¿sza
uczelnia medyczna).

Poprawka nr 3 eliminuje „piêtrowe” odes³anie do Kodeksu pracy, stwarzaj¹ce niejasnoœæ interpreta-
cyjn¹, wskazuj¹c wprost, o jak¹ sytuacjê chodzi w art. 11 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich.

Porz¹dkuj¹cy charakter maj¹ zmiany redakcyjne zawarte w poprawce nr 4 i 5.
Poprawkê nr 6 wprowadzono, aby wyeliminowaæ w¹tpliwoœci, dla których podmiotów, spoœród wymie-

nionych w art. 30 w ust. 1, wprowadzono wymóg bycia lekarzem dentyst¹. W tym zakresie ustawa odbie-
ga od zasady zawartej w przepisach art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1, podczas gdy poprawka
dokonuje ujednolicenia uregulowañ.

Wobec przyjêtego w ustawie bardzo szczegó³owego sposobu regulowania jej materii uznano za celowe
dokonanie uœciœlenia przepisów dotycz¹cych kompetencji rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej oraz
wskazanie, ¿e nale¿y do niego równie¿ prowadzenie czynnoœci sprawdzaj¹cych poprzedzaj¹cych wszczê-
cie postêpowania wyjaœniaj¹cego w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej (poprawka nr 7).

Nale¿a³o ponadto doprecyzowaæ odwo³anie do rejestru prowadzonego przez ZUS, na podstawie art. 56
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z póŸn. zm.), wskazuj¹c wprost na zakres da-
nych istotnych dla ustawy o izbach lekarskich (poprawka nr 10).

Uœciœlenia wprowadzaj¹ poprawki nr 11 (postêpowanie przed s¹dem lekarskim) i nr 13 (przepisy Ko-
deksu postêpowania karnego stosuje siê odpowiednio, dotycz¹ one sêdziego, nie mediatora).

Zdecydowano tak¿e o wprowadzeniu uregulowania, na podstawie którego okrêgowe izby lekarskie
uznaje siê nastêpc¹ prawnym okrêgowych izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych dzia³aj¹cych do
1950 r. (poprawka nr 14).

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o izbach lekarskich 353



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym

przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiad-
czeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 4 w ust. 1 wyrazy „szeœciu miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „36 miesiêcy”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³ugu-
j¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Wprowadzaj¹c poprawkê Senat uzna³ za zasadne wyd³u¿enie terminu na wznowienie postêpowania
dla osób, którym przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy odmówiono prawa do œwiadczeñ lub wyp³aty œwiad-
czeñ z 6 miesiêcy na 36 miesiêcy. Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e dopiero wyd³u¿ony termin pozwoli sko-
rzystaæ z mo¿liwoœci wznowienia postêpowania wszystkim uprawnionym.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

oraz ich rodzin oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym… 357



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 4 w pkt 2, w ust. 4 wyrazy „mo¿na powo³aæ tak¿e cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej” zastêpuje

siê wyrazami „mo¿na powo³aæ tak¿e osoby niebêd¹ce policjantami”;
2) w art. 7 w pkt 1, w ust. 5 po wyrazie „prokurator” dodaje siê wyrazy „kieruj¹cy jednostk¹ organizacyj-

n¹ prokuratury”;
3) w art. 8 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w art. 150 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Referendarza mianuje i rozwi¹zuje z nim stosunek pracy Minister Sprawiedliwoœci na wnio-

sek prezesa s¹du okrêgowego. Prezes s¹du okrêgowego, przed wyst¹pieniem z wnioskiem
o mianowanie referendarza s¹dowego, zasiêga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz
zwraca siê do w³aœciwego komendanta wojewódzkiego (Sto³ecznego) Policji o nades³anie infor-
macji o kandydacie. Informacje o kandydacie do objêcia stanowiska referendarza s¹dowego
uzyskuje siê i sporz¹dza na zasadach okreœlonych dla informacji o kandydacie do objêcia sta-
nowiska sêdziowskiego.”;”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê zosta³a rozpatrzona
przez Senat na 44. posiedzeniu.

W uchwale podjêtej w dniu 19 listopada 2009 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 3 poprawek.
Uchwalaj¹c poprawkê nr 1 Senat kierowa³ siê przekonaniem, ¿e o powo³aniu danej osoby na stanowis-

ko zastêpcy komendanta wojewódzkiego Policji i Komendanta Sto³ecznego Policji do spraw s³u¿b wspo-
magaj¹cych dzia³alnoœæ Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, nie powinien de-
cydowaæ jej status zawodowy (oficer Policji lub cz³onek korpusu s³u¿by cywilnej), lecz posiadane kwalifi-
kacje i wiedza merytoryczna, które bêd¹ stanowiæ o przydatnoœci na tym stanowisku.

Poprawka oznaczona nr 2, która precyzuje, ¿e w³aœciwym w sprawach zasiêgania informacji o kandy-
dacie na sta¿ urzêdniczy jest prokurator kieruj¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ prokuratury jest zdaniem Se-
natu konieczna dla usuniêcia w¹tpliwoœci interpretacyjnych, które mog³yby pojawiæ siê po wejœciu w ¿y-
cie przepisu, który uprawnia praktycznie ka¿dego prokuratora do dokonywania takich dzia³añ.

W ostatniej z poprawek, oznaczonej nr 3, Senat dostosowuje przepisy odnosz¹ce siê do zasiêgania in-
formacji o kandydacie na stanowisko referendarza s¹dowego do nowych przepisów reguluj¹cych kwestie
zasiêgania informacji o kandydacie na stanowisko sêdziego i prokuratora. Senat proponuje tê poprawkê
w celu zapewnienia uchwalanej nowelizacji waloru kompletnoœci.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê 361



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznejw Krakowie z bud¿etu pañstwa

oraz ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bud¿etu pañstwa oraz
ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do jej teks-
tu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „23 maja 1989 r.” zastêpuje siê wyrazami „17 maja 1989 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o finansowaniu
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bud¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañstwa do Ko-
œcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Przyjmuj¹c poprawkê Senat, skorygowa³ wskazan¹ b³êdnie datê ustawy o stosunku Pañstwa do Ko-
œcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 2 powinna byæ wskazana data 17 maja 1989 r. a nie
23 maja 1989 r.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej

w Krakowie z bud¿etu pañstwa oraz ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego 363



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osi¹ganych przez osoby fizyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych

oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 10b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe warunki i tryb stosowania oraz

sposób rozliczeñ umorzeñ zad³u¿enia z tytu³u przejœciowego wykupienia ze œrodków bud¿etu
pañstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1,
art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, a tak¿e sposób rozliczeñ z tytu³u umorzenia w ciê¿ar bud¿etu pañ-
stwa i z tytu³u wykupienia ze œrodków bud¿etu pañstwa odsetek skapitalizowanych, o których
mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, oraz z tytu³u zmniejszenia zad³u¿enia z tytu³u odsetek ska-
pitalizowanych oraz umorzenia zad³u¿enia z tytu³u odsetek przejœciowo wykupionych, o któ-
rych mowa w art. 11b, uwzglêdniaj¹c zapewnienie sprawnoœci udzielania pomocy pañstwa
w tym zakresie.”;”;

2) w art. 1:
a) w pkt 2 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 11b” dodaje siê wyrazy „i 11c” oraz dodaje siê art. 11c

w brzmieniu:
„Art. 11c. Z bud¿etu pañstwa przeznacza siê œrodki finansowe na sp³atê wierzytelnoœci banków z ty-

tu³u zmniejszenia zad³u¿enia z tytu³u skapitalizowanych odsetek, o których mowa w art. 11b.”,
b) w pkt 3, w art. 12b skreœla siê ust. 1.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o pomocy pañ-
stwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych i uchwali³ do niej 2 poprawki.

Senacka poprawka nr 1 stanowi konsekwencjê dodania do ustawy przepisu art. 11b. Poprawka ta roz-
szerza zakres przedmiotowy rozporz¹dzenia wydawanego na podstawie zmienianego przepisu.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2, Senat kierowa³ siê dyrektyw¹ okreœlon¹ w § 55 ust. 4 Zasad techniki pra-
wodawczej, zgodnie z któr¹ „podzia³ artyku³u na ustêpy wprowadza siê (…) w przypadku, gdy miêdzy zda-
niami wyra¿aj¹cymi samodzielne myœli wystêpuj¹ powi¹zania treœciowe (…)”. We wprowadzanym do
ustawy przepisie art. 12b taka sytuacja nie wystêpuje – ust. 1 odnosi siê do innego zakresu spraw ni¿ ust.
2 i 3. Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz dyrektywê wynikaj¹c¹ z Zasad techniki prawodawczej, Senat uzna³
za zasadne wyeliminowanie wskazanej powy¿ej niespójnoœci.

44. posiedzenie Senatu w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Miêdzynarodowej Konwencji
w sprawie zwalczania aktów terroryzmu j¹drowego,

przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2009 r. ustawy
o ratyfikacji Miêdzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu j¹drowego, przyjêtej
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r., przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

o og³oszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej

Od dwudziestu ju¿ lat jesteœmy œwiadkami od¿ywania wiêzi lokalnych i regionalnych. Bêd¹c obywate-
lami Europy i Œwiata, pozostajemy wci¹¿ przypisani do niepowtarzalnego miejsca kszta³tuj¹cego nasz¹
osobowoœæ – do naszej Ma³ej Ojczyzny. Rodzinna wieœ, miasteczko czy miasto s¹ nam bliskie i traktowane
uczuciowo.

�ród³em si³y Ma³ych Ojczyzn s¹ samorz¹dy lokalne i regionalne, przywracane od 1990 roku. Ich akty-
wnoœæ jest przejawem determinacji Polaków w d¹¿eniu do budowania demokratycznego ustroju, wspar-
tego na fundamentach spo³eczeñstwa obywatelskiego. Utworzenie instytucji samorz¹dowych – a wiêc
przekazanie wspólnotom samorz¹dowym istotnych uprawnieñ przypisanych dot¹d instytucjom i organi-
zacjom centralnym – da³o obywatelom wiarê we w³asne si³y oraz mo¿liwoœci kreowania najbli¿szego oto-
czenia.

Odtworzenie samorz¹dów w gminach i powiatach oraz powo³anie samorz¹dów wojewódzkich wywo³a-
³o niespotykane wczeœniej zaanga¿owanie spo³eczeñstwa podejmuj¹cego trud kszta³towania swoich Ma-
³ych Ojczyzn. Dziêki temu mo¿liwy okaza³ siê sukces odrodzonego samorz¹du, który sta³ siê oparciem
polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Osi¹gniêcia terytorialnych wspólnot samorz¹dowych w dzie-
dzinie tworzenia wiêzi spo³ecznych i odrabiania cywilizacyjnych zaniedbañ okaza³y siê szczególnym
wk³adem w budowê nowego ³adu demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

W zwi¹zku z dwudziest¹ rocznic¹ przeprowadzenia pierwszych wyborów do odrodzonego samo-
rz¹du terytorialnegoSenatRzeczypospolitej Polskiej og³asza rok2010RokiemDemokracji Lokalnej.

Wyra¿aj¹c uznanie wszystkim, którzy w swoich Ma³ych Ojczyznach podjêli dzia³ania dla dobra wspól-
nego, rozwoju lokalnej demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego, co potwierdzi³o sens reform ustrojo-
wych pañstwa, Senat Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wolê dalszego wzmacniania samorz¹dnoœci lo-
kalnej i regionalnej oraz wspierania inicjatyw temu s³u¿¹cych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o grach hazardowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy
o grach hazardowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . . 9
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senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski. . . . . . . . . . . . . 9
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 10
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Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 10
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senator S³awomir Kowalski . . . . . . 11
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 11
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 11
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 12

Wyst¹pienie prezesa Urzêdu Zamówieñ Pub-
licznych

prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 12
Zapytania i odpowiedzi

senator S³awomir Kowalski . . . . . . 16
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 16

prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 17
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 17
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 17
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 18
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 19
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 20
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 20
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 21
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 21
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 22
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 24
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 24
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 24
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . . 25
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 25
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 25
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 26
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 26
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 26
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 27
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 27

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 27
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 28
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 30
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 30
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 31

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie prezesa Urzêdu Zamówieñ Pub-
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prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 32

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej,

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 33



Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 33

Zapytania i odpowiedzi
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 34
senator S³awomir Kowalski . . . . . . 34
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 34
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 34
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 35
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 35
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 35
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 35
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 35
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 36
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 36
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 36
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 36
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 36

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 38
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 38
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 39
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Zamkniêcie dyskusji
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ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 43

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
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Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . . 44
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senator
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . . 49
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³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 73
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Socjalistycznych Republik Radzieckich
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senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 82

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 82
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