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Senat

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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.

Warszawa
2010 r.



1. Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu
TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.

2. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe,
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyj-
nych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbo-
wej oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach poby-
tu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania siê przez to terytorium.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Miê-
dzynarodowym Funduszu Walutowym dotycz¹cej wzmocnienia g³osu i ucze-
stnictwa w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjêtej przez Radê Gu-
bernatorów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2
w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz poprawki do umowy o Miêdzynarodowym Fun-
duszu Walutowym dotycz¹cej rozszerzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej Miêdzy-
narodowego Funduszu Walutowego, przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miê-
dzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹ nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie.

12. Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r.*

Porz¹dek obrad

57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8, 9  i 10 czerwca 2010 r.

* W debacie nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r. t³umaczenia oryginalnych wypowiedzi mówców zosta³y

z³o¿one kolorow¹ czcionk¹.

* Teksty z³o¿one kolorow¹ czcionk¹ s¹ t³umaczeniami orginalnych wypowiedzi mówców w.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Komisja Europejska – wiceprzewodnicz¹cy Maroš Šefèoviè

Prokuratura Generalna –  zastêpca prokuratora generalnego,
naczelny prokurator wojskowy Krzysztof Parulski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
– podsekretarz stanu Ludwik Kotecki
– podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Sportu i Turystyki – podsekretarz stanu Tomasz Pó³grabski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – minister Jerzy Miller





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 14 minut 03)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram piêædziesi¹te siódme posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹

senator Ma³gorzatê Adamczak oraz pana senato-
ra Przemys³awa B³aszczyka. Listê mówców pro-
wadziæ bêdzie pani senator Ma³gorzata Adam-
czak. Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie
miejsc.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
piêædziesi¹tego trzeciego posiedzenia stwierdzam,
¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protoko³y piêædziesi¹tego czwar-
tego, piêædziesi¹tego pi¹tego i piêædziesi¹tego
szóstego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regula-
minem Senatu, s¹ przygotowane do udostêpnie-
nia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów
nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to zostan¹ przyjête
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego siódmego posiedze-
nia obejmuje:

1. Informacja rz¹du na temat badania przyczyn
katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia
2010 r.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o sporcie.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz nie-
których innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Pañstwowej Inspek-
cji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk ob-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania siê przez to
terytorium.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Poprawki do Umowy o Miêdzynarodowym
Funduszu Walutowym dotycz¹cej wzmocnienia
g³osu i uczestnictwa w Miêdzynarodowym Fundu-
szu Walutowym, przyjêtej przez Radê Gubernato-
rów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego
Rezolucj¹ Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz
poprawki do umowy o Miêdzynarodowym Fundu-
szu Walutowym dotycz¹cej rozszerzenia dzia³alno-
œci inwestycyjnej Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego, przyjêtej przez Radê Gubernatorów
Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego Rezo-
lucj¹ nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny.

11. Debata nad programem prac Komisji Euro-
pejskiej na 2010 r.

Proponujê rozpatrzenie punktów czwartego,
siódmego oraz ósmego projektu porz¹dku ob-
rad, pomimo ¿e sprawozdania komisji w spra-
wie tych ustaw zosta³y dostarczone w terminie
póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regu-
laminu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uz-
nam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹
propozycjê.

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

Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkt: drugie czytanie projektu



ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka –
i rozpatrzenie go jako punktu drugiego. Ponadto
proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania do-
tychczasowego punktu drugiego: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o sporcie – i rozpatrzenie
go jako punktu przedostatniego. Jeœli nie us³yszê
g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê-
³a przedstawione propozycje.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.

Informujê, ¿e senatorowie Klubu Parlamentar-
nego Prawo i Sprawiedliwoœæ w dniu 28 maja
2010 r., zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sena-
tu, zg³osili wniosek o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: informacja prezesa Rady Ministrów na te-
mat sytuacji na terenach dotkniêtych powodzi¹ na
po³udniu Polski oraz dzia³añ podejmowanych
przez rz¹d w zakresie ochrony przeciwpowodzio-
wej oraz w sprawie pomocy mieszkañcom tych te-
renów. Po zasiêgniêciu opinii Konwentu Seniorów
podj¹³em decyzjê o w³¹czeniu tego punktu do po-
rz¹dku obrad nastêpnego posiedzenia Senatu.

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

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek
obrad piêædziesi¹tego siódmego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kaden-
cji.

Informujê, ¿e w dniu 10 czerwca bie¿¹cego ro-
ku rozpoczniemy obrady o godzinie 10.00 od prze-
prowadzenia debaty nad programem prac Komisji
Europejskiej na 2010 r. Program ten przedstawi
na forum Wysokiej Izby wiceprzewodnicz¹cy Ko-
misji Europejskiej, komisarz do spraw stosun-
ków miêdzyinstytucjonalnych i administracji,
pan Maroš Šeèfoviè.

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

Jutro, na wniosek Klubu Prawa i Sprawiedli-
woœci, o godzinie 19.00 zostanie zarz¹dzona
przerwa, jutro od 19.00 bêdzie przerwa w obra-
dach.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: informacja rz¹du
na temat badania przyczyn katastrofy samolotu
TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.

Witam obecnych na posiedzeniu ministra
spraw wewnêtrznych i administracji, pana Jerze-
go Millera, oraz zastêpcê prokuratora generalne-
go, naczelnego prokuratora wojskowego, pana
Krzysztofa Parulskiego.

Proszê ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji, pana Jerzego Millera, o zabranie g³osu
i przedstawienie informacji na temat badania
przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia
10 kwietnia 2010 r.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
10 kwietnia bie¿¹cego roku dosz³o do tragicz-

nego wypadku samolotu polskiej delegacji na lot-
nisku Smoleñsk Pó³nocny.

Wysoki Senat oczekuje informacji o toku ba-
dañ dotycz¹cych przyczyn i przebiegu wypadku.

Rozpocznê od strony formalnej… A mo¿e jeszcze
pozwol¹ pañstwo, ¿e rozpocznê od podziêkowañ. Dla
wszystkich z nas to by³y trudne chwile. ¯egnaliœmy
kolegów, a w wielu przypadkach, œmiem powiedzieæ,
przyjació³. ¯egnaliœmy osoby nie tylko znane z gazet
czy z telewizji, ale osoby, z którymi nieraz przez dwa-
dzieœcia lat pracowaliœmy rêka w rêkê, które ceniliœ-
my i których nam bardzo brakuje. I dlatego nie jest
³atwo teraz mówiæ o paragrafach, artyku³ach, kon-
wencjach czy zasadach dobrych praktyk doty-
cz¹cych badania wypadków lotniczych. Rz¹d polski
przyj¹³ zasadê, ¿e przede wszystkim mamy siê zao-
piekowaæ rodzinami ofiar. I tu chylê czo³a przed
wszystkimi, którzy zechcieli siê w³¹czyæ w to, co by³o
najwa¿niejsze: otoczenie opiek¹ najbli¿szych. Bar-
dzodziêkujê,bardzo jestemwdziêcznypañstwuza tê
serdecznoœæ, spontanicznoœæ i obecnoœæ naprawdê
u wszystkich i w ka¿dej chwili. Chcê te¿ bardzo po-
dziêkowaæ za atmosferê tamtych dni. Ja odbiera³em
telefony od moich odpowiedników z Europy i jeden
z nich powiedzia³: nie wiem, czy u mnie w kraju moi
rodacy potrafiliby tak siê zachowaæ w takich trud-
nych chwilach. Bardzo za to dziêkujê.

Przechodzê do sprawozdania z dotychczaso-
wych czynnoœci. Jak pañstwo wiedz¹, rz¹d polski
po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów
10 kwietnia bie¿¹cego roku podj¹³ decyzjê, po za-
poznaniu siê z ekspertyzami prawnymi, o skorzy-
staniu z ratyfikowanej przez Polskê konwencji
chicagowskiej, czyli umowy miêdzynarodowej, re-
guluj¹cej stosunki pomiêdzy stronami uczestni-
cz¹cymi w badaniu wypadku statków powie-
trznych. W najwiêkszym skrócie – regulacja ta do-
tyczy wzajemnych relacji pomiêdzy krajami: w³a-
œciwym dla miejsca zdarzenia, w³aœciwym dla
miejsca operatora, dla miejsca producenta i dla
miejsca rejestracji statku powietrznego. Nale¿y
przyznaæ i podkreœliæ, ¿e strona rosyjska w pier-
wszych godzinach i dniach wykaza³a chêæ
wspó³pracy i szukania takiego rozwi¹zania, które
by odpowiada³o obu stronom. Sytuacja nie by³a
komfortowa ze wzglêdu na brak szczególnej, dwu-
stronnej regulacji prawnej pomiêdzy Federacj¹
Rosyjsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, regulacji
adekwatnej do zdarzenia. I przyjêcie tego roz-
wi¹zania, które zosta³o wdro¿one, czyli pracy pod
rz¹dami konwencji chicagowskiej, z perspektywy
tych ju¿ blisko dwóch miesiêcy nale¿y uznaæ za
rozwi¹zanie nie tylko poprawne, ale wrêcz dobre
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z punktu widzenia interesu polskiego. Podstaw¹
takiej oceny jest przede wszystkim to, ¿e jest to
norma miêdzynarodowa stosowana powszechnie
w praktyce i przez swoj¹ powszechnoœæ dopraco-
wana we wszystkich szczegó³ach. Dotyczy to zaró-
wno udzia³u stron, jak i przebiegu badania, mo¿li-
woœci uwzglêdnienia ró¿nych stanowisk w trakcie
tego badania, przygotowania projektu raportu
koñcowego, prawa do wniesienia do tego raportu
uzasadnionych uwag, próœb czy uzupe³nieñ oraz
przejrzystoœci w formie publikowania raportu
koñcowego. A jest bardzo istotne, abyœmy mieli
gwarancjê, ¿e bêdziemy mogli zwieñczyæ badania
publicznym raportem. Praktyka miêdzynarodo-
wa wyraŸnie rozró¿nia okres procesu badawcze-
go, który jest procesem niejawnym, i procesu za-
poznawania stron z wynikami badañ oraz poda-
wania do publicznej wiadomoœci efektu koñcowe-
go, czyli wyników. Jak pañstwo z licznych publi-
kacji wiedz¹, konwencja ta zawiera za³¹cznik
nr 13, który wraz ze wszystkimi materia³ami in-
strukta¿owymi w formie przewodników, tak jak
powiedzia³em, po wielu latach jego stosowania
praktycznego, reguluje ka¿dy szczegó³ procesu.

Jak pañstwo wiedz¹, Rzeczpospolita Polska na
mocy tej konwencji ma swojego akredytowanego
przedstawiciela przy komisji Federacji Rosyjskiej
badaj¹cej ten wypadek. To jest norma, nie wy-
j¹tek. Akredytowany przedstawiciel ma prawo
i obowi¹zek byæ obecny przy wszelkich czynno-
œciach badawczych, w których, poprzez swoj¹
obecnoœæ, upatruje interes Polski, tak aby œledziæ
proces rozumowania cz³onków komisji, dowodze-
nia faktów, wys³uchania zaproszonych goœci ko-
misji czy uczestniczenia w przes³uchaniach osób,
które maj¹ informacje o przebiegu zdarzeñ. Akre-
dytowany przedstawiciel Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie mo¿e byæ niedopuszczony do ¿adnego
elementu procesu badawczego.

Jak pañstwo wiedz¹, na mocy prawa polskiego
wypadek lotniczy, w którym uczestniczy statek
powietrzny si³ zbrojnych, automatycznie impliku-
je powo³anie Komisji Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Pañstwowego, czyli niezale¿nie
od prawa miêdzynarodowego i niezale¿nie od fak-
tu, ¿e wypadek mia³ miejsce poza granicami Rze-
czypospolitej, na mocy art. 140 prawa lotniczego
nale¿a³o powo³aæ tê komisjê. Komisja zosta³a po-
wo³ana decyzj¹ nr 130, decyzj¹ ministra obrony
narodowej z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sk³adzie
dziewiêtnastoosobowym, na czele z przewodni-
cz¹cym, panem Edmundem Klichem. W zwi¹zku
z faktem, ¿e pan Edmund Klich zosta³ przedstawi-
cielem polskim akredytowanym przy komisji Fe-
deracji Rosyjskiej, z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji
przewodnicz¹cego. W dniu 28 kwietnia decyzj¹
nr 148 minister obrony narodowej powo³a³ mnie
na przewodnicz¹cego komisji. W dniu 5 maja de-

cyzj¹ nr 163 minister obrony narodowej uzupe³ni³
sk³ad komisji do trzydziestu czterech osób. Komi-
sja sk³ada siê w sumie z siedemnastu cz³onków
nosz¹cych mundur i siedemnastu cywili. To jest
rozwi¹zanie niestandardowe, ale ze wzglêdu na
specyfikê tego wypadku i ze wzglêdu na ogrom
procesu badawczego, który jest przed komisj¹, po
uzyskaniu akceptacji pana premiera Donalda
Tuska, sk³ad komisji zosta³ ustalony w liczbie
trzydziestu czterech osób.

Komisja polska, Komisja Badania Wypadków
Lotniczych, ma równie¿ obowi¹zek prowadzenia
swojej pracy w trybie niejawnym. Ten tryb wynika
z koniecznoœci zagwarantowania uczestnikom
procesu badawczego, zapraszanym przez cz³on-
ków komisji do sk³adania wyjaœnieñ i informacji
niezbêdnych do szukania prawdy o przebiegu
zdarzeñ, poczucia bezpieczeñstwa, ¿e ich wypo-
wiedzi, dowody, którymi dziel¹ siê z komisj¹, nie
zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci, gdyby
mia³y dzia³aæ na ich szkodê.

Proszê pañstwa, proces badawczy to nie pro-
ces, o którym pewnie pan prokurator bêdzie za
chwilê mówi³. Te dwa procesy s¹ równoleg³e, ale
niezale¿ne. Gdyby pan prokurator zapyta³ mnie
o coœ, co grozi mi konsekwencj¹, to mam prawo
odmówiæ udzielenia odpowiedzi. Komisja badaw-
cza nie zna instytucji odmowy odpowiedzi, ponie-
wa¿ nie feruje oskar¿eñ, tym bardziej nie feruje
wyroków, ale ma dowieœæ prawdy, a w zwi¹zku
z tym ka¿dy zapytany ma obowi¹zek z³o¿yæ do ma-
teria³ów komisji wszystkie informacje, które po-
siada, w formie swojego oœwiadczenia. To jest is-
totne dlatego, ¿e pañstwo czêsto nas pytaj¹
o przebieg procesu badawczego. Nam nie wolno
tego ujawniæ nie dlatego, ¿e chcemy kogoœ trzy-
maæ w niepewnoœci, tylko dlatego, ¿e dbamy o to,
¿eby ka¿dy, kto wie o czynnikach maj¹cych wp³yw
na przebieg zdarzeñ 10 kwietnia, otwarcie móg³
nas zapoznaæ ze swoimi wiadomoœciami.

Proszê pañstwa, ta komisja, jak powiedzia³em,
dzia³a w sposób niestandardowy. W zwi¹zku
z tym poprosi³em cz³onków komisji o zgodê na in-
ne zachowanie, ni¿ wskazywa³aby dotychczasowa
polska praktyka, a mianowicie o umo¿liwienie za-
poznawania spo³eczeñstwa z cz¹stkowymi usta-
leniami komisji. Jak pañstwo wiedz¹, komisja
polska nie zapoznawa³a dotychczas, z jednym wy-
j¹tkiem, z ustaleniami nikogo oprócz ministra ob-
rony narodowej. Tym razem chcemy dzia³aæ ina-
czej. Na pewno nie bêdziemy informowaæ o co-
dziennych wynikach naszej pracy, chcemy je-
dnak pañstwa poinformowaæ, ¿e nie bêdziemy
pracowali tylko i wy³¹cznie nad koñcowym rapor-
tem. Jesteœmy gotowi zapoznawaæ spo³eczeñstwo
z raportami cz¹stkowymi, je¿eli bêd¹ swoim za-
kresem obejmowaæ skoñczone fragmenty proce-
su badawczego.

Jak pañstwo zauwa¿yli, bezpoœrednio po tym
tragicznym wypadku wiele osób wiedzia³o, jaki
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by³ przebieg zdarzeñ, wiedzia³o, dlaczego tak
przebiega³y zdarzenia, zna³o winnych, zapada³y
ju¿ wyroki. To chyba nie jest najlepsze zachowa-
nie i to chyba nie jest to, czego spo³eczeñstwo od
nas oczekuje i ze wzglêdu na dobre imiê tych, któ-
rzy zginêli, i ze wzgl¹du na pewn¹ kulturê, która
obowi¹zuje w chwilach tragedii. Dlatego proszê,
aby pañstwo zechcieli podzieliæ zdanie komisji, ¿e
jedynym odstêpstwem od dotychczasowych regu³
jest mo¿liwoœæ publicznej dyskusji na temat fak-
tów, czyli tego, co komisja chce uczyniæ efektem
koñcowym: poinformowaæ o dowiedzionych fak-
tach, a nie tylko o zbiorze mo¿liwych hipotez,
z których czêœæ oka¿e siê prawdziwa, ale czêœæ,
choæby to by³a tylko jedna, bêdzie fa³szywa.

Relacje pomiêdzy komisj¹ polsk¹ i komisj¹ Fe-
deracji Rosyjskiej.

6 maja spotka³em siê z pani¹ Tatian¹ Anodin¹,
przewodnicz¹c¹ Miêdzypañstwowego Komitetu
Lotniczego, któremu to komitetowi Federacja Ro-
syjska powierzy³a prowadzenie tak zwanej komi-
sji technicznej. Strona rosyjska zosta³a powiado-
miona o powstaniu komisji polskiej i o zamiarze
wspólnego badania wypadku. WyraŸnie podkreœ-
liliœmy, ¿e nie jesteœmy ¿adn¹ konkurencj¹ dla
komisji powo³anej na podstawie konwencji chica-
gowskiej, ale jesteœmy komisj¹ pracuj¹c¹ równo-
legle, wed³ug w³asnego programu badawczego,
z w³asnymi pytaniami, na które chcemy odpowie-
dzieæ, i w¹tpliwoœciami, które chcemy rozwiaæ.

Strona rosyjska, tak jak powiedzia³em, ze
wzglêdu na obecnoœæ akredytowanego przedsta-
wiciela dzia³a w sposób otwarty wobec strony pol-
skiej, co wcale nie oznacza, ¿e w sposób, który jest
zgodny ze wszystkimi oczekiwaniami zwi¹zanymi
z dokumentami. Ale to jest normalne. Przed kilko-
ma dniami z panem pu³kownikiem Parulskim
mieliœmy okazjê – na mocy podpisanego memo-
randum – otrzymaæ w Moskwie od strony rosyj-
skiej wa¿ne dokumenty Ÿród³owe: kopie zapisów
z rejestratorów, które zosta³y odnalezione na
miejscu wypadku, a bêd¹ce na wyposa¿eniu sa-
molotu TU-154 M o numerze rejestracyjnym 101,
oraz stenogram pochodz¹cy z odczytu rejestrato-
ra, który nagrywa³ g³osy w kokpicie samolotu.
Mówiê o tym, poniewa¿ strona rosyjska wiele ty-
godni wczeœniej wiedzia³a o naszych oczekiwa-
niach zwi¹zanych z uzyskaniem tych¿e doku-
mentów, pañstwo te¿ czêsto pytali nas o te zapisy.
Nas jednak interesowa³o otrzymanie tych zapisów
nie tylko dla komisji, co by³o proste, ale i dla pol-
skiego spo³eczeñstwa, a to ju¿ takie proste nie by-
³o. Po wielu wypowiedziach przedstawianych pe-
wnym tonem, zawieraj¹cych oskar¿enia i wyroki,
uznaliœmy, ¿e nie ma innego wyjœcia, jak poprosiæ
o zgodê na opublikowanie jednego z dokumen-
tów. Jest on wa¿ny, bo zaprzecza wielu wczeœniej
us³yszanym hipotezom. W kolejnych dniach

w mediach pojawi³o siê wiele publikacji o œwiêtym
oburzeniu Federacji Rosyjskiej, o braku dotrzy-
mania s³owa itd., itd. Proszê pañstwa, nie, tak nie
by³o. Strona przekazuj¹ca prosi³a o przestrzega-
nie regu³ zapisanych w konwencji chicagowskiej,
a te regu³y s¹ jednoznaczne: posiedzenia i prze-
bieg pracy komisji s¹ niejawne, ale wolno naru-
szyæ tê niejawnoœæ, je¿eli przes³anki istotne dla
bezpieczeñstwa albo istotne dla pañstwa przema-
wiaj¹ za odst¹pieniem od niejawnoœci. Te warun-
ki s¹ nieostre, wiêc nic dziwnego, ¿e negocjacje
trwa³y d³ugo. Zakoñczy³o siê to tym, z czym pañ-
stwo w ostatni wtorek, tydzieñ temu mogli siê za-
poznaæ.

Pañstwo na pewno oczekuj¹ ode mnie deklara-
cji co do tempa pracy komisji. Ja móg³bym pañ-
stwu przedstawiæ strukturê komisji i zarysowany
harmonogram prac, ale je¿eli pan marsza³ek po-
zwoli, to poprosi³bym swojego zastêpcê, pana
pu³kownika Miros³awa Grochowskiego, który jest
pilotem i który od wielu, wielu lat zna procedury,
aby pañstwu przedstawi³, przynajmniej w zary-
sie…

Chcê pañstwa poinformowaæ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-

strze, jeœli bêd¹ pytania, to oczywiœcie umo¿liwiê
udzielenie odpowiedzi.)

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e nie jes-

teœmy sk³onni poœwiêciæ jakoœci pracy na o³tarzu
poœpiechu. Nie przyspieszymy pracy, dopóki
z pe³n¹ dok³adnoœci¹ nie rozpatrzymy wszyst-
kich w¹tków, z dok³adnoœci¹, na jak¹ tylko nas
staæ ze wzglêdów technicznych i ze wzglêdów in-
telektualnych. Nie zakoñczymy pracy, dopóki
nie uzyskamy wszystkich dokumentów Ÿród³o-
wych niezbêdnych do postawienia tezy koñco-
wej, która bêdzie, ¿e tak powiem, naszym spo-
jrzeniem na ca³oœæ zagadnienia. W zwi¹zku z tym
proszê o cierpliwoœæ, o wyrozumia³oœæ i o zaufa-
nie co do tego, ¿e praca toczy siê w mo¿liwie naj-
szybszym tempie, przy udziale naprawdê do-
brych zespo³ów eksperckich, które s¹ doprasza-
ne, je¿eli cz³onkowie komisji samodzielnie nie
mog¹ sobie poradziæ z dan¹ problematyk¹ ze
wzglêdu na kwestie techniczne. Jeszcze raz de-
klarujê, ¿e komisja przewiduje publikacjê rapor-
tów cz¹stkowych. Panie Marsza³ku, Wysoki Se-
nacie, bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê jeszcze pozo-

staæ, bo teraz mog¹ byæ pytania.
Do pytania zg³osi³ siê pan senator Bender.
Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Wyszed³ na kawê.)
Zapisaæ, tak?
Pan marsza³ek Romaszewski.
Proszê.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, moje w¹tpliwoœci przede wszy-
stkim dotycz¹ takiej kwestii.

Czy pañstwo do koñca s¹ zorientowani, co to
jest tak zwany MAK, czyli Mie¿gosudarstwiennyj
Awiacionnyj Komitiet? Zgodnie z tym, co ja wiem,
porozumienie miñskie, które powo³a³o MAK, nie
jest, a przynajmniej do niedawna nie by³o, ratyfi-
kowane przez parlament rosyjski – ani przez Du-
mê, ani przez Radê Federacji. A wiêc to jest doœæ
dziwna instytucja.

Drugakwestiadotyczy tego, ¿ebadaniewypadku
w konwencji chicagowskiej traktuje siê jako prero-
gatywê suwerennych pañstw. I kiedy pan minister
o tym mówi, to mówi pan równie¿ o suwerennych
prawach Rosji bêd¹cej suwerenem na terenie Smo-
leñska. W tym wypadku mamy do czynienia z insty-
tucj¹ miêdzynarodow¹, o której w konwencji chica-
gowskiej po prostu siê nie wspomina.

I wreszcie trzecia kwestia. MAK jest instytucj¹
komercyjn¹, która prowadzi równoczeœnie zada-
nie dotycz¹ce certyfikacji, badania wypadków, re-
jestracji itd., przejmuje czêœæ funkcji pañstwa.
I tutaj nasuwa siê pytanie, czy elementy naszych
samolotów TU-154 montowane podczas ró¿nych
napraw by³y atestowane przez tê instytucjê, która
teraz prowadzi œledztwo. Bo tu powstaje pewna
w¹tpliwoœæ, czy nie oka¿e siê na koñcu, ¿e to byli
piloci. I to s¹ moje pytania dotycz¹ce tej instytucji
i jej, powiedzia³bym, dosyæ niejasnego statusu.
Jeœli jeszcze uwzglêdni siê to, ¿e rodzina pani
Anodiny ma 45% udzia³ów w Transaero, a sama
pani Anodina – 3,25% udzia³ów, i ¿e Transaero
korzysta ze zni¿ek podatkowych, nie p³aci ce³…
Jest to bardzo szczególna instytucja powo³ana na
terenie by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Dziêkujê.

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

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Chcia³bym

poznaæ okolicznoœci, w których desygnowano pa-
na Edmunda Klicha jako polskiego przedstawi-
ciela do Miêdzypañstwowego Komitetu Lotni-
czego. W jaki sposób to siê odby³o?

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Bender, przepraszam uprzej-

mie, ale nie by³o pana wtedy, kiedy chcia³em panu
oddaæ g³os. W zwi¹zku z tym zosta³ pan zapisany…

(Senator Ryszard Bender: Jest kolejnoœæ, w do-
datku by³a taka tradycja, ¿e siê przesuwa…)

Nie. Takiej tradycji, Panie Senatorze, nie ma.
Zosta³ pan zapisany…

(Senator Ryszard Bender: Ja przypomnê kie-
dyœ, Panie Marsza³ku…)

Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Przypomnê…)
Panie Senatorze, jesteœmy w trakcie omawia-

nia bardzo wa¿nej sprawy. Niech pan tutaj nie…
(Senator Ryszard Bender: Wiem, ¿e jest wa¿na,

lepiej ni¿ pan. Zawsze podnosi³em jej wagê.)
Dziêkujê panu serdecznie.
Proszê kontynuowaæ, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: To jest dyktatura

marsza³ka!)

Senator Jan Dobrzyñski:
Mam jeszcze drugie pytanie, Panie Ministrze.

Pan marsza³ek mi przerwa³.
Chcia³bym równie¿ poznaæ okolicznoœci wybo-

ru konwencji chicagowskiej z roku 1944, w opar-
ciu o któr¹, ¿e tak powiem bardzo ogólnie, wyjaœ-
nia siê tê sprawê. Chodzi równie¿ o zabezpiecze-
nie terenu, gdzie zginêli najwy¿si przedstawiciele
pañstwa polskiego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, gdzie jest

protokó³ zabezpieczenia miejsca tragedii. Przed
kilkoma dniami polska opinia publiczna zosta³a
wstrz¹œniêta informacj¹, ¿e z konta pana Andrzeja
PrzewoŸnika zniknê³y pieni¹dze. Kiedy ludzie od-
wiedzaj¹cy miejsce katastrofy informowali, ¿e
znajduj¹ siê tam rzeczy tragicznie zmar³ych, jeden
z czo³owych polityków Platformy publicznie
stwierdzi³, ¿e to nie jest wielki problem. Tak wiêc
chcia³abym pana zapytaæ, czy to jest wielki pro-
blem i co w ogóle siê dzieje, jeœli chodzi o tê sprawê,
poniewa¿ jednego dnia minister Graœ wywo³uje
skandal miêdzynarodowy, a drugiego dnia prze-
prasza.

Drugie pytanie. Chcia³abym zapytaæ, Panie Mi-
nistrze, czy nie ma pan wra¿enia, ¿e pe³ni pan tu-
taj dwie funkcje, czyli z jednej strony ³¹czy pan
funkcjê ministra bêd¹cego szefem komisji, która
ma siê wypowiadaæ w tej sprawie i nadzorowaæ ca-
³¹ akcjê dotycz¹c¹ wyjaœnienia tego wypadku,
a z drugiej strony… W momencie, gdy nastêpowa³
wylot samolotu, równie¿ BOR powinien byæ o tym
zawiadomiony przez MSZ i poproszony o to, aby
zapewniæ spe³nienie wszelkich wymogów bezpie-
czeñstwa dla tych osób, które by³y w samolocie.
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Jak ta sprawa wygl¹da³a? Czy nie widzi pan tutaj
pewnych niedoci¹gniêæ ze swojej strony i ze stro-
ny MSZ?

Ostatnio pojawiaj¹ siê pog³oski, ¿e za sterami
TU-154 M siedzia³ genera³ B³asik. Chcia³abym za-
pytaæ o procedury obowi¹zuj¹ce w armii, które
dotycz¹ obecnoœci osób trzecich w kokpitach.
Chcia³abym równie¿ zadaæ pytanie, czy pani Ta-
tiana Anodina, nazywana caryc¹ rosyjskiego lot-
nictwa, przewodnicz¹ca Miêdzynarodowego Ko-
mitetu Lotniczego badaj¹cego katastrofê prezy-
denckiego samolotu jest oficerem KGB w stopniu
genera³a. Na razie tyle.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Chcia³bym przypomnieæ pañstwu senatorom –

zapomnia³em o tym powiedzieæ, ale wszyscy o tym
wiemy – ¿e pytania powinny trwaæ nie d³u¿ej ni¿
jedn¹ minutê.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Rozpocznê od kwestii dotycz¹cej instytucji

MAK. Proszê pañstwa, komisja badaj¹ca wypa-
dek lotniczy z 10 kwietnia jest komisj¹ Federacji
Rosyjskiej, a nie Miêdzypañstwowego Komitetu
Lotniczego i bardzo proszê, ¿ebyœmy te dwie kwe-
stie rozró¿niali. MAK jest instytucj¹ miêdzypañ-
stwow¹ wynajêt¹ przez Federacjê Rosyjsk¹ i nie
jest ¿adn¹ stron¹ dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla Rzeczypospolitej Polskiej stron¹ jest Federa-
cja Rosyjska. Jak pañstwo wiedz¹, tydzieñ temu
podpisa³em memorandum z panem premierem
Iwanowem, a nie z pani¹ Tatian¹ Anodin¹. Z pa-
ni¹ Tatian¹ Anodin¹ podpisa³em protokó³ techni-
czny zwi¹zany z przekazaniem konkretnych do-
kumentów. W zwi¹zku z tym proszê wyraŸnie roz-
ró¿niaæ te kwestie. Chodzi o komisjê Federacji Ro-
syjskiej, czyli naszego partnera, i przedstawiciel
Polski jest akredytowany przy tej komisji. Komi-
sja rosyjska uzna³a za w³aœciwe powo³anie komi-
sji technicznej, czyli swojej podkomisji – przepra-
szam, to jest kolokwializm, ale trzeba to tak na-
zwaæ – która w krajach Wspólnoty Niepodleg³ych
Pañstw z wyj¹tkiem… Przepraszam, jeden z kra-
jów, nie pamiêtam ju¿ który, nie nale¿y do tej miê-
dzypañstwowej instytucji…

(G³os z sali: Gruzja.)
Gruzja akurat nale¿y. I ta instytucja równie¿ na

zlecenia innych krajów wykonuje tego typu proce-
sy badawcze. Nie mnie oceniaæ, czy jest to najlep-

sza instytucja, jak¹ mog³a zaanga¿owaæ Federa-
cja Rosyjska, ale faktem jest to, ¿e jest to instytu-
cja znana nie tylko w tych krajach, które j¹ utwo-
rzy³y, ale równie¿ w Unii Europejskiej i w Stanach
Zjednoczonych. W zwi¹zku z tym nie jest to jakaœ
dziwna instytucja nikomu nieznana i prowadz¹ca
tego typu postêpowanie po raz pierwszy. Tak wiêc
wystêpuj¹ tutaj suwerenne pañstwa, a tymi su-
werennymi pañstwami s¹: Rzeczpospolita Polska
z jednej strony i Federacja Rosyjska z drugiej stro-
ny. MAK nie jest stron¹ relacji

(SenatorZbigniewRomaszewski: Alepodpisuje.)
Co do certyfikowania przez MAK, to tak, z tego

co wiem, zreszt¹ ze stron internetowych, jest to
instytucja, która ma prawo certyfikowaæ porty
lotnicze, ma prawo certyfikowaæ producentów,
nie certyfikuje natomiast – z tego, co mi wiadomo
– statków powietrznych, czyli zajmuje siê obiekta-
mi, a nie statkami powietrznymi. Ale moja wiedza
w tej materii daleko nie siêga. No, tak jak mówiê,
to nie jest partner dla Polski.

Okolicznoœci powo³ania pana Edmunda Kli-
cha. Proszê pañstwa, pan Edmund Klich zosta³
powo³any na przewodnicz¹cego polskiej komisji
cywilnej chyba w 2005 r. To nie by³ wybór na zasa-
dzie: w zwi¹zku z wypadkiem lotniczym szukamy
osoby, która bêdzie pe³ni³a tê funkcjê. Tak na-
prawdê ten wybór by³ automatyczny, to znaczy,
zosta³ powo³any cz³owiek, który od 2005 r. prze-
wodzi³ komisjom w³aœciwym do wypadków stat-
ków powietrznych lotnictwa cywilnego. W zwi¹z-
ku z tym nie nale¿y siê tu doszukiwaæ i wymyœlaæ
¿adnych innych przyczyn.

Dlaczego wybraliœmy konwencjê chicagowsk¹?
Ja ju¿ o tym mówi³em, ale powtórzê jeszcze raz.
Dlatego, ¿e nale¿y siê pos³ugiwaæ prawem miê-
dzynarodowym uznanym przez sto kilkadziesi¹t
pañstw, które ratyfikowa³y tê konwencjê. Sto kil-
kadziesi¹t pañstw uwa¿a, ¿e to rozwi¹zanie jest
najlepsze, bo gdyby tak nie uwa¿a³o, to po prostu
by jej nie stosowa³o. To jest konwencja, która pod-
dana jest pewnemu nadzorowi, jeœli chodzi o prze-
strzeganie regu³ przez IKO, instytucjê Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Ja siê dziwiê, ¿e w nie-
których naszych dyskusjach podwa¿amy w³aœci-
woœæ tego rozwi¹zania prawnego. Jest to powsze-
chnie stosowana praktyka. Ja zdajê sobie spra-
wê, ¿e w tej¿e praktyce miêdzynarodowej nieraz
strony odnosz¹ siê do bilateralnych umów uzu-
pe³niaj¹cych procedury. Owszem, tylko Polska
nigdy takiej procedury nie wypracowa³a. Dlacze-
go nie wypracowa³a – nie wiem, ale faktem jest, ¿e
10 kwietnia takiej procedury nie by³o i nie by³ to
najlepszy czas na rozpoczynanie debat o umo-
wach miêdzynarodowych. To by³ czas tragedii, to
by³ czas ¿a³oby, to by³ czas, kiedy trzeba siê by³o
zaj¹æ ludŸmi, a nie umowami miêdzynarodowy-
mi. Wobec tego nasz¹ pierwsz¹ powinnoœci¹ jest
korzystanie z uprawnieñ pañstwa, które przyjê³o
konwencjê chicagowsk¹ jako stosowan¹ w Pol-
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sce. I to staramy siê na co dzieñ robiæ. Czy pañ-
stwo myœl¹, ¿e gdybyœmy siê nie poddali konwen-
cji chicagowskiej, to mielibyœmy w Polsce steno-
gram? A na jakiej podstawie?

(Senator Ryszard Bender: Przyzwoitoœci.)
(Rozmowy na sali)
Rozumiem. Nie bêdê komentowa³.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Trzeba by³o wzi¹æ skrzynki, a nie ogl¹daæ kopie.)
A na temat pani Tatiany Anodiny – tego, czy jest

genera³em, czy nie – ja siê nie bêdê wypowiada³,
poniewa¿ ani opiniowanie, ani wyci¹ganie wnios-
ków w sprawie genera³ów Federacji Rosyjskiej nie
nale¿y do kompetencji ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji RP. Przyznam szczerze, ¿e ja
nie znam sukcesów zawodowych pani Tatiany
Anodiny wykraczaj¹cych poza zakres pe³nionej
przez ni¹ funkcji przewodnicz¹cej Miêdzypañ-
stwowego Komitetu Lotniczego.

Pytanie dotycz¹ce pana genera³a B³asika pozo-
stawiam bez odpowiedzi zgodnie z umow¹, któr¹
chcia³bym zawrzeæ z pañstwem, ¿e jako przewo-
dnicz¹cy komisji – a w zwi¹zku z tym poddany
wszystkim ustaleniom cz³onków komisji – nie bê-
dê siê wypowiada³ w ¿adnej takiej sprawie do cza-
su zakoñczenia prac komisji i ustalenia treœci ko-
munikatu koñcowego. Uwa¿am za niestosowne
tego typu domniemania. Na tym etapie badañ,
moim zdaniem, nie ma przes³anek, aby takie py-
tania stawiaæ i aby na takie pytania odpowiadaæ.

Proszê pañstwa, pos³u¿ê siê pewnnym przyk³a-
dem, ¿eby pañstwu pokazaæ z³o¿onoœæ sytuacji.
Na pewno wiêkszoœæ z pañstwa pozna³a ten steno-
gram. Ten stenogram mo¿na przeczytaæ. Ale czy
z tego stenogramu wynika, jakie by³o zachowanie
osób, które znajdowa³y siê kokpicie? Wczoraj wy-
powiedŸ pewnej osoby uœwiadomi³a mi, jak blisko
mo¿na byæ postawienia pochopnej tezy. To jest
zapis tego, co s³ysza³y mikrofony, a przecie¿ czêœæ
osób w kokpicie mia³a na uszach s³uchawki,
w zwi¹zku z czym nie s³yszeli tego, co s³ysza³y mi-
krofony, bo jak siê ma na uszach s³uchawki, to
s³yszy siê tylko to, co jest w s³uchawkach. Takich
niedopowiedzeñ jest tak du¿o i proces analiz musi
byæ tak dok³adny, tak wyczulony na wszelkie up-
roszczenia, ¿e ja bardzo proszê nie pytaæ mnie
o to, kto siedzia³ za jakimi sterami, bo nie odpo-
wiem, dopóki komisja wszystkiego nie ustali.
Skrzywdziæ kogoœ jest bardzo ³atwo, ale nieraz jest
to krzywda, której ju¿ nigdy nie da siê wymazaæ.

Co do mojej osoby i Biura Ochrony Rz¹du, to,
proszê pañstwa, Biuro Ochrony Rz¹du ma swoje
zadanie zwi¹zane z ka¿dym krokiem niektórych
osób zakwalifikowanych do tak zwanej grupy VIP.
Ja nie mam wystarczaj¹cych kwalifikacji – nie up-
rawnieñ, tylko kwalifikacji – aby zajmowaæ siê awio-
nik¹, aby zajmowaæ siê przygotowaniem pilota, aby
zajmowaæ siê stanem pogody itd. W zwi¹zku z tym

wewn¹trz naszej komisji jest podzia³ zadañ. Ja
mam obowi¹zki zewnêtrzne, mogê sobie pozwoliæ
na przyk³ad na skierowanie proœby do premiera
Iwanowa, aby zechcia³ mnie przyj¹æ i ¿ebyœmy mog-
li dyskutowaæ o pozyskaniu takiego czy innego do-
kumentu. Mnie jest ³atwiej prosiæ o takie spotkanie
ni¿ osobie, która nie jest ministrem w polskim
rz¹dzie. Ale ja nigdy bym siê nie odwa¿y³ podejmo-
waædyskusji z cz³onkamikomisji, którzy s¹wysoki-
mi specjalistami w ró¿nych dziedzinach zwi¹za-
nych z pracami komisji. Je¿eli jednak komisja bê-
dzie w swoim programie zajmowa³a siê prac¹ jakiej-
kolwiek instytucji mnie podleg³ej, to ja siê po prostu
wy³¹czê ze wszystkich czynnoœci zwi¹zanych z ta-
kim w¹tkiem. Na takiej samej zasadzie jak ka¿dy
urzêdnik w polskim pañstwie, gdyby z tytu³u za-
jmowanego przez siebie stanowiska mia³ siê zajmo-
waæ spraw¹, której rozstrzygniêciem jest zaintere-
sowany, ma obowi¹zek powiadomiæ swojego prze³o-
¿onego i wy³¹czyæ siê z tej sprawy. I gwarantujê pani
senator, ¿e tak by siê sta³o, gdyby komisja zajmo-
wa³a siê jakimkolwiek w¹tkiem zwi¹zanym z Poli-
cj¹, Stra¿¹ Graniczn¹, Biurem Ochrony Rz¹du czy
inn¹ instytucj¹, która jest mi podporz¹dkowana.

Co do protoko³u z miejsca tragedii – jak ju¿
pañstwa informowa³em, mamy akredytowanego
przedstawiciela przy komisji Federacji Rosyjskiej.
Akredytowany przedstawiciel ma prawo zapropo-
nowaæ stronie rosyjskiej udzia³ swoich ekspertów
i doradców, którzy uzupe³niaj¹ jego umiejêtnoœci.
W sumie na terenie Smoleñska i na terenie Mos-
kwy tych ekspertów polskich by³o ponad dwu-
dziestu. Ka¿dy zajmowa³ siê t¹ spraw¹, w której
by³ ekspertem. W zwi¹zku z tym znamy wiêkszoœæ
dokumentów, ale pani pyta o konkretny protokó³,
a tego konkretnego protoko³u nie znam. Je¿eli je-
dnak jest potrzeba, aby ten protokó³ by³ uwzglê-
dniony w pracach komisji, to na pewno bêdzie ona
nim dysponowaæ. Proszê pamiêtaæ o jeszcze jed-
nym wa¿nym elemencie naszego postêpowania.
Mianowicie polska prokuratura ma prawo, na
mocy tak zwanej pomocy prawnej, oczekiwaæ od
swojego odpowiednika Federacji Rosyjskiej do-
stêpu do niezbêdnych dokumentów potrzebnych
w procesie, który prowadzi prokuratura. W zwi¹z-
ku z tym kontakty rosyjsko-polskie maj¹ jak gdy-
by dwie p³aszczyzny – kontakty dwóch komisji
i kontakty dwóch prokuratur. Przep³yw doku-
mentów wystêpuje na obu tych p³aszczyznach.

Co do rzeczy ofiar tragedii. Proszê pañstwa, ja
siê spotyka³em z rodzinami wracaj¹cymi z Mos-
kwy i maj¹c za sob¹ kilka spotkañ, bêdê szanowa³
ka¿d¹ rzecz, która siê zachowa³a i któr¹ mo¿na
przywieŸæ do Polski. Ale prawd¹ jest równie¿ to, ¿e
miejsce zdarzenia jest bagienne, jest tam mokro,
a co wiêcej, pada³ tam – zdaje siê, ¿e dwa dni po
wypadku – ulewny deszcz. W zwi¹zku z tym nie-
które rzeczy trudno jest przywróciæ do takiego
stanu, aby mo¿na by³o przekazaæ je rodzinie. De-
cyzja zawsze nale¿y do rodziny – tak musi byæ –
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decyzja musi byæ indywidualna. I to trzeba usza-
nowaæ. Dla mnie s¹ to rzeczy bezcenne.

Mam nadziejê, ¿e odpowiedzia³em na wszystkie
pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Dobkowski. Poproszê o zadanie

pytania.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Ministrze, zacznê od pytania techniczne-

go. Czy eksperci zbadali, z jak¹ prêdkoœci¹ samo-
lot lecia³ tu¿ przed katastrof¹ i z jak¹ uderzy³
w ziemiê? Czy prawd¹ jest, ¿e ta prêdkoœæ by³a
znacznie poni¿ej 200 km/h, gdzieœ oko³o 160–
170 km/h? Bo tak s³ysza³em w mediach. Je¿eli
tak by³o, to samolot opada³ znacznie szybciej, ni¿
powinien. Z tego by wynika³o, ¿e silniki mog³y byæ
na przyk³ad zepsute, przesta³y mieæ ci¹g. A je¿eli
to jest nieprawda, to w takim razie podawane in-
formacje, i te dotycz¹ce prêdkoœci, i innych para-
metrów lotu, mog¹ byæ nieprawdziwe.

Pytanie drugie. Dlaczego w mediach ujawniano
przed odlotem sk³ad pasa¿erów tego samolotu, kto
bêdzie nim lecia³? Uwa¿am, ¿e to powinny byæ spra-
wy poufne, tym bardziej ¿e to by³y najwa¿niejsze
osoby w pañstwie, z g³ow¹ pañstwa i z drugim pre-
zydentem na czele. Nie powinno siê tego ujawniaæ,
a ktoœ to ujawni³, ktoœ jest za to odpowiedzialny.

Dlaczego w jednym samolocie by³o tyle bardzo
wa¿nych osób, które sprawowa³y tak wysokie
urzêdy cywilne i wojskowe? Czy wszyscy potracili
g³owy, ¿eby dopuœciæ do takiego lotu i zebraæ ich
w jednym samolocie? Przecie¿ w tych czasach jest
du¿e zagro¿enie terrorystyczne. Gdzie by³y s³u¿-
by, które powinny po prostu przewidywaæ takie
sytuacje, przewidywaæ, ¿e jest to du¿e zagro¿enie?

Mo¿e jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie za³at-
wiono z w³adzami Rosji – nie wiem, czy to jest w ogó-
le mo¿liwe – ¿eby na lotnisku w Smoleñsku byli pol-
scy kontrolerzy lotu? Gdyby to okaza³o siê niemo¿li-
we, to jabymtakiegosamolotuniepuszcza³. Jest je-
szcze taka sprawa, ¿e polskie s³u¿by specjalne nie
dokona³y niezbêdnych sprawdzeñ lotniska i sytua-
cji bezpieczeñstwa, a przede wszystkim wie¿y kon-
trolnej. By³ tam funkcjonariusz bezpieczeñstwa
strony rosyjskiej, a nie by³o takiego funkcjonariu-
sza ze strony polskiej. Na razie dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Prosi³bym o prze-

strzeganie czasu. Ponad dwie minuty zadawa³
pan pytanie.

Pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Ministrze! Mam dwa pytania.
Pierwsze. Czy konwencja chicagowska dotyczy

samolotów wojskowych?
I drugie pytanie. Jaki by³ status wizyty prezy-

denta Lecha Kaczyñskiego w Rosji i kto ze strony
polskiej ten status ustala³? Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, bêd¹ trzy krótkie pytania.
Pierwsze. S³yszymy czêsto, równie¿ z pana ust, ¿e

wspó³praca miêdzy stron¹ polsk¹ i rosyjsk¹ jest bar-
dzo dobra i ¿e polscy przedstawiciele uczestnicz¹ we
wszystkich czynnoœciach, które s¹ prowadzone.
Chcia³bym spytaæ, czy wszyscy kontrolerzy tej wie¿y
w Smoleñsku zostali przes³uchani i czy w tym prze-
s³uchaniu, tak jak nas zapewniaj¹, bra³ udzia³
przedstawiciel Polski. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Chcia³bym spytaæ – poniewa¿
czêsto s³yszeliœmy te¿ tak¹ informacjê, ¿e polska
strona sk³ada³a wnioski o pomoc prawn¹ – czy
jest prawd¹, ¿e z³o¿ono cztery takie wnioski i ¿a-
den z nich do dzisiaj nie zosta³ rozpatrzony.

I trzecie pytanie. Chodzi mi o wyjaœnienie sprawy
sekcji zw³ok ofiar tej tragedii, poniewa¿ tutaj te¿ ró¿-
ne informacje na ten temat do nas dociera³y. Naj-
pierw by³o mówione, ¿e ¿adnej sekcji nie by³o, a póŸ-
niej dowiedzieliœmy siê, ¿e takie sekcje zw³ok by³y
przeprowadzane, ale przeprowadzali je tylko i wy-
³¹cznie Rosjanie, nie informuj¹c o tym rodzin ofiar,
i wyników tych sekcji zw³ok nie znamy. Czy jest pra-
wd¹, ¿e takie sekcje by³y robione przez Rosjan i tych
wynikówsekcji zw³oknie znamy?Dziêkujêbardzo.

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

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Proszê nie

zadawaæ mi pytañ szczegó³owych, dotycz¹cych
przebiegu zdarzeñ na pok³adzie samolotu, ponie-
wa¿ ju¿ powiedzia³em, ¿e nie odpowiem na te py-
tania, wiêc proszê pañstwa o przyjêcie takich re-
lacji wzajemnych. Na razie badamy to, dok³adaj¹c
wszelkich starañ, aby te badania by³y dok³adne.
Przyjdzie czas, ¿e podzielimy siê wynikami tych
badañ.
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(Senator Ryszard Bender: Kiedy ten czas przy-
jdzie? Za rok?)

W chwili obecnej nie podam danych, dlatego ¿e
dane cz¹stkowe mog¹ prowadziæ do œlepego za-
u³ka. W zwi¹zku z tym nie powiem, z jak¹ prêdko-
œci¹ lecia³ samolot tu¿ nad ziemi¹.

Pyta pan senator…
(Senator Ryszard Bender: Ok³amywanie naro-

du.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Bender, bardzo pana proszê

o uszanowanie tej debaty.
(Senator Ryszard Bender: Proszê te¿ uszano-

waæ Zwischenruf, bo to jest normalna praktyka
parlamentarna na œwiecie.)

(Poruszenie na sali)
Proszê o spokój.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Pyta pan senator, dlaczego ujawniono w me-

diach sk³ad pasa¿erów. Proszê pañstwa, lot tym
samolotem by³ wyró¿nieniem. Informacja o tym,
kto leci do Katynia, nie by³a poufna. Przecie¿ to
nie by³ lot przypadkowy, to by³a oficjalna polska
delegacja lec¹ca na obchody wa¿nego wydarzenia
historycznego. Nie wiem, sk¹d wiedzia³y media,
ale mnie wcale nie dziwi to, ¿e media chcia³y wie-
dzieæ, kto dost¹pi³ zaszczytu, prawa do brania
udzia³u w tym przelocie.

Dlaczego by³o tak du¿o wa¿nych osób na pok³a-
dzie? Dzwoni³em do moich kolegów w innych pañ-
stwach z pytaniem, czy u nich te¿ mog³oby siê tak
zdarzyæ, czy jest prawo, które mówi, ¿e nie wolno.
Nie ma prawa. Dlaczego? Przecie¿ zostali zapro-
szeni, sam nikt siê na pok³ad tego samolotu nie
dosta³, wtargniêæ nieuprawnionych tam nie by³o.

Co do polskich kontrolerów lotu powiem, ¿e ja
nie wiem, czy pañstwo byliby sk³onni wpuszczaæ
rosyjskich kontrolerów lotu na wojskowe lotnisko
w Polsce. Obawiam siê, ¿e gdybym postulowa³ ta-
kie rozwi¹zanie, to pañstwo by powiedzieli, ¿e chy-
ba powinienem byæ szefem innego ministerstwa.

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze, kto
by nas o to pyta³? Wszyscy wyrazilibyœcie zgodê…)

(Poruszenie na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, komentarze to w dyskusji. Pan senator Do-
bkowski. Tak?)

Ja proszê o to, ¿eby pañstwo przyjêli do wiado-
moœci, ¿e l¹dowanie nast¹pi³o na lotnisku woj-
skowym, a nie na lotnisku cywilnym.

Pytanie, czy konwencja chicagowska dotyczy
samolotów wojskowych. Z punktu widzenia pra-
wa miêdzynarodowego wypadek nie ma charakte-
ru wypadku statku powietrznego wojskowego,
poniewa¿ nie wykonywa³ operacji wojskowej. Wy-
konywa³ on operacjê cywiln¹, by³ zg³oszonym
przelotem pasa¿erskim z Warszawy do Smoleñ-
ska. Nie jest istotne, kto jest operatorem, istotny
jest cel, jaki by³ realizowany. Celem by³o przemie-
szczenie dziewiêædziesiêciu szeœciu osób z War-
szawy do Smoleñska i z powrotem. W zwi¹zku
z tym tak, konwencja chicagowska powinna byæ
w³aœciwa dla tego wypadku lotniczego.

Jeœli chodzi o pomoc prawn¹, to pan prokura-
tor na pewno bêdzie pañstwa o tym informowa³.

By³o pytanie o sekcjê zw³ok. Proszê pañstwa,
wróæmy pamiêci¹ do 11, 12, 13 kwietnia. Czy nie
chcieliœmy mieæ wszystkich z powrotem w Polsce
jak najwczeœniej? Czy chcieliœmy czekaæ na po-
wrót trumien tygodniami, czy wrêcz przeciwnie?
Mnie pozosta³ taki obraz, ¿e z niecierpliwoœci¹
czekaliœmy na ostatni¹ trumnê. Czy Polacy ucze-
stniczyli w sekcji zw³ok? Tak, uczestniczyli. Czy
wszystkie ofiary zosta³y poddane sekcji zw³ok?
Nie wiem, tego w¹tku ja nie znam. Je¿eli jednak
bêdzie potrzeba rozpatrzenia w tym procesie ba-
dawczym równie¿ tego pytania, na pewno bez tru-
du to ustalimy. W ka¿dym razie b¹dŸmy wdziêczni
wszystkim tym, którzy dwadzieœcia cztery godzi-
ny na dobê i we wszystkie dni tygodnia pracowali,
a nie jest to ³atwa praca, aby ostatni pogrzeb nie
by³ ponad potrzebê oddalony od 10 kwietnia.

Czy wszyscy kontrolerzy lotu zostali przes³u-
chani? Nie wiem, a nawet gdybym wiedzia³, to te¿
bym nie powiedzia³, dlatego ¿e proces badania siê
nie skoñczy³. Mo¿liwe, ¿e za chwilê nastêpny kon-
troler lotu zostanie zaproszony do dyskusji
z cz³onkami komisji, poniewa¿ nowy w¹tek otwo-
rzy potrzebê przeprowadzenia takiej rozmowy.
Proszê pañstwa, ka¿dy, kto kiedykolwiek zajmo-
wa³ siê badaniami, wie, ¿e im wiêcej siê wie, tym
wiêcej ma siê pytañ. Na tym polega proces bada-
nia. Badacz to jest ten, który szuka prawdy, a tej
prawdy w tym przypadku ³atwo siê nie znajduje.
Odpowiedzia³em chyba na wszystkie pytania.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Chcia³bym powiedzieæ – chcê, aby to siê znalaz-

³o w protokole – ¿e zwraca³em uwagê senatorowi
Dobrzyñskiemu, a nie Dobkowskiemu, jak to wte-
dy powiedzia³em.

Senator Grzegorz Czelej:
Przepraszam bardzo. Panie Ministrze, ja zada-

³em pytanie o status wizyty, a pan pomin¹³ to py-
tanie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Tak, pan minister je pomin¹³.
(Senator Grzegorz Czelej: Przepraszam, ¿e prze-

rywam.)

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Przepraszam bardzo.
Status wizyty. To by³a wizyta oficjalna, zg³oszo-

na jako wizyta g³owy pañstwa, prezydenta, który
udaje siê na wa¿ne dla Polaków miejsce, i w zwi¹z-
ku z tym by³ to przelot samolotu rz¹dowego obs³u-
giwany przez kraje le¿¹ce na trasie przelotu, czyli
i Bia³oruœ, i Federacjê Rosyjsk¹, na prawach prze-
lotu specjalnego. Dziêkujê.

(Senator Grzegorz Czelej: Moje wczeœniejsze py-
tanie dotyczy³o te¿ tego, kto ten status ustala.)

Status wynika z protoko³u dyplomatycznego
dotycz¹cego wizyt zagranicznych wa¿nych osób
w pañstwie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, ja mam pytanie.
Czy genera³ B³asik mia³ uprawnienia do piloto-

wania TU-154 M?
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, czy rozwa¿ano tak¹ kwestiê,

¿e samolot z prezydentem na pok³adzie korzysta³
najprawdopodobniej w œwietle prawa miêdzyna-
rodowego ze statusu eksterytorialnoœci, podobnie
jak korzystaj¹ z tego placówki dyplomatyczne, sa-
mochody korpusu dyplomatycznego? Czy rozwa-
¿ano tê kwestiê i sprawy bêd¹ce tego nastêp-
stwem? To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Dlaczego nie zastosowano pol-
sko-rosyjskiego porozumienia z 1993 r.?

Pytanie trzecie. Czy prawd¹ jest to, ¿e œledztwo
prowadzi ten sam prokurator rosyjski, który pro-
wadzi³ œledztwo dotycz¹ce Dubrowki, Bies³anu,
zabójstwa Litwinienki i redaktor Politkowskiej?

Wspomnia³ pan minister o tym, ¿e nie bêdzie
siê pan wypowiada³ na temat ustaleñ œledztwa,
i ja zupe³nie to rozumiem. Jednak w kontekœcie
pañskiej wypowiedzi rodzi siê pytanie. Jak zarea-
gowa³ polski rz¹d na przes¹dzenie przez stronê ro-
syjsk¹ o winie pilotów? Czy ktoœ z polskich przed-
stawicieli zna materia³y œledztwa – ja nie pytam,
co z nich wynika – i materia³y, którymi dysponuje
komisja? Pytam o to w kontekœcie wypowiedzi
przedstawicieli rz¹du na pocz¹tku postêpowania,

¿e polscy specjaliœci wykonuj¹ czynnoœci proce-
sowe i badawcze rêka w rêkê z przedstawicielami
radzieckimi… przepraszam, rosyjskimi.

Dlaczego rz¹d nie wyst¹pi³ o prowadzenie œle-
dztwa, wzglêdnie o przejêcie tego œledztwa? Oczy-
wiœcie reakcja mog³a byæ ró¿na, co do tego nie
mam w¹tpliwoœci. Ale dlaczego rz¹d nie wyst¹pi³
z tak¹ propozycj¹?

Nawi¹¿ê do wczeœniejszego pytania: czy proto-
ko³y sekcji zw³ok s¹ podpisane równie¿ przez pol-
skich patomorfologów? Wiem, ¿e byli obecni na
miejscu. Skoro tak, to czy podpisywali protoko³y
sekcji zw³ok? Ca³y czas chodzi mi nie o to, co z tego
wynika, tylko o czynnoœci natury technicznej.
Chcê siê upewniæ, czy prawd¹ jest to, ¿e polscy
specjaliœci wykonywali czynnoœci rêka w rêkê
z przedstawicielami rosyjskimi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Przekroczy³ pan

czas. Je¿eli mo¿na, to reszta pytañ bêdzie w na-
stêpnej turze.

Pan senator Rachoñ. Proszê uprzejmie.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Ministrze, czy znana jest treœæ rozmowy

telefonicznej prowadzonej z pok³adu feralnego sa-
molotu przez pana prezydenta z panem Jaros³a-
wem Kaczyñskim?

(G³os z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Czy pan Jaros³aw Kaczyñski zosta³ przes³u-

chany na okolicznoœæ tej rozmowy?
Czy prawd¹ jest, ¿e ¿aden z polskich samolotów

l¹duj¹cych w Smoleñsku 10 kwietnia, feralnego
dnia, przed po³udniem nie mia³ pozwolenia na l¹do-
wanie? Dzisiaj tak¹ informacjê przekaza³y media.

I ostatnie pytanie, zupe³nie teoretyczne. Wyob-
raŸmy sobie, ¿e na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej mamy katastrofê rosyjskiego samolotu z wy-
sokimi dostojnikami na pok³adzie. Czy do pomyœle-
nia jest sytuacja, ¿e strona polska oddaje to œledz-
two w ca³oœci stronie rosyjskiej, wpuszcza prokura-
torów, oddaje natychmiast czarne skrzynki itd.?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszê o chwilê spokoju. Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, nie wiem, czy pan genera³

B³asik mia³ uprawnienia do prowadzenia samolo-
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tu TU-154 M. W stosownym czasie na pewno bêdê
potrafi³ odpowiedzieæ na to pytanie. Dzisiaj nie
potrafiê.

Co do eksterytorialnoœci. Proszê pañstwa, pañ-
stwo maj¹ okazjê od czasu do czasu witaæ oficjalne
delegacje pañstwowe na lotniskach i pewnie pañ-
stwo zauwa¿aj¹, ¿e nikt z gospodarzy, ze stra¿y gra-
nicznej, ze stra¿y odpowiadaj¹cej za bezpieczeñ-
stwo lotniska nie wchodzi na pok³ad. W tym znacze-
niu tak, to jest eksterytorialnoœæ. Ale nie wiem, czy
pañstwu chodzi o to, czy lotniskowa stra¿ po¿arna
mia³a prawo gasiæ samolot i czy grupa ratownicza
mia³a prawo wejœæ do wraku i szukaæ ¿ywych osób.
Ja myœlê, ¿e trzeba rozró¿niæ dwie sytuacje. Natu-
raln¹ kwesti¹ jest prawo do ochrony przestrzeni sa-
molotu, który wyl¹dowa³ na obcym lotnisku, ale tu-
taj mówimy o katastrofie lotniczej i ka¿dy z gospo-
darzymaobowi¹zek,nie tylkoprawo,uczyniæwszy-
stko, co w jego mocy, aby ratowaæ pasa¿erów. Je¿eli
pañstwu s¹ znane zdarzenia z 10 kwietnia, które
uznaj¹ pañstwo za pogwa³cenie prawa Polski do
przestrzeni tego samolotu, to proszê o wypowiedŸ
na piœmie w tej sprawie. A odpowiadaj¹c wprost co
doeksterytorialnoœci – tak,aleniewraziewypadku.

Porozumienie miêdzypañstwowe z 1993 r. Jak
pañstwo wiedz¹, chodzi³o o przeloty Armii Czer-
wonej samolotami w zwi¹zku z ewakuacj¹ tej ar-
mii z terytorium by³ej Niemieckiej Republiki De-
mokratycznej i z terytorium Polski. To porozumie-
nie, owszem, jest, funkcjonuje w systemie praw-
nym, tylko jest zupe³nie nieadekwatne do zdarze-
nia. W zwi¹zku z tym, jeœli wa¿yæ z jednej strony
konwencjê chicagowsk¹, a z drugiej rzeczone po-
rozumienie, bardzo dobrze, ¿e zdecydowaliœmy
siê na konwencjê, a nie na to porozumienie.

Co do prokuratorów, to pozwolê sobie nie odpo-
wiadaæ. W obecnoœci pana prokuratora nie
œmia³bym siê wypowiadaæ na temat prokurato-
rów rosyjskich.

Jeœli chodzi o winê polskich pilotów, to nie
znam ¿adnej oficjalnej wypowiedzi w³adz Federa-
cji Rosyjskiej o winie polskich pilotów. Nie znam
te¿ ¿adnej wypowiedzi w³adz polskich o winie pol-
skich pilotów. Ubolewam… S³ysza³em wiele wy-
powiedzi i rosyjskich, i polskich, ale nie w³adz, tyl-
ko pojedynczych osób, które, moim zdaniem, ty-
mi wypowiedziami naruszy³y zasady. Chcia³bym,
¿eby te osoby same odpowiedzia³y, sk¹d maj¹ tyle
odwagi, aby ferowaæ tego typu wyroki.

Co do przejêcia œledztwa. Proszê pañstwa, ¿eby
przej¹æ œledztwo, trzeba siê czuæ lepiej przygotowa-
nym do prowadzenia tego œledztwa w danych wa-
runkach. Owszem, w praktyce miêdzynarodowej
zdarza siê, ¿e œledztwo prowadzi nie pañstwo w³a-
œciwe dla miejsca wypadku, tylko pañstwo w³aœci-
we dla operatora czy dla rejestracji. My mieliœmy
w Polsce taki przypadek w Radomiu, gdzie w czasie
pokazów lotniczych rozbi³ siê bia³oruski samolot

wojskowy. Przekazaliœmy Bia³orusinom prowadze-
nie tego œledztwa. Ale przyznaj¹ pañstwo, ¿e te dwa
wypadki s¹ zupe³nie nieporównywalne.

(G³os z sali: W³aœnie.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No

w³aœnie.)
Pañstwa reakcja, myœlê, potwierdza to, co mó-

wiê. Nie mo¿na by³o inaczej poprowadziæ tego œle-
dztwa, ni¿ to uczyniliœmy.

Pytaj¹ pañstwo o to, czy wszyscy kontrolerzy
z wie¿y zostali przes³uchani. Czy pañstwo chcieli-
by, ¿eby te przes³uchania by³y w Polsce? I pañ-
stwo gwarantuj¹, ¿e kontrolerzy rosyjscy znajd¹
siê w Polsce i bêd¹ zeznawaæ? A wiêc je¿eli takie
mamy wyobra¿enie o szukaniu prawdy, to rzeczy-
wiœcie myœlimy zupe³nie innymi kategoriami. Nas
interesuje ustalenie faktów. Nale¿y to robiæ taki-
mi metodami, które s¹ skuteczne. Tutaj populizm
nic nie poradzi, tutaj poradzi profesjonalizm i po-
radz¹ mo¿liwoœci prawne. (Oklaski)

I w zwi¹zku z tym…
(Rozmowy na sali)
I w zwi¹zku z tym…
(G³os z sali: Profesjonaliœci siê odezwali.)
(Poruszenie na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,

proszê o spokój. Panie Ministrze, proszê konty-
nuowaæ.)

I w zwi¹zku z tym wybraliœmy profesjonaln¹
komisjê polsk¹, która prowadzi polskie œledztwo,
œledztwo w znaczeniu badawczym. Ten zespó³ ko-
rzysta z dokumentów Ÿród³owych przygotowa-
nych w procesie prowadzonym przez Federacjê
Rosyjsk¹. I to jest najlepsze praktyczne rozwi¹za-
nie w sytuacji, jak¹ mamy.

Pytaj¹ pañstwo o prowadzenie œledztwa, o to, czy
nie lepiej by³oby zachowaæ w nim silniejsz¹ pozycjê
formaln¹.Ale zgodz¹siêpañstwo, ¿e skorokonwen-
cja chicagowska zapewnia otwartoœæ procesu ba-
dawczego dla przedstawiciela innego kraju, to jest
to wystarczaj¹co silny argument gwarantuj¹cy
wziêcie pod uwagê wszystkich w¹tków interesu-
j¹cych Polskê. To nie jest tak, ¿e ten przedstawiciel
jest tylko œwiadkiem postêpowania komisji Federa-
cji Rosyjskiej. On jest czynnym uczestnikiem, który
ma prawo powiedzieæ: dobrze, ale proszê jeszcze ta-
ki w¹tek sprawdziæ. I to wtedy nie jest proœba. Wte-
dy obowi¹zkiem strony rosyjskiej jest w³¹czenie ba-
dania tego w¹tku do procesu badawczego.

I bardzo istotna sprawa. Na koniec postêpowania
strona prowadz¹ca to postêpowanie badawcze przy-
gotowuje projekt raportu koñcowego i ten w³aœnie
projekt jest przesy³any do Polski, wtedy my mamy
prawo zg³osiæ w ci¹gu szeœædziesiêciu dni wszelkie
naszew¹tpliwoœci.Ponadtodokument tenniebêdzie
mia³ charakteru dokumentu rosyjskiego, tylko to
bêdzie dokument miêdzynarodowy, poniewa¿ obo-
wi¹zkowe jest przes³anie tego raportu koñcowego do
wszystkich pañstw, które ratyfikowa³y konwencjê
chicagowsk¹.Wzwi¹zkuz tymtonie jestkwestia…
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Niektóre pañstwa pytania mogê odczytywaæ ja-
ko wyraz braku zaufania co do tego, ¿e badanie
bêdzie prowadzone zgodnie z najlepsz¹ sztuk¹
prowadzenia tego typu badañ. Ale czy pañstwo
myœl¹, ¿e Federacja Rosyjska chcia³aby siê oœ-
mieszyæ przed ca³ym œwiatem, przedstawiaj¹c ra-
port, który by³by dziurawy, nie zawiera³by istot-
nych elementów, by³by oparty na fa³szywych te-
zach itd.? Przecie¿ tego dokumentu nie wysy³a siê
do osób, które nie znaj¹ siê na lotnictwie, ale prze-
kazuje siê go fachowcom.

Kolejne pytanie dotyczy³o rozmowy telefonicz-
nej panów Lecha i Jaros³awa Kaczyñskich. Nie-
stety, nie mogê na to pytanie odpowiedzieæ. Prze-
praszam. Ten element na pewno jednak bêdzie
przedmiotem ustaleñ komisji.

To samo dotyczy sprawy samolotów, które
l¹dowa³y w tym samym dniu na lotnisku w Smo-
leñsku. Komisja bada tak¿e ten problem, to, czy
to jest kwestia pojedynczego zdarzenia, czy te¿
kilku zdarzeñ niezbyt oddalonych od siebie w cza-
sie, z których to zdarzeñ jedno skoñczy³o siê tragi-
cznie, a reszta mog³a siê skoñczyæ tragicznie, ale,
z ró¿nych przyczyn, skoñczy³a siê inaczej.

Na pytanie, czy strona polska przekaza³aby
stronie rosyjskiej prowadzenie badañ w sytuacji
zdarzenia w lustrzanym odbiciu – to jest gdyby sa-
molot rosyjski l¹duj¹cy w Polsce uleg³ wypadkowi
– nie muszê chyba w tym gronie odpowiadaæ, dla-
tego ¿e nastrój panuj¹cy na tej sali wyraŸnie
wskazuje, ¿e na pewno nie przyst¹pi³aby do takie-
go porozumienia. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie dosta³em

odpowiedzi.)
Jest pan zapisany, Panie Senatorze…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale…)
Jedno zdanie… Zosta³ pan zapisany i bêdzie

pan mia³ wiêcej…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale nie dosta³em

odpowiedzi na pytanie. O to mi chodzi.)
A, to proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Chodzi mi o to, czy polscy patomorfolodzy

uczestniczyli w przeprowadzaniu sekcji zw³ok
i czy podpisywali protokó³ tych sekcji.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Jak pañstwo wiedz¹, obowi¹zuje tajemnica le-

karska i tylko lekarz ma prawo dostêpu do doku-

mentacji medycznej. Ja nie jestem lekarzem,
w zwi¹zku z tym nie mam prawa dostêpu do doku-
mentacji…

(G³osy z sali: Ale to nie o to chodzi…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

my nie o treœæ pytamy, Panie Ministrze, tylko
o podpis. Pytanie jest ogólne.)

Czy mogê skoñczyæ, Panie Marsza³ku?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, proszê

bardzo, mo¿e pan.)
W zwi¹zku z tym lekarze w naszej komisji, któ-

rzy maj¹ uprawnienia do dostêpu do dokumenta-
cji medycznej, na pewno równie¿ ten w¹tek zba-
daj¹. Tak ¿e komisja bêdzie mia³a dla pañstwa od-
powiedŸ na to w raporcie koñcowym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Teraz pan senator Ryszka zadaje pytania.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: dlaczego

Rosja jest dysponentem oryginalnych czarnych
skrzynek z samolotu g³owy pañstwa polskiego,
w dodatku pañstwa nale¿¹cego do NATO? To chyba
nie jest dok³adnie opisane w konwencji chicagow-
skiej. Jak¹ mamy gwarancjê, ¿e przywiezione do
Polski materia³y z czarnych skrzynek s¹ komplet-
nymi kopiami oryginalnych zapisów rejestratorów
pok³adowych? Czy kierownictwo Paktu Pó³nocno-
atlantyckiego nie powinno podj¹æ jakichœ kroków
w zwi¹zku z tym, ¿e w rêce Rosji mog³y siê dostaæ
ró¿nego rodzaju poufne wojskowe tajemnice? Przy-
pomnê, ¿e do dzisiaj nie wiemy, gdzie s¹ wszystkie
telefony satelitarne z pok³adu Tupolewa, który uleg³
katastrofie.

I pytanie kolejne: czy strona polska otrzyma³a
natowskie mapy satelitarne z miejsca katastrofy
i z momentu katastrofy? A tak¿e czy staraliœmy
siê o pozyskanie miêdzynarodowych, natowskich
nas³uchów rozmów prowadzonych w samolocie?
Podobno istnieje jakiœ wojskowy oœrodek NATO
czy Stanów Zjednoczonych, który rejestruje wszy-
stkie rozmowy we wszystkich samolotach znajdu-
j¹cych siê w powietrzu.

I pytanie koñcowe takie: czy œwiadomie zanie-
chaliœmy poszukiwania pomocy NATO w prowa-
dzeniu postêpowania? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Bardzo?)
Pan senator Bender, proszê.
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Senator Ryszard Bender:

Tak, tak, rozumiem, ¿e bardzo pan prosi.
Panie Ministrze, pragn¹³bym pana zapytaæ:

czy rz¹d zapewni³ oficjalnej wizycie prezydenta
Rzeczypospolitej, g³owy pañstwa, rozeznanie
wywiadowcze i kontrwywiadowcze co do ewen-
tualnego losu tej wizyty? I czy przed przybyciem
samolotu prezydenckiego na lotnisko w Smo-
leñsku by³a wys³ana przygotowawcza ekipa, tak
jak to siê zwykle dzieje, taka jaka by³a na przy-
k³ad wtedy, gdy na pogrzeb œwiêtej pamiêci pre-
zydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego
mia³ przybyæ prezydent Stanów Zjednoczonych
Obama?

Drugie pytanie, które chcia³bym zadaæ. Dlacze-
go pan nie mówi prawdy i ukrywa fakty, twier-
dz¹c, ¿e konwencja chicagowska by³a od pocz¹t-
ku stosowana w badaniach po katastrofie? Prze-
cie¿ do 13 kwietnia, przez cztery wczeœniejsze dni,
nie korzystano z niej, tylko korzystano w³aœnie
z konwencji polsko-rosyjskiej z 1993 r.

Dalej: czy musia³o dojœæ do spalenia ubrañ
ofiar? Przecie¿ to spowodowa³o zatarcie niejedne-
go wa¿nego œladu w tej katastrofie. Chyba ¿e pan
uwa¿a, ¿e to zupe³nie nieistotne.

I ostatnie. Czy jest prawd¹ to, ¿e zwierzchnik
z wie¿y lotniczej w Smoleñsku znikn¹³ zaraz po
katastrofie i dot¹d nie zosta³ odnaleziony? Pytam:
czy by³ on przes³uchiwany chocia¿by przez stronê
rosyjsk¹ i czy jakieœ wiadomoœci w tej materii,
wiadomoœci tajne, poufne, których nie wolno
ci¹gle przekazywaæ, pan posiada?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Ok³a.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Ministrze, ja chcia³bym poci¹gn¹æ w¹tek

pobytu pana genera³a B³asika w kokpicie.
Czy pan genera³ B³asik móg³ sam, ot tak sobie,

przejœæ przez sektor prezydenta bez jego zgody czy
bez jego polecenia, po to, ¿eby dostaæ siê do kokpi-
tu?  To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Czy jest bardzo prawdopodob-
ne albo pewne stwierdzenie, która osoba by³a
nazywana dyrektorem i mia³a przekazaæ infor-
macjê od prezydenta? Tej informacji od prezy-
denta, tej decyzji do tej pory nie znamy. Czy pan
minister móg³by coœ powiedzieæ na ten temat?
Dziêkujê.

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

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, rozpocznê od orygina³ów na-

grañ z rejestratorów, które s¹ w Moskwie. Jak
pañstwo zdaj¹ sobie sprawê, postêpowaniu ba-
dawczemu towarzyszy postêpowanie prokurator-
skie zarówno w Rosji, jak i w Polsce. I postêpowa-
nie prokuratorskie mo¿e zakoñczyæ siê oskar¿e-
niem. W zwi¹zku z tym te nagrania mog¹ byæ wa¿-
nym dokumentem w sprawie. Dlatego mnie nie
dziwi to, ¿e strona rosyjska ma obiekcje co do wy-
dania orygina³ów przed zakoñczeniem postêpo-
wania przygotowawczego. Dlaczego? Aby unikn¹æ
zarzutów strony oskar¿onej o brak kontroli nad
orygina³ami do czasu zakoñczenia postêpowania.
My w toku negocjacji z Federacj¹ Rosyjsk¹ uzys-
kaliœmy to, o co chyba nam naprawdê chodzi: pra-
wo do orygina³ów na koñcu postêpowania, tak
aby pañstwo nie musieli nam wierzyæ, ¿e my ma-
my wierne kopie, tylko ¿eby pañstwu mo¿na by³o
udowodniæ, ¿e to s¹ wierne kopie. A o tym, ¿e po-
trafimy sprawdziæ, czy to jest wierna kopia, czy
nie, pañstwo siê nied³ugo bardzo namacalnie
przekonaj¹.

Druga sprawa. Czy uzyskaliœmy poufne infor-
macje z NATO? Chyba pañstwo nie przypuszcza-
j¹, ¿e ja pañstwa bêdê informowa³ o poufnych in-
formacjach z NATO, bo wtedy…

(Senator Ryszard Bender: Fakt…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

pytamy, jakie…)
(Senator Stanis³aw Kogut: My te¿ jesteœmy za-

przysiê¿eni, jeœli chodzi o tajnoœæ…)
PanieSenatorze, z ca³ymszacunkiem,ale…Proszê

pañstwa, uznaliœmy za du¿y sukces to, ¿e weszliœmy
dorodzinynatowskiej.Aleweszliœmydoniejniepo to,
¿eby mo¿na by³o wywiesiæ flagê NATO w takim czy in-
nymgabinecie.Polska jestcz³onkiemNATOiwzwi¹z-
ku z tym korzysta z wszystkich praw cz³onka NATO,
równie¿ w sferze informacyjnej. Dlatego odpowiedŸ
jest chyba wystarczaj¹co precyzyjna. Dotyczy to rów-
nie¿ telefonówsatelitarnych i rozmów,któresiêwyko-
nuje, korzystaj¹c z ³¹cznoœci satelitarnej, dotyczy to
map. W zwi¹zku z tym nie rozumiem takiego pytania,
czy œwiadomie zrezygnowaliœmy z pomocy NATO, bo
my nie zrezygnowaliœmy z pomocy NATO, wrêcz od-
wrotnie, korzystamy z pomocy NATO.

(Senator Czes³aw Ryszka: Premier coœ innego
powiedzia³. Pamiêtacie?)

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o rozeznanie wy-
wiadowcze i kontrwywiadowcze poprzedzaj¹ce
wizytê, to jestem w równie k³opotliwej sytuacji jak
przed chwil¹.

(SenatorRyszardBender:Zawszejestk³opotliwa…)
I postêpowanie wywiadowcze, i postêpowanie

kontrwywiadowcze nale¿¹ do tej kategorii dzia³añ,
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które s¹ prowadzone przez wszystkie kraje rozwi-
niête, co wcale nie oznacza, ¿e s¹ przedmiotem ja-
kiejkolwiek dyskusji, bo taka jest ich natura.

(Senator Ryszard Bender: Tej ekipy przygoto-
wuj¹cej l¹dowanie samolotu…)

Jeœli chodzi o zasady, którymi siê kieruje
przygotowuj¹cy tego typu wizytê, to w Polsce
obowi¹zuje instrukcja HEAD i ta instrukcja jest
podstaw¹ do anga¿owania odpowiednich s³u¿b,
zgodnie z odpowiednimi procedurami, w zwi¹z-
ku z ka¿dym wyjazdem, bez wzglêdu na miejsce
startu i l¹dowania. Na ile ta procedura w tym
przypadku by³a w pe³ni wykonana, przestrzega-
na…

(Senator Ryszard Bender: …to tajemnica.)
Jest to jeden z przedmiotów postêpowania na-

szej komisji. To jest chyba naturalne, ¿e jednym
z elementów, bardzo istotnym, jest sprawdzenie,
czy procedura zawiod³a, czy zawiód³ ten, który
procedurê mia³ stosowaæ, a mo¿e nie zawiod³o ani
jedno, ani drugie.

Panie Senatorze, nie wiem, sk¹d pan wie, ¿e
przez cztery dni korzystano z umowy miêdzynaro-
dowej z 1993 r. Dla mnie to jest odkrycie, ale je¿eli
pan ma jakieœ dowody na to, to poproszê o oficjal-
ne zg³oszenie, poniewa¿ wtedy komisja badawcza
bêdzie musia³a siê nad tym zastanowiæ.

(Senator Ryszard Bender: Ju¿ mówiê. O kon-
wencji chicagowskiej powiedziano dopiero trzy-
nastego…)

Proszê pañstwa…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze,

proszê kontynuowaæ odpowiadanie na pytania…)
Ostatnie pytanie dotyczy³o jednego z pracu-

j¹cych w wie¿y kontrolnej, który znikn¹³. Z tego,
co ja wiem, komisja rosyjska prowadzi postêpo-
wanie wyjaœniaj¹ce pracê wie¿y i wszystkie doku-
menty dotycz¹ce tego postêpowania s¹ dokumen-
tami, które chcemy uzyskaæ po to, aby odpowie-
dzieæ sobie i pañstwu na wszystkie pytania
zwi¹zane z prac¹ i urz¹dzeñ, i ludzi, którzy obs³u-
giwali ³¹cznoœæ wie¿y z samolotem.

(Senator Ryszard Bender: A spalenie ubrañ?)
Co do spalenia ubrañ ja ju¿ wyrazi³em swój po-

gl¹d: dla mnie wszystko, co uda³o siê znaleŸæ na
tej mogile, jest wa¿ne.

(Senator Piotr Kaleta: Bezcenne.)
Tak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Jerzy Miller: Dziêkujê.)
Pan senator Wach…
(Senator Micha³ Ok³a: Przepraszam, jeszcze

moje pytanie.)

(Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Jerzy Miller: Przepraszam…)

Aha, jeszcze pytanie pana senatora Ok³y, tak,
omin¹³ pan pytanie pana senatora Ok³y.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:

Przepraszam, na kolejnej kartce je zapisa³em.
Czy pan genera³ B³asik móg³ przejœæ… Nie

wiem. Ja wiem, jak ten samolot wygl¹da³ przed
wypadkiem, jaka by³a tam geografia miejsc, ale
ani nie wiem, gdzie pan genera³ B³asik usiad³ na
Okêciu, ani nie wiem, jak siê przemieszcza³,
w zwi¹zku z czym nie potrafiê odpowiedzieæ na to
pytanie.

A kto by³ nazywany dyrektorem? To jest pytanie,
które sobie zadaj¹ Rosjanie i w zwi¹zku z tym pro-
sili Polaków o pomoc. Jak pañstwo wiedz¹, dwóch
ekspertów, którzy przyjechali z Polski i którym od-
tworzono g³os przypisywany panu dyrektorowi
protoko³u dyplomatycznego, nie rozpozna³o w tym
g³osie g³osu pana dyrektora Kazany. Nic wiêcej na
ten temat nie potrafiê powiedzieæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê uprzejmie.
Panie Ministrze, proszê uprzejmie, ¿eby pan

powiedzia³, kto prowadzi prace i jakie w pana oce-
nie s¹ szanse na odszyfrowanie wypowiedzi, które
w stenogramie s¹ odnotowane jako niezrozumia-
³e. Ich jest sporo. One s¹, wydawa³oby siê, w istot-
nych momentach. Oczywiœcie, ¿e pan minister
mo¿e nie móc szczegó³owo odpowiedzieæ, ale cho-
dzi o to, jak pan ocenia szanse na to, ¿eby w tych
miejscach pojawi³a siê treœæ.

Po drugie, chcia³bym jeszcze zapytaæ o to, co
pan powiedzia³ w wyst¹pieniu, a mianowicie
o ewentualne komunikaty cz¹stkowe. Mianowicie
komisja na pewno podjê³a tê decyzjê z jak¹œ myœl¹
i widzi jakieœ obszary, nad którymi prace mog³yby
byæ prêdzej zakoñczone, a informacje podane opi-
nii publicznej. Czy móg³by pan powiedzieæ coœ
wiêcej na ten temat?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk.
Proszê bardzo.
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Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z jednej strony leje pan miód na

moje serce, mówi¹c o tym, ¿e nie chce pan… ¿e
martwi siê pan, bo s¹ ró¿ne oskar¿enia pod adre-
sem ró¿nych osób, ale z drugiej strony gra pan na
emocjach i nie odpowiada na pytania, mówi¹c
o kulturze i dobrym imieniu. A ja panu przypom-
nê… Zadam pytanie. Je¿eli tak jest, to dlaczego na
pocz¹tku brano pod uwagê w³aœciwie fa³szywe in-
formacje – pañstwo zreszt¹ jako reprezentanci
rz¹du mówili najpierw, ¿e zidentyfikowany g³os to
jest g³os pana Kazany, potem pan mówi, ¿e po
przes³uchaniu tych materia³ów okaza³o siê, ¿e nie
by³ to jego g³os i wskazuje na pana genera³a B³asi-
ka… Czy nie œwiadczy to o tym, ¿e stenogram jest
wadliwy i powinien byæ cytowany z pewnym waha-
niem, przynajmniej przez cz³onków rz¹du, bo ina-
czej mo¿na by odnieœæ wra¿enie, ¿e uwiarygodnia-
cie pañstwo stronê rosyjsk¹. Nie podejmujecie
pañstwo kroków, które… Mówiê o tym równie¿
w zwi¹zku z wypowiedzi¹ pana Klicha, który jest
nieobiektywny – w tej komisji reprezentuje pana
premiera – i zreszt¹ wczeœniej ju¿ oskar¿a³ pilotów,
a nie potwierdzi³y siê jego oskar¿enia wypowiada-
ne w telewizji. Czy nie uwa¿a pan, ¿e to spowodo-
wa³o taki festiwal oskar¿ania pilotów bez dowo-
dów? Pan Klich do tej pory nie zosta³ zdymisjono-
wany i dalej reprezentuje tak¹ postawê. Czy pan
jako cz³onek rz¹du nie uwa¿a, ¿e jest to naganne?

Nastêpne pytanie. Dlaczego nie powo³ano miê-
dzynarodowej komisji ekspertów? Jesteœmy
w NATO, a jak z tego korzystamy? My nie pytamy
pana ministra o treœci zawarte, ale o odpowiedŸ:
tak czy nie? Bo my te¿ znamy procedury.

Zadaj¹c panu pierwsze pytanie, mówi¹c o tym,
¿e gdy bêdzie pan tê sprawê rozpatrywa³, to bêdzie
pan mia³ trudne zadanie w zwi¹zku z w³asn¹
spraw¹, chodzi³o mi miêdzy innymi równie¿
o BOR, który panu podlega. Te procedury i to,
o czym pan mówi, bêd¹ badane przez komisjê, bê-
dzie badane to, czy procedury zosta³y zachowane,
czy ci, którzy mieli zastosowaæ te procedury,
spe³nili wymagania. To dotyczy równie¿ pana, bo
BOR podlega panu, st¹d te¿ moje pytanie. To s¹
pytania, wydaje mi siê, zasadnicze.

Wracam jeszcze do mojej poprzedniej wypowie-
dzi i pytania, czy nie uwa¿a pan, ¿e rz¹d powinien
zareagowaæ w momencie, gdy siê pomawia i os-
kar¿a polskich pilotów, a dowodów teraz jest zna-
cznie wiêcej i powinno siê wzi¹æ jednak pod uwagê
pewne niedoci¹gniêcia, niedoskona³oœci i roz-
bie¿ne informacje, które p³yn¹ ze strony rosyj-
skiej.

Jeszcze jedno pytanie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator,

czas.)
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bohdan Paszkowski, proszê bar-

dzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o kilka

spraw dotycz¹cych strony formalnej.
Mam takie pytanie, bo byæ mo¿e do mnie to nie

dotar³o jeszcze tak wyraŸnie: jaki jest zakres kom-
petencyjny pana komisji? Chodzi mi o to, jaki jest
punkt zero, tak to nazwijmy, prac komisji, ustalo-
ny zakres, bo punkt koñcowy to mo¿emy wszyscy
tak intuicyjnie rozpoznaæ. Jaki jest punkt zero
prac komisji? Czy tu rzeczywiœcie, tak jak mówi³a
kole¿anka, poniek¹d bêdzie pan musia³ odnosiæ
siê do pracy w³asnych s³u¿b, pana kolegów?
W tym kontekœcie zwrócê do pytania, na które pan
dzisiaj odpowiada³ i udzieli³ nowej dla mnie odpo-
wiedzi. Odpowiedzia³ pan, ¿e ta wizyta prezydenta
by³a oficjalna. Jednak pana podw³adny, jak rozu-
miem, szef BOR, genera³ Janecki, odpowiada³ po
katastrofie, ¿e by³a to wizyta nieoficjalna. To by³o
szeroko omawiane równie¿ w mediach. Tu moje
pytanie: czy nast¹pi³a jakaœ korekta, czy te¿ pan
genera³ Janecki myli³ siê w tym zakresie i czy pan
ewentualnie wyci¹ga z tego jakieœ wnioski? To by³
szerszy wywiad, on mówi³ o tym bodaj¿e w progra-
mie Moniki Olejnik. Tam by³o doœæ du¿o ró¿nego
rodzaju zdumiewaj¹cych stwierdzeñ, pocz¹wszy
od tego, ¿e on w ogóle nie zajmowa³ siê przygoto-
waniem tej wizyty, zleci³ to swojemu zastêpcy itd.
To te¿ mo¿e byæ zrozumia³e, ale przyznam, ¿e ca³y
kontekst by³ trochê zadziwiaj¹cy.

Mam jeszcze pytania formalne. Mianowicie po-
jawia³a siê taka informacja medialna, ¿e sk³ad na-
szej komisji nie zosta³ og³oszony. Czy pan móg³by
wskazaæ jakieœ Ÿród³o, gdzie jest podany sk³ad tej
komisji, imiona i nazwiska? Dzisiaj dowiedzieliœ-
my siê, ¿e w jej sk³ad wchodzi bodaj¿e trzydzieœci
piêæ osób. Je¿eli pan odpowie twierdz¹co na to
pierwsze pytanie, o to, gdzie jest sk³ad, to ja sobie
go znajdê. I jeszcze proszê, ¿eby podaæ, je¿eli mo¿-
na, rodzajowo, kto wchodzi w sk³ad tej komisji.
Chodzi mi o to, czy to s¹ przedstawiciele wojska,
lotnictwa, prawnicy itd., itd.

Nastêpne pytanie, równie¿ wi¹¿¹ce siê z tym
pytaniem… Jak rozumiem pana odpowiednikiem
po stronie rosyjskiej, szefem tej komisji jest pan
premier Putin. Tak?

(Senator Stanis³aw Kogut: Pan genera³ KGB.)
(Rozmowy na sali)
No przecie¿… Nie wiem…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,

to jest pytanie…)
To proszê mi powiedzieæ, kto jest odpowiedni-

kiem. Bo przecie¿ powsta³a komisja rz¹dowa, na
czele której, o ile dobrze pamiêtam, stan¹³ pre-
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mier Putin. Taka by³a na pocz¹tku informacja.
Niech mi pan powie, wyjaœni mi, jak to siê ma do
tego MAK, do tej komisji. Czy to jest odrêbna ko-
misja? Bo jest komisja rz¹dowa rosyjska i jest ten
MAK. Jaki jest jej zakres kompetencyjny?

I mam jeszcze takie pytanie dodatkowe. Miano-
wicie czy strona polska i strona rosyjska maj¹ wy-
pracowan¹ jak¹œ formu³ê dotycz¹c¹ notyfikowania
pewnych oficjalnych wyst¹pieñ obu stron w zakre-
sie dokonywanych ustaleñ? Mówiê tu o stronie
rz¹dowej. Czy jest w tym zakresie jakieœ porozumie-
nie i czy jest porozumienie w zakresie wspó³pracy
obu komisji, je¿eli chodzi o przep³yw pewnych ma-
teria³ów dowodowych, dokonywanie czynnoœci
itd.?Czywtymzakresiemo¿epan ju¿wyraziæocenê
tej wspó³pracy? I tu jeszcze dodatkowe pytanie,
mianowicie mówi³ pan, ¿e rozmawia³ z wicepremie-
remIwanowem.Czyokreœlaliœcie ju¿pañstwo jak¹œ
ewentualn¹ perspektywê czasow¹, jeœli chodzi
o mo¿liwoœæ wypracowania wniosków komisji?

Nastêpne pytanie, ju¿ ostatnie, Panie Marsza³ku,
ostatnie, króciutkie. Chodzi mi o relacje miêdzy
pañstwa postêpowaniem a postêpowaniem, które
toczy siê w prokuraturze wojskowej. Jak wygl¹daj¹
tu zasady wspó³pracy? Ja wiem, ¿e to s¹ niezale¿ne
postêpowania, ale pewnie jak¹œ wspó³pracê pañ-
stwo nawi¹zaliœcie i jak¹œ formê wypracowaliœcie.
Czy s¹ ju¿ jakieœ efekty w tym zakresie?

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

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zacznê od

szans na wy³owienie z zapisów na taœmie magneto-
fonowej kolejnych g³osów i kolejnych wypowiedzi.
Proszê pañstwa, to nie jest zadanie dla komputera.
To nie jest tak, ¿e wprowadzi siê odpowiedni pro-
gram, który to przefiltruje, zidentyfikuje i na koñcu
wydrukuje diagnozê. To jest naprawdê wielka sztu-
ka i jest niewiele osób, które potrafi¹ skutecznie od-
cyfrowaæ taki zapis. W zwi¹zku z tym najpierw pra-
cuj¹ komputery, a póŸniej artyœci. Bo to jest sztuka,
naprawdê. Wa¿ne jest, aby znaæ ten g³os, którego
siê szuka. Rosjanie byli w trudniejszej sytuacji ni¿
my, poniewa¿ nie znali g³osów, których szukaj¹. My
mamy wiêksze szanse. Na ile wiêksze? Postaramy
siê udowodniæ, ¿e potrafimy rozpoznaæ nastêpne
g³osy i nastêpne s³owa, ale to wymaga czasu. To nie
jest praca, któr¹ da siê przyspieszyæ.

Jeœli chodzi o raporty cz¹stkowe, to je¿eli uda
siê nam do koñca odczytaæ chocia¿by te zapisy,

które dotycz¹ pracy wszystkich mechanizmów na
pok³adzie samolotu – mo¿liwe, ¿e nied³ugo bêdzie
to ju¿ zamkniêta czêœæ badania – to podamy do
pañstwa wiadomoœci na przyk³ad to, ¿e takie a ta-
kie urz¹dzenie funkcjonowa³o do ostatniej sekun-
dy, ¿e prêdkoœæ wynosi³a tyle i tyle – je¿eli pytanie
bêdzie dotyczy³o prêdkoœci – itd., itd. Tylko proszê
o cierpliwoœæ, tutaj siê nie mo¿emy pomyliæ, tu
musimy wzi¹æ pod uwagê wszystkie elementy.

Pytanie o konkretne osoby, o pana dyrektora
Kazanê, o pana genera³a B³asika. Proszê pañ-
stwa, nigdy nie zdarzy³o mi siê mówiæ o obecnoœci
pana genera³a B³asika w samolocie TU-154 M
A co do pana dyrektora Kazany, to uzna³em, ¿e po-
winienem powiedzieæ, poniewa¿ wiem wiêcej ni¿
to, co zosta³o pokazane w stenogramie, a wiem
wiêcej dlatego, ¿e to Rosjanie zwrócili siê do mnie
osobiœcie z proœb¹, abym wskaza³ nazwisko pol-
skiego eksperta, który mo¿e zidentyfikowaæ g³os
pana dyrektora Kazany. Ja nie znam przypadku,
aby przedstawiciel polskiego rz¹du stwierdzi³
obecnoœæ pana genera³a B³asika i pana dyrektora
Kazany w jakimkolwiek miejscu samolotu.

Pytanie dotycz¹ce pana Edmunda Klicha i jego
wypowiedzi. Pan Edmund Klich pracuje w innej
komisji – ja reprezentujê inn¹ komisjê. I te komisje
s¹ od siebie niezale¿ne. Ja nie jestem cenzorem
wypowiedzi pana Edmunda Klicha, co wcale nie
oznacza, ¿e uwa¿am, ¿e zabiera g³os s³usznie co do
zasady, co do formy i co do treœci. Ale, jak mówiê,
komisje s¹ niezale¿ne. Nie mo¿na najpierw komisji
powo³ywaæ, a póŸniej nimi rêcznie sterowaæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
ra¿¹ pana wypowiedzi pana Klicha?)

Przed chwil¹ ju¿ to skomentowa³em.
Je¿eli pañstwo uwa¿aj¹, ¿e to ma byæ tak, ¿e

najpierw siê tworzy komisje, a póŸniej codziennie
siê im mówi, co maj¹ robiæ, to muszê powiedzieæ,
¿e nasze wyobra¿enia o komisjach s¹ skrajnie
ró¿ne.

Co do Biura Ochrony Rz¹du i oficjalnoœci wizy-
ty, to ja ju¿ powiedzia³em, ¿e by³ przewidziany ofi-
cjalny przelot samolotu pañstwowego nad teryto-
rium czy w przestrzeni powietrznej Republiki Bia-
³orsi i Federacji Rosyjskiej. Nie by³o natomiast
przewidziane powitanie prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej przez prezydenta Federacji Rosyjskiej
na lotnisku w Smoleñsku. Status przelotu to coœ
innego ni¿ status osobistej obecnoœci g³owy pañ-
stwa witaj¹cej g³owê pañstwa. I jak bêd¹ pañstwo
rozmawiaæ z Biurem Ochrony Rz¹du, która to in-
stytucja zajmuje siê kwesti¹ bezpieczeñstwa
w miejscu powitania, po¿egnania, przejazdu, to
uzyskaj¹ pañstwo tak¹ odpowiedŸ. Jeœli spojrzeæ
na to od strony ceremonia³u powitalnego na lotnis-
ku, to by³a to wizyta pañstwowa bez ceremonia³u
g³owy pañstwa.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Czy-
li wizyta prywatna. Tak?)

(Senator Stanis³aw Kogut: Prywatna?)
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A je¿eli chodzi o przelot, to samolot mia³ status
samolotu delegacji pañstwowej.

Kwestia kompetencji komisji. Kompetencje
komisji s¹ zapisane w prawie lotniczym i komisja
dzia³a we wszelkich zakresach, które jej cz³onko-
wie uznaj¹ za istotne dla wyjaœnienia wszystkich
okolicznoœci. Tego zakresu pracy komisji nie
wolno ograniczaæ nikomu, ³¹cznie z osobami po-
wo³uj¹cymi komisjê. To musi byæ zespó³, który
ma poczucie niezale¿noœci, on musi mieæ odwagê
podpisaæ siê pod dokumentem, nawet bardzo
niepopularnym, a w zwi¹zku z tym nie ma pun-
ktu zero, to nie jest tak, ¿e nie wolno wyjœæ poza
takie a takie ramy.

Jeœli chodzi o sk³ad komisji, to informacja na
ten temat jest wywieszona na stronie interneto-
wej chyba od drugiego dnia po powo³aniu komisji.
Tak ¿e proszê to sprawdziæ.

Kto jest przewodnicz¹cym komisji rosyjskiej?
Proszê pañstwa, komisjê rosyjsk¹ powo³a³ prezy-
dent Federacji Rosyjskiej, powierzaj¹c to zadanie
premierowi Federacji Rosyjskiej. Ale z tego nie
wynika, ¿e w zwi¹zku z tym polska komisja musi
dzia³aæ pod przewodnictwem premiera. My mamy
swoje prawo, oni maj¹ swoje prawo, to s¹ dwa su-
werenne pañstwa. Wobec tego proszê siê nie dzi-
wiæ, ¿e sk³ad jest inny…

(Senator Bohdan Paszkowski: Przepraszam,
a czy móg³by pan wyjaœniæ, Panie Ministrze, tak
przy okazji, kwestiê tych relacji miêdzy premie-
rem Putinem a pani¹ Anodin¹?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, zada pan nastêpne pytanie, dobrze?)

Co do porozumienia na temat wypowiedzi o pra-
cy komisji, to pañstwo wybacz¹, ale my jesteœmy
suwerennym pañstwem i chyba pañstwo nie ocze-
kuj¹, ¿e to rosyjska komisja bêdzie cenzurowaæ
wypowiedzi polskiej komisji. Tak wiêc nie ma ¿a-
dnego porozumienia oprócz tego, jakie wystêpuje
w dobrej miêdzynarodowj praktyce, i oprócz tego,
co jest przewidziane prawem miêdzynarodowym.
To dobre wychowanie wymaga tego, abym zadzwo-
ni³ do pani Anodiny z informacj¹, ¿e za kwadrans
na polskich stronach internetowych pojawi siê
stenogram, który dosta³em od niej kilka godzin
wczeœniej. Ale to jest kwestia dobrego wychowa-
nia, a nie jakichœ porozumieñ. Je¿eli chce siê
z kimœ mieæ relacje s³u¿¹ce sprawie, to o przestrze-
ganie zasad dobrego wychowania trzeba dbaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz panowie senatorowie Kaleta, Gruszka…
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan minister nie pa-

suje do Platformy.)
…i Wojciechowski.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jeœli pan pozwoli, zadam od razu

dwa pytania.
Czy pan jako szef naszej komisji, komisji profe-

sjonalnej, i jako profesjonalista – po tych wszyst-
kich wydarzeniach, które mia³y miejsce po kata-
strofie smoleñskiej, tak¿e po tej debacie i po tym
wszystkim, co zosta³o opublikowane w mediach,
co pad³o podczas rozmaitych dyskusji – mo¿e dzi-
siaj stanowczo i jednoznacznie powiedzieæ, ¿e
wspó³praca strony polskiej i strony rosyjskiej od-
bywa siê w sposób nale¿yty, optymalny i ¿e jest pan
z niej zadowolony, czy te¿ mo¿e ma pan jakieœ za-
strze¿enia do tej wspó³pracy ze stron¹ rosyjsk¹?

I drugie pytanie. Czy komisja, której pan prze-
wodzi, bierze pod uwagê tak¿e w¹tek terrorystycz-
ny tej katastrofy, ewentuanoœæ ingerencji osób
trzecich w jakimœ wymiarze, które mog³y mieæ
wp³yw na to, ¿e ta katastrofa mia³a miejsce? Bar-
dzo dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszczemo¿epoproszêpanasenatoraGruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy dobrze zrozumia³em, ¿e

nasza komisja, nasi prokuratorzy pracuj¹ na, ¿e
tak powiem, kalce materia³ów uzyskanych przez
komisjê Federacji Rosyjskiej? Kwestia, czy to by³
pan dyrektor Kazan…

(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski:Kazana.)
Kazana, przepraszam. …czy genera³ B³asik…

Czy nasza komisja, która ma ju¿ te materia³y sko-
piowane, nie jest w stanie tej obecnoœci jednozna-
cznie potwierdziæ lub wykluczyæ – przecie¿ ona ma
dostêp do ludzi, którzy znaj¹ w³aœnie te dwie
wspomniane osoby – by nie snu³y siê dalsze do-
mniemania, czy by³, czy nie by³? Z tego, co wiem,
materia³y czy kopie tych materia³ów s¹ w dyspo-
zycji strony polskiej, zatem czy takie dzia³ania zo-
sta³y przez ministerstwo podjête?

Czy wyjaœniony jest w¹tek braku materia³ów,
o które wystêpowa³a strona polska, tak zwanych
map nawigacyjno-lotniczych rejonu l¹dowania
w Smoleñsku?

I ostatnie pytanie. Czy wyjaœniony zosta³ w¹tek
uzupe³niania œwiate³ na lotnisku w Smoleñsku,
o którym mówiono, ¿e by³o niewystarczaj¹co oœ-
wietlone? W mediach pojawi³ siê taki w¹tek, ¿e po
katastrofie uzupe³niano œwiat³a na lotnisku.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I na zakoñczenie pan senator Wojciechowski.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Mam trzy krótkie pytania.
Pierwsze. Czy ta wizyta by³a zabezpieczona

w jakiœ inny sposób ni¿ podobne wizyty, chocia¿-
by maj¹ca miejsce kilka dni wczeœniej wizyta pre-
miera na tym samym lotnisku? Czy by³y jakieœ
podobieñstwa, ró¿nice w przygotowaniach tej wi-
zyty, w przygotowaniu, powiedzmy, transportu
zastêpczego czy czegokolwiek innego?

Drugie pytanie dotyczy kwestii przygotowania
samego lotniska. W relacjach pilotów z tej wizyty,
poprzedniej wizyty i kilku innych, bo tam samoloty
l¹dowa³y wielokrotnie… Jak podawa³y media, by³y
tam problemy z oœwietleniem i to nie takie, ¿e ¿a-
rówki by³y popalone, tylko takie, ¿e tych ¿arówek
po prostu nie by³o, a wiêc one by³y wykrêcone. Nie
by³o równie¿ kabli, czyli tak jakby by³o to zwiniê-
te… Media podawa³y te¿ informacjê, ¿e po ostatniej
wizycie zosta³y zdjête systemy nawigacyjne.

Kwestia trzecia, kwestia zabezpieczenia pew-
nych dowodów. Pierwsza czêœæ pytania. Pani mi-
nister Ewa Kopacz poda³a, ¿e ziemia zosta³a
przesiana na g³êbokoœæ 1 m, ale tam pozosta³y
pewne elementy. Czy znana jest œrednica oczek
tego sita, które zosta³o u¿yte do przesiania tej
ziemi? I druga czêœæ tego pytania. Kwestia zabez-
pieczenia czarnej skrzynki czy innych dowo-
dów… Czy w momencie, kiedy otrzymujemy ory-
gina³, jesteœmy w stanie stwierdziæ, ¿e ten orygi-
na³ jest z ca³¹ pewnoœci¹ orygina³em, a nie now¹
czarn¹ skrzynk¹ zrzucon¹ z ósmego czy dzie-
si¹tego piêtra? Bo mo¿e byæ i taka sytuacja. Czy
jesteœmy w stanie stwierdziæ, ¿e ta skrzynka po-
chodzi z tego samolotu i z tego konkretnego lotu?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Czy

wspó³praca ze stron¹ rosyjsk¹ jest najlepsza…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Optymalna.)

…przepraszam, optymalna? Pañstwo sobie
zdaj¹ sprawê z tego, ¿e przyczyn wypadku jest
wiele, nie ma jednej przyczyny. Bo jeszcze nie by³o
takiego wypadku lotniczego, który by³by objêty
badaniem w³aœciwej komisji i w przypadku które-
go ustalenia komisji mówi³yby: przyczyna jest ta-
ka – i dalej by³aby jedna pozycja. I w tym przypad-
ku jest tak samo, jesteœmy przekonani, ¿e przy-
czyn wypadku jest wiele. Te przyczyny prawdopo-
dobnie s¹ roz³o¿one tak, ¿e czêœæ mo¿na przypisaæ
stronie polskiej, a czêœæ mo¿na przypisaæ stronie
rosyjskiej. W zwi¹zku z tym przywi¹zujemy wielk¹
wagê do tego, aby wszystkie okolicznoœci by³y
zbadane, podkreœlam s³owo „wszystkie”. Nasze
starania o dostêp do dokumentacji s¹ podyktowa-
ne tym, ¿e chcemy opieraæ nasze badanie na ofi-
cjalnych dokumentach, nie na informacjach, któ-
re mamy, tylko na dokumentach.

Proszê pañstwa, przecie¿ pañstwo siê domyœla-
j¹, ¿e ten stenogram by³ nam znany wczeœniej. Ale
zosta³ upubliczniony wtedy, kiedy mieliœmy go
oficjalnie. Czy mogliœmy mieæ ten stenogram
wczeœniej? Mogliœmy.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ciii…)
Ale nie jest ³atwo doprowadziæ do tak harmonij-

nej wspó³pracy komisji, aby tej wspó³pracy nie
mo¿na by³o ju¿ niczego zarzuciæ. Osobiœcie jestem
wdziêczny, ¿e jest ona na tyle dobra, ¿e jest skute-
czna. Czy optymalna? Mo¿e jeszcze wiêcej oczeki-
wa³bym od strony rosyjskiej. Ale równie¿ strona
rosyjska nieraz oczekuje od nas wiêcej i nie za-
wsze szybko dostaje odpowiedzi na zadane pyta-
nia.

Co do terroryzmu… Maj¹ pañstwo dostêp do
stenogramu. Czy pañstwo, czytaj¹c ten steno-
gram, znajduj¹ jakieœ œlady wskazuj¹ce na w¹tek
terrorystyczny?

(G³os z sali: Ale ze stenogramu tego…)
Na razie, jak pañstwo widz¹, nie ma ¿adnych

dowodów, które by usprawiedliwia³y takie myœle-
nie.

(G³os z sali: Komisja bierze to pod uwagê?)
(G³os z sali: Nie.)
Praca komisji jest ukierunkowana na wszelkie

mo¿liwe scenariusze zdarzeñ, które mog³y mieæ
miejsce. I stopniowo, w miarê analizy dowodów,
niektóre scenariusze s¹ uznawane za nieaktual-
ne. Scenariusz zamachu terrorystycznego, jak
pañstwo widz¹, na razie nie jest podnoszony w ¿a-
dnym dokumencie oficjalnym. Co dalej? Mog¹ siê
pañstwo tylko domyœliæ.

Udzia³ osób trzecich. Liczba osób, które mia³y
mo¿noœæ znajdowaæ siê na pok³adzie, jest ograni-
czona list¹ pasa¿erów, to¿samoœæ wszystkich jest
znana.

Jeœli chodzi o teren wojskowy, a lotnisko Smo-
leñsk Pó³nocny to lotnisko wojskowe, to nie jest
on terenem, na którym osoby trzecie mog³yby
przebywaæ, i to jest udowodnione.
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Nie mogê siê zgodziæ na sformu³owanie, ¿e ko-
misja pracuje na kalce materia³ów rosyjskich.
Nie. Komisja pracuje na dokumentach…

(Senator Czes³aw Ryszka: Kopiach rosyjskich.)
…a nie na materia³ach rosyjskich.
(Senator Ryszard Bender: Kopiach.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ko-

piach.)
Dokumentem jest rejestrator i taœma magneto-

fonowa tego rejestratora…
(Senator Ryszard Bender: Ich kopie.)
…i to nie jest materia³ rosyjski. Materia³ ten jest

dowodem. Pracujemy nie na oryginale, tylko na ko-
pii, któr¹ otrzymaliœmy, i potrafimy sprawdziæ, czy
kopia jest wierna orygina³owi.

(Senator Ryszard Bender: Nigdy tego siê nie
sprawdzi, to jest zasada badania historycznego.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Da siê
sprawdziæ.)

Nastêpne pytanie dotyczy…
(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Kopia nie jest dowo-

dem procesowym.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ciii…)
…map nawigacyjnych, kolejne uzupe³niania

œwiate³ itd.Pañstwopytaj¹okolejnedokumenty.Ja
ju¿ powiedzia³em, ¿e staramy siê o wszystkie doku-
menty – niektóre mamy, niektóre bêdziemy mieæ –
i wynik pracy komisji jest tym dokumentem, który
pañstwu ujawnimy. I ¿aden z dokumentów Ÿród³o-
wych, który by³ do tego wykorzystany, nie bêdzie
dokumentem, którego nie ujawnimy.

Czy ta wizyta by³a tak samo przygotowana, jak
poprzedzaj¹ca j¹ wizyta premiera? Tak.

(G³os z sali: Jest to wskazane procedurami.)
Przecie¿ to jest to samo lotnisko, ten sam samo-

lot, ta sama za³oga, te same procedury HEAD.
(G³os z sali: Z której strony…)
Co do tego, czy brakowa³o ¿arówek, kabli i takie-

go czy innego urz¹dzenia. Pañstwo teraz pytaj¹ zno-
wu o szczegó³y, o których powiedzia³em, ¿e ich nie
ujawniê, dopóki nie zakoñczymy postêpowania, po-
niewa¿ takie s¹ regu³y gry. To jest ta dobra miêdzy-
narodowa praktyka: jest czas badania i jest czas ra-
portu. Teraz jesteœmy w trakcie badania.

Na pytanie o œrednicê oczek sita pozwolê sobie
nie odpowiadaæ.

A na pytanie, czy czarna skrzynka to jest
skrzynka zrzucona z ósmego piêtra, czy te¿ to jest
skrzynka z samolotu, odpowiadam, ¿e to jest
skrzynka z samolotu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski. Proszê bardzo.
(G³os z sali: Nie ma.)

Nie ma senatora?
(G³os z sali: W kuchni…)
Nie ma senatora Majkowskiego, wobec tego

pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, pytanie dotyczy przedmiotu ba-

dania polskiej komisji, tych scenariuszy.
Czy przedmiotem badania komisji, polskiej

oczywiœcie, s¹ b³êdne, jak wynika z opublikowa-
nego stenogramu nr 1, dane, i¿ ca³y czas, a¿ do
paru sekund przed l¹dowaniem czy przed nie-
mo¿noœci¹ wzniesienia siê, by³y komunikaty „na
œcie¿ce” i „na kursie”, co oznacza „w³aœciwa wyso-
koœæ” i „lecicie na pas”. Tak wynika z opublikowa-
nego stenogramu. To jest jego pierwsza wersja.
Czy druga, trzecia albo któraœ nastêpna wersja
stenogramu jest ju¿ nam dostêpna? I czym one siê
ró¿ni¹? To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Czy przedmiotem badania na-
szej komisji jest czarna skrzynka Jaka, który ca³y
czas kontaktowa³ siê ze zbli¿aj¹cym siê TU-154?

I wreszcie pytanie, czy przedmiotem badania
naszej komisji jest szukanie odpowiedzi, dlaczego
wie¿a kierowa³a TU-154, wbrew zasadom popra-
wnej awiacji, od strony jaru i z wiatrem, a nie pod
wiatr? Poprzednie samoloty, zarówno ten z Puti-
nem, jak i ten z 7 kwietnia, kierowane by³y zgod-
nie z zasadami awiacji. Tu natomiast, nie wiado-
mo dlaczego, wykonano w³aœnie taki manewr, ta-
kie prowadzenie samolotu.

I jeszcze: czy przedmiotem badania naszej komisji
jest mo¿liwoœæ awarii b¹dŸ zablokowania uk³adu
sterowania? Samolot ju¿ parê sekund wczeœniej nie
móg³ siê wznieœæ, tylko spada³ w przyspieszonym
tempie mimo pe³nej, maksymalnej pracy silników,
co zosta³o te¿ ju¿ustalone.Czy iw jakimzakresieba-
dano jednoczeœnie charakter poprzednich awarii te-
go samolotu, tej z Haiti i tej, w której bra³em zreszt¹
udzia³, tej zeszczêœliwymzakoñczeniem,wNarwiku,
kiedy w³aœnie zak³ócona by³a praca uk³adu sterowa-
nia i urz¹dzeñ pok³adowych? I czy teraz w trakcie
ostatnich awarii by³a reperowana ta sama czêœæ?

I ju¿ ostatnie pytanie, Panie Ministrze. Co spo-
wodowa³o, ¿e przesuniêto podawany od pocz¹tku
przez bodaj¿e dziesiêæ dni czy dwa tygodnie mo-
ment katastrofy o 10 sekund? Bo przyspieszono
ten…

(Senator Zdzis³aw Pupa: 10 minut.)
(G³osy z sali: Minut. Minut, nie sekund.)
Czy to byæ mo¿e ³¹czy siê równie¿ z zakresem

niezrozumia³ego zapisu, jak twierdzi strona rosyj-
ska, w czarnej skrzynce? I kiedy strona polska
otrzyma mo¿liwoœæ zweryfikowania, czy czarna
skrzynka nie zosta³a jakoœ uszkodzona, mówi¹c
bardzo eufemistycznie i delikatnie, w taki sposób,
¿e dane, które nam przekazano, mog¹ byæ niemia-
rodajne? Dziêkujê.

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 czerwca 2010 r.
Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. 23

(minister J. Miller)



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym spytaæ o problem,

który ostatnio mo¿emy œledziæ równie¿ w prasie,
o kwestiê obecnoœci na pok³adzie samolotu rosyj-
skiego specjalisty od naprowadzania. Jak wiemy,
36. pu³k zwróci³ siê 18 marca, jak podaj¹, o tak¹
obecnoœæ. Co wiêcej, mamy wypowiedŸ rosyjskie-
go eksperta od bezpieczeñstwa lotów, Walerijego
Sze³kownikowa, ¿e z³amany zosta³ nawet kodeks
powietrzny Federacji Rosyjskiej, poniewa¿ zagra-
niczny samolot l¹duj¹cy na rosyjskim lotnisku
wojskowym, zgodnie z tym kodeksem, powinien
mieæ na pok³adzie rosyjskiego nawigatora napro-
wadzania. Czy w tej sprawie pan minister móg³by
coœ wiêcej powiedzieæ? Czy to strona rosyjska tego
nie chcia³a, czy te¿, jak siê przypuszcza – i niestety
Ministerstwo Spraw Zagranicznych na to nie od-
powiada – to zaniedbanie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, ¿e taki specjalista na pok³adzie tego
samolotu siê nie znalaz³?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, zadaj¹ pañstwo szereg pytañ,

na które mogê odpowiedzieæ twierdz¹co. Czy ba-
damy, czy rozmowa pomiêdzy samolotem a wie¿¹
kontroln¹ by³a oparta na danych rzeczywistych?
Badamy. Czy czarna skrzynka Jak-40 jest przed-
miotem naszego zainteresowania? Mo¿e nie tylko
czarna skrzynka, ale w ogóle l¹dowanie Jak-40
jest przedmiotem naszego zainteresowania.

(Piotr Andrzejewski: Kontakt by³ ca³y czas…)
Czy kierunek naprowadzenia samolotu na dro-

gê startow¹ jest przedmiotem zainteresowania?
Czy bierzemy pod uwagê mo¿liwoœæ awarii uk³a-
dów sterowania? Te¿ jest to rozpatrywane. Czy
porównujemy z poprzednimi przypadkami nie-
sprawnoœci tego samolotu, na przyk³ad w Narwi-
ku czy na Haiti? Te¿ jest to przedmiotem badania.

Czy czarna skrzynka nie zosta³a „uszkodzona”?
Proszê pañstwa, tutaj ju¿ nie mam tak ³atwej od-
powiedzi. Czarnej skrzynki nie znaleŸli Rosjanie,
tylko znaleŸliœmy j¹ wspólnie. I nie jedn¹, tylko

trzy. A póŸniej siê okaza³o, i Rosjanie oczywiœcie
o tym wiedz¹, ¿e ten samolot mia³ wiêcej ni¿ trzy
skrzynki. W zwi¹zku z tym pañstwo nie mog¹ nas
traktowaæ tak, ¿e jesteœmy pozbawieni mo¿liwo-
œci sprawdzania poprawnoœci naszej wspó³pracy.

Proszê pañstwa, mamy do czynienia z trud-
nym, niew¹tpliwie trudnym zadaniem. I niew¹t-
pliwie to zadanie wymaga wielkiej rozwagi na ka¿-
dym kolejnym kroku, bo dzia³anie jest prowadzo-
ne na delikatnym gruncie i wszyscy mamy tego
œwiadomoœæ. I œmiem twierdziæ, ¿e wszyscy, jak tu
jesteœmy, chcemy poznaæ prawdê. W zwi¹zku
z tym proszê nam wierzyæ, ¿e sprawdzamy ró¿ne
w¹tki, ale nie obnosimy siê z tym, co jest dla nas
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, a co
najmniej prawdopodobnym. Ja, zanim odpowiem
na ka¿de z pañstwa pytañ, to sobie zadajê od razu
takie pytanie, czy ja mogê odpowiedzieæ bardziej
dok³adnie, czy nie, bo nie mam zamiaru w trakcie
badania mówiæ o tym badaniu wiêcej ni¿ powinie-
nem. Ale proszê nam wierzyæ, ¿e Polska jest kra-
jem, który ma odpowiednie mo¿liwoœci do prowa-
dzenia tego typu delikatnej kwestii.

Czy nawigator rosyjski powinien tam byæ i czy
to te¿ jest badane? Tak, te¿ jest badane.

Wracam do kwestii skrzynek. Skrzynka by³a
otwierana wspólnie. Nie przez Rosjan, nie przez
Polaków, tylko wspólnie. I zapis ze skrzynki nigdy
przez Polaków nie zosta³ spuszczony z oczu, dopó-
ki nie zosta³ przeczytany. Tak wiêc to nie spad³o
z ósmego piêtra i nie jest uszkodzone. To jest rze-
czywisty zapis. A przez to, o czym mówiê, ¿e ten
samolot by³ ekstrawyposa¿ony w jeszcze inne re-
jestratory i wszystkie siê w stosunkowo dobrym
stanie zachowa³y, nasza wiedza jest dobra.

Pytali pañstwo o wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Wiedz¹ pañstwo, ¿e Amerykanie odczytywali jed-
no z urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Wiedz¹ pañstwo, ¿e
jedna ze skrzynek by³a odczytywana w Warsza-
wie, a nie w Moskwie. A w zwi¹zku z tym równie¿
aspekt zaufania do jednej strony postêpowania
nie jest nara¿ony na naiwnoœæ. Zadaliœmy sobie
du¿o trudu, aby mieæ wystarczaj¹co du¿o infor-
macji towarzysz¹cych i aby nie byæ bezradnymi.
Ale przepraszam pañstwa, ¿e nie mówiê o szcze-
gó³ach, które mog³yby zaszkodziæ sprawie.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nie bêdê pyta³ o treœci wyp³y-

waj¹ce z pewnych czynnoœci, tylko i wy³¹cznie
o stronê natury formalnej.

W szczególnoœci ponawiam pytanie – bo pan mi-
nister uchyli³ siê od odpowiedzi – czy polscy pato-
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morfolodzy podpisywali protoko³y sekcji zw³ok. Nie
pytam o treœæ protoko³u, tylko czy podpisywali?

Inna kwestia. Pyta³em o eksterytorialnoœæ. Wy-
powiedŸ pana ministra jest niezadowalaj¹ca.
Oczywiœcie nie chodzi o to, czy Rosjanie mieli pra-
wo ratowania ludzi. To jest poza wszelkim spo-
rem. Tylko czy nie uwa¿a pan minister, ¿e wykro-
czyli poza te ramy, w szczególnoœci je¿eli chodzi
o zabezpieczenie przedmiotów, które niew¹tpliwie
zawiera³y tajemnicê pañstwow¹? Mam na uwadze
telefony, laptopy i inne urz¹dzenia.

Czy prawd¹ jest to – bo dotar³a do mnie taka in-
formacja – ¿e kopia stenogramu z czarnych skrzy-
nek nie zosta³a podpisana przez jednego z pol-
skich przedstawicieli, to jest pana Stroiñskiego.
Czy jest to prawd¹?

Zaraz po katastrofie rz¹d zapewnia³, ¿e nie-
zw³ocznie nast¹pi przekazanie skrzynek stronie
polskiej. Teraz zadowoli³ siê kopiami. W zwi¹zku
z tym pytam, jakie jest porozumienie rz¹du z Ro-
sj¹ w sprawie dalszego losu czarnych skrzynek.
Z tego, co wiem, trzecia skrzynka, która by³a wy-
produkowana przez Polaków i badana w Polsce,
po otwarciu zosta³a zwrócona stronie rosyjskiej.
Myœlê, ¿e mamy pe³ne prawo oczekiwaæ, ¿e tamte
czarne skrzynki równie¿ bêd¹ przekazane do eks-
pertyzy stronie polskiej.

Wspomnia³ pan minister, ¿e status samolotu
by³ pañstwowy. Je¿eli jestem w b³êdzie, proszê
mnie skorygowaæ. Z tego, co wiem, konwencja
chicagowska nie dotyczy samolotów wojskowych
i pañstwowych, jedynie samolotów cywilnych.
Czy zatem mog³a mieæ zastosowanie? I dalej: czy
jakieœ ekspertyzy prawne poprzedzi³y – je¿eli tak,
to jakie i z jakim skutkiem – oparcie siê w³aœnie na
konwencji chicagowskiej?

I kolejna sprawa. Jaka jest treœæ porozumienia
polsko-rosyjskiego, tak zwanego memorandum,
w podpisywaniu którego uczestniczy³ pan mini-
ster? Czy to memorandum jest dostêpne opinii
publicznej, a w szczególnoœci czy mo¿e byæ udo-
stêpnione parlamentowi? Na razie tyle, reszta
w nastêpnej serii. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mam pytanie, czy komisja

zbada lub zbada³a, dlaczego nie zabezpieczono al-
ternatywnego transportu z lotnisk zapasowych,
które wyznaczono w Witebsku i Moskwie? Wiado-
mo, ¿e podejmowanie decyzji… Je¿eli nie by³o
transportu stamt¹d do Katynia… Ta decyzja na-

wet mog³aby byæ inna, gdyby ten transport by³ za-
pewniony.

Nastêpnie: z kim w Moskwie wie¿a konsultowa-
³a l¹dowanie, kto to by³ personalnie i jaki wp³yw
mia³a Moskwa na niestandardowe prowadzenie
TU-154 M?

I kolejne pytanie: dlaczego nie wyst¹piono
o miêdzynarodowych ekspertów, którzy by jesz-
cze bardziej uwiarygodnili ustalenia?

I jeszcze jedno pytanie. Widzia³em w jednej
z gazet zdjêcia fragmentów œcian samolotu z bla-
chy aluminiowej – takie poszarpane na ma³e ka-
wa³ki. One wygl¹da³y tak, jak gdyby samolot uleg³
wybuchowi i spad³ na ziemiê z wysokoœci 9 km.
Czy przy upadku z tak niskiej wysokoœci i przy tak
ma³ej prêdkoœci lotu jest mo¿liwe, ¿eby samolot
by³ tak uszkodzony jak ten, który spad³ z wysoko-
œci 9 km? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki w tej serii pytañ. Proszê

bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ panu trzy py-

tania.
Pierwsze pytanie. Czy jest panu wiadomo, kto

i kiedy podj¹³ decyzjê o zaniechaniu æwiczeñ pol-
skich pilotów na symulatorach lotu TU-154?

Drugie pytanie dotyczy zmiany godziny wylotu.
Wiemy, ¿e najpierw nast¹pi³a zmiana godziny wy-
lotu, a potem by³o opóŸnienie wylotu. Czy to by³o
spowodowane jak¹œ awari¹ samolotu – to czasem
siê zdarza i trzeba opóŸniæ wylot – czy te¿ by³y ja-
kieœ inne przyczyny?

I trzecie. Czy tego typu rzeczy w przesz³oœci ró-
wnie¿ mia³y miejsce? Czy w przypadku tego ro-
dzaju wizyt wczeœniej te¿ by³y opóŸnienia wylo-
tów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Przede wszystkim chcia³bym siê ustosunko-

waæ do w¹tku, o którym ju¿ kilkakrotnie mówi-
³em, czyli: konwencja chicagowska a ten konkret-
ny lot. Jeszcze raz powiem, ¿e ta konwencja ma
zastosowanie do wypadków lotniczych o charak-
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terze przelotu pasa¿erskiego. Pan senator siê zgo-
dzi, ¿e ten samolot wojskowy wykonywa³ przelot
pasa¿erski. Ale to nie oznacza, ¿e samolot oficjal-
nej delegacji polskiej nie ma prawa korzystaæ
z uprzywilejowania podczas przebywania w prze-
strzeni powietrznej krajów obcych. Konwencja
sobie, a umowy miêdzynarodowe dotycz¹ce mo¿-
liwoœci korzystania z przelotów w czyjejœ prze-
strzeni powietrznej samolotem z osobami o odpo-
wiednim statusie na pok³adzie sobie. To s¹ zu-
pe³nie inne zagadnienia prawne.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Czy by³y eksper-
tyzy prawne?)

W zwi¹zku z tym proszê tych dwóch elementów
nie sprowadzaæ do jednej kwestii.

Oczywiœcie decyzja o przyjêciu konwencji chi-
cagowskiej jako podstawy relacji wzajemnej po-
miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ by³a oparta na dog³êbnej analizie prawnej,
poniewa¿ nie jest to zdarzenie, które ma swoje
precedensy w przesz³oœci, a w zwi¹zku z tym mo¿-
na by by³o pos³ugiwaæ siê tylko i wy³¹cznie analiz¹
precedensów.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Czy ta eksperty-
za jest dostêpna i kto j¹ opracowa³?)

Proszê pañstwa, rz¹d polski ma odpowiednie
instytucje, które wypracowuj¹ ekspertyzy prawne
dla organów pañstwa w³aœciwych w przypadku
danej sprawy. To nie jest ekspertyza zamówiona
w kancelarii prawniczej, to jest ekspertyza pra-
wników rz¹dowych.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Czy mo¿e byæ
udostêpniona Senatowi?)

Proszê pañstwa…
(Senator Ryszard Bender: Tajemnica!)
Pañstwo wybacz¹, ale ja chcia³em dzisiaj dys-

kutowaæ o pracy komisji. Pan mnie pyta o to, czy
ten dokument, który by³ opini¹ prawn¹, mo¿e byæ
udostêpniony. Z ogólnych zasad relacji pomiêdzy
Senatem a rz¹dem wynika, ¿e tego typu doku-
ment mo¿e byæ udostêpniony.

Co do telefonów, laptopów i tego typu urz¹dzeñ
to owszem, nie znaleziono telefonu satelitarnego,
ale ten telefon nie zawiera w sobie ¿adnej ciekawej
informacji, poniewa¿ on by³ tylko nadajnikiem
i odbiornikiem, a interesuj¹ce jest to, o czym mó-
wiono przez ten telefon, zreszt¹ nie jeden, tylko
trzy. To jest istota informacji, która jest dowodem
w sprawie. Sam aparat telefoniczny nie zawiera
nic ciekawego.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: …wynika z nie-
go, z kim siê ³¹czono?)

Proszê pañstwa, je¿eli mówimy o tajemnicy
pañstwowej, to mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e na
pok³adzie samolotu nie by³o w u¿ytku pasa¿erów
urz¹dzeñ elektronicznych o takiej zawartoœci,
której pozyskanie przez stronê rosyjsk¹ narusza-
³oby interesy Polski. A jeœli chodzi o treœæ rozmów,

to satelity, a nie telefony, s¹ od tego, ¿eby zapa-
miêtywaæ treœæ rozmów prowadzonych drog¹ sa-
telitarn¹.

Sprawa dalszych losów czarnej skrzynki. Poru-
sza pan podstawow¹ kwestiê i nasze rozmowy ze
stron¹ rosyjsk¹ dotyczy³y w³aœnie tej kwestii.
Wiadomo, ¿e je¿eli s¹ dwa postêpowania, to nie
mo¿na mieæ jednoczeœnie orygina³ów tu i tu, ale
ten, kto pos³uguje siê kopi¹, a nie orygina³em,
musi mieæ pewnoœæ, ¿e gdy w którymœ momencie
powie: sprawdzam, to orygina³ znajdzie siê w jego
rêkach. To by³a debata o tym, jak zapewniæ sobie
mo¿liwoœæ sprawdzenia kopii, stwierdzenia, ¿e
jest ona zgodna z orygina³em, i tê procedurê ma-
my ze stron¹ rosyjsk¹ omówion¹.

Kolejne pytanie dotyczy³o alternatywnego
transportu z Witebska i Moskwy. Po pierwsze,
Moskwa nie by³a takim portem, by³ nim Miñsk. Po
drugie, transport alternatywny jest podstawiany
do miejsca l¹dowania w momencie l¹dowania,
a nie wysy³any wczeœniej, wtedy kiedy siê wylatu-
je z Okêcia. Wynika to z rachunku prawdopodo-
bieñstwa, który wskazuje, ¿e czêstotliwoœæ korzy-
stania z lotnisk zapasowych nie jest wielka.
W zwi¹zku z tym nie by³oby roztropne wysy³anie
w przypadku ka¿dego wylotu samolotu pe³nej eki-
py i transportu na miejsce zapasowego l¹dowa-
nia. W tej sytuacji korzysta siê z pomocy s³u¿b
dyplomatycznych obecnych w ka¿dym kraju.
Przecie¿ Polska nie jest ma³ym kraikiem, który nie
ma odpowiednich placówek dyplomatycznych.
W takiej sytuacji w trybie b³yskawicznych decyzji
podejmuje siê dzia³ania w celu zorganizowania
transportu z miejsca l¹dowania do miejsca doce-
lowego.

Czy samolot mo¿e byæ tak uszkodzony po wy-
padku innym ni¿ spadek z 6 tysiêcy m czy 9 tysiê-
cy m? Tak, mo¿e byæ, te zdjêcia wyraŸnie pokazu-
j¹, jak to wygl¹da wtedy, kiedy l¹duje…

Kto i kiedy podj¹³ decyzjê… Przepraszam, zapi-
sa³em sobie pó³ pytania i nie potrafiê dopowie-
dzieæ reszty. Kto i kiedy podj¹³ decyzjê? Tyle ¿e nie
pamiêtam, jak¹ decyzjê.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Ministrze, ja zadawa³em to pytanie.
(Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Jerzy Miller: Przepraszam.)
Nic nie szkodzi. Chodzi mi o symulacje lotów na

TU-154. Kiedy zapad³a taka decyzja?

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, ca³y proces szkolenia pilotów

i utrzymywania ich na bie¿¹co w zdolnoœci do po-
radzenia sobie z dowolnie trudnymi warunkami
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lotu jest przedmiotem analizy komisji. To jest je-
den z g³ównych w¹tków objêtych prac¹ komisji.
Tak ¿e na pewno pañstwo uzyskaj¹ te informacje.
Z pewnoœci¹ nie jest to kwestia ostatniego czasu.

Kwestia opóŸnienia startu. Tak to jest z samolo-
tami nierejsowymi, mo¿na siê spóŸniæ. W przypad-
ku samolotów rejsowych ka¿dy jest punktualny al-
bo prze¿ywa wielkie rozczarowanie z tego powodu,
¿enaniegonieczekano.Tonieby³ samolot rejsowy.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Przepraszam,
ale trzy pytania umknê³y uwadze pana ministra.)

Tak, proszê.
Przepraszam, Panie Marsza³ku.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jeœli mo¿na, Pa-

nie Marsza³ku.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, proszê. Proszê zadaæ pytanie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Ja ju¿ te pytania zadawa³em, ale nie otrzyma-

³em odpowiedzi. Mianowicie uzyska³em informa-
cjê, ¿e kopia stenogramu nie zosta³a podpisana
przez polskiego przedstawiciela Stroiñskiego. Czy
to jest prawd¹? To by³o jedno pytanie.

Drugie pytanie, które zadawa³em, dotyczy³o
treœci memorandum podpisanego przez pana
ministra. Z czyjej inicjatywy ono powsta³o i jaka
jest treœæ tego memorandum? Wydaje siê, ¿e
ono powinno byæ podane do publicznej wiado-
moœci.

I trzecie pytanie, które ju¿ po raz trzeci umknê-
³o. Czy polscy patomorfologowie podpisywali pro-
toko³y sekcji zw³ok? Nie chodzi mi o treœæ…

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Zaczynam od tego trzeciego…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Bardzo proszê.)
…¿eby po raz czwarty nie musia³ go pan zada-

waæ. Ja ju¿ powiedzia³em, ¿e to sprawdzê. Wtedy
kiedy lekarz uprawniony do zagl¹dania do tego ty-
pu dokumentacji medycznej po prostu potwierdzi
mi ten fakt i pozwolê sobie nawet…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie chodzi mi
o treœæ tej czynnoœci, tylko o to, czy podpisywali…)

Ja nie mówiê o treœci. Pyta pan o podpis, a nie
mo¿na zobaczyæ podpisu, je¿eli nie zobaczy siê
aktu, pod którym ten podpis jest z³o¿ony.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja myœlê, ¿e tam
by³y dziesi¹tki protoko³ów, a chodzi o generaln¹
zasadê. Je¿eli nawet gdzieœ tam siê nie znalaz³…)

Panie Senatorze, przyznajê siê, w tym momen-
cie nie wiem, w zwi¹zku z tym obiecujê panu, ¿e to
sprawdzê.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê bar-
dzo.)

(Senator Ryszard Bender: Dot¹d nie sprawdzo-
no. O tempora! O mores!)

Jeœli chodzi o memorandum, to jest to miêdzy-
narodowy dokument prawny, który oczywiœcie
jest w posiadaniu i ministra spraw zagranicz-
nych, i komisji. Je¿eli interesuje pana jego treœæ,
to oczywiœcie mo¿e on byæ panu udostêpniony, ale
nie bêdziemy tego wywieszaæ, dlatego ¿e nie ma to
charakteru dowodowego. To jest operacja techni-
czna, poprzedzaj¹ca wymianê dowodów rzeczo-
wych.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Rozumiem.
Mnie ca³y czas interesuje tylko strona formalna,
to jest dla mnie bardzo wa¿ne.)

I zd¹¿y³em zapomnieæ trzecie pytanie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pod-

pis pod…)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Podpis pana

Stroiñskiego.)
Pan Stroiñski podpisa³ dokument inny ni¿ ten,

który by³ publikowany, i nikt tego nie ukrywa³,
zreszt¹ zosta³a opublikowana równie¿ strona
z podpisami. Z jednej z publikacji prasowych
wiem, ¿e pan Stroiñski potwierdzi³, ¿e podpisa³
stenogram, tylko z inn¹ dat¹, a na tym stenogra-
mie nie ma jego podpisu. Poniewa¿ nie rozmawia-
³em osobiœcie z panem Stroiñskim, nie chcê pañ-
stwu mówiæ, sk¹d siê wziê³a ta rozbie¿noœæ. Chcê
mówiæ tylko o faktach, a nie o domniemaniach.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do nastêpnej serii pytañ.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, wspomina³ pan o zaufaniu,

o tym, ¿e chcecie jak najlepiej zbadaæ tê sprawê. Je-
dnak w polityce miêdzynarodowej nie ma polityki
mi³oœci, tak samo jak na drodze obowi¹zuj¹ zasady
nieufnoœci i przezornoœci. Wydaje mi siê – i spo³e-
czeñstwo to ocenia, bo podawane s¹ opinii publicz-
nej wyniki badania dotycz¹ce tragedii w Smoleñsku
– ¿e spo³eczeñstwo nie darzy informacji przekazy-
wanych przez stronê rz¹dow¹ szczególnym zaufa-
niem, wrêcz spotykaj¹ siê one z dezaprobat¹. Dlate-
go chcia³bym zadaæ kilka pytañ.

Dlaczego strona rosyjska nie zatrzyma³a sobie
kopii, a nam nie przekaza³a orygina³u zapisu
czarnej skrzynki? Mogli sobie zatrzymaæ kopiê,
ju¿ zbadali, przebadali orygina³, wiêc mogli za-
trzymaæ kopiê, a nam przekazaæ orygina³. Czyj¹
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w³asnoœci¹ jest czarna skrzynka? Czy ona jest
w³asnoœci¹ strony polskiej, czy strony rosyjskiej?
To wygl¹da mi na przetrzymywanie nie swoich
rzeczy, mo¿na by powiedzieæ, przez stronê obc¹,
a to ma swoj¹ nazwê.

Nastêpne pytanie. Wspomnia³ tu pan o pew-
nym populizmie, równie¿ o merytorycznoœci. Jak
pan ocenia wyst¹pienie decydentów rosyjskich
i czy to by³o wyst¹pienie populistyczne? Pan pre-
mier siê z tego t³umaczy³.

Kolejne pytanie. Czy ma pan tak¹ wiedzê – bo
pan tu czêsto w odniesieniu do spraw, mo¿na po-
wiedzieæ, prostych, a istotnych, wymawia³ siê
brakiem wiedzy – ¿e l¹dowanie osób wa¿nych od-
bywa siê w asyœcie, ¿e s¹ osoby, które towarzysz¹?

Na przyk³ad, jeœli l¹duje pani Merkel, pan prezy-
dent Obama czy pan Miedwiediew, to na kontroli
lotów jest oczywiœcie asysta strony niemieckiej al-
bo odpowiednio amerykañskiej czy rosyjskiej. Czy
pan ma tak¹ wiedzê? Z tego, co wiem, taka sytua-
cja ma miejsce, je¿eli chodzi o lotniska polskie.

Kolejne pytanie. Jak wygl¹da wspó³praca pomiê-
dzy komisj¹ do spraw badania wypadków a proku-
ratur¹? Która strona jest wiod¹ca, czy generalnie to
prokuratura prowadzi wiod¹ce œledztwo, czy to ko-
misja badania wypadków lotniczych zajmuje siê
w sposób w³aœciwy badaniem przyczyn wypadku?
Z tego, co wiem, ju¿ kilka takich komisji powsta³o,
tak ¿e trudno mi okreœliæ, która rzeczywiœcie jest
wiod¹ca i która generalnie nad tym czuwa.

Pan minister odniós³ siê – bardzo mi siê to spo-
doba³o – do rzeczy pozosta³ych po tragicznie
zmar³ych pasa¿erach tupolewa. Jak jednak pan
minister oceni tak¹ sytuacjê, ¿e ze Smoleñska te
rzeczy trafi³y do Moskwy, z Moskwy do Warszawy,
a z Warszawy, wskutek decyzji prokuratora woj-
skowego obecnego tu na sali, trafi³y do Rzeszowa
i le¿a³y razem ze œmieciami, w niezabezpieczonym
worku? Pisa³a o tym prasa. Mam ten artyku³, co
prawda nie przy sobie, tylko w pokoju, jak bêdzie
trzeba, to przyniosê. Jak pan oceni tê sytuacjê?
Nied³ugo póŸniej na mocy decyzji s¹du te rzeczy
trafi³y z powrotem do Warszawy…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, chcia³bym przypomnieæ o tej

minucie…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Tak, Panie Marsza³ku,

ale wydaje mi siê, ¿e ze wzglêdu na to, jak wa¿ne
s¹ te pytania…)

Ka¿dy ma bardzo du¿o wa¿nych pytañ, wiêc
mo¿e w nastêpnym obrocie?

(Senator Zdzis³aw Pupa: Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.)

Proszê bardzo, w tej chwili zadaje pytanie pan
senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy prawd¹ jest, ¿e strona pol-

ska w kilka godzin po wypadku chcia³a siê zwróciæ
do strony rosyjskiej z proœb¹ o przekazanie ca³ko-
witego œledztwa stronie polskiej, ale po uzyskaniu
informacji, ¿e takiej zgody nie bêdzie, odst¹pi³a od
tego?

Drugie pytanie. Czy wie pan, ile samolotów
TU -154 w historii tego modelu uleg³o katastrofie?

(Senator Czes³aw Ryszka: Szeœædziesi¹t.)
Czy prawd¹ jest, Panie Ministrze, ¿e praktycz-

nie wszystkie sprawy katastrof, które prowadzi³a
wielokrotnie ju¿ tu przywo³ywana pani Anodina,
zawsze koñczy³y siê orzeczeniem, ¿e za katastrofê
ponosi winê pilot?

Czy móg³by pan chocia¿ w przybli¿eniu podaæ
czas zakoñczenia œledztwa, nie wiem, w tygo-
dniach, w miesi¹cach, w latach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Borys-Damiêcka, proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
W zasadzie moje pytanie – ono dotyczy³o

opóŸnienia odlotu – przej¹³ pan senator Mu-
chacki i ju¿ je zada³, ale chcia³abym dopytaæ,
czy komisji znane jest to ostateczne opóŸnienie
odlotu, poniewa¿ media podawa³y, ¿e pierwot-
nie wyznaczony czas odlotu to by³a godzina szó-
sta rano, po czym nastêpowa³y opóŸnienia. Ile
razy przesuwano czas odlotu? I czy tylko z powo-
du spóŸnienia pewnych osób, o których prasa
pisa³a, a których nie muszê wymieniaæ? I czy
wiemy, z jak du¿ym opóŸnieniem samolot wy-
startowa³ z lotniska? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Przede
wszystkim badania opinii publicznej wskazuj¹ na
coœ innego – opinia publiczna jest bardzo zainte-
resowana, ale nie spekulacjami, tylko faktami.
W zwi¹zku z tym nale¿y szanowaæ tê opiniê publi-
czn¹ i nie domniemywaæ, tylko po prostu informo-
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waæ. Dlatego komisja dalej bêdzie stosowa³a tê sa-
m¹ zasadê: praca wykonywana w milczeniu, a na
koñcu wynik tej pracy pokazany przy otwartej
kurtynie.

Co do odpowiedzi na pytanie, czyja jest
skrzynka – jest elementem samolotu, a samolot
jest polski, dlatego skrzynka jest polska. A kiedy
bêdzie w Polsce? Bo chyba nie chodzi³o o to, kto
jest w³aœcicielem, tylko o to, gdzie ta skrzynka
jest. Otó¿ bêdzie u nas wtedy, kiedy bêdzie ju¿
zbêdna prowadz¹cym postêpowanie, ale nie ba-
dawcze, tylko postêpowanie œledcze, w Rosji.
Krótko mówi¹c, wtedy, kiedy nie bêdzie ju¿ mo¿-
liwe, aby ktoœ, kto mo¿e zawini³, móg³ unikn¹æ
kary, zas³aniaj¹c siê faktem, ¿e prokurator rosyj-
ski pochopnie zwolni³ tê skrzynkê i uda³a siê ona
do Warszawy, w zwi¹zku z czym rosyjski proku-
rator przesta³ mieæ kontrolê nad jej autentyczno-
œci¹. W zwi¹zku z tym, je¿eli chcemy, aby prawda
by³a znana, a osoby, które mo¿e przyczyni³y siê
do tragedii, mog³y w pe³ni odpowiadaæ karnie
z tego tytu³u, to musimy zachowaæ cierpliwoœæ.
I o to proszê.

Trzecie pytanie. Czy skomentujê wyst¹pienia
decydentów rosyjskich? Z natury niechêtnie ko-
mentujê jakiekolwiek wyst¹pienia, bo uwa¿am,
¿e cz³owiek doros³y zas³uguje na to, ¿eby go wy-
s³uchaæ i nie nale¿y go oceniaæ, je¿eli nie ma na-
prawdê bezwzglêdnej potrzeby oceniania.

Jeœli chodzi o asystê niemieck¹, rosyjsk¹, ame-
rykañsk¹ na lotniskach polskich w czasie l¹do-
wania, to nie wiem, sk¹d pan ma tak¹ wiedzê…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Z lotniska.)
No to myœlê, ¿e z jakiegoœ dziwnego lotniska,

poniewa¿ ja nie potwierdzam pañskiego rozpoz-
nania.

(Senator Piotr Wach: Kiedy ostatni raz Obama
l¹dowa³ u nas?)

Proszê pañstwa, czy Polska strona chcia³a
przej¹æ postêpowanie? Czy pañstwo uwa¿aj¹, ¿e
odpowiednie organy Rzeczypospolitej nie uzga-
dnia³y wszystkich wariantów przed rozpoczêciem
postêpowania? W zwi¹zku z tym, odpowiadaj¹c
wprost, czy rozwa¿ano… Tak, wszystko rozwa¿a-
no. To nie by³a decyzja b³aha, to nie by³a decyzja
³atwa, w zwi¹zku z czym wszystko rozwa¿ano. To,
co jest realizowane, jest wynikiem ch³odnej anali-
zy dotycz¹cej tego, jak postêpowaæ, aby doprowa-
dziæ do wyniku, którym jest poznanie prawdy. Po-
wtarzam to jeszcze raz.

Niestety, nie mam przy sobie statystyk okreœla-
j¹cych, ile samolotów typu TU-154 M uleg³o wy-
padkom. Akurat ta wersja M nie jest zbyt liczna,
w zwi¹zku z czym pewnie niewiele, ale przyznam,
¿e nie wiem tego.

Czy zespó³ pod kierownictwem pani Anodiny
zawsze orzeka o winie pilotów? To te¿ jest dla mnie
odkrycie i by³bym bardzo wdziêczny, gdyby poda³

pan Ÿród³o tej informacji, bo z tego, co wiem, to
prawda jest akurat trochê inna.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: W je-
denastu przypadkach na szeœædziesi¹t osiem
orzeczono, ¿e to by³o z powodów technicznych…)

A, jeszcze pytanie o to, czy wiemy, z jak du¿ym
opóŸnieniem wystartowa³ ten samolot. Tak, wie-
my, z dok³adnoœci¹ do sekund.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, mam pewne pytanie, bo nie do

koñca siê orientujê, jak¹ rolê odgrywa w tym œle-
dztwie MAK, dla mnie jest to jakaœ nie do koñca
jasna, przejrzysta sytuacja. Niemniej jednak MAK
wyda³ raport, który pan minister podpisywa³ z pa-
ni¹ Anodin¹, jak zrozumia³em z pañskiej wypo-
wiedzi. I tam w grupie 2, w punkcie „a” jest zapisa-
ne, ¿e faktycznych danych pogodowych i progno-
zy dla lotniska Smoleñsk-Siewiernyj samolot nie
posiada³. A w punkcie „c” jest zapisane, ¿e aktual-
nych danych aeronawigacyjnych dotycz¹cych lot-
niska przeznaczenia w Smoleñsku, w³¹czaj¹c w to
funkcjonuj¹cy NOTAM, samolot nie posiada³.
Czym to by³o spowodowane, dlaczego tak siê sta-
³o? Ja siê na katastrofach nie znam, ale rozu-
miem, ¿e s¹ to istotne elementy, skoro zosta³y tu-
taj podniesione. Dlaczego te dane – w tak wa¿nym
locie – nie zosta³y dostarczone pilotowi?

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku, przede wszystkim nie podpi-

sywa³em niczego, dlatego ¿e to nie jest…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Pan mówi³, ¿e

coœ podpisywa³.)
Ja podpisywa³em protokó³ przekazania doku-

mentów, a nie ¿aden raport, który by³by przygoto-
wany przez MAK. To jest oœwiadczenie tej instytucji
i ten, kto siê pod tym oœwiadczeniem podpisa³, od-
powiada za jego w³aœciwe rozpoznanie. Jeœli chodzi
o elementy tego oœwiadczenia, to oczywiœcie one s¹
równie¿ objête badaniem przez nasz¹ komisjê.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale czy zwra-
cano siê, czy nie zwracano siê, czy zaniedbano,
kto nie nades³a³…)

Jak pañstwa ju¿ tutaj informowa³em, dopóki
nie rozwa¿ymy wszystkich elementów wa¿nych
dla rozstrzygniêæ, nie podam pañstwu ¿adnych
szczegó³ów oprócz takiego, ¿e rozwa¿amy równie¿
te kwestie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej.
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Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja ju¿ czêœciowo otrzyma³am

odpowiedŸ na moje w¹tpliwoœci. Wiem ju¿, ¿e na
samolot nierejsowy mo¿na siê spóŸniæ.

Ale w zwi¹zku z tym mam takie pytanie: czy s¹
procedury, które reguluj¹ sprawê rozk³adu lotów
i które nak³adaj¹ pewn¹ dyscyplinê na pasa¿erów
niezale¿nie od tego, kim oni s¹? Bo jeœli chodzi o ten
konkretny przypadek, to na póŸniejszy nieszczêœli-
wy splot okolicznoœci niew¹tpliwie mia³o wp³yw ró-
wnie¿ zdecydowane opóŸnienie w wylocie tego sa-
molotu. Czy s¹ procedury, które to reguluj¹?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Oczywiœcie procedur nie ma. Czy mia³o to

wp³yw na dalszy ci¹g zdarzeñ? Ja nie odpowiem
ani tak, ani nie, poniewa¿ ta odpowiedŸ mog³aby
byæ Ÿle odczytana.

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Ministrze, bardzo siê cieszê, ¿e wersja za-

machu zosta³a przez pana… By³o te¿ takie pyta-
nie, ale ja mam inne pytanie.

Jaki bufor czasowy zostawia³a sobie, przy tym
czasie wylotu, delegacja, ¿eby dotrzeæ na czas? Bo
tam pojawi³a siê kwestia presji czasu. Gdyby
wszystko dobrze siê skoñczy³o, gdyby ten samolot
wyl¹dowa³, to jaki by³by potrzebny czas na dotar-
cie z lotniska na godzinê wyznaczon¹ na tê cere-
moniê? Jaki by³ bufor czasowy w tym konkretnym
przypadku?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Wystarczaj¹cy, aby dotrzeæ z Witebska na miej-

sce uroczystoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klima, proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Ministrze, mam trzy krótkie pytania.
Bardzo doceniamy to, ¿e uda³o siê panu przy-

wieŸæ kopie materia³ów z czarnych skrzynek. Ale
czy urzêdnik tej rangi jak minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji to jest odpowiednia osoba, by
przywoziæ z Moskwy kopie dokumentów? I czy
w zwi¹zku z tym po nastêpne kopie to pan bêdzie
musia³ jeŸdziæ do Moskwy? Mam takie pytanie.

Drugie pytanie. Kto odpowiada za techniczne
przygotowanie oficjalnej wizyty g³owy pañstwa?
Chodzi mi o transport. Kto odpowiada za przelot
samolotem, za samochody?

I trzecie pytanie. Kto i kiedy oficjalnie uzna³, ¿e
g³owa pañstwa polskiego, prezydent Lech Kaczyñ-
ski,nie ¿yje?Jest topytaniedoœæ istotne.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Dlaczego minister musi przywoziæ kopie nagrañ

rejestratorów? Dlatego, ¿e minister podpisuje z wi-
cepremierem dokument, który pozwala przywieŸæ
te dokumenty. To nie jest tak, ¿e to jest czynnoœæ te-
chniczna. To jest czynnoœæ zwi¹zana z zawarciem
najpierw technicznej umowy miêdzynarodowej.
I pan senator dobrze wie, ¿e wicepremier rz¹du ro-
syjskiego, zgodnie z protoko³em dyplomatycznym,
móg³bypowiedzieæ, ¿enawet zministremrz¹dupol-
skiego siê nie spotka. Ja nie jestem wicepremierem.
A gdybym poprosi³ na przyk³ad pana pu³kownika,
aby zechcia³ pojechaæ do Moskwy, to podejrzewam,
¿e strona rosyjska ze wzglêdów protokolarnych od-
mówi³aby tego typuspotkania. I czynamsiêpodoba
protokó³ dyplomatyczny, czy nie, jest on uœwiêcony
przez historiê i pewne zasady obowi¹zuj¹, a ja, mi-
mo ¿e mam trochê obowi¹zków, mogê znaleŸæ
w swoim kalendarzu jeszcze dwie godziny na prze-
jazddoMoskwy idwiegodzinynapowrót zMoskwy.

I druga sprawa. Ja jestem gotów jeŸdziæ po ka¿-
de nastêpne dokumenty do Moskwy, bo nam na-
prawdê zale¿y na tym, aby wszystko do koñca wy-
jaœniæ, nawet, gdy to nas kosztuje du¿o wysi³ku,
i nawet, gdy to koliduje z innymi obowi¹zkami. Bo
to jest naprawdê tragedia. A jak jest tragedia, to
siê w³asnego wysi³ku nie liczy.
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Co do… Przepraszam, ale…
(Senator Maciej Klima: Techniczne przygotowa-

nie oficjalnej wizyty g³owy pañstwa, transport…)
Techniczne elementy przygotowania s¹ dobrze

opisane w instrukcji HEAD. Rozbiera ona na
czynniki pierwsze obowi¹zki ka¿dej s³u¿by, która
jest odpowiedzialna za swoj¹ dzia³kê, mówi¹c ko-
lokwialnie: jeden sprawdza to pirotechnicznie,
drugi sprawdza statek powietrzny, trzeci spraw-
dza kompletnoœæ listy pasa¿erów itd., itd. Tam nie
ma ¿adnych czynnoœci przypadkowych, wszystko
jest jednoznacznie przypisane. A komisja spraw-
dza, na ile w praktyce by³o to zrealizowane.

Iprzepraszam,by³o jeszcze trzeciepytanie, ale…
(Senator Maciej Klima: Trzecie pytanie jest doœæ

istotne. Kto i kiedy oficjalnie stwierdzi³, ¿e g³owa
pañstwa polskiego nie ¿yje?)

Tak. Jak pañstwo wiedz¹, identyfikacja pasa-
¿erów nie by³a prosta. Prosiliœmy rodziny tych,
którzy zginêli, aby pomog³y w identyfikacji.
W przypadku pana prezydenta identyfikacja te¿
by³a z udzia³em cz³onka rodziny.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy jest protokó³
z tego?)

Proszê pañstwa… Przepraszam, pan marsza-
³ek…

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

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o dokument, to
przyznam, ¿e ja go na w³asne oczy nie widzia³em.
Osoba, która identyfikowa³a, nigdy nie podnosi³a
kwestii podwa¿enia wyniku identyfikacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym wróciæ jednak do

konwencji chicagowskiej. Chcia³bym prosiæ o rze-
teln¹ odpowiedŸ, bo to nie jest takie trudne i nie do-
tyczy œledztwa. Nadal nie wiem, kto i w jakich oko-
licznoœciach wybra³ konwencjê chicagowsk¹ jako
p³aszczyznê wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Rosj¹
przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miej-
sca katastrofy, jak i poznania przyczyn katastrofy.

I kto desygnowa³ pana Edmunda Klicha jako
polskiego przedstawiciela w Miêdzypañstwowym
Komitecie Lotniczym? Panie Ministrze, ja o tê
konwencjê dopytujê dlatego, ¿e w mediach poja-
wiaj¹ siê informacje, ¿e to pan Morozow, cz³onek
tego komitetu, zadzwoni³ do pana Klicha – tak
przynajmniej twierdzi³ pan Edmund Klich – i to
prawdopodobnie oni wspólnie jakoœ to uzgodnili.

Ja pe³ni³em ró¿nego rodzaju funkcje w samo-
rz¹dzie, w administracji samorz¹dowej, w admi-
nistracji rz¹dowej, i chcia³bym, tak z ciekawoœci,
dowiedzieæ siê, jak to siê odbywa w takich przy-
padkach. Czy decyduje o tym premier, czy te¿ wi-
cepremier, czy mo¿e któryœ z ministrów? Ja rozu-
miem, ¿e to jakieœ grono, ewentualnie inna osoba,
pojedynczo, ustala, decyduje o tym, ¿e stosowana
bêdzie taka a taka konwencja.

Panie Ministrze, wracam jeszcze do kwestii
przedstawiciela polskiego przy wspominanym ko-
mitecie. Na podstawie jakiej decyzji i czyjej… Bo ja
rozumiem, ¿e pan Edmund Klich, gdy dowiedzia³
siê o tej katastrofie z mediów, nie wzi¹³ po prostu
paszportu i nie pojecha³ do Rosji ani te¿ sam z sie-
bie siê z tym komitetem nie kontaktowa³. Jak to
wiêc w³aœciwie wygl¹da?

I trzecia sprawa, Panie Ministrze. Z pana wypo-
wiedzi mo¿na by³oby w pewnym momencie wysnuæ
wniosek, i¿ prokuratura polska nie by³aby w stanie
wyjaœniæprzyczyn tej tragedii przez to, ¿e ta tragedia
zdarzy³a siê na terytorium Rosji, w³aœnie w Smoleñ-
sku. Ja to tak zrozumia³em, ¿e by³yby na pewno du-
¿e trudnoœci, mo¿e nawet nie do pokonania, gdyby
strona polska poprosi³a, za¿¹da³a, wyst¹pi³a o to,
aby wyjaœniæ tê sprawê we w³asnym zakresie.

I czwarte pytanie – o to, o czym senator Kraska
ju¿ wczeœniej wspomina³. Pan stwierdzi³, ¿e by³
rozwa¿any wariant wyst¹pienia do strony rosyj-
skiej o to, aby wy³¹cznie prokuratura polska tê ka-
tastrofê wyjaœnia³a. Ale pytanie pana Kraski doty-
czy³o tego, czy by³y jakieœ rozmowy – ja rozumiem,
¿e oficjalne to raczej nie, ale mo¿e jakieœ inne – ze
stron¹ rosyjsk¹ na ten temat i czy uzyskaliœcie
pañstwo odmowê, zapowiedŸ, ¿e w przypadku for-
malnego wyst¹pienia, zgody ze strony rosyjskiej
nie bêdzie. Bo samo rozwa¿anie, Panie Ministrze,
to wie pan… Wiele osób w tym czasie to rozwa¿a³o.
Ale mnie chodzi o to, czy by³y jakieœ dzia³ania,
przynajmniej na zasadzie rozmów. Dziêkujê.

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

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Mo¿e zacznê od ostatniego w¹tku. Proszê pañ-

stwa, je¿eli pañstwo sugeruj¹, ¿e by³ wniosek ze
strony Polski i odmowa strony rosyjskiej – nieofi-
cjalna, w zwi¹zku z czym nie by³o ju¿ póŸniej ofi-
cjalnych – to ja temu zaprzeczam. Nie by³o ¿adnych
takich zdarzeñ. Ale jest chyba oczywiste, ¿e strona
polska wszystkie warianty rozwa¿a³a, tak aby wy-
braæ ten, który najlepiej, przy najmniejszym pozio-
mie ryzyka, zagwarantuje dojœcie do celu.
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Sprawa konwencji. Pan senator mówi o postê-
powaniu prokuratorskim i o konwencji, o mo¿li-
woœci prowadzenia postêpowania przygotowaw-
czego przez polsk¹ prokuraturê i o konwencji.
Proszê, abyœmy przestrzegali…

(Senator Jan Dobrzyñski: Nadal nie wiemy, Pa-
nie Ministrze, kto wybra³ konwencjê.)

Proszê, ¿ebyœmy rozró¿niali postêpowanie zgo-
dnie z konwencj¹, które nie ma charakteru postê-
powania œledczego, postêpowanie Federacji Ro-
syjskiej, i postêpowania prokuratorskie w Rze-
czypospolitej Polskiej. Nikt nie zabroni prokura-
torze polskiej prowadziæ postêpowania w Polsce,
ale te¿ nikt nie zabroni prokuraturze rosyjskiej
prowadziæ postêpowania w Rosji.

Jeœli zaœ chodzi o konwencjê chicagowsk¹, to
dotyczy ona tylko i wy³¹cznie postêpowañ komisji
badaj¹cych, bo tylko tym zajmuje siê to prawo
miêdzynarodowe.

(Senator Jan Dobrzyñski: Kto to by³, Panie Mi-
nistrze?)

Tak jak panu powiedzia³em przed chwil¹, po
analizie wszystkich za i przeciw, po analizie wa-
riantów, które wchodz¹ w grê, wybrano konwen-
cjê chicagowsk¹ jako to rozwi¹zanie prawne, któ-
re daje nam najwiêksze mo¿liwoœci uczestnicze-
nia w postêpowaniu i gwarantuje przejrzystoœæ
postêpowania i jego wyników.

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, po-
zwoli pan, ¿e jeszcze doprecyzujê pytanie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Zaraz, nie, nie. Na koniec, na koniec…
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze, czy

to by³o w pañskim ministerstwie, czy to by³o
w kancelarii premiera, czy to by³o w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych? Panie Ministrze, gdzie to
by³o? Gdzie by³y prowadzone te analizy?)

(Rozmowy na sali)
Jaka by³a procedura powo³ania? O to pan se-

nator pyta³.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, pañstwo wiedz¹, ¿e 10 kwiet-

nia zosta³a zwo³ana w trybie nadzwyczajnym Ra-
da Ministrów. I premier…

(Senator Jan Dobrzyñski: Czyli w rz¹dzie… Ro-
zumiem, ¿e w rz¹dzie to przeprowadzono.)

(Senator Jan Rulewski: W Radzie Ministrów.)
(Rozmowy na sali)
Mogê dokoñczyæ?
Premier po zapoznaniu siê ze stanowiskami

cz³onków Rady Ministrów, jak pañstwo wiedz¹,

osobiœcie wylecia³ do Smoleñska – dok³adnie by³
to wylot i przejazd do Smoleñska – aby zapoznaæ
siê z realiami, a nie tylko korzystaæ z przekazów
stron trzecich. Po czym podjêto decyzjê o powo³a-
niu Edmunda Klicha. By³a to decyzja ministra
obrony narodowej, bo tak stanowi polskie prawo.

(Senator Jan Dobrzyñski: I jeszcze…)
(Senator Jan Rulewski: Nie, trzy minuty ju¿…)
(Senator Jan Dobrzyñski: …w¹tek dotycz¹cy

tego, czy prokuratura…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyñski: Czy w przypadku zgody

Moskwy na przeprowadzenie œledztwa bylibyœmy
w stanie przej¹æ to œledztwo na tym terytorium?)

Proszê pañstwa, Panie Marsza³ku, pozwolê sobie
nie odpowiadaæ na tematy zwi¹zane z prokuratur¹
w obecnoœci naczelnego prokuratora wojskowego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Mo¿e potem jeszcze poprosimy pana prokura-

tora. Dobrze.
Poproszê pana senatora Ryszkê. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chodzi mi o filmik w interne-

cie, z pierwszych chwil po katastrofie, na którym
s³ychaæ strza³y, widaæ biegn¹cych ludzi w bia³ych
koszulach, dymi¹ce resztki samolotu… Czy po-
twierdza pan minister autentycznoœæ tego filmi-
ku? Chodzi mi tylko o potwierdzenie autentyczno-
œci, a nie o zarejestrowane tam wydarzenie. To
jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy móg³by pan minister przedstawiæ
plan ochrony prezydenta Rzeczypospolitej
w zwi¹zku z t¹ wizyt¹ 10 kwietnia na terytorium
Federacji Rosyjskiej, a zw³aszcza plan ochrony
prezydenta na lotnisku Siewiernyj pod Smoleñ-
skiem? Czy to jest jakaœ tajemnica, jak borowcy
mieli siê zachowywaæ, ilu ich tam by³o, jakie mieli
zadania? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Nie bêdê komentowa³ ¿adnego filmu, poniewa¿,

po pierwsze, nie jestem jego autorem, po drugie,
nigdy nie widzia³em tego filmu na oczy…

(Senator Czes³aw Ryszka: To niemo¿liwe, Pa-
nie Ministrze.)
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Mo¿liwe. Po trzecie, nie przywi¹zujê wielkiej
wagi do filmów publikowanych w internecie, wagi
takiej jak do dowodów w pracy komisji, której jes-
tem przewodnicz¹cym.

Na drugie pytanie nie odpowiem dlatego, ¿e
pañstwo sobie zdaj¹ sprawê, i¿ ze wzglêdu na wy-
magan¹ skutecznoœæ dzia³ania nie ujawnia siê
ani metod, ani technik, jakie stosuje Biuro
Ochrony Rz¹du, a nawet liczby funkcjonariuszy
uczestnicz¹cych w ochronie prezydenta, zw³asz-
cza poza granicami Polski.

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

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w³aœciwie mam trzy pytania.

Pierwsze pytanie. Przelot mia³ charakter cywilny.
Jakie zasady obowi¹zywa³y w kabinie pilotów,
a tak¿e na pok³adzie, jakie procedury, cywilne czy
wojskowe? Wiem, ¿e na przyk³ad trzeba zapi¹æ
pasy w czasie lotu czy tu¿ przed l¹dowaniem… Ale
jakie z tych procedur obowi¹zywa³y wtedy i we-
d³ug czego bêdzie oceniana postawa poszczegól-
nych osób, szczególnie w kabinie pilotów? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie. Pan minister bardzo ostro¿nie i, powie-
dzia³bym, z góry wykluczy³ wskazywanie na winê
pilotów. Nie bardzo siê z tym zgadzam. Proszê mi
powiedzieæ, jaki mo¿e byæ przypadek, poza ze-
strzeleniem samolotu, kiedy pilot nie jest winny.
Bo czy nawet wtedy, gdy w danej chwili ktoœ inny
pilotuje samolot, nawet gdy ktoœ wchodzi do kabi-
ny, pilot nie jest winny? Gdy jestem kierowc¹ sa-
mochodu, to odpowiadam za wszystko, co w nim
siê dzieje, nawet jeœli ktoœ mi przeszkadza, rów-
nie¿ wtedy, gdybym mia³ atak serca i w zwi¹zku
z tym wykona³ jakieœ nieprawid³owe czynnoœci.
A wiêc to chodzi chyba tylko o stopieñ winy. Ja ro-
zumiem, ¿e gdyby tamten samolot zosta³ zestrze-
lony rakiet¹, to mo¿na by by³o dyskutowaæ, czy pi-
lot jest winny, czy niewinny.

Trzecie pytanie. Czy czynnoœci podjête po wy-
padku, rozpoczête ju¿ po nim, mog¹ wp³ywaæ na
kwestiê przyczyn wypadku? Dzisiejsza debata do-
tyczy przyczyn wypadku. Czy to, ¿e ktoœ coœ pod-
pisa³, czy ¿e nie podpisa³, mo¿e wp³ywaæ na przy-
czyny wypadku? Wydaje mi siê, ¿e absolutnie nie.
Czy polscy patomorfolodzy coœ podpisali? Czy to
wp³ywa na przyczyny wypadku, czy raczej jest to
skutek wypadku?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Na nasz¹ wie-
dzê to wp³ywa, na nasz¹ wiedzê.)

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Chodzi o wyjaœ-
nienie przyczyn.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, ja mówi³em o charakterze

przelotu statku powietrznego w kontekœcie prawa
miêdzynarodowego i w œwietle tego prawa by³ to
przelot cywilny. A jeœli chodzi o regulamin pok³a-
dowy, tak to w skrócie nazwê, to by³ to oczywiœcie
samolot wojskowy. Przyznam jednak, ¿e ja, korzy-
staj¹c z tego samolotu, nie zauwa¿y³em ¿adnych
odmiennych w stosunku do samolotów rejsowych
procedur obowi¹zuj¹cych pasa¿erów, ³¹cznie
z zapiêciem pasów. A w zwi¹zku z tym odpowia-
dam wprost – regulamin Si³ Powietrznych Polski,
a nie samolotu cywilnego. Ale z praktyki wiem, ¿e
w tym konkretnym przypadku ten regulamin siê
wcale albo prawie wcale nie ró¿ni³ od cywilnego.

Co do winy pilota, to przede wszystkim chcia³bym
powiedzieæ, ¿e komisja, której przewodniczê, nie za-
jmuje siê kwesti¹ winy. W zwi¹zku z tym ja w ogóle
nie rozpatrujê tych zdarzeñ, które mia³y miejsce,
w kategoriach winy. Ja raczej szukam przyczyny
i zastanawiam siê, jaki skutek mog³o wywrzeæ jakieœ
zachowanie, ale nie w kategoriach winy.

I trzecia kwestia, czy przysz³e zdarzenia maj¹
wp³yw na zdarzenia przesz³e. No, oczywiœcie, ¿e
w tym przypadku nie. Ale tutaj chodzi, jak rozu-
miem, o wiarygodnoœæ dowodów, które powstaj¹
po zdarzeniu, a nie wszystkie pochodz¹ z czasu
sprzed zdarzenia czy te¿ z momentu zdarzenia.
I st¹d ja nieraz siê niektórym pañstwa pyta-
niom… mo¿e siê nie dziwiê, bo to by³oby za mocne
okreœlenie, tylko zastanawiam siê, dlaczego one
padaj¹. Ale nie jestem zaskoczony tymi pytania-
mi. Jestem tylko nieco skrêpowany wobec pañ-
stwa, ¿e na wiele pytañ mogê odpowiedzieæ: „tak
zajmujemy siê tym”, i niewiele wiêcej.

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

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze raz chcia³bym poruszyæ

kwestiê dotycz¹c¹ czynnika czasu, choæ tu ju¿ pa-
nie i panowie senatorowie o tym mówili. Wiemy
ju¿, bo pan minister to powiedzia³, ¿e TU-154 odle-

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 czerwca 2010 r.
Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. 33

(minister J. Miller)



cia³ z Polski póŸniej, ni¿ zak³ada³ to program wizy-
ty. Nie wiemy, na ile póŸniej ni¿ pierwotnie zak³a-
dano, ale wiemy, ¿e ten czas opóŸnienia by³ doœæ
d³ugi, pan minister ju¿ to powiedzia³. Ja chcia³bym
zapytaæ, czy w rozpoznawaniu przyczyny tej kata-
strofy, tego wypadku bierze siê pod uwagê w³aœnie
ten czynnik, czyli opóŸnienie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, zdajemy sobie sprawê, ¿e na

przebieg wypadku zasadniczy wp³yw mia³y wa-
runki pogodowe, jakie panowa³y na lotnisku.
A w zwi¹zku z tym czynnik czasu jest brany pod
uwagê, bo pogoda nie by³a statyczna, tylko siê
dynamicznie zmienia³a. Ale, znowu, proszê nie
rozpatrywaæ tego w kategoriach winy. Jeszcze
raz powtarzam, ¿e komisja mówi tylko i wy³¹cz-
nie o faktach, a nie wchodzi w rolê innej insty-
tucji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy czasem nie zwiedziono, nie

wprowadzono w b³¹d pilotów z wie¿y kontroli? Dla-
czego Edmund Klich obarcza win¹ pilotów? Prze-
cie¿ reprezentuje rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlaczego premier to toleruje i zgadza siê na takie
komentarze? Gdzie tu jest odpowiedzialnoœæ Ro-
sjan?

Dlaczego premier zgodzi³ siê na osobn¹ wizytê
w Katyniu w dniu 7 kwietnia? Dlaczego rz¹d
w osobie ministra Sikorskiego jeszcze w marcu
odradza³ prezydentowi wizytê w Katyniu? Czy
ustalono zapis czarnej skrzynki z samolotu Jak-
-40? Pilot publicznie opowiada³ o rozmowie
w kokpicie. Co siê sta³o z t¹ skrzynk¹? Czy bêdzie
identyfikacja tych rozmów i czy nast¹pi ich
upublicznienie? Czy Polska mia³a mo¿liwoœæ
przejêcia postêpowania maj¹cego na celu zbada-
nie katastrofy i co nale¿a³o zrobiæ, aby to postê-
powanie przej¹æ?

(Rozmowy na sali)
Rz¹d wiedzia³ o grabie¿y cia³ od kwietnia. Dla-

czego tego faktu nie ujawniono Polakom? Czy nie
jest to kolejny dowód na jednostronne dzia³ania?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale my to ro-

zumiemy.)

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Po pierwsze, proszê przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e

rz¹d polski reprezentuje premier Donald Tusk,
a nie pan Edmund Klich. Proszê o tak¹ interpreta-
cjê ról w tym pañstwie. Edmund Klich jest przed-
stawicielem Polski w komisji rosyjskiej i nigdzie
wiêcej. I w zwi¹zku z tym jego plenipotencje nie
wykraczaj¹ poza udzia³ w postêpowaniu badaw-
czym komisji Federacji Rosyjskiej.

Po drugie, dlaczego premier 7 kwietnia by³ w Ka-
tyniu? Dlatego, ¿e zosta³ zaproszony, a ponadto
uzna³, ¿e rocznica mordu katyñskiego jest na tyle
znacz¹cym faktem historycznym, ¿e powinien byæ
w Katyniu. Ja trochê siê dziwiê temu pytaniu,
przecie¿ nieobecnoœæ polskiego premiera, który zo-
sta³ zaproszony przez premiera Federacji Rosyj-
skiej do Katynia… no, nie wiem czy by³aby w Polsce
zrozumiana inaczej, jak brak szacunku dla tych,
którzy od siedemdziesiêciu lat tam spoczywaj¹.

Co do incydentu zwi¹zanego z pos³ugiwaniem siê
kart¹ kredytow¹, to, jak pañstwo wiedz¹, fakt pos³u-
¿enia siê t¹ kart¹ zosta³ przez polskie w³adze odkryty
b³yskawicznie i odpowiednia informacja zosta³a
przekazana stronie rosyjskiej tak, aby mo¿na by³o
uj¹æ sprawców tego na pewno haniebnego czynu.

Czy to…
(Senator Jan Dobrzyñski: Rosjanie siê tego

wstydz¹, Panie Ministrze?)
Je¿eli pan siê wstydzi za ka¿dego, kto ukrad³ coœ

poza granicami Polski, to w tych kategoriach…
(Senator Jan Dobrzyñski: Ja tak.)
…na pewno siê wstydz¹.
Ale ja chcia³bym, ¿eby pañstwo, patrz¹c na te

ostatnie dwa miesi¹ce, zechcieli wzi¹æ pod uwagê
i ten czyn, i te kwiaty, które by³y sk³adane w Smo-
leñsku, i te znicze, które by³y zapalane pod amba-
sad¹ polsk¹ w Moskwie, i zupe³nie inne przyjmo-
wanie prawdy o Katyniu w tych kilku kolejnych
dniach po katastrofie, i ¿a³obê narodow¹ og³oszo-
n¹ w Federacji Rosyjskiej. Prawda jak zwykle jest
bardziej z³o¿ona, nie jest czarno-bia³a, i warto do
tego przykrego, czarnego incydentu dodaæ trochê
innych kolorów, ¿eby dobrze widzieæ ca³oœæ.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.
(Senator Tadeusz Skorupa: Nie odpowiedzia³

mi pan jeszcze na pytanie…)
Proszê bardzo.
(Senator Tadeusz Skorupa: Nie zosta³a udzielo-

na odpowiedŸ na wszystkie pytania. Mo¿e powtó-
rzê…)

(Minister Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji Jerzy Miller: Na temat konwencji chicagow-
skiej?)

Senator Jan Rulewski:

Nazywam siê Rulewski, a nie Skorupa, Panie
Senatorze.

(Senator Tadeusz Skorupa: Pan nie odpowie-
dzia³ na wszystkie pytania. W tym punkcie na pe-
wno.)

Panie Ministrze…
(G³osy z sali: To wszystko ju¿ by³o, Panie Sena-

torze.)
(G³os z sali: Trzeba byæ obecnym na sali.)
(Rozmowy na sali)
Mo¿na, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê, proszê.)
Panie Ministrze, wiadomo, ¿e morderc¹ bywa

czas, a niekiedy jego brak. Niew¹tpliwie ta wizyta
przebiega³a w warunkach braku czasu. I w zwi¹z-
ku z tym powstaje pytanie, czy wobec tak wa¿nej
wizyty, która zgromadzi³a wiele tysiêcy ludzi, ist-
nia³ plan zapasowy w Kancelarii Prezydenta? Ró¿-
ne rzeczy mog³y siê zdarzyæ. Mog³y one dotyczyæ
kwestii pogodowych, które mia³y miejsce, chorób
lub wydarzeñ w Smoleñsku. Czy taki plan, który –
moim zdaniem – zawsze istnieje, nawet gdy odnosi
siê do senatora, pos³a czy starosty, istnia³? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy nie mamy tutaj do czynienia
z nadgoœcinnoœci¹ Rosjan polegaj¹c¹ na tym, ¿e
udostêpniono lotnisko, które, jeœli chodzi o przy-
jmowanie wizyt pañstwowych, nie ma dostateczne-
go statusu? Chodzi nie tylko o tê wizytê, ale i o inne.
Czy to lotnisko z uwagi na rangê wizyty – a by³a to
wizyta pañstwowa – mia³o odpowiedni status?

Dalej. Czy Polska, jeœli chodzi o wizyty w innych
pañstwach, niekoniecznie w Rosji, w pañstwach,
¿e tak powiem, niemaj¹cych najwy¿szego statusu
cywilizacyjnego, przeprowadza rekonesans w celu
uwiarygodnienia mo¿liwoœci odbycia delegacji?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o pierwsze pytanie

zwi¹zane z planem B, to nie dotyczy ono okolicz-
noœci, przebiegu lotu, tylko pracy konkretnej in-
stytucji – wspomnia³ pan o Kancelarii Prezydenta.
Dotychczas komisja nie przewidywa³a badania
tego w¹tku, ale mo¿liwe, ¿e go do³¹czy.

Jeœli chodzi o lotnisko, to wiadomo, w jakim by-
³o ono stanie, dlatego ¿e trzy dni wczeœniej l¹do-
wa³ na nim premier polskiego rz¹du.

(Senator Jan Rulewski: To nie jest argument.)
Nie mo¿na mówiæ o nadgoœcinnoœci, poniewa¿

to nie by³ pierwszy raz, kiedy w 2010 r. l¹dowano
na tym lotnisku

(Senator Jan Rulewski: Jeœli coœ by³o dobre, to
nie oznacza to, ¿e musi byæ zawsze dobre.)

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze,
niech bêdzie nadgoœcinnoœæ.)

Dlatego ja nie mówiê o tym, ¿e to lotnisko po-
zwala na przyjmowanie samolotów w ró¿nych
okolicznoœciach. Mówiê tylko, ¿e je¿eli udostêp-
nienie tego lotniska polskim delegacjom by³o wy-
razem nadgoœcinnoœci, to nie by³ to pierwszy przy-
padek nadgoœcinnoœci. To jest raczej – tradycyjnie
ju¿ – najbli¿ej po³o¿one miejsce umo¿liwiaj¹ce
l¹dowanie samolotu.

Panie Marsza³ku, czy mogê poprosiæ o krótk¹
przerwê, bo po prostu muszê wykonaæ jeden tele-
fon? Przepraszam bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, zrobimy dziesiêæ minut prze-

rwy. O 17.45 zaczniemy. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 34
do godziny 17 minut 46)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, wracamy do pytañ.
Panie Ministrze, pad³o pytanie… Nie, nie pad³o

pytanie.
Wobec tego poproszê pana senatora Gogacza

o zadanie pytania.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, ten w¹tek by³ ju¿ dzisiaj poru-

szany, ale chcê siê do niego odnieœæ w innym
aspekcie. Z tego, co s³yszymy, wed³ug kodeksu po-
wietrznego Federacji Rosyjskiej na pok³adzie obce-
go samolotu, który l¹duje w Federacji Rosyjskiej
na lotnisku wojskowym, powinien znajdowaæ siê
nawigator naprowadzaj¹cy. 36. pu³k specjalny,
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pu³k, który obs³uguje czy te¿ obs³ugiwa³ tego typu
loty, zwróci³ siê oficjalnie o to, ¿eby taki nawigator
na pok³adzie siê znalaz³. I o to ju¿ pytano.

Tymczasem ja chcia³bym zapytaæ, czy ma pan
wiedzê o tym, jak wygl¹da w tym zakresie praktyka.
Czy faktycznie obce samoloty l¹duj¹ce na lotnis-
kach wojskowych Federacji Rosyjskiej maj¹ na
swoich pok³adach nawigatorów naprowadza-
j¹cych? Mogê zapytaæ równie¿ o tak¹ sprawê. Czy
ma pan wiedzê na temat tego, czy do tej pory na lot-
nisku wojskowym w Smoleñsku odbywa³y siê l¹do-
wania polskich samolotów wojskowych i czy na ich
pok³adach znajdowa³ siê nawigator? Chcia³bym za-
pytaæ o tê wiedzê. Je¿eli nie ma pan takiej wiedzy na
temat ca³ego t³a, ca³ej praktyki, bo wiem, ¿e w od-
niesieniu do konkretnej sytuacji pan takiej wiedzy
nie ma, to jestem przekonany, ¿e to moje pytanie –
mo¿e zabrzmi to nieskromnie – przyczyni siê do te-
go, ¿eby spojrzeæ na sprawê ca³oœciowo.

Drugie moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Czy we-
d³ug pañskiej komisji z pracami, które pañstwo
prowadzicie, ma zwi¹zek fakt, ¿e 1 czerwca bie-
¿¹cego roku trzydziestu specjalistów, oficerów
z 36. pu³ku specjalnego, poda³o siê do dymisji?
Dziêkujê bardzo.

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

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja

bada konkretny wypadek lotniczy, nie bada wy-
padków lotniczych, tylko jeden konkretny wypa-
dek lotniczy. W zwi¹zku z tym komisja szuka
przyczyn tego jednego wypadku lotniczego. Nie
oznacza to, ¿e nie sprawdza w¹tków szerszych,
które mia³y wp³yw na taki, a nie inny przebieg
zdarzenia.

Odpowiadaj¹c wprost, powiem tak. Jeœli cho-
dzi o pytanie, czy obecnoœæ nawigatora Rosjanina
na pok³adzie zmieni³aby przebieg zdarzeñ, to taki
w¹tek tak, mieœci siê w badaniu. Jeœli zaœ chodzi
o to, czy w przesz³oœci tak by³o, czy nie by³o i co
z tego wynika³o dla innych lotów, to wykracza po-
za granice tego badania.

Drugie pytanie dotyczy³o decyzji pilotów. Od-
powiedŸ jest taka sama. My zajmujemy siê zda-
rzeniem z 10 kwietnia, a nie póŸniejszymi zdarze-
niami, które mog¹ nastêpowaæ po 1 czerwca w in-
nej sytuacji personalnej pu³ku. W zwi¹zku z tym
odpowiedŸ jest prosta: nie, to nie jest w¹tek, który
by³by interesuj¹cy dla komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski. Nie ma. To pan se-

nator Piotrowicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
W zwi¹zku z doœwiadczeniem ¿yciowym przy-

wi¹zujê du¿¹ wagê do dowodów rzeczowych,
a w mniejszym zakresie, ale równie¿, do dowodów
osobowych. Z tego te¿ wzglêdu interesuje mnie to
wszystko, co wi¹¿e siê z czarnymi skrzynkami.
W tym by³a moja najwiêksza nadzieja na rzetelne
wyjaœnienie przyczyn katastrofy.

St¹d moje pytanie: kto z Polaków, kto ze strony
polskiej bra³ udzia³ w etapach zabezpieczania, ot-
wierania i odczytywania skrzynek? Czy spo-
rz¹dzono protoko³y tych czynnoœci? Jeœli tak, to
kto ze strony polskiej je podpisa³? To pierwsze.

Kiedy okaza³o siê, ¿e miejsce zdarzenia nie jest
dobrze zabezpieczone, pojawi³ siê pomys³, ¿e znaj-
duj¹ siê tam przedmioty, które mog¹ przyczyniæ
siê do wyjaœnienia przyczyn katastrofy. Jaka by³a
reakcja Polski na niew³aœciwe zabezpieczenie
mienia i jakie skutki to przynios³o?

Kolejne pytanie. Sk¹d pomys³ zwi¹zany z archeo-
logami, a nie ze specjalistami z dziedziny kryminali-
styki czy prokuratorami, którzy dokonaliby ponow-
nych oglêdzin miejsc zdarzenia po to, ¿eby odnaleŸæ
istotne dowody? Jakie jest ostatecznie stanowisko
Rosji w sprawie wys³ania tej ekipy archeologów?

Kolejne pytanie zmierza w tym kierunku… Miê-
dzypañstwowy Komitet… Ja w pe³ni szanujê to, co
pan minister mówi, to znaczy, ¿e nie chce pan wda-
waæ siê w oceny i we wnioskowanie, bo œledztwo
i postêpowania komisji nie zosta³y zakoñczone, dla-
tego ¿adne z moich pytañ nie idzie w tym kierunku.
Ale jednoczeœnie jest tak, ¿e Miêdzypañstwowy Ko-
mitet Lotniczy zasugerowa³ ju¿, mimo i¿ œledztwo
nie zakoñczone, ¿e niewykluczone… w³aœciwie
wdu¿ymstopniuzasugerowa³winêpilotów.Szanu-
jê zdanie pana ministra, ale proszê powiedzieæ, jaka
by³a reakcja strony polskiej na wysuwanie takich
sugestii, mimo ¿e œledztwo siê nie zakoñczy³o.

Kolejne pytanie. Czy w przes³uchaniach obs³u-
gi lotniska uczestniczy³ polski prokurator? Czy
podpisywa³ protoko³y? Nie wnikam w treœæ tych
protoko³ów.

W jaki sposób rz¹d zareagowa³ na sugestie, mi-
mo niezakoñczonego œledztwa, o wywieraniu przez
pasa¿erów presji na pilotów? Pana ministra po-
winno to raziæ, dlatego ¿e œledztwo nie zosta³o za-
koñczone, a z tych wzglêdów pan minister nie od-
powiada dziœ na pytania szczegó³owe. Rozumiem
i szanujê to, ale wobec tego spodziewa³bym siê re-
akcji ze strony rz¹du. Czy taka reakcja by³a?
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Dlaczego przez dwa tygodnie nie by³o wiadomo,
o której godzinie nast¹pi³a katastrofa? Wydawa³o
siê, ¿e jest to sprawa najprostsza ze wszystkich…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wiadomo by³o,
tylko by³a podawana inna.)

No w³aœnie, dlaczego b³êdna?
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e by³a dobra,

teraz mo¿e byæ b³êdna.)
Od razu, tego samego dnia, co szokowa³o, prze-

bija³a siê w mediach, g³ównie rosyjskich, informa-
cja o prawdopodobnej winie pilotów. To, co po-
winno byæ na koñcu – bo ¿eby mówiæ o czyjejœ wi-
nie, to trzeba przeprowadziæ ca³e postêpowanie –
od razu przebi³o siê w mediach, a trudno by³o o in-
formacjê co do godziny katastrofy.

Czy organizuj¹c wizytê prezydenta, w progra-
mie, w planie przewidziano lotniska awaryjne
i czy by³y one przygotowane do przyjêcia… Wiem,
¿e ju¿ w pewnej czêœci by³o pytanie, które tego do-
tyczy³o, ale… Czy te lotniska by³y przygotowane
na tego rodzaju l¹dowania? Czy by³y takie uzgo-
dnienia i czy by³ zabezpieczony transport z tych
lotnisk na miejsce docelowe?

I ostatnie pytanie. Dlaczego zezwolono na prze-
lot jednym samolotem tylu wa¿nych osób, dowód-
ców wszystkich Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej?
Takie pytanie by³o, ale moje ma nieco inny kon-
tekst. Je¿eli w samolocie znajduje siê prezydent,
a w samolocie znajduj¹ siê genera³owie, to nie ich
rol¹ jest organizowanie wizyty od strony bezpie-
czeñstwa. Od bezpieczeñstwa s¹ specjaliœci. I py-
tam, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo te-
go samolotu. Czy po stronie polskiej jest podmiot,
który ponosi za to odpowiedzialnoœæ? Podam przy-
k³ad. Papie¿ chcia³ jeŸdziæ w ró¿ne miejsca. Mia³
wielk¹ wolê i wielk¹ w³adzê, ale ochrona powie-
dzia³a: stop, tutaj nie bêdzie wizyty, tu nie bêdzie
spotkania. Papie¿ nie by³ specjalist¹ od bezpie-
czeñstwa… Od tego s¹ s³u¿by specjalne, które po-
winny nad tym czuwaæ. Czy w tym wypadku s³u¿-
by dope³ni³y swoich obowi¹zków? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Proszê pañstwa,

zacznê od ostatniej sprawy, dlatego ¿e jest to wa¿-
ne pytanie. Moja przewaga nad panem senatorem
polega na tym, ¿e ja organizowa³em kilka wizyt pa-
pieskich. I wiem, ¿e pan siê myli. To papie¿ stawia³
na swoim, a nie s³u¿by. Warto sobie z tego zdawaæ
sprawê. Robi³ to nie dlatego, ¿e nie ceni³ sobie bez-

pieczeñstwa tych, którzy mu towarzyszyli – ceni³ je
sobie bardzo. To nie jest tak, ¿e g³owie pañstwa
mo¿na powiedzieæ: procedura mówi tak i tak, pro-
szê zawróciæ. Realia trzeba znaæ, zw³aszcza jeœli
chcemy mówiæ o nich publicznie. To, gdzie w Pol-
sce Ojciec Œwiêty by³ wbrew zaleceniom s³u¿b,
publicznie nigdy nie bêdzie znane. Dla zrozumie-
nia pewnych mechanizmów trzeba sobie wyraŸnie
powiedzieæ: nie s³u¿by decydowa³y, jakie miejsca
w Polsce odwiedza³ Ojciec Œwiêty.

Wróæmy do…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie mówiê o wi-

zytach Ojca Œwiêtego, tylko o jego ochronie osobi-
stej…)

Proszê mi wierzyæ, ja mia³em do czynienia
i z polskimi, i z watykañskimi.

Wracam do zdarzenia z 10 kwietnia. Nikt na po-
k³adzie samolotu nie by³ bez zaproszenia, ani jed-
na osoba nie by³a tam przypadkowa. Zaproszeñ
nie mieli piloci, za³oga, i nie mieli pracownicy Biu-
ra Ochrony Rz¹du, bo byli na s³u¿bie. Wszyscy
pozostali byli imiennie zaproszeni. W zwi¹zku
z tym wiadomo, dlaczego znaleŸli siê w jednym sa-
molocie, nie udawajmy, ¿e nie wiemy. Wiemy dla-
czego. I nie pytajmy o procedury.

Sk¹d archeolodzy? Bo siê zg³osili, sami wyka-
zali inicjatywê. Rozró¿nijmy dwa problemy: pro-
blem œledczy i problem ludzki. Gdy zwróciliœmy
siê do w³adz rosyjskich z proœb¹ o interwencjê,
odpowiedŸ by³a prosta: prokuratura rosyjska
zwolni³a miejsce zdarzenia, poniewa¿ zdaniem
gospodarzy wszystkie w¹tki interesuj¹ce proku-
raturê zosta³y wyjaœnione. Ale pozosta³ problem
ludzki. Co z tego, ¿e rosyjskiego prokuratora nie
interesuje to, co zosta³o w tym miejscu. Mnie jako
Polaka razi to, ¿e jest mo¿liwe, i¿ ktoœ nieupra-
wniony by³ na tym terenie.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Panie Ministrze,
todziennikarze znaleŸli rzeczy istotnedlaœledztwa.)

Ja nie wiem, czy znaleŸli rzeczy istotne dla œle-
dztwa. Je¿eli pan mi poda konkrety, to bardzo
chêtnie siê zapoznam. Ja nie jestem prokurato-
rem, powtarzam… Pan zapyta³, jaka by³a reakcja
strony rosyjskiej, i ja szczerze j¹ panu przedsta-
wiam. By³a informacja, ¿e z punktu widzenia dob-
ra œledztwa mo¿na by³o z tego terenu wyprowa-
dziæ te s³u¿by, które uczestniczy³y w postêpowa-
niu prokuratorskim. Niew¹tpliwie jednak gospo-
darzowi obiektu zabrak³o wra¿liwoœci, a tym go-
spodarzem obiektu jest jednostka wojskowa, któ-
ra opiekuje siê lotniskiem. St¹d interwencja
w³adz administracyjnych u gubernatora Smoleñ-
ska i proœba, aby obj¹³ swoim nadzorem… Nie
chcê wchodziæ w ¿adne szczegó³y relacji cywilno-
-wojskowych na terenie Federacji Rosyjskiej, to
nie jest moja specjalnoœæ, jednak nasza sugestia,
¿e polscy archeologowie chêtnie wykonaj¹ tê pra-
cê – mo¿e nie przesiewania, ale w ka¿dym razie
dok³adnego spenetrowania tego terenu w celu
znalezienia jeszcze jakichœ pami¹tek, nie czegoœ
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wa¿nego z punktu widzenia œledztwa, po prostu
pami¹tek – spotka³a siê najpierw z pewnym za-
skoczeniem. Potem z reakcj¹: przygotujemy te-
ren. A podczas nastêpnej wizyty us³yszeliœmy:
tak, zgoda, mog¹ przyje¿d¿aæ. Mój zarzut jest pro-
sty. Obiecali natychmiast otoczyæ ten teren kor-
donem si³ milicyjnych. Jednak ten kordon okaza³
siê na tyle dziurawy, ¿e niektórym pseudotury-
stom uda³o siê dostaæ na miejsce zdarzenia.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce polskiego pro-
kuratora, to zostawiê je panu pu³kownikowi.

Co do godziny l¹dowania, tego, ¿e ta fa³szywa
godzina przez tak d³ugi czas by³a uwa¿ana za pra-
wdziw¹, to powiem, ¿e to jest w³aœnie wskazówka,
abyœmy, nie maj¹c twardych dowodów, zbyt
wczeœnie nie og³aszali pó³prawdy. Nikt nie chcia³
nas wprowadziæ w b³¹d. Ktoœ spojrza³ na zegarek
i powiedzia³, ¿e jest ta i ta godzina, reszta powtó-
rzy³a i tak powsta³a domniemana godzina trage-
dii. Dopiero gdy cofnêliœmy siê do zapisów, okaza-
³o siê, ¿e godzina siê nie zgadza. I dlatego ja siê
w tego typu przypadkach ugruntowujê w przeko-
naniu, ¿e nie nale¿y za wczeœnie mówiæ, ¿e siê coœ
wie, jeœli siê do koñca nie wie, czy nie ma innych
rozstrzygniêæ w danej kwestii.

Czy by³y gotowe zapasowe lotniska? Jak pañ-
stwo pamiêtaj¹ rozmowê pilotów z wie¿¹, wie¿a
zasugerowa³a Moskwê, na co piloci odpowiedzieli:
Witebsk, Miñsk. Krótko mówi¹c, takie lotniska
by³y wyznaczone i by³y przygotowane. To nie jest
tak, ¿e jeœli ja sobie lecê i nie mogê skorzystaæ
z lotniska podstawowego, to nagle w emocjach
szukam zapasowego. Takie lotniska by³y zg³oszo-
ne i gospodarze dobrze wiedzieli, ¿e bêd¹ wykorzy-
stane w razie potrzeby. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy to prawda, ¿e piloci, którzy

lecieli tym tupolewem, nie przechodzili szkoleñ na
symulatorze…

(SenatorAntoniMotyczka: Takiepytanie ju¿by³o.)
Ju¿ by³o?
(Senator Antoni Motyczka: By³o.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie, Sza-

nowni Pañstwo, to jest pytanie do pana ministra.
Nie odpowiadajcie za niego.)

Nie s³ysza³em takiego pytania, a ca³y czas jes-
tem obecny, ca³y czas, mo¿e minutê mnie nie by³o.

...I nie byli zgrani, zw³aszcza nawigator.

Nie odpowiedzia³ pan jeszcze na pytanie, które
wczeœniej zada³em.Chodzimio to, czy toprawda, ¿e
wie¿a konsultowa³a l¹dowanie z kimœ w Moskwie.

(Senator Antoni Motyczka: Takie pytanie te¿ ju¿
by³o.)

By³o, ale nie by³o na nie odpowiedzi. Ja o to py-
ta³em. Nie by³o odpowiedzi, dlatego pytam jeszcze
raz. Czy wiadomo kim by³a ta osoba, personalnie,
i jaki mia³a wp³yw na niestandardowe prowadze-
nie tupolewa.

Jeszcze tylko jedno pytanie. Pan minister mó-
wi³ tu kilka razy, w ró¿nych kontekstach, o tym, ¿e
przedstawiciele rz¹dów Polski i Federacji Rosyj-
skiej nie twierdzili na przyk³ad, ¿e piloci s¹ winni,
¿e w kokpicie przebywa³ genera³ B³asik albo œwiê-
tej pamiêci pan dyrektor Kazana, ¿e to z niczego
nie wynika. To fakt, przedstawiciele rz¹dów tego
nie mówili. Ale na przyk³ad kontroler lotów od ra-
zu po katastrofie stwierdzi³, ¿e samolot czterokro-
tnie podchodzi³ do l¹dowania, ¿e za³oga nie zna³a
jêzyka rosyjskiego. By³o wiele takich ró¿nych wy-
powiedzi, nawet pan Edmund Klich mówi³ coœ ta-
kiego. Myœlê, ¿e je¿eli sprawa jest tak wa¿na i tak
bulwersuje opiniê publiczn¹, to przedstawiciele
rz¹du powinni takie informacje zdementowaæ,
powinni powiedzieæ, ¿e to jest nieprawda albo ¿e
tego nie zbadali, albo ¿e po prostu nie mog¹ o tym
mówiæ itd. Jednak od przedstawicieli rz¹du nic
takiego nie s³ysza³em. Tu jest podobnie, jak z pa-
nem pos³em Palikotem, który coœ mówi…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, czy ma pan jeszcze jakieœ pytanie?)

Tak.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: To proszê je

zadaæ, bo koñczy siê czas…)
…A nikt z w³adzy tego nie dementuje. Jak to siê

mówi, jeœli siê kogoœ ochlapie, to i tak potem czêœæ
b³ota zostanie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Motyczka.

Senator Antoni Motyczka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam jedno pytanie. Media po-

dawa³y, ¿e pilot rz¹dowego samolotu, który lecia³ do
Gruzji z prezydentem na pok³adzie, odmówi³ l¹do-
wania w Tbilisi ze wzglêdu na brak bezpieczeñstwa.
Czy to prawda? Jakie by³y jego dalsze losy? Czy to
prawda, ¿e siê zwolni³ ze s³u¿by lub zosta³ zwolnio-
ny? Czy komisja interesuje siê tym przypadkiem ja-
ko precedensem? Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jerzy Miller:

Dziêkujê.
Na pytanie dotycz¹ce korzystania przez pilo-

tów z mo¿liwoœci æwiczenia swojej sztuki na sy-
mulatorach odpowiadam, ¿e przedmiotem pra-
cy komisji jest ca³oœæ procesu wyszkolenia pilo-
tów, w tym równie¿ kwestia æwiczenia na symu-
latorach.

Jeœli chodzi o kontakt wie¿y w Smoleñsku
z Moskw¹, to odpowiadam: tak, to jest równie¿
przedmiotem pracy komisji.

A jeœli chodzi o dementowanie przez rz¹d kolej-
nych rewelacji, to pan senator pozwoli, ¿e zacho-
wam swój pogl¹d. Rz¹d nie jest od tego, ¿eby ka¿-
d¹, nawet najmniej prawdopodobn¹ informacjê
komentowaæ, w tym dementowaæ. To nie jest rola
rz¹du. Je¿eli ktoœ chce s³uchaæ, co rz¹d ma do po-
wiedzenia, to s³ucha rzecznika prasowego, oficjal-
nych przedstawicieli organów pañstwa, a je¿eli
chce dawaæ pos³uch pseudoekspertom, to s³ucha
pseudoekspertów. W wolnym kraju ka¿dy ma
prawo mówiæ, co chce, byleby ponosi³ odpowie-
dzialnoœæ za s³owa, które wypowiada. A czy to siê
innym podoba, czy nie… Mnie siê to nie podoba,
jednak bardziej mi siê podoba to, ¿e ka¿dy mo¿e
mówiæ, co mu siê podoba, ni¿ to, ¿e by³a cenzura.
Mam nadziejê, ¿e moja sugestia i proœba, abyœmy
ograniczyli publiczn¹ debatê nieopart¹ na fak-
tach, znajdzie zrozumienie u pañstwa i w zwi¹zku
z tym przynajmniej senatorowie nie bêd¹ ucze-
stniczyli w tego typu dyskusjach, bêd¹ cierpliwie
czekaæ na ustalenia. To dotyczy równie¿ demen-
towania dokumentów pochodz¹cych z mediów ro-
syjskich. Rz¹d polski nie jest od tego i myœlê, ¿e
spo³eczeñstwo polskie nie bêdzie oczekiwa³o, ¿e
rz¹d polski bêdzie dementowa³ rewelacje pocho-
dz¹ce z mediów rosyjskich.

Co do incydentu z Tbilisi to jest on powsze-
chnie znany. Wiadomo, co by³o powodem odmo-
wy kapitana statku powietrznego, wiadomo, ja-
ki by³ dalszy przebieg lotu, wiadomo, jaki by³
wniosek pos³ów – o postawienie przed prokura-
tur¹ tego, jak to siê mówi, krn¹brnego pilota. Co
oznacza, ¿e w polskim ¿yciu publicznym brak
jest kultury, brak poszanowania roli pierwszego
pilota na pok³adzie samolotu. Je¿eli Zachód siê
czemuœ dziwi³, to nie teraz, tylko wtedy, ¿e mo¿-
na postawiæ zarzut kapitanowi statku powie-
trznego, ¿e nie wykona³ lotu gro¿¹cego g³owie
pañstwa. W œrodowiskach fachowców to budzi-
³o zdumienie, i w œrodowiskach polityków – nie
wszystkich, co najmniej nie wszystkich – budzi-
³o zdumienie. Czy to mia³o wp³yw na zachowanie
w kwietniu 2010 r.? Te¿. Komisja na pewno ten
w¹tek bierze pod uwagê. Ja dzisiaj pañstwu
oczywiœcie nie odpowiem na to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma. Dziêkujê.
(Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Jerzy Miller: Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie,
bardzo dziêkujê.)

Czy zastêpca prokuratora generalnego, pan
Krzysztof Parulski, chce zabraæ g³os? Tak.

Proszê uprzejmie, Panie Prokuratorze, a potem
bêd¹ pytania.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!

Szanowni Pañstwo!
Prokurator Generalny Andrzej Seremet prosi³

o zrozumienie – nie móg³ przybyæ na spotkanie
w Senacie i prosi³ mnie o zastêpstwo, jednoczeœ-
nie prosi³ te¿ o przychylne przyjêcie mojego wy-
st¹pienia i mojej osoby, jako zastêpcy. Prosi³ rów-
nie¿, abym zasygnalizowa³ pewne uwarunkowa-
nia prawne, w których obecnie prokuratura fun-
kcjonuje.

Zatem przed przedstawieniem informacji o sta-
nie œledztwa w sprawie katastrofy samolotu
TU-154 M pod Smoleñskiem zasygnalizujê w¹t-
pliwoœæ, czy prokurator generalny jest uprawnio-
ny do przekazywania tego rodzaju wiadomoœci
parlamentowi.

Od 31 marca 2010 r. prokuratura funkcjonuje
w nowych uwarunkowaniach prawnych. Uchwa-
lona przez parlament nowela z dnia 9 paŸdzierni-
ka 2009 r. do ustawy o prokuraturze wprowadzi³a
uregulowania, które inaczej kszta³tuj¹ relacje
prokuratora generalnego zarówno z Rad¹ Mini-
strów, jak z Sejmem, Senatem i innymi organami
pañstwa. W myœl tych rozwi¹zañ, w szczególnoœci
zawartych w art. 10 znowelizowanej ustawy, pro-
kurator generalny jest zobowi¹zany do przedsta-
wienia prezesowi Rady Ministrów sprawozdania
z rocznej dzia³alnoœci prokuratury, jak te¿ na jego
¿¹danie – na ka¿dy inny, okreœlony temat, zwi¹za-
ny ze strze¿eniem praworz¹dnoœci oraz czuwa-
niem nad œciganiem przestêpstw. ¯¹danie to je-
dnak nie mo¿e dotyczyæ przedstawienia informa-
cji o biegu postêpowania w konkretnej sprawie.
Z tym ¿e przepisy ustawy nie reguluj¹ wprost
kwestii udzielenia przez prokuratora generalnego
informacji Senatowi ani jego organom.

Zgodnie z opini¹ prawn¹, wydan¹ w Biurze Pro-
kuratora Generalnego, zakaz ¿¹dania od Prokura-
tury Generalnej informacji o biegu konkretnego
postêpowania obejmuje nie tylko prezesa Rady Mi-
nistrów, lecz równie¿ inne organy w³adzy. Istnienie
takiej zasady potwierdzaj¹ regulacje stwarzaj¹ce
wyj¹tki od niej, jak na przyk³ad przepisy normu-
j¹ce funkcjonowanie sejmowych komisji œled-
czych, uprawniaj¹ce do ¿¹dania od ka¿dego orga-
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nu w³adzy publicznej – a wiêc równie¿ od prokura-
tury – informacji, dokumentów, a nawet akt spra-
wy. Powy¿sze ograniczenia nie oznaczaj¹ jednak
bezwzglêdnego zakazu udzielania informacji ze
œledztwa po stronie prokuratora generalnego w od-
niesieniu do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mi-
mo ¿e obecny stan prawa nie kszta³tuje relacji miê-
dzy parlamentem a prokuratorem generalnym,
prokurator generalny uzna³ potrzebê przedstawie-
nia informacji Senatowi. Powinnoœæ ta wynika, po
pierwsze, z argumentów pozaprawnych, takich jak
wielka waga problematyki bêd¹cej przedmiotem
uwagi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, i szacu-
nek dla parlamentu, a po drugie, z argumentów
prawnokonstytucyjnych. Z art. 4 ustawy zasadni-
czej wynika, i¿ w³adza zwierzchnia w Rzeczypospo-
litej Polskiej nale¿y do narodu i jest sprawowana
bezpoœrednio przez przedstawicieli narodu. Taki
w³aœnie charakter ma parlament Rzeczypospolitej
Polskiej, zatem spe³nia on, tak¿e przez swoje orga-
ny, funkcje w³adzy zwierzchniej.

Wiedziony tym przeœwiadczeniem przedsta-
wiam informacjê o biegu prowadzonego przez
Wojskow¹ Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie
œledztwa w sprawie zaistnia³ego w dniu 10 kwiet-
nia 2010 r. w pobli¿u lotniska wojskowego
w Smoleñsku na terenie Federacji Rosyjskiej nie-
umyœlnego sprowadzenia katastrofy w ruchu po-
wietrznym, w wyniku której œmieræ ponieœli
wszyscy pasa¿erowie samolotu TU-154 M Si³ Po-
wietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pre-
zydent Lech Kaczyñski oraz cz³onkowie za³ogi
statku powietrznego.

Polskaprokuraturawojskowazgodnie zproceso-
w¹ jurysdykcj¹ prowadzi od dnia 10 kwietnia bie-
¿¹cego roku suwerennie w³asne postêpowanie kar-
ne, w którym równie¿ wykorzystywane bêd¹ mate-
ria³y procesowe uzyskiwane od strony rosyjskiej.

Bezpoœrednio po zaistnieniu katastrofy uda-
³em siê na teren Federacji Rosyjskiej wraz z grup¹
szeœciu prokuratorów wojskowych, którzy praco-
wali w Smoleñsku, na miejscu katastrofy, w Za-
k³adzie Medycyny S¹dowej w Moskwie przy iden-
tyfikacji zw³ok, wraz z grup¹ polskich medyków
s¹dowych, i w MAK, w Miêdzypañstwowym Komi-
tecie Lotniczym – przy odczycie zapisów zareje-
strowanych w kokpicie samolotu TU-154 M. Je-
dnoczeœnie tego samego dnia w godzinach przed-
po³udniowych skierowa³em grupê oœmiu proku-
ratorów wraz z grup¹ dochodzeniowo-œledcz¹
¯andarmerii Wojskowej do zabezpieczenia dowo-
dowego w 36. Specjalnym Pu³ku Lotnictwa Trans-
portowego. Grupa dzia³aj¹ca w Warszawie zabez-
piecza³a dokumentacjê techniczn¹ samolotu, do-
kumentacjê medyczn¹, szkoleniow¹, meteorolo-
giczn¹, lotniskow¹. Pobrano równie¿ próbki pali-
wa i stosown¹ dokumentacjê tego¿ paliwa, rozpo-
czêto przes³uchiwanie œwiadków.

W dniu 10 kwietnia Wojskowa Prokuratura
Okrêgowa w Warszawie wyst¹pi³a za poœredni-
ctwem Prokuratury Generalnej RP do Prokuratu-
ry Generalnej Federacji Rosyjskiej z wnioskiem
o pomoc prawn¹. Wniosek ten zosta³ przes³any
drog¹ faksow¹. We wniosku zawarliœmy proœbê
o wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci œledczych:
oglêdziny miejsca zdarzenia; oglêdziny szcz¹tków
samolotu TU-154 M; oglêdziny i otwarcie zw³ok
osób, które ponios³y œmieræ w zdarzeniu; przepro-
wadzenie badañ identyfikacyjnych ofiar zdarze-
nia; zabezpieczenie tak zwanych czarnych skrzy-
nek znajduj¹cych siê na wyposa¿eniu statku po-
wietrznego TU-154 M oraz innych czêœci samolo-
tu, które mog¹ mieæ znaczenie dowodowe; zabez-
pieczenie noœników zawieraj¹cych nagrania roz-
mów oraz sygna³ów zwi¹zanych z komunikowa-
niem siê personelu lotniczego z za³og¹; zabezpie-
czenie materia³u niezbêdnego do badañ toksyko-
logicznych pochodz¹cych ze zw³ok cz³onków za³o-
gi; przes³uchanie œwiadków na okolicznoœci
zwi¹zane z zaistnieniem zdarzenia bêd¹cego
przedmiotem postêpowania; uzyskanie pe³nych
danych dotycz¹cych warunków meteorologicz-
nych wystêpuj¹cych w dniu 10 kwietnia na ob-
szarze, na którym dosz³o do zdarzenia; uzyskanie
nagrañ z rejestracji próby lub prób l¹dowania sa-
molotu TU-154 M na lotnisku wojskowym w Smo-
leñsku, o ile monitoring tego rodzaju by³ przepro-
wadzony, oraz wykonanie innych czynnoœci, któ-
rych potrzebowaliœmy w toku wykonania wskaza-
nych czynnoœci.

Jednoczeœnie w tym samym wniosku Naczelna
Prokuratura Wojskowa zwróci³a siê z proœb¹
o wyra¿enie zgody na dopuszczenie do udzia³u
w tych czynnoœciach przedstawicieli prokuratury
wojskowej, polskich bieg³ych z zakresu medycyny
s¹dowej oraz cz³onków Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych, którzy mogliby wspó³pracowaæ
z prokuraturami wojskowymi.

Nastêpnie w dniach 16 i 20 kwietnia wyst¹pi-
liœmy z dwoma wnioskami o pomoc prawn¹. Doty-
czy³y one udostêpnienia, przekazania stronie pol-
skiej czarnych skrzynek, zgrania zapisów z tych¿e
czarnych skrzynek, udostêpnienia stenogramów,
ustalenia, jakie urz¹dzenia techniczne umo¿li-
wiaj¹ce sprowadzenie samolotu TU-154 M w dniu
10 kwietnia zainstalowane by³y na lotnisku Sie-
wiernyj w Smoleñsku, a tak¿e czy posiada³y wy-
magane certyfikaty, atesty, oraz wskazania, czy
urz¹dzenia te w dniach 5–15 kwietnia 2010 r.
poddawane by³y naprawie, konserwacji, obs³udze
lub innym czynnoœciom technicznym. Zawarliœ-
my tam te¿ warunek, ¿e w przypadku potwierdze-
nia tych okolicznoœci prokuratura wojskowa
zwróci siê z wnioskiem o ustalenie, kto dokonywa³
tych czynnoœci, i przes³uchanie tych¿e osób.

Informuj¹c o stanie œledztwa, bêdê stara³ siê
odnieœæ do tych zagadnieñ, które by³y przedmio-
tem dociekañ szanownych pañstwa w zwi¹zku
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z wyst¹pieniem pana ministra Jerzego Millera.
Bêdê stara³ siê w miarê syntetycznie przedsta-
wiaæ informacje dotycz¹ce gromadzonego mate-
ria³u.

Dotychczas uzyskano z Zak³adu Medycyny
S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
sprawozdanie z udzia³u polskich bieg³ych lekarzy
s¹dowych w czynnoœciach identyfikacyjnych
ofiar katastrofy, a dokonywanych w Zak³adzie
Medycyny S¹dowej w Moskwie.

Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego prze-
kaza³a ekspertyzê filmu amatorskiego wykonane-
go 10 kwietnia 2010 r. tu¿ po katastrofie przed
przybyciem ratowników, opublikowanego miêdzy
innymi w dniu 14 kwietnia tego¿ roku na stronie
internetowej wolnemedia.net. Przeprowadzone
badania nie daj¹ podstaw do potwierdzenia fun-
kcjonuj¹cych w mediach, a w szczególnoœci w in-
ternecie, informacji o strzelaniu do ofiar katastro-
fy. 25 maja 2010 r. uzyskano opiniê Biura Badañ
Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego w zakresie in¿ynierii dŸwiêku i obrazu
w przedmiocie weryfikacji autentycznoœci oraz
analizy charakterystycznych odg³osów zareje-
strowanych na nagraniach wykonanych na miej-
scu katastrofy. Niezale¿nie od tego, kontynuujê
ten w¹tek, 27 maja zasiêgniêto opinii Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy G³ó-
wnej Policji w Warszawie z zakresu fonoskopii
i analizy wspomnianego obrazu wideo. Ten w¹tek
jest przedmiotem naszych dalszych zaintereso-
wañ, jeden z elementów zosta³ zawarty w czwar-
tym wniosku o pomoc prawn¹, o któr¹ wyst¹piliœ-
my do strony rosyjskiej.

W dalszym ci¹gu badane s¹ przez Agencjê Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego noœniki danych –
chodzi tu o telefony komórkowe, aparaty telefoni-
czne, laptopy – nale¿¹ce do ofiar katastrofy celem
ujawnienia i odtworzenia treœci zapisów ewen-
tualnych rozmów, zdjêæ, esemesów z czasu kryty-
cznego lotu, a szczególnie z koñcowego jego frag-
mentu. W przypadku zidentyfikowania rozmów i
esemesów – prowadzonych i wysy³anych – w koñ-
cowej fazie lotu badany bêdzie ich wp³yw na pracê
urz¹dzeñ pok³adowych.

Uzyskano protoko³y przeprowadzonych przez
Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oglêdzin
czêœci urz¹dzeñ elektronicznych, takich jak tele-
fony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery,
komputery przenoœne, zabezpieczonych na miej-
scu katastrofy. Prace te Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego kontynuuje.

Prowadzone obecnie czynnoœci procesowe ma-
j¹ na celu ustalenie równie¿ stanu technicznego
samolotu bezpoœrednio przed lotem w dniu
10 kwietnia bie¿¹cego roku. Czynnoœci te obejm¹
tak¿e okres jego eksploatacji od grudnia 2009 r.,
to jest od momentu jego odbioru po remoncie ge-

neralnym w zak³adzie w Samarze w Federacji Ro-
syjskiej. Co do wskazanych okolicznoœci realizo-
wane s¹ przes³uchania w charakterze œwiadków
osób, które przeprowadzi³y tak zwane loty komi-
syjne, kontrolne, zgodnie z przepisami zawartymi
miêdzy innymi w instrukcji organizacji lotów stat-
ków powietrznych o statusie HEAD. Ponadto pro-
wadzone s¹ czynnoœci w zakresie ustalenia prze-
biegu szkolenia oraz poziomu wyszkolenia perso-
nelu lataj¹cego 36. Specjalnego Pu³ku Lotnictwa
Transportowego. Aktualnie gromadzona jest do-
kumentacja zwi¹zana z tym zagadnieniem.

W dalszym ci¹gu trwa weryfikacja informacji
zwi¹zanych z czynnoœciami technicznymi, które,
zgodnie z doniesieniami medialnymi, prowadzone
mia³y byæ na lotnisku w Smoleñsku po katastro-
fie. Chodzi o tak zwan¹ wymianê ¿arówek. To rów-
nie¿ by³o przedmiotem pytania zawartego we
wniosku o pomoc prawn¹.

Ponadto trwa procesowe zabezpieczenie odna-
lezionych w rejonie katastrofy przez osoby po-
stronne, a nastêpnie przywiezionych do Polski
przedmiotów opisywanych jako fragmenty samo-
lotu oraz rzeczy nale¿¹cych do ofiar katastrofy.
Uzyskana opinia bieg³ych z zakresu medycyny
s¹dowej potwierdzi³a, ¿e jeden z zabezpieczonych
przedmiotów jest fragmentem ludzkiej tkanki ko-
stnej. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do zidentyfi-
kowania to¿samoœci osoby, od której pochodzi
wskazany fragment.

Ponadto zrealizowane zostan¹ czynnoœci ma-
j¹ce na celu weryfikacjê, czy zabezpieczone czêœci
s¹ czêœciami zniszczonego samolotu TU-154 M,
czy te¿ pochodz¹ z innego Ÿród³a.

Jeœli chodzi o prace ¯andarmerii Wojskowej,
której powierzyliœmy kwestie zwi¹zane z rzeczami
osobistymi, to ¿andarmeria w ramach wykonania
zarz¹dzenia prokuratora wojskowego realizuje na
bie¿¹co czynnoœci okazywania i wydawania oso-
bom najbli¿szym zmar³ym w katastrofie zabezpie-
czonych przedmiotów osobistych, wydanych
przez stronê rosyjsk¹ i przewiezionych do kraju,
a nieuznanych za dowody rzeczowe w sprawie.
W okresie od 4 maja do 1 czerwca tego roku wyda-
no rodzinom przedmioty osobiste dziewiêædzie-
siêciu szeœciu osób tragicznie zmar³ych. £¹cznie
wydano tysi¹c piêæset osiemdziesi¹t trzy rzeczy
spoœród wczeœniej oczyszczonych, skatalogowa-
nych wszystkich rzeczy zabezpieczonych na miej-
scu katastrofy i przekazanych przez prokuraturê
¯andarmerii Wojskowej, w tym dokumenty, rze-
czy osobiste, rzeczy u¿ytku osobistego, ubrania
ofiar. Wydano tak¿e rzeczy przedstawicielom
dziesiêciu instytucji i organizacji takich, jak:
BOR, Narodowy Bank Polski, ABW, Kancelaria
Senatu, Kancelaria Sejmu, 36. pu³k lotniczy,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rada Ochro-
ny Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, Kancelaria Prezy-
denta RP, fundacja „Golgota Wschodu”. Pozosta³y
nam jeszcze trzysta czterdzieœci cztery niewydane
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pakiety przypisane po okazaniu konkretnym oso-
bom. Jest tak¿e problem rzeczy spornych. To s¹
piêædziesi¹t cztery przedmioty, co do których kil-
ka osób twierdzi, i¿ nale¿a³y do zmar³ych. W tym
zakresie mamy starannie dopracowan¹ procedu-
rê, która jest zakotwiczona w procedurze karnej,
tak ¿e te czynnoœci bêd¹ kontynuowane.

By³y te¿ pytania o rzeczy, które podlega³y czy
maj¹ ulec utylizacji. Mo¿e parê s³ów na ten temat.

W dniu 5 maja 2010 r. wojskowy inspektor sa-
nitarny Wojskowego Oœrodka Medycyny Prewen-
cyjnej w Modlinie wydan¹ decyzj¹ administracyj-
n¹ nakaza³ komendantowi Centrum Szkolenia
¯andarmerii Wojskowej, gdzie s¹ gromadzone
i przekazywane te rzeczy, natychmiastow¹ utyli-
zacjê czêœci zabezpieczonych przedmiotów jako
potencjalne zakaŸnych odpadów medycznych ze
wzglêdu na zawieranie substancji organicznych
pochodzenia ludzkiego. Z uwagi na fakt, i¿ przed-
mioty te nie stanowi¹ dowodów w sprawie, zaœ
w wydanej decyzji administracyjnej jednoznacz-
nie stwierdzono, i¿ mog¹ potencjalnie stanowiæ
zagro¿enie epidemiologiczne, w dniu 11 maja tego
roku Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w War-
szawie na wniosek Komendy G³ównej ¯andarme-
rii Wojskowej wyst¹pi³a do Wojskowego S¹du
Okrêgowego w Warszawie o zarz¹dzenie zniszcze-
nia przedmiotów wskazanych w tej decyzji admi-
nistracyjnej jako przedmiotów niebezpiecznych
dla ¿ycia lub zdrowia, a stanowi¹cych w myœl
art. 232a §2 k.p.k. Ÿród³o zagro¿enia dla bezpie-
czeñstwa powszechnego. Postanowieniem z dnia
14 maja Wojskowy S¹d Okrêgowy w Warszawie
odmówi³ uwzglêdnienia wskazanego wniosku,
w zwi¹zku z tym przedmioty wskazane w powy¿-
szej decyzji administracyjnej przekazane zosta³y
do przechowania specjalistycznemu podmiotowi.
Rozstrzygniêcie co do dalszego sposobu postêpo-
wania ze wskazanymi przedmiotami podjête zo-
stanie po zakoñczeniu postêpowania administra-
cyjnego w tym zakresie.

W dniu 21 maja tego roku zasiêgniêto opinii
bieg³ych z Instytutu Geografii i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie co do warunków klimatycznych
i meteorologicznych rejonu, w którym dosz³o do
katastrofy. Tak¿e w tym okresie zasiêgniêto opinii
bieg³ych z Wojskowego Instytutu Chemii i Radio-
metrii co do ewentualnych œladów oddzia³ywania
miêdzy innymi œrodkami chemicznymi, wybu-
chowymi, radiacyjnymi na zabezpieczone na
miejscu katastrofy przedmioty.

W dniu 25 maja 2010 r. powierzono Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego przeprowadzenie
oglêdzin oraz dokonanie analizy zapisów na noœ-
nikach rejestratorów komunikacji miêdzy dy¿ur-
n¹ kontrol¹ lotów Wojskowego Portu Lotniczego,
Centrum Operacji Powietrznych oraz Centrum

Hydrometeorologii Si³ Zbrojnych. Bêdziemy mieli
z tego sporz¹dzony stenogram. Nadto powo³ano
bieg³ego t³umacza przysiêg³ego celem dokonania
t³umaczeñ kolejnych dokumentów sporz¹dzo-
nych w jêzyku rosyjskim i jêzyku angielskim.

W dniu 2 czerwca tego roku zasiêgniêto opinii
bieg³ych z Instytutu Ekspertyz S¹dowych w Kra-
kowie z zakresu fonoskopii. Chodzi tu o badanie
zapisów czarnych skrzynek.

Od dnia 19 maja uzyskano t³umaczenia czêœci
protoko³ów, to jest obecnie dwadzieœcia jeden
protoko³ów z przes³uchañ œwiadków sporz¹dzo-
nych w jêzyku rosyjskim w okresie od 10 do
12 kwietnia tego roku. Uzyskano tak¿e dokumen-
tacjê wytworzon¹ w Kancelarii Prezydenta
w zwi¹zku z realizacj¹ i przygotowaniem wizyty
prezydenta RP wraz z delegacj¹ oficjaln¹ w Katy-
niu i Smoleñsku oraz dokumentacjê wytworzon¹
w zwi¹zku z t¹ wizyt¹ w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, w sekretariacie ministra obrony naro-
dowej, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
w dowództwach rodzajów si³ zbrojnych oraz w Do-
wództwie Garnizonu Warszawa. Uzyskano teczki
akt personalnych oraz pe³n¹ dokumentacjê lotni-
czo-lekarsk¹ dotycz¹c¹ tragicznie zmar³ych
cz³onków za³ogi samolotu TU-154 M.

Na bie¿¹co realizowane s¹ czynnoœci przes³u-
chañ kolejnych œwiadków. Liczba przes³ucha-
nych osób przekroczy³a sto. Rozpoczêto przes³u-
chania cz³onków rodzin oraz osób najbli¿szych
ofiar katastrofy.

W ostatnim tygodniu maja prokuratorzy stano-
wi¹cy zespó³ prowadz¹cy œledztwo dokonali pod-
sumowuj¹cej analizy dotychczas zgromadzonego
materia³u dowodowego, co skutkowa³o opraco-
waniem w dniu 2 czerwca szczegó³owego planu
czynnoœci œledczych, zaplanowanych do przepro-
wadzenia do dnia 6 sierpnia tego roku. Ten uzu-
pe³niaj¹cy plan czynnoœci œledczych obejmuje
miêdzy innymi uzyskanie dalszych dokumentów,
niezbêdnych do wszechstronnego wyjaœnienia
okolicznoœci katastrofy. Zaplanowano tak¿e prze-
s³uchanie kolejnych co najmniej kilkudziesiêciu
œwiadków. Nie mo¿na wykluczyæ potrzeby uzys-
kania opinii bieg³ych, miêdzy innymi z zakresu
psychologii i medycyny s¹dowej.

Je¿eli chodzi o wnioski o pomoc prawn¹, to
21 maja wyst¹piono za poœrednictwem proku-
ratora generalnego z kolejnym, czwartym
wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej.
W dniu dzisiejszym zosta³ przygotowany kolej-
ny, pi¹ty wniosek do w³adz Federacji Rosyjskiej
o udzielenie pomocy prawnej. Nadmieniê, i¿
w tym wniosku na podstawie art. 80 ust. 2 umo-
wy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Federacj¹
Rosyjsk¹ o pomocy prawnej i stosunkach praw-
nych w sprawach cywilnych i karnych – mówiê
tu o akcie prawnym z 16 wrzeœnia 1996 r. – wy-
st¹pimy o czasowe wydanie czarnych skrzynek
jako niezbêdnych dowodów w prowadzonym po-
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stêpowaniu karnym. Nadmieniê te¿, i¿ faktycz-
nie w dniu dzisiejszym wp³yn¹³ do naszej proku-
ratury wojskowej wniosek od Komitetu Œledcze-
go przy Prokuraturze Generalnej Federacji Ro-
syjskiej, wniosek o pomoc prawn¹, który zosta³
wystosowany w dniu 12 maja przez zespó³ pro-
kuratorów rosyjskich, równie¿ prowadz¹cy œle-
dztwo w sprawie tej katastrofy. Dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prokuratorze.
Czy s¹ pytania do pana prokuratora?
Senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prokuratorze, jakie dokumenty zosta³y

przekazane stronie polskiej? Chodzi mi o tytu³y
tych dokumentów, nie ich zawartoœæ merytorycz-
n¹.

Drugie pytanie. Czy przeprowadzano sekcje
zw³ok, czy te¿ tylko dokonywano identyfikacji?
Je¿eli przeprowadzano sekcje zw³ok, to czy proto-
ko³y sekcji zw³ok s¹ podpisane przez polskiego le-
karza patomorfologa i polskiego prokuratora.
Wiadomo, ¿e sekcjê przeprowadza prokurator
z udzia³em bieg³ego lekarza.

Czy œledztwo prowadzi ten sam prokurator ro-
syjski, który prowadzi³ œledztwo dotycz¹ce Dub-
rowki, Bies³anu, zamordowania Litwinienki i pani
redaktor Politkowskiej?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To pytanie ju¿ by-
³o.)

Tak, ale nie otrzyma³em na nie odpowiedzi. By-
³o odes³anie do pana prokuratora.

Kto ze strony polskiej bra³ udzia³ w zabezpie-
czaniu skrzynek, ich otwarciu i odczytywaniu?
Czy sporz¹dzono protoko³y tych czynnoœci? Kto je
podpisa³ ze strony polskiej?

Wspomnia³ pan prokurator o kilku wnioskach
o pomoc prawn¹. Czy któryœ z tych wniosków zo-
sta³ ju¿ zrealizowany? To dobrze, ¿e wystosowano
takie wnioski, ale dziwi mnie to trochê w kontekœ-
cie tego, ¿e wczeœniej mówiono, ¿e polscy proku-
ratorzy wspólnie z prokuratorami rosyjskimi, rê-
ka w rêkê wykonuj¹ czynnoœci procesowe. St¹d
moje pytania. Czy polscy prokuratorzy uczestni-
czyli w przes³uchaniu pracowników lotniska? Czy
ich podpisy widniej¹ na protoko³ach przes³ucha-
nia? Skoro uczestniczyli w tych czynnoœciach, to
powinno to byæ odnotowane.

(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof
Parulski: Panie Senatorze, nie znam procedury,
jaka obowi¹zuje w Senacie, ale liczba pytañ, które
pan zada³…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Dobrze, na razie tyle. Pozosta³e w drugiej turze,
je¿eli pan marsza³ek pozwoli.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Je¿eli pan pozwoli, ja postaram siê od razu od-

powiedzieæ, tak ¿eby nie uchybiæ pana dociekli-
woœci.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Bardzo proszê.)
Nie wiem, czy zacz¹æ od koñca, czy…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dowolnie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, mo¿e pozwólmy panu senato-

rowi zadaæ jeszcze parê pytañ.
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof

Parulski: Panie Marsza³ku, chcia³em tylko zasyg-
nalizowaæ, ¿e mogê siê pogubiæ, ale bêdê notowa³.)

Panie Senatorze, proszê zadawaæ pytania.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dlaczego zdecydowano siê przeprowadziæ ba-

dania fonoskopijne – jak pan prokurator mówi³,
je¿eli dobrze us³ysza³em – na kopiach przes³a-
nych z Rosji, a nie na orygina³ach? Pan prokura-
tor zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jest to obarczone
pewnym ryzykiem dowodowym.

Kolejna sprawa. To ju¿ mo¿e w jakimœ stopniu
pan prokurator wyt³umaczy³, dlaczego zdecydo-
wano o zniszczeniu pewnych przedmiotów, podjê-
to decyzjê o zniszczeniu pewnych przedmiotów
osobistych przed zakoñczeniem œledztwa, decy-
duj¹c arbitralnie, co jest dowodem, a co dowodem
nie jest…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czas to jedna minuta, ju¿ go

pan przekroczy³.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dlatego chcia-

³em w drugiej turze, ale proszono mnie o konty-
nuowanie.)

Dobrze, mo¿e pan jeszcze w trzech turach.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dobrze. Wobec

tego dziêkujê.)
Dziêkujê serdecznie.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prokuratorze, ja mam takie pytanie. Czy

podtrzymuje pan zdanie, które wypowiedzia³ pan
w momencie, gdy pan Klich stwierdzi³, ¿e nale¿y
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pos³u¿yæ siê konwencj¹ chicagowsk¹? Powiedzia³
pan wtedy, ¿e forsuj¹c konwencjê chicagowsk¹,
dzia³a siê na szkodê Polski. Czy pan to wypowie-
dzia³ i czy pan podtrzymuje te s³owa?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze. Oczywiœcie

w przypadku pytañ, na które nie mo¿e pan odpo-
wiedzieæ, mo¿e siê pan uchyliæ od odpowiedzi.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Zacznê od pytania pana senatora Piotrowicza

dotycz¹cego zniszczenia przedmiotów. Bêd¹c
w Federacji Rosyjskiej przyjêliœmy jako zasadê, ¿e
wszystkie rzeczy, które nale¿a³y do obywateli pol-
skich, wróc¹ do Polski. I dzia³aliœmy tutaj z mak-
symaln¹ starannoœci¹, dociekliwoœci¹ i pe³n¹ de-
terminacj¹. Te rzeczy wróci³y. Rzeczy, które nada-
wa³y siê do wydania, zosta³y wydane. Rzeczy,
w przypadku których jest jeszcze z prawnego pun-
ktu widzenia pewien sporny element, zostan¹ wy-
dane póŸniej, ewentualnie z³o¿one do depozytu
s¹dowego. Te procedury, jak sygnalizowa³em,
mamy przygotowane. Je¿eli jednak epidemiolog
stwierdza, ¿e jakieœ rzeczy s¹ w takim stanie… Nie
bêdê tego opisywa³; musia³bym tu u¿ywaæ, ¿e tak
powiem, wysublimowanych sformu³owañ, aby
uchroniæ pañstwa przed uruchomieniem wyob-
raŸni i zorientowaniem siê, w jakim stanie s¹ te
rzeczy. Je¿eli wiêc kompetentny epidemiolog
stwierdza, ¿e one zagra¿aj¹ powszechnemu bez-
pieczeñstwu zdrowotnemu, to nikt, a tym bardziej
osoba, która stoi na stra¿y prawa, ¿andarm czy
prokurator, wiedz¹c, ¿e art. 165 ust. 1 kodeksu
karnego mówi o spowodowaniu zagro¿enia epide-
miologicznego, nie podejmie decyzji contra legem
i nie postanowi, aby te rzeczy dawaæ komukol-
wiek, nawet najbli¿szym ofiar. Mamy odpowied-
nie regulacje prawne w tym zakresie i one zosta³y
uruchomione. W tej sprawie wypowie siê te¿ g³ó-
wny epidemiolog i myœlê, ¿e wtedy ta kwestia zo-
stanie w jakiœ sposób przes¹dzona, przy pe³nym
zrozumieniu ze strony osób najbli¿szych. Osoby
najbli¿sze dosta³y te rzeczy, które uda³o siê wydo-
byæ z tego pobojowiska. Bêd¹c w Smoleñsku,
przyj¹³em jako zasadê, ¿eby przekazywaæ te rze-
czy w maksymalnie dobrym stanie. Maksymalnie
dobrym, a one by³y zniszczone, one uczestniczy³y,
podobnie jak ludzie, w procesie niszczenia, ma³o
tego, le¿a³y w tej glinie, w b³ocie. Zosta³y wydoby-
te, oczyszczone; Ÿeby uchroniæ je przed procesami
niszcz¹cymi, ju¿ 12 kwietnia pierwsza partia, po-
nad 500 kg tych rzeczy, zosta³a przewieziona
transportem do Polski. Kilkuset ¿andarmów pra-

cowa³o w Miñsku Mazowieckim nad oczyszcze-
niem, wysuszeniem tych rzeczy. By³a to ¿mudna,
benedyktyñska praca ludzi, którzy zajmuj¹ siê
kryminalistyk¹, ale nie tylko. Zrozumcie wiêc,
Szanowni Pañstwo, i uszanujcie tê decyzjê odpo-
wiedniego organu pañstwowego, który mówi, ¿e
tego nie mo¿na wydaæ, bo niesie to ze sob¹ zagro-
¿enie chorobowe. Ale przejdê do istotniejszych za-
gadnieñ.

Badanie fonoskopijne na kopiach, a nie na ory-
gina³ach. Mo¿e powiem o sprawie, która do tej pory
nie przebi³a siê do opinii publicznej. Strona rosyj-
ska MAK pracuje na kopii. Ona równie¿ pracuje na
kopii, bowiem tak zwane czarne skrzynki zawiera-
³y w sobie taœmy, na których by³ rejestrowany
dŸwiêk pochodz¹cy z kokpitu. Czas zapisu tego
dŸwiêku wynosi ponad trzydzieœci minut, bo tak to
urz¹dzenie funkcjonowa³o, a wiêc dla nas, patrz¹c
z punktu widzenia dochodzenia do prawdy, jest to
istotny czas. Je¿eli chodzi o stronê techniczn¹, to
Rosjanie na swoje potrzeby – na swoje potrzeby, ale
tak¿e na potrzeby polskich ekspertów, ludzi pra-
cuj¹cych jako, ¿e tak powiem, komponent polski –
zgrali treœæ z owych taœm na komputer, a nastêp-
nie z komputera na CD, bo taka jest procedura, tak
to technicznie wygl¹da, i na tym pracowali. Pod-
czas ostatniego pobytu tam ministra Millera pe³ni-
³em funkcje quasi-notariusza czy, ¿e tak powiem,
sekretarza pieczêci. Zadba³em wtedy o to, aby
sprawdziæ, ¿e ta pieczêæ, która zosta³a pozostawio-
na czy te¿ sejf, w którym znajdowa³y siê owe zapisy
z czarnych skrzynek – mówiê tu o taœmach – nie zo-
sta³y naruszone od momentu, kiedy by³y pod kon-
trol¹ polskiego prokuratora. Po zgraniu tych zapi-
sów, wed³ug tej samej procedury, o której wczeœ-
niej wspomnia³em, na CD, one zosta³y przekazane
ministrowi Millerowi, czyli stronie polskiej. Potem
sejf ponownie zosta³ zapieczêtowany i opisany,
tym razem ju¿ przeze mnie.

Ale pan senator zapyta³ równie¿ o to, jak wy-
gl¹da³a kwestia zabezpieczenia tych przedmio-
tów. Z obecnym tu panem pu³kownikiem Zbignie-
wem Rzep¹ i panem pu³kownikiem Ireneuszem
Szel¹giem, szefem Wojskowej Prokuratury Okrê-
gowej w Warszawie, ju¿ 10 kwietnia wieczorem
byliœmy w Smoleñsku. I to przy nas wydobyto
z b³ota owe pomarañczowe metalowe przedmioty
i z³o¿ono w kartonie, pokazano, ¿e to s¹ owe czar-
ne skrzynki. Maj¹c pewne doœwiadczenie z wczeœ-
niejszych katastrof lotniczych, nie mia³em w¹tpli-
woœci, ¿e s¹ to typowe czarne skrzynki. Poleci³em
wówczas panu pu³kownikowi Zbigniewowi Rze-
pie, aby nie odstêpowa³ tych dowodów, bo one dla
odtworzenia prawdy o tym zdarzeniu bêd¹ mia³y
kluczowe znaczenie. I pan pu³kownik Rzepa w to-
warzystwie cz³onków komisji badania wypadków
lotniczych tego samego wieczoru polecia³ ze Smo-
leñska do Moskwy, i co istotne, uczestniczy³
w protokolarnym otwarciu tych¿e czarnych
skrzynek i zgraniu istotnych zapisów na noœnik
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cyfrowy. Tak ¿e z punktu widzenia prokuratury
nie ma ¿adnego zagro¿enia, niczego mog¹cego
wskazywaæ, ¿e w te zapisy w jakiœ sposób ingero-
wano. Myœlê, ¿e ta procedura bêdzie powtarzana
podczas ka¿dej czynnoœci tego typu jak powtórne
zgranie z owych macierzystych taœm konkretnych
informacji do badañ. Te badania w Polsce s¹ pro-
wadzone zarówno przez komisjê badania wypad-
ków lotniczych pod kierunkiem pana Millera, jak
i przez prokuraturê wojskow¹. Tak jak zasygnali-
zowa³em, te materia³y zosta³y przekazane do in-
stytutu imienia Sehna, gdzie eksperci fonoskopii,
opieraj¹c siê na bardzo szczegó³owych pytaniach,
które prokuratura postawi³a, nad nimi pracuj¹.
Tak wiêc, je¿eli chodzi o zabezpieczenie czarnych
skrzynek, to dbaliœmy o to, ¿eby interes Polski by³
w pe³ni zabezpieczony i ¿eby sytuacja by³a tu
w pe³ni transparentna.

By³o pytanie o to, jak wygl¹da³o prowadzenie
œledztwa. Prokuratorzy polscy zgodnie z naszym
wnioskiem, a tak¿e zgodnie z porozumieniem,
które zawar³em w Smoleñsku z pierwszym za-
stêpc¹ prokuratora generalnego Federacji Rosyj-
skiej… Otó¿ po spotkaniu premierów Polski i Ro-
sji mia³em przyjemnoœæ spotkania w godzinach
wieczorno-nocnych z panem prokuratorem, ge-
nera³em pu³kownikiem Aleksandrem Bastryki-
nem i wówczas uzgodniliœmy podstawowe zasady
wspó³pracy. Powiem szczerze, te zasady
wspó³pracy wype³niliœmy pe³niejsz¹ treœci¹ ni¿ to,
co jest zawarte w konwencji o pomocy prawnej, ja-
ka wi¹¿e nasze pañstwa. Miêdzy innymi zagwa-
rantowaliœmy udzia³ prokuratorów wojskowych
w tych czynnoœciach, które z naszego punktu wi-
dzenia bêd¹ istotne. A za istotne uznaliœmy wów-
czas – a istotnoœæ ow¹ mogliœmy oceniæ po anali-
zie protoko³ów, które sporz¹dzali Rosjanie –
udzia³ w takich czynnoœciach jak przes³uchanie
kierownika LOT czy przes³uchanie szefa s³u¿by
meteorologicznej. Uznaliœmy, ¿e powinniœmy
w tym uczestniczyæ i nasi prokuratorzy w tych
czynnoœciach uczestniczyli. I na tych protoko³ach
widniej¹ podpisy polskich prokuratorów.

Pan senator pyta³ równie¿, jakie dokumenty
mamy. Dokumenty, które zosta³y wytworzone
w Smoleñsku, te dwadzieœcia kilka protoko³ów po
napisaniu pismem maszynowym i uwierzytelnie-
niu, bo zgodnie z konwencj¹ o pomocy prawnej,
¿eby dany protokó³ móg³ mieæ rangê dowodu is-
totnego w naszym postêpowaniu, musi mieæ od-
powiednie uwierzytelnienie. Zabraliœmy te doku-
menty w tym stanie, one s¹ t³umaczone, na tych
dokumentach pracujemy. Te dokumenty s¹ udo-
stêpniane równie¿ stronom procesowym, a szcze-
gólnie pe³nomocnikom, którzy s¹ zainteresowani
biegiem tego œledztwa.

Kiedy dostaniemy nastêpne materia³y? Tu sy-
tuacja jest troszkê sporna. Kiedy mia³em przyjem-

noœæ byæ w dniach 5 i 6 maja razem z prokuratorem
generalnym, panem Andrzejem Seremetem,
w Moskwie, prokurator generalny Rosji Jurij Czaj-
ka zapewni³, ¿e przekazuje nam pierwsz¹ partiê piê-
ciuset stron dokumentów. Prokuratorzy z Komitetu
Œledczego przy Prokuraturze Generalnej Federacji
Rosyjskiej uznali, ¿e ten materia³ wzbogac¹ jeszcze
o kolejne tomy, przygotowali szeœæ tomów do prze-
kazania, to jest ponad tysi¹c dwieœcie stron doku-
mentów. One s¹ ju¿ bardzo starannie dopracowane
i tak naprawdê od paru dni czekaj¹ na podpis odpo-
wiedniej osoby, która, jak dzisiaj poinformowano –
mo¿e to s¹ ju¿ detale – jest od kilku dni we Francji
w podró¿y s³u¿bowej i wróci w œrodê czy w czwartek.
A wiêc w czwartek pismo o przes³aniu tych szeœciu
tomów akt bêdzie podpisane i te akta, jak myœlê,
w ci¹gu kilku dni po czwartku dotr¹ do Polski i bêd¹
przedmiotem t³umaczeñ oraz prac prokuratury.
Myœlê, ¿e równie¿w tychdokumentachbêd¹zawar-
te protoko³y z sekcji zw³ok, jakie by³y dokonywane,
jak równie¿ sposoby identyfikacji cia³ ofiar.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w punkcie trzecim nasze-
go wniosku o pomoc prawn¹ wyst¹piliœmy o prze-
prowadzenie sekcji zw³okofiar. Tesekcjeby³ywyko-
nywane tam, gdzie by³o to mo¿liwe. Je¿eli cia³o by³o
rozfragmentowane, to naturalnie odstêpowano od
oglêdzin wewnêtrznych zmar³ego. Je¿eli przy takiej
czynnoœci by³ prokurator wojskowy, to naturalnie
jego podpis bêdzie tam widnia³. Problem polega na
tym, ¿e ogrom nieszczêœcia i wieloœæ ofiar spowodo-
wa³y uruchomienie nadzwyczajnych si³ po stronie
rosyjskiej – oni ju¿ wieczorem mieli przygotowa-
nych trzydziestu patomorfologów, trzydzieœci sta-
nowisk, i rozpoczêto prowadzenie sekcji zanim pier-
wszy polski prokurator dotar³ do Moskwy. Zatem te
czynnoœciby³yprzeprowadzoneprzyudzialeproku-
ratorów rosyjskich i przez rosyjskich patomorfolo-
gów. W póŸniejszych pracach, szczególnie w pra-
cach identyfikacyjnych, uczestniczyli równie¿ nasi
specjaliœci, by³o ich kilkunastu. Byli to patomorfo-
lodzy, ale i specjaliœci genetycy. Pad³o takie sformu-
³owanie „ramiê w ramiê”, nie z moich ust, ale pad³o,
a wiêc te prace ramiê w ramiê by³y wykonywane
w zak³adzie medycy s¹dowej, tak jak specjaliœci ze
specjalistami mogli wykonywaæ te czynnoœci.

Sygnalizujê, ¿e mogê siê pogubiæ… I proszê, Pa-
nie Senatorze, niech pan powie, bo siê pogubi³em,
niech pan zada jeszcze raz to…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Czy jakieœ
wnioski o pomoc prawn¹ zosta³y ju¿ zrealizowa-
ne, czy nie?)

W³aœnie ten wniosek o pomoc prawn¹ z dnia
10 kwietnia w tej chwili jest wykonywany. To ponad
tysi¹c stron, które maj¹ byæ przes³ane. Tym, co nas
najbardziej trapi, jest kwestia udostêpnienia nam
czarnych skrzynek. To jest ten zabieg, który w tej
chwili wykonujemy – sygnalizujemy stronie rosyj-
skiej, ¿e dobrze by³oby dla potrzeb dowodowych, dla
potrzeb naszych ekspertów, bieg³ych fonoskopów,
aby nam udostêpnili orygina³y, udostêpnili je czaso-

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 czerwca 2010 r.
Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. (cd.) 45

(zastêpca prokuratora K. Parulski)



wo, z tych przyczyn, które tak bardzo wnikliwie t³u-
maczy³ pan minister Miller. Po prostu jest to dowód
w kilku postêpowaniach, w tym w postêpowaniach
komisji badania wypadków lotniczych, ale tak¿e, co
istotne, w dwóch œledztwach, które tocz¹ siê nieza-
le¿nie, autonomicznie, i bêd¹ mia³y niezale¿ne roz-
strzygniêcia, fina³y. Zatem na pytanie, które pan se-
nator postawi³, jak¹ wagê dowodow¹ bêdzie mia³o
badanie owych p³yt CD, czyli tego noœnika, tego, co
zosta³o zgrane z czarnych skrzynek… Biegli potrak-
tuj¹ to mimo wszystko jako opiniê wstêpn¹. Szanu-
j¹cy siê bieg³y, a z takimi mamy do czynienia, pe³n¹
opiniê, tak¹ ju¿ nie budz¹c¹ w¹tpliwoœci, bêdzie
móg³, jak myœlê, przedstawiæ w momencie, kiedy
zbadarównie¿ to, co jest zapisanenaowychtaœmach
z czarnych skrzynek. Ale tu prosi³bym o zrozumie-
nie: to mo¿e potrwaæ. Mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e
przez pewien czas bêdziemy musieli siê pos³ugiwaæ
owymi opiniami wstêpnymi, oczywiœcie uwzglêdnia-
j¹c, ¿e prace naszych fonoskopów, wyj¹tkowo cenio-
nych w œwiecie, bêd¹ musia³y potrwaæ.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Umknê³o uwa-
dze pytanie dotycz¹ce prokuratora prowadz¹cego
œledztwo po stronie rosyjskiej. Czy jest to ten sam
prokurator?)

Powiem mo¿e w ten sposób: moim partnerem
odnoœnie do kontaktów jest pierwszy zastêpca
prokuratora generalnego, pan Aleksander Ba-
strykin. Ceniê go za fachowoœæ, wiem, ¿e jest pro-
fesorem, specjalizuje siê bodaj¿e w kryminologii
czy kryminalistyce. Jego dorobku œledczego nie
znam, wiêc staraj¹c siê maksymalnie starannie
odpowiedzieæ na to pytanie, nie bêdê siê wypowia-
da³ ani w ¿aden niepochlebny sposób, ani w spo-
sób nadmiernie entuzjastyczny. Relacje prokura-
torskie mamy dobre, ¿eby nie powiedzieæ: bardzo
dobre. Od pierwszego momentu spotkaliœmy siê
z pe³nym zrozumieniem, z pe³n¹ otwartoœci¹, nie
utrudniano nam czynnoœci, uwzglêdniono nasze
propozycje. Zatem tu nie mogê panom jako przed-
stawicielom narodu sygnalizowaæ jakichœ niepo-
koj¹cych kwestii. Naturalnie prowadzenie tego
œledztwa w tych niezmiernie skomplikowanych
warunkach wymaga cierpliwoœci i mamy pe³n¹
œwiadomoœæ, ¿e to jest d³ugi marsz, ale ¿e ta pew-
na strategia i taktyka, jak¹ przyjêliœmy, zaowocu-
j¹ dojœciem do prawdy. A tê prawdê cenimy sobie
nade wszystko.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-
strze, pani senator jeszcze zadawa³a pytania, za-
cytowa³a…)

Panie Marsza³ku, bêdê wdziêczny, jeœli bêdzie
pan mówi³ do mnie „Panie Prokuratorze”.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A, przepra-
szam. Tak, Panie Prokuratorze, dobrze…)

Nie chcia³bym powielaæ tu wypowiedzi pana
Edmunda Klicha, który tytu³owa³ mnie panem
ministrem…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Proku-
ratorze…)

…i nie da³ siê wyprowadziæ z tego przekonania.
Na pani pytanie odpowiem, ¿e…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: My nie jesteœ-

my tutaj w wojsku, dla nas jest pan prokuratorem
wojskowym, ale stopieñ…)

Odpowiem na to pytanie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, poproszê

o odpowiedŸ.)
Trudno mi siê odnieœæ do stwierdzeñ pana Ed-

munda Klicha, jakobym mia³ mu stawiaæ zarzut, i¿
dzia³a na szkodê Polski. Rola i dzia³anie komisji
badania wypadków lotniczych na miejscu zdarze-
nia by³y zupe³nie niezale¿ne od tego, co czyni³a
prokuratura, prokuratorzy. Powiem rzecz mo¿e ta-
k¹ troszeczkê kontrowersyjn¹. Ja kooperowa³em
z panami z Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-
go, których profesjonalizm oceni³em wyj¹tkowo
wysoko, mia³em pod dowództwem swoich proku-
ratorów i ¿andarmów z Komendy G³ównej ¯andar-
merii. I tu mo¿e taki drobny przyk³ad: szalenie nas
wszystkich dotknê³a kwestia kradzie¿y kart kredy-
towych, portfela œwiêtej pamiêci pana PrzewoŸni-
ka. To by³o zanim polski prokurator wojskowy po-
stawi³ stopê na gruncie smoleñskim. Od tego cza-
su ¿adne tego typu zdarzenie nie zosta³o zareje-
strowane. Jak my to zrobiliœmy, ile przedsiêwziêæ
organizacyjnych wymaga³o od nas ustawienie pra-
cy tak, aby w sytuacji, kiedy by³o nas oœmiu, dzie-
siêciu, w pewnym momencie jedenastu, kontrolo-
waæ ca³y ten, ¿e tak powiem, teren zdarzenia, przez
który w ci¹gu dnia przewija³o siê od oœmiuset do
tysi¹ca funkcjonariuszy s³u¿b rosyjskich… To te¿
chcia³bym podkreœliæ: tam non stop pracowa³o kil-
kuset ludzi, w odwodach by³o zawsze oko³o dwu-
stu ¿o³nierzy, omonowców, ludzi, którzy przez ca³y
czas zmieniali siê, wchodzili tam i z du¿ym pietyz-
mem podchodzili do szcz¹tków, które zastali na
miejscu zdarzenia. Te prace by³y wykonywane
z ogromnym wysi³kiem, by³y wykonywane rêcznie.
Chcia³bym, ¿ebyœmy to jako Polacy dostrzegli.

Ja ju¿ nie bêdê mówi³ o sentymentalnych mo-
mentach. Na miejscu katastrofy ustawiono obe-
lisk. Jak tylko pod ten obelisk mogli podejœæ mie-
szkañcy, to sk³adali kwiaty i zapalali znicze. Jak
nie mogli wejœæ do jednostki, to sk³adali wieñce
i kwiaty pod jej bram¹. Wzd³u¿ drogi, przy której
wydarzy³a siê ta katastrofa, po kilku dniach le¿a³a
sterta goŸdzików – oni maj¹ tak¹ piêkn¹ tradycjê,
¿e sk³adaj¹ goŸdziki – pali³y siê znicze i le¿a³y
wieñce. Nie mo¿emy straciæ z pola widzenia tego
ogromnego ³adunku emocjonalnego, bardzo po-
zytywnego ³adunku emocjonalnego, który wyzwo-
lili Rosjanie, mieszkañcy Smoleñska. A taki przez
pierwszy tydzieñ mojego pobytu na miejscu zda-
rzenia obserwowa³em. Ale to tytu³em pewnego
wtrêtu.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
ja pyta³am…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani senator pyta³a o coœ innego.
Mo¿e pani powtórzy.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Ja przytoczy³am pana wypowiedŸ w odpowiedzi
na s³owa pana Klicha, który stwierdzi³, ¿e trzeba
dzia³aæ wed³ug konwencji chicagowskiej. Pan
wtedy powiedzia³, ¿e forsowanie konwencji chica-
gowskiej to jest dzia³anie na szkodê Polski. I ja za-
pyta³am, czy pan podtrzymuje to zdanie.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:

Programu, w którym wystêpowa³ pan przewo-
dnicz¹cy Edmund Klich, nie ogl¹da³em, poch³o-
niêty obowi¹zkami s³u¿bowymi. Nie potwierdzam
tego typu sformu³owania.

Jeszcze raz podkreœlam: to, co czynili eksperci
z komisji badania wypadków lotniczych MON, jak
równie¿ przewodnicz¹cy komisji, pan Edmund
Klich, który przecie¿ nie jako osoba przypadkowa
znalaz³ siê na miejscu zdarzenia, nie by³o przed-
miotem dzia³ania prokuratury. Dzia³ania wy-
krywcze prowadzone przez komisjê badania wy-
padków lotniczych to jedno, dzia³ania œledcze
prokuratury to drugie. W polskiej metodyce œled-
czej dopuszczamy tak¹ sytuacjê, ¿e dobieramy do
czynnoœci prokuratorskich eksperta z komisji ba-
dania wypadków lotniczych, na przyk³ad specjali-
stê od meteorologii czy specjalistê od osprzêtu, po
to aby w trakcie rozmowy, na przyk³ad z in¿ynie-
rem czy technikiem, byæ partnerem do takiej roz-
mowy i aby podczas czynnoœci przes³uchania wy-
dobyæ z danego œwiadka to, co jest istotne dla po-
stêpowania.

Zatem do wypowiedzi pana Edmunda Klicha
nie bêdê ju¿ siê ustosunkowywa³, tym bardziej
¿e…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-
strze… Przepraszam, Panie Prokuratorze, chodzi-
³o o pana wypowiedŸ…)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,
o pana wypowiedŸ. Pan powiedzia³…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pana wypo-
wiedŸ. Ale zostawmy…)

(Senator Stanis³aw Kogut: Przysz³a pani mini-
ster.)

Czy mo¿e…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Wkroczê w to,

bo ju¿ siê rozpoczyna œledztwo.)
Pani Senator, nie chcia³bym siê w ten sposób…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan prokura-

tor zdementowa³ tê wypowiedŸ…)

Oczywiœcie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …jak rozu-

miem.)
Takiej wypowiedzi nie by³o. Je¿eli pan minister

Klich w ferworze emocji przekaza³ tak¹ informacjê
w wyst¹pieniu medialnym… Ja podczas kierowa-
nia w pierwszym okresie grup¹ prokuratorów woj-
skowych – przecie¿ 10 kwietnia powo³a³em grupê
prokuratorów wojskowych, na której czele sta-
n¹³em i która funkcjonowa³a do 21 kwietnia, kiedy
to na mój rozkaz zosta³a rozwi¹zana i sprawa, ¿e
tak powiem, wróci³a w swoje naturalne koleiny,
czyli jest prowadzona przez Wojskow¹ Prokuratu-
rê Okrêgow¹ w Warszawie, zgodnie z w³aœciwoœci¹
miejscow¹. W tej sytuacji ja wykonuje swoje typo-
we czynnoœci szefa instytucji, nic ponadto.

A nie chcê siê ustosunkowywaæ do wszystkich
enuncjacji, które pojawiaj¹ siê w prasie. Zreszt¹
przyjêliœmy tak¹ koncepcjê jako prokuratorzy, ¿e
nie jesteœmy w stanie odnieœæ siê do wszystkich
koncepcji, które pojawi¹ siê w obiegu medialnym.

To, co mo¿e pañstwa interesowaæ – przyjêliœmy
cztery g³ówne w¹tki w procesie postêpowania. To,
co istotne – my te w¹tki bêdziemy prowadzili ró-
wnolegle, paralelnie, a¿ do wyczerpania pe³nej
inicjatywy dowodowej. Czyli je¿eli przyjmujemy
koncepcjê, ¿e przyczyn¹ katastrofy by³ zamach
terrorystyczny, to, pomimo ¿e z wstêpnego rapor-
tu MAK wynika, i¿ jest to wielce ma³o prawdopo-
dobne, bo wstêpna ekspertyza, jak¹ przeprowa-
dzili Rosjanie, która by³a ju¿ 12 czy 13 kwietnia,
wykluczy³a u¿ycie ró¿norodnych materia³ów wy-
buchowych… Pog³êbiona ekspertyza, która by³a
wykonywana podczas badania ca³ego samolotu,
te¿ wykluczy³a u¿ycie wszelkich materia³ów wy-
buchowych. Ale to wcale nas jako stronê polsk¹
nie ogranicza. Dysponuj¹c przedmiotami, które
trafi³y do Polski – ró¿norodnymi przedmiotami,
nawet tymi, które tu wczeœniej okreœli³em jako
nadaj¹ce siê do wydania bliskim – mo¿emy prze-
prowadziæ ekspertyzy w zakresie znajdowania siê
na tych przedmiotach materia³ów wybuchowych
i œrodków chemicznych. I to wszystkich tych,
o których wspomnia³em podczas swojego wy-
st¹pienia. Co to oznacza? Pewna ekonomika pro-
cesowa nakazywa³aby nam te wersje mniej praw-
dopodobne eliminowaæ, odrzucaæ, ale waga tego
nieprzeciêtnego zdarzenia sk³ania nas do do³o¿e-
nia wszelkiej starannoœci i zrobienia wszystkiego,
co mo¿na pod wzglêdem procesowym wykonaæ.
I to czynimy. Oczywiœcie mam te¿ pe³n¹ œwiado-
moœæ, ¿e to bêdzie poci¹ga³o za sob¹ pewne nak³a-
dy finansowe, a bud¿et prokuratury wojskowej
jest niewielki, jak równie¿ ¿e dojdzie do rozci¹g-
niêcia w czasie naszych czynnoœci. Ale, krok po
kroku, tak jak bêd¹ siê wy³ania³y poszczególne
okolicznoœci sprawy, tak bêdziemy budowali tê
sprawê, równie¿ badaj¹c koncepcje czy hipotezy
uznawane za ma³o prawdopodobne. To tyle jeœli
chodzi o rozwiniêcie tej kwestii.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prokuratorze.
Teraz ja pozwolê sobie zadaæ pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Prokuratorze, ju¿ pan o tym wspomnia³

przy odpowiedzi szczegó³owej, ale ja chcia³bym
us³yszeæ, jak pan ocenia wspó³pracê z prokuratu-
r¹ rosyjsk¹. Czy ma pan do niej jakieœ zastrze¿e-
nia, czy nie? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy analiz fonoskopijnych
g³osów. Czy, w pana ocenie, z materia³u przegra-
nego na dyskietki mo¿na wydobyæ dodatkowe ele-
menty? Takie mam do pana dwa pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
I teraz pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Prokuratorze, pan w przeciwieñstwie do

ministra Millera wspomnia³ o tym, ¿e prokuratu-
ra bada ten filmik z internetu, który by³ nakrêco-
ny telefonem komórkowym zaraz po katastrofie.
Tam widaæ biegn¹cych ludzi w bia³ych koszulach,
dymi¹ce resztki samolotu, s³ychaæ jakby wystrza-
³y. Chodzi o to, czy ju¿ wiemy, ¿e to jest filmik au-
tentyczny, czy jeszcze nie? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy przedmiotem œledztwa
Naczelnej Prokuratury Wojskowej jest tak¿e fakt
z³o¿enia wymówieñ przez pilotów 36. Specjalnego
Pu³ku Lotnictwa Transportowego. Minister Bog-
dan Klich wielokrotnie zapewnia³, ¿e sytuacja
w lotnictwie wojskowym jest dobra. Dziœ widzimy,
¿e jego s³owa mijaj¹ siê z prawd¹, bo najpierw do-
wiedzieliœmy siê, ¿e kulej¹ szkolenia, potem – ¿e
warunki finansowe pozostawiaj¹ wiele do ¿ycze-
nia. Byæ mo¿e jednak powodem z³o¿enia tych dy-
misji jest bezpodstawne oskar¿enie pilotów o spo-
wodowanie katastrofy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Pu³kowniku, chcia³bym zapytaæ pana o ta-

k¹ materiê. Mianowicie, jak pan wspomnia³, od
10 kwietnia by³ pan w Smoleñsku i podlega³ pan
wówczas jednej z dwóch komisji, które dzia³a³y
przed konwencj¹ chicagowsk¹. Nie pamiêtam – mo-
¿e pan to przypomni, bo uciek³o mi z g³owy podawa-
ne w mediach nazwisko – który to wojskowy sta³ na
czele komisji rosyjskiej, a który na czele polskiej.
Tak wiêc dzia³anie przedchicagowskie by³o oparte,
jak siê suponuje, w³aœnie na konwencji polsko-ro-
syjskiej z 1993 r. PóŸniej odst¹piono od tego. Nie
wiemy dlaczego. Czy siê kiedykolwiek dowiemy?

Kolejna sprawa. Podkreœla pan, choæ mo¿e
mniej ni¿ pañski poprzednik na mównicy senac-
kiej, ¿e ta organizacja MAK – czy mo¿e MACK – te¿
uwzglêdnia kopie, pracuje na bazie kopii. Pamiê-
tajmy jednak, ¿e to jest instytucja specyficzna,
w jej sk³ad wchodz¹ ludzie dawnego, sowieckiego
chowu. Tak ¿e na to musimy zwróciæ uwagê. A po-
za tym zwróæmy uwagê – jeszcze raz to mówiê – na
rolê orygina³u. Komisja zagraniczna Kongresu
Stanów Zjednoczonych – jak mi opowiada³ staj¹cy
przed ni¹ profesor Janusz Zawodny, który wiele
w sprawie Katynia zdzia³a³ w Ameryce – kopii nie
uznawa³a za Ÿród³o pierwszej rangi.

(Senator Czes³aw Ryszka: Za dowód w sprawie.)
Tak, za dowód, kopia nie mia³a tej rangi. Komisja

¿¹da³a znalezionych w grobach i wykopanych orygi-
na³ów. A wiêc tutaj nie ma mowy o jakimœ podnosze-
niu rangi, bo to by³oby wbrew, ¿e tak powiem, wszel-
kim zasadom, i szkolnym, i miêdzynarodowym.

Wymogi epidemiologii nakazywa³y, ¿eby ubra-
nia z niektórych cia³ czy z wiêkszoœci zdj¹æ, zabraæ.
Spalono je jednak. Ale czy rzeczywiœcie grozi³a tam
jakaœ epidemia? Czy samolot prezydencki przyby³
z jakiegoœ tropikalnego kraju? W zwi¹zku z tym py-
tanie: czy to by³a decyzja tylko epidemiologów ro-
syjskich, czy te¿ polscy epidemiolodzy takie argu-
menty podnosili? Czym to w ogóle grozi³o? Bo mo¿e
to nie jest ¿adna tajemnica. Jakie by³o zagro¿enie
w zwi¹zku z tym, ¿e to by³o w b³ocie? Jakiej bano
siê przez to epidemii? I sprawa samego spalenia.
Jaka czêœæ tego zosta³a spalona? Czyje rzeczy spa-
lono? To te¿ jest wa¿ne. Których osób rzeczy spalo-
no? To przecie¿ jest dla œledztwa, w którym pan
jest prokuratorem, bardzo istotne.

I ostatnia rzecz. Od 28 kwietnia rz¹d wiedzia³
o skradzionych kartach p³atniczych pana Prze-
woŸnika – tak to wynika z mediów. Dlaczego wiêc
dopiero dwa czy trzy dni temu ukaza³a siê ta infor-
macja? Skoñczy³em.

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

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Szanowni Pañstwo, zasadniczo z istoty mojego

wstêpnego wyst¹pienia wynika³o, i¿ powinienem
siê ograniczyæ li tylko do zaprezentowania infor-
macji z przebiegu postêpowania. Ale zatroskany
o stan wiedzy publicznej postaram siê jeszcze pa-
rê s³ów powiedzieæ w tej sprawie. Jednak
chcia³bym, ¿ebyœcie uszanowali to, ¿e za du¿o nie
powiem, a tê granicê bêdzie stanowi³o dobro œle-
dztwa, czyli tak¿e interes uczestników postêpo-
wania, ofiar tego zdarzenia.

Zacznê mo¿e tak od koñca, od odpowiedzi na
pytanie pana senatora Bendera o to, ¿e od
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28 kwietnia rz¹d wiedzia³, dlaczego wiêc nie po-
wiedzia³. Szanowny Panie Senatorze, jestem pro-
kuratorem, prokuratorem funkcjonuj¹cym w nie-
zale¿nej prokuraturze, dlatego nawet nie bêdê
próbowa³ odpowiedzieæ, jaka by³a wiedza cz³on-
ków rz¹du, przedstawicieli w³adz, czym siê kiero-
wali, nie przekazuj¹c tego typu informacji, i czy to
by³o s³uszne w kontekœcie niepokojenia opinii
publicznej, czy te¿ nies³uszne. Nie œmiem siê na
ten temat wypowiadaæ.

Podobnie trudno mi siê odnieœæ do pana kate-
gorycznych stwierdzeñ, i¿ rzeczy spalono. Tych
rzeczy nie spalono. Te rzeczy, w stanie naturalnie
pogorszonym, bo procesy gnilne nieuchronnie
postêpuj¹…

(Senator Ryszard Bender: Nie spalono? Stwier-
dza pan to z ca³¹ stanowczoœci¹?)

Je¿eli pan senator s³ucha³by mojego wyst¹pie-
nia, to tam…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,
Panie Senatorze, pan prokurator ju¿ na ten temat
mówi³. Ale jeszcze raz, Panie Prokuratorze, proszê
odpowiedzieæ.)

(Senator Ryszard Bender: Repetitio est mater
studiorum.)

Nie spalono, one czekaj¹ na definitywn¹ decyz-
jê.

Jeœli chodzi o MAK i to, dlaczego MAK pracuje
na kopiach, to odpowiadam: takie s¹ wymagania
techniczne.

(Senator Ryszard Bender: To jest nowa infor-
macja.)

Takie s¹ wymagania techniczne. Ja tylko pod-
kreœli³em, ¿e Miêdzypañstwowy Komitet Lotniczy
i podkomisja, która zajmowa³a siê opracowaniem
stenogramu, pracowa³y na takich samych p³y-
tach CD, na takich samych noœnikach jak strona
polska. Ale, jak ju¿ sygnalizowa³em w odpowiedzi
na pytanie pana senatora Piotrowicza, ze wzglê-
dów dowodowych istotne jest w pewnym momen-
cie przedstawienie s¹dowi przez stronê oskar¿y-
cielsk¹, któr¹ bêdzie prokurator, owego namacal-
nego dowodu, jakim jest ta czarna skrzynka. St¹d
te¿ nasze starania, ¿eby prêdzej czy póŸniej – ale
nam zale¿y, ¿eby prêdzej – ten dowód, czasowo czy
te¿ na trwa³e, uzyskaæ.

Pad³o równie¿ z ust pana senatora takie stwier-
dzenie, i¿ od 10 kwietnia podlega³em jednej
z dwóch komisji. Jeszcze raz podkreœlam: proku-
rator wojskowy…

(Senator Ryszard Bender: Ale by³y komisje woj-
skowe.)

… nikomu tam nie podlega³.
(Senator Ryszard Bender: Obydwie by³y woj-

skowe.)
Komisje, w których dzia³alnoœæ ja nie chcê wni-

kaæ, pracowa³y autonomicznie i niezale¿nie od
dzia³añ prokuratury. Uwierzcie mi, Szanowni

Pañstwo, ja mia³em tam co robiæ. Aczkolwiek my
wystêpowaliœmy tam w charakterze goœci. Co to
oznacza³o? ¯e wystêpowaliœmy w charakterze
osób uczestnicz¹cych w czynnoœciach. To jest te-
rytorium obcego pañstwa, na tym terytorium
czynnoœci œledcze, zgodnie z zasad¹ suwerenno-
œci, mo¿e wykonywaæ tylko prokurator danego
pañstwa, czyli prokurator Federacji Rosyjskiej.
My, korzystaj¹c z regulacji zawartych w konwen-
cji chicagowskiej i z du¿ej, ¿e tak powiem, otwar-
toœci Rosjan, mogliœmy swobodnie poruszaæ siê
i po terenie katastrofy, i po terenie jednostki, jak
równie¿ uczestniczyæ w prowadzonych czynno-
œciach. Ale moja podleg³oœæ w stosunku do komi-
sji jest ¿adna. To s¹…

(Senator Ryszard Bender: Ale by³a komisja woj-
skowa…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, niech pan pozwoli prokuratorowi to wyt³uma-
czyæ.)

Niech pan pozwoli… Móg³ pan pytaæ pana mini-
stra o te zagadnienia. Wystêpowa³ tutaj ponad
trzy godziny i myœlê, ¿e w pe³ni wyczerpa³ pañstwa
inicjatywê.

Pytanie o analizê stenogramu, pytanie pana
marsza³ka. No w³aœnie, po co my badamy powtór-
nie te stenorgamy? Otó¿ te stenorgamy, które zo-
sta³y odczytane na potrzeby MAK, komisji bada-
j¹cej wypadek lotniczy…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam

bardzo, jesteœmy wszyscy zmêczeni, ale proszê
nie przeszkadzaæ.)

…zosta³y udostêpnione stronie polskiej, odpo-
wiednikowi komisji badaj¹cej sprawê po stronie
rosyjskiej, to znaczy Pañstwowej Komisji Badania
Wypadków Lotniczych. Zatem prokurator… Mo¿e
inaczej: jako prokuratorzy, jako organ, który ma
procesowo ustaliæ stan faktyczny, nie mieliœmy
wp³ywu na to, co w tym stenogramie zostanie za-
pisane. Nie analizowaliœmy procesów badaw-
czych, które by³y prowadzone przez komisjê bada-
nia wypadków lotniczych. Nie czujemy siê w ¿a-
den sposób zwi¹zani odczytanymi tam sformu³o-
waniami i myœlami, jak i przypisaniem pewnych
treœci poszczególnym osobom. My mamy do tego
celu okreœlone standardy, które bêd¹ realizowane
przez bieg³ych ju¿ przez nas powo³anych. Zatem
ten materia³ traktujemy jako materia³ pomocni-
czy – bo w jakiœ sposób on nas ukierunkowuje –
ale nie wi¹¿¹cy. Mamy te¿ œwiadomoœæ, ¿e jeszcze
kilkanaœcie procent, bodaj¿e do 20% nagrania,
nie zosta³o odczytane. Ja jestem pe³en szacunku
dla polskich fonoskopów, polskich specjalistów
od awioniki, pilotów, którzy pracowali nad odczy-
tem, ¿e potrafili tak daleko wnikn¹æ w ten trudny
do rozszyfrowania materia³. Ja ten materia³ s³y-
sza³em i wiem, ¿e dla osoby nieokaleczonej s³u-
chowo, sprawnej, wiele fragmentów jest zupe³nie
niezrozumia³ych. S¹ oczywiœcie wypowiedzi czy-
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telne i jasne, ale wiele fragmentów jest niezrozu-
mia³ych, ma³o s³yszalnych, rozk³adaj¹cych siê na
poziomie szumów, które pochodzi³y czy to od
urz¹dzeñ technicznych, czy od pracy samolotu ja-
ko takiego, czy te¿ nik³y w wyniku szmeru, który
dochodzi³ z czêœci pasa¿erskiej tudzie¿ by³y w in-
ny sposób zak³ócane. A wiêc za ten stenogram
prokuratura nie bierze odpowiedzialnoœci.

Myœlê, ¿e tak jak w swoim czasie deklarowa³ to
prokurator generalny, je¿eli opracujemy taki ste-
nogram, to udostêpnimy go opinii publicznej.
Wtedy opinia publiczna bêdzie mog³a stwierdziæ,
czy w jakiejœ czêœci te stenogramy ró¿ni¹ siê, czy
zosta³y wzbogacone, czy zosta³y rozszyfrowane
treœci, które jeszcze mog¹ tam byæ zawarte, roz-
szyfrowane dziêki umiejêtnoœciom polskich fo-
noskopów, którzy maj¹ jeszcze tê przewagê, ¿e
znaj¹ przecie¿ jêzyk etniczny, nad którym bêd¹
pracowali, i mog¹ wydobyæ z tego materia³u tro-
szeczkê wiêcej. Ale jestem pe³en pokory, bo mo¿e
siê okazaæ, ¿e te wyniki prac bêd¹ zbli¿one, podo-
bne czy takie same, jednak nie chcia³bym tego
przes¹dzaæ w ¿aden sposób.

Pad³o pytanie o filmik w internecie. Ten filmik
jest przedmiotem naszych badañ. Tak jak powie-
dzia³em, nie zaprzepaœcimy ¿adnego dowodu.
Wstêpna opinia, która zosta³a wydana przez
Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, w jakiœ
sposób sygnalizuje, ¿e jest to materia³ nie do
koñca, ¿e tak powiem, wiarygodny, ale ja nie
chcê siê wypowiadaæ pochopnie, nie chcê dys-
kredytowaæ tego materia³u, gdy¿ w dalszym
ci¹gu tocz¹ siê prace nad tym materia³em. Ma³o
tego, i to jest istotne, wyst¹piliœmy onegdaj do
strony rosyjskiej, po ustaleniu miejsca logowa-
nia, o przes³uchanie autora tego filmu. Je¿eli au-
tor filmu jest naocznym œwiadkiem i wypowie siê,
czy by³y eksplozje jakichœ materia³ów, czy by³y
strza³y, czy pada³y tam jakieœ polskie sformu³o-
wania, s³owem, wypowie siê co do wiarygodno-
œci… Zostanie mu okazany ten materia³ i on wy-
powie siê, czy to finalne dzie³o, które by³o prezen-
towane w internecie, jest jego wytworem. Je¿eli
nie, to bêdziemy mogli w sposób wrêcz bezpoœre-
dni stwierdziæ, co zosta³o zmanipulowane, w ja-
kim zakresie, i mo¿e bêdziemy ustalali przez ko-
go. Ale to s¹ ju¿ naprawdê uboczne w¹tki, które
staramy siê, tak¿e z uwagi na niezwyk³oœæ tego
postêpowania, wyjaœniæ.

Pad³o pytanie o wymówienia w 36. Specjal-
nym Pu³ku Lotnictwa Transportowego. Wiem,
¿e kilkanaœcie takich wniosków zosta³o zg³o-
szonych przez pilotów i personel techniczny,
ale te¿ wiem, ¿e te wnioski s¹ wycofywane. Ja
nie chcia³bym siê wypowiadaæ, jako osoba, któ-
ra personalnie nie zajmuje siê tym zagadnie-
niem, na temat tego, ile wniosków zosta³o wy-
cofanych, ile wniosków zosta³o z³o¿onych, co

by³o asumptem do sk³adania takich wniosków
przez kolegów pilotów. Proszê o zwolnienie
mnie z wnikania w tê materiê. To nie jest przed-
miotem mojego zainteresowania i niew¹tpliwie
jako dzia³anie wtórne nie bêdzie przedmiotem
dzia³añ œledczych. Zachowania poszczegól-
nych ¿o³nierzy, którzy podejmuj¹ w pe³ni auto-
nomiczne decyzje o tym, czy chc¹ s³u¿yæ pañ-
stwu jako piloci w tym pu³ku, czy chc¹ s³u¿yæ
pañstwu na innych posadach, czy te¿, je¿eli
maj¹ uprawnienia emerytalne, skorzystaæ
z tych uprawnieñ, nie bêd¹ przedmiotem zain-
teresowania, chyba ¿e wyjd¹ na jaw jakieœ spe-
cjalne, szczególne okolicznoœci, które pozwol¹
na powi¹zanie tych zdarzeñ jako pewnego na-
stêpstwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prokuratorze.
Poproszê o zadanie pytania pana senatora Woj-

ciechowskiego.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prokura-

torze! Chodzi mi o pewne polskie doœwiadczenia
w zakresie badania wypadków. Dwie z trzech naj-
wiêkszych katastrof mia³y tê sam¹ przyczynê: za-
tarcie pewnego ³o¿yska. Po pierwszej katastrofie
strona wtedy radziecka nie uzna³a naszych wyni-
ków badañ, dopiero z wielkim trudem po drugiej,
najwiêkszej katastrofie zosta³y one uznane. Tak
wiêc te doœwiadczenia s¹ z³e. Tu¿ po katastrofie
strona rosyjska, na pewno to by³o przed po³u-
dniem 10 kwietnia, poda³a, ¿e samolot by³ w pe³ni
sprawny. Z komunikatu prasowego wynika³o, ¿e
to jest oficjalne stanowisko w³adz rosyjskich. Czy
coœ wiêcej na ten temat…

Druga sprawa. Te¿ tu¿ po katastrofie zosta³a
podana informacja, ¿e w miejscu katastrofy by³
niewielki po¿ar, który zosta³ szybko ugaszony. Na
pok³adzie samolotu musia³o byæ, je¿eli on spala
4–5 t paliwa na godzinê…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszê o pytanie.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ju¿ zada³em

jedno, teraz zadajê drugie.)
Nie, nie zada³ pan. Ja nie s³ysza³em pytania.
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof

Parulski: Dlaczego po¿ar by³ taki ma³y, tak?)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To dopiero…)
Niech pan zada pytanie. Minuta ju¿…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dopiero for-

mu³ujê pytanie, Panie Marsza³ku.)
Ale, Panie Senatorze, ma pan minutê na zada-

nie pytania. Minuta ju¿ minê³a.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: No tak…)
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Tak ¿e proszê…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Je¿eli pan

marsza³ek nie bêdzie mi przeszkadza³, to na pew-
no siê zmieszczê w czasie.)

(Senator Gra¿yna Sztark: Ale co z tym ³o¿ys-
kiem?)

Bêdê przeszkadza³, je¿eli pan zawsze bêdzie
przekracza³ czas.

(G³os z sali: Nie by³o.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: £o¿ysko?)
Bardzo proszê zadaæ pytania.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Niewielki po¿ar, który zosta³ szybko ugaszony.

Czy ta iloœæ paliwa, która by³a na pok³adzie samo-
lotu, wskazuje na to, ¿e móg³ powstaæ niewielki
po¿ar?

(Senator Jadwiga Rotnicka: A to ³o¿ysko?)
Poza tym odwo³ujê siê jeszcze do tego filmiku –

i to jest trzecie pytanie. Czy po¿ar, który jest poka-
zany na filmie, wynika z palenia siê benzyny lotni-
czej, czy te¿ z palenia siê innych materia³ów ni¿
benzyna lotnicza? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Dobrzyñski zadaje pytanie.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Pu³kowniku, czy prokurator generalny,

ewentualnie pan uczestniczyliœcie w posiedzeniu
Rady Ministrów, na którym, jak rozumiem, pan
premier wybra³ konwencjê chicagowsk¹ jako p³a-
szczyznê wspó³pracy pomiêdzy Rosj¹ a Polsk¹
w sprawie katastrofy?

I pytanie drugie. Czy w przypadku, gdyby pol-
ski rz¹d zdecydowa³ o wyst¹pieniu z wnioskiem
do strony rosyjskiej, aby to prokuratura polska
prowadzi³a œledztwo w sprawie katastrofy pod
Smoleñskiem, i gdybyœmy tak¹ zgodê otrzymali,
sprostalibyœmy temu zadaniu? Oczywiœcie jeœli
siê uwzglêdni i te uwarunkowania, i to, ¿e kata-
strofa mia³a miejsce na terytorium Rosji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski, proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prokuratorze, pan odpowiadaj¹c na py-

tanie zadane przez pana senatora Piotrowicza,

powiedzia³, ¿e pierwsze sekcje zw³ok wykonane po
katastrofie smoleñskiej zosta³y przeprowadzone
przed przyjazdem polskich prokuratorów.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak du¿o takich sekcji
by³o. Czy zosta³y zabezpieczone materia³y do ba-
dañ biochemicznych, toksykologicznych, histo-
patologicznych i czy one by³y wykonywane równo-
legle przez polskich patomorfologów, czy by³y wy-
konywane tylko przez patomorfologów rosyj-
skich?

Drugie pytanie dotyczy, Panie Prokuratorze,
tego, o czym pan powiedzia³, mianowicie piêædzie-
siêciokilogramowego materia³u, który zosta³
przywieziony i oczyszczony w Miñsku Mazowiec-
kim. Pan powiedzia³, ¿e czyszczenie tego to by³a
¿mudna, benedyktyñska praca, ale pan powie-
dzia³ równie¿, ¿e by³y tak¿e wykonywane badania
specjalistyczne. Czy móg³by pan powiedzieæ coœ
wiêcej o tych badaniach specjalistycznych? Czy to
by³o tylko i wy³¹cznie czyszczenie mechaniczne,
przywracanie tego do…

(G³os z sali: …stanu u¿ywalnoœci.)
…stanu u¿ywalnoœci, przygotowywanie do

przekazania rodzinom, czy by³y równie¿ wykony-
wane badania kryminalistyczne?

Nastêpne pytanie, Panie Prokuratorze, dotyczy
tego, czy przedmiotem postêpowania prokuratu-
ry s¹ równie¿ informacje, z którymi zosta³a zapoz-
nana opinia publiczna, dotycz¹ce czasu katastro-
fy – jak siê okaza³o, niezgodne z prawd¹. Przez
d³ugi czas mieliœmy nieprawdziwe informacje,
ró¿nica by³a rzêdu kilkunastu minut, a przecie¿
w XXI w. to dosyæ istotna ró¿nica. Sk¹d te infor-
macje siê wziê³y i dlaczego one w ogóle siê pojawi-
³y? Czy to jest badane? To tyle. Dziêkujê bardzo.

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

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Zacznê mo¿e od koñca. Je¿eli chodzi o infor-

macje dotycz¹ce czasu katastrofy, to rzeczywi-
œcie by³y one podawane przez jakiœ czas… Zarê-
czam, ¿e prokurator takiej informacji nie poda³.
Pamiêtam te¿ oburzenia, ¿e prokuratura w spo-
sób zdecydowany nie dementuje, nie potwierdza,
nie podaje rzeczywistego czasu wypadku. Ale,
proszê pañstwa, by³oby to nieodpowiedzialne
i nieprofesjonalne. Podkreœlam: to nie prokura-
tor by³ autorem informacji na temat czasu, która
zaistnia³a, ¿e tak powiem, w œwiadomoœci me-
dialnej. Ale aby prokurator móg³ skorygowaæ owe
informacje, musi mieæ rzetele dane. Ten czas,
który obecnie jest podawany, zosta³ ustalony po
tym, jak odczytano stenogram – stenogram z za-
pisu na taœmie.
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Jest tu pan pu³kownik Grochowski. Myœlê, ¿e
gdybyœmy go zapytali, w jaki sposób przez lata
ustalano precyzyjny czas i czy sam tylko zapis
na taœmie by³ w pe³ni miarodajny, to pewnie by
powiedzia³, i¿ nie do koñca. Dlaczego? Bo taœ-
ma, która pracuje w ruchu ci¹g³ym, podlega na
przyk³ad pewnemu rozci¹gniêciu. Drobiazg,
prawda? Po co ja podajê taki przyk³ad? Po to, ¿e-
by pañstwa na pewne rzeczy uwra¿liwiæ i prze-
konaæ do tego, by nie wymagali pañstwo od pro-
kuratury natychmiastowych oœwiadczeñ, bo
mo¿e siê okazaæ, ¿e za miesi¹c, dwa czy trzy in-
formacje na temat czasu zostan¹ skorygowane
o trzy sekundy czy o szeœæ sekund, a mo¿e
o piêtnaœcie, czy nawet o pó³ minuty, wiêc nie
chcia³bym siê póŸniej spotkaæ z zarzutem dezin-
formowania opinii publicznej. Ten czas bêdzie
ustalony precyzyjnie, myœlê, ¿e w pierwszej ko-
lejnoœci przez komisjê badania wypadków lotni-
czych, która zawsze robi to bardzo starannie
i z uwzglêdnieniem wielu czynników. A zapis
w tych tak zwanych czarnych skrzynkach jest
jedn¹ z istotnych, ale nie do koñca wi¹¿¹cych
danych. Tak wiêc co do czasu nie wypowiadaliœ-
my siê, bo, podkreœlam, by³oby to zupe³nie nie-
profesjonalne. To z punktu widzenia istoty ca³e-
go zdarzenia nie by³o pierwszorzêdnym zaga-
dnieniem.

Je¿eli chodzi o ten materia³, który by³ w Miñ-
sku, ja wspomnia³em tylko o pierwszym transpor-
cie ponad 500 kg. Takich transportów by³o kilka,
bodaj¿e piêtnastego czy szesnastego przewieŸliœ-
my do kraju kolejne pó³ tony. Wiem te¿, a by³em
w Moskwie do 21 kwietnia, ¿e rzeczy wartoœciowe,
które by³y znajdowane przy zw³okach, równie¿ de-
ponowano w komitecie œledczym, wiêc tych trans-
portów by³o cztery, piêæ. Wiem, ¿e ostatni trans-
port – co do którego s¹ w tej chwili w¹tpliwoœci,
czy go zniszczyæ, czy nie, czy stanowi on zagro¿e-
nie epidemiologiczne, czy nie – to s¹ rzeczy, które
zosta³y faktycznie zdjête ze zw³ok. To s¹ strzêpy
ubrañ, strzêpy materia³ów. Czy ten materia³ zo-
stanie wykorzystany? Tak jak sygnalizowa³em
wczeœniej – tak, bêdzie on poddawany badaniom
fizykochemicznym.

Je¿eli chodzi o sekcje zw³ok, to, podkreœlam,
o to wyst¹piliœmy w drodze pomocy prawnej do
Rosjan i zasadniczo te czynnoœci powinny byæ
przeprowadzone przez prokuratorów rosyjskich.

Pad³o pytanie, czy dalibyœmy radê jako proku-
ratura wojskowa przeprowadziæ œledztwo w Ro-
sji. No, oczywiœcie, gdyby by³o takie zadanie…
Ale weŸmy pod uwagê pewne uwarunkowania
formalne. Tu wchodz¹ w grê ca³e procedury, po-
czynaj¹c od wezwania œwiadka, a koñcz¹c na
bardziej skomplikowanych czy wysublimowa-
nych czynnoœciach. Dlatego tu zosta³y zastoso-
wane rozwi¹zania, które funkcjonuj¹ w cywilizo-

wanych relacjach miêdzypañstwowych. Ka¿de
pañstwo jest gospodarzem swojego terenu i jest
na swoim terenie suwerenne, tak wiêc wszystkie
te czynnoœci wykonuj¹ jego organa œledcze i or-
gana s¹dowe.

Teraz pytanie, czy prokurator generalny – czy
ewentualnie ja – uczestniczy³ w posiedzeniu Rady
Ministrów. By³aby to pewna osobliwoœæ. Prokura-
tura Generalna, która cieszy siê niezale¿noœci¹
jako prokuratura od nieca³ych dwóch miesiêcy,
dbaj¹c o ow¹ niezale¿noœæ, niew¹tpliwie w tego ty-
pu dzia³aniach w³adzy wykonawczej nie uczestni-
czy³a. Zarêczam, ja w takich czynnoœciach nie
uczestniczy³em. Nie wiem, czy prokurator gene-
ralny uczestniczy³, ale tym by³bym zaskoczony.
Co nie zmienia faktu, ¿e mam prawo do rozmowy
z panem ministrem Millerem i ¿e przyby³em na
pañstwa zaproszenie do Senatu, i staram siê
przybli¿yæ tematykê, któr¹ siê zajmujê.

Pad³o pytanie o po¿ar, dlaczego ten po¿ar by³
tak niewielki. Otó¿ z tej przyczyny… Myœlê, ¿e
eksperci z komisji badania wypadków lotni-
czych odpowiedz¹ tutaj w sposób bardziej mia-
rodajny. Ja, bêd¹c na miejscu zdarzenia, mog-
³em oceniæ sytuacjê w ten oto sposób, ¿e w koñ-
cowej fazie lotu samolot uderzy³ skrzyd³em
w ros³¹ brzozê, œci¹³ tê brzozê i urwa³ skrzyd³o.
W tym momencie dosz³o do rozlania 10–11 t pa-
liwa, ono siê po prostu rozproszy³o. To, co siê
rozproszy³o na kolejnych kilkuset metrach i co
spowodowa³o lokalny po¿ar, to by³a, ¿e tak po-
wiem, koñcówka tego paliwa czy innych mate-
ria³ów, które podlegaj¹ spaleniu, w tym czêœæ
zw³ok, które uleg³y spopieleniu czy opaleniu –
tego te¿ nie mo¿na ukrywaæ. Tak ¿e je¿eli ten po-
¿ar nie by³ adekwatny do tej iloœci paliwa lotni-
czego, o jakiej informowano – a wiêc te 10 czy 11
t, które by pozwala³y naszej za³odze na powrót
do kraju tudzie¿ na dosyæ d³ugotrwa³e kr¹¿enie
nad lotniskiem czy lot na lotnisko zapasowe – to
dlatego, ¿e paliwo w krytycznej fazie gdzieœ siê
rozproszy³o.

By³a proœba, abym siê odniós³ do stanowiska
strony rosyjskiej mówi¹cego o tym, i¿ samolot by³
sprawny. Nie bêdê nawet próbowa³ siê odnieœæ do
tego stanowiska, skoro sygnalizujê pañstwu, ¿e
w sposób bardzo staranny przes³uchujemy wszys-
tkich œwiadków, którzy uczestniczyli w oblocie
specjalnym, którzy uczestniczyli w odbiorze samo-
lotu po remoncie w Samarze, ¿e wyst¹piliœmy do
strony rosyjskiej o odpowiednie dokumenty itd. Te
dzia³ania, które prowadzimy w ramach œledztwa,
s¹ dzia³aniami w pe³ni autonomicznymi i nie bêdê
nawet próbowa³ oceniaæ ani siê wypowiadaæ
w sprawie informacji, które by³y podawane przez
stronê rosyjsk¹. Ja siê nie oœmielê autoryzowaæ
wypowiedzi niektórych przedstawicieli prasy, któ-
rzy wk³adaj¹ w usta prokuratorów pewne myœli
dotycz¹ce przebiegu czy przyczyn katastrofy. Bo
ile¿ mo¿na dementowaæ?
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To mo¿e na tym bym skoñczy³. Czy jeszcze po-
jawi siê jakieœ pytanie, na które móg³bym odpo-
wiedzieæ?

(Senator Ryszard Bender: Ja jeszcze chcia³bym
zapytaæ…)

(G³osy z sali: To w dyskusji.)
(Senator Ryszard Bender: Nie, nie w dyskusji,

tylko teraz. Mo¿na, Panie Marsza³ku?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze cztery osoby s¹ zapisane: senator Ben-
der, senator Wojciechowski, senator Wach i sena-
tor Piotrowicz. Je¿eli pañstwo wnosz¹ o to, ¿eby
ju¿ zamkn¹æ listê, to chêtnie to zrobiê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie zamykajmy,
takie ciekawe pytania…)

Dobrze.
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof

Parulski: Szanowni Pañstwo, ja ju¿ bêdê siê ogra-
nicza³ w swoich wypowiedziach. Zdajê sobie spra-
wê z tego, ¿e…)

Dobrze.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Pu³kowniku! Panie Prokuratorze! Stwier-

dzi³ pan w odpowiedzi na pytania, czy przyczyn¹
wypadku nie by³ czasem zamach, ¿e nie by³o ¿a-
dnego wybuchu materia³ów wybuchowych, nie
by³o œladów tego, aby móg³ mieæ tu miejsce wy-
buch i aby mo¿na to by³o wi¹zaæ z zamachem. Pa-
nie Pu³kowniku, z prasy, z mediów czêsto s³ysze-
liœmy, ¿e nie dostrze¿ono œladów tradycyjnych
materia³ów wybuchowych, tradycyjnych. Dlacze-
go tak czêsto podkreœlano, ¿e nie wchodzi³y w grê
tradycyjne materia³y? Co to mo¿e sugerowaæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prokura-

torze! Przed chwil¹ powiedzia³ pan, ¿e nie bêdzie
pan komentowa³ oœwiadczenia strony rosyjskiej.
Z tego, co rozumiem, by³o one bulwersuj¹ce. Czy
zatem twierdzenie, ¿e wszystko uk³ada siê super,
to nie jest jednak drobna przesada? To jest jedna
sprawa.

Druga sprawa. Chodzi mi o funkcjonuj¹ce
obecnie… Chodzi mi o moment katastrofy, mo-
ment zawadzenia o liniê energetyczn¹. Wed³ug
obecnych informacji wydarzy³o siê to dwie mi-
nuty wczeœniej, czyli co najmniej siedem kilo-
metrów przed miejscem katastrofy nast¹pi³o ze-
rwanie linii. Czy w tym zakresie s¹ jakieœ wyjaœ-
nienia?

Nastêpna sprawa. Moment katastrofy, tu ma-
my czterdzieœci jeden minut, i moment w³¹czenia
syren, tu mamy piêædziesi¹t szeœæ minut, czyli
jest piêtnaœcie minut ró¿nicy. Co siê dzia³o w tym
czasie? Jak przebiega³a akcja ratunkowa? Czy
ona by³a w odpowiedni sposób zorganizowana,
sprawna itd.? Chodzi mi równie¿ o kwestiê tych
pierwszych doniesieñ, ¿e prze¿y³y trzy osoby.
Sk¹d siê wziê³a ta wersja?

Chyba ju¿ ostatnie pytanie, które dotyczy kata-
strofy. Chodzi mi o to, co siê dzia³o po katastrofie.
Czy przed przybyciem oddzia³ów stra¿y przybyli
wysocy funkcjonariusze w³adz rosyjskich?

Mo¿e jeszcze jedno pytanie, jeœli mo¿na. Czy je-
œli chodzi o informacje, które siê pojawia³y, na
przyk³ad o tym, ¿e by³o to czwarte podejœcie, jest
brane pod uwagê to, ¿e mog³y byæ one wczeœniej
przygotowywane w zwi¹zku z jakimœ dzia³aniem
osób czy te¿ s³u¿b? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê bardzo.
Panie Prokuratorze Generalny, mam dwa pyta-

nia, które zreszt¹ wynikaj¹ z poprzednio tu zada-
wanych.

Pierwsze. Czy potwierdza pan tak¹ opiniê, ¿e
taœmy analogowe, które s¹ w czarnych skrzyn-
kach, gdyby by³y wielokrotnie u¿ywane, a pod-
czas odczytywania treœci one musz¹ byæ przewija-
ne, zatrzymywane i musi siê to odbywaæ wielokro-
tnie i przez wiele dni, uleg³yby zniszczeniu? Czy
nie jest koniecznoœci¹ u¿ywanie innego noœnika,
który siê nie niszczy i którego mo¿na u¿ywaæ wie-
lokrotnie, odtwarzaj¹c kolejne fragmenty? Te ory-
ginalne taœmy s¹ rodzajem wzorca, tak jak kiedyœ
by³ w Pary¿u, w Sèvres pod Pary¿em wzorzec me-
tra…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nadal
jest.)

Chodzi o to, aby po zakoñczeniu mo¿na siê by³o
do tego odnieœæ, ¿eby ten orygina³ jednak istnia³.
Czy potwierdza pan tak¹ interpretacjê? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. By³o tu wiele zastrze¿eñ co do
prowadzenia sekcji zw³ok, co do starannoœci, nie-
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obecnoœci polskich patomorfologów itd.
Chcia³bym zapytaæ – z tego, co wiem, to odpo-
wiedŸ powinna byæ negatywna – czy by³a przepro-
wadzana sekcja zw³ok pana prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego. Je¿eli nie, to dlaczego.

(Senator Zbigniew Romaszewski: A je¿eli tak, to
te¿ dlaczego.)

Pytam o to, poniewa¿ pojawi³y siê zastrze¿enia
co do starannoœci w odniesieniu do wszystkich in-
nych ofiar katastrofy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wobec tego zrobiê odstêpstwo, poproszê jesz-

cze pana senatora Piotrowicza i na tym zakoñczy-
my pytania.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prokuratorze, wspomnia³ pan o tym, ¿e

w œledztwie trzeba badaæ nawet te wersje, które
na pewnym jego etapie wydaj¹ siê ma³o prawdo-
podobne. I s³usznie. Zatem chcia³bym zapytaæ,
czy œledztwo obejmuje miêdzy innymi pojawia-
j¹c¹ siê w mediach wersjê dotycz¹c¹ zniekszta³ce-
nia sygna³u satelitarnego – proszê wybaczyæ, mo-
gê tu nie operowaæ w³aœciw¹ terminologi¹ – które
mog³o wprowadziæ w b³¹d urz¹dzenia pok³adowe.
Czy tak¹ wersjê zak³ada siê w œledztwie? I jeszcze
jedno. Czy œledztwo obejmuje ewentualne – pod-
kreœlam: ewentualne – niedope³nienie obowi¹z-
ków w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa ca³e-
go przelotu, organizacji przelotu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Zacznê mo¿e od koñca.
Komisje badaj¹ce wypadek lotniczy, d¹¿¹c do

ustalenia prawdy, czyli przyczyny g³ównej i wszel-
kich przes³anek, dzia³aj¹ w taki sposób, aby usta-
liæ ca³e spektrum zagadnieñ istotnych ze wzglê-
dów profilaktycznych. Jest to materia zbie¿na
z materi¹, nad któr¹ pracuje prokuratura, z tym
¿e nas interesuje to, co wyczerpuje znamiona za-
chowañ przestêpczych. Je¿eli bêd¹ pewne nie-
doci¹gniêcia, braki organizacyjne, które nie bêd¹
mia³y bezpoœredniego zwi¹zku przyczynowego ze
skutkiem w postaci katastrofy, to niew¹tpliwie
pozostan¹ one na marginesie naszych rozwa¿añ.

Je¿eli zaœ to powi¹zanie przyczynowo-skutkowe
bêdzie wystêpowa³o, to niew¹tpliwie bêdziemy
analizowali kwestie odpowiedzialnoœci karnej,
a wiêc na pocz¹tku przedstawienie zarzutu i da-
nie szansy osobom, które bêd¹ podmiotem takie-
go postêpowania. Zatem element niedope³nienia
obowi¹zków s³u¿bowych równie¿ jest przez nas
rozwa¿any.

Je¿eli chodzi o wersje œledcze, o zniekszta³ce-
nie sygna³u satelitarnego, to ja w tej chwili nie wy-
powiem siê na ten temat. Powiem wiêcej. Jest tu
zastêpca Wojskowego S¹du Okrêgowego w War-
szawie, który móg³by odpowiedzieæ na to pytanie,
ale ja go o to nie poproszê. Jest wiele takich zaga-
dnieñ, które s¹ traktowane jako zagadnienia ma³o
prawdopodobne czy ma³o realne. My w jakiœ spo-
sób równie¿ staramy siê je uprawdopodobniæ. Je-
¿eli skala prawdopodobieñstwa zostanie zwiêk-
szona, to wprowadzimy je do planu œledztwa. Te-
raz nie chcia³bym Szanownego Senatu epatowaæ
takimi uwagami.

Je¿eli chodzi o kwestie…
(Senator Ryszard Bender: Zamach.)
O w³aœnie, pan senator Bender zapyta³ o za-

mach, mówi³ o tym, ¿e nie by³o œladów wybuchu,
pyta³ o tradycyjne materia³y. Iloœæ, jakoœæ, gatun-
ki materia³ów wybuchowych s¹ policzalne. Je¿eli
wyklucza siê u¿ycia heksogenu, trotylu czy in-
nych, to badania id¹ w tym kierunku, czy u¿yto
tych, a nie innych materia³ów. Sprawdzenie u¿y-
cia wszystkich materia³ów konwencjonalnych,
tych, które s¹ znane w obrocie, zosta³o ju¿ doko-
nane, co – jak zasygnalizowa³em – wcale nie ogra-
nicza naszej inicjatywy dowodowej, bo zbadamy
równie¿ to, co jest dla nas dostêpne, czyli rzeczy,
które ju¿ zosta³y wytypowane i s¹ przedmiotem
badañ dokonywanych przez odpowiednich bieg-
³ych.

Wspó³praca uk³ada siê pozytywnie, tak to zapi-
sa³em. Wspó³praca miêdzy prokuratur¹ polsk¹
a rosyjsk¹ uk³ada siê pozytywnie. Ja mam na
przyk³ad pewien niedosyt, pewne czynnoœci mog-
³yby byæ szybciej realizowane. Wniosek o pomoc
prawn¹, który wys³ali Rosjanie, obszerny wniosek
o pomoc prawn¹ wyszed³ do nas z Federacji Rosyj-
skiej 12 maja, a do mnie dotar³ dzisiaj. Je¿eli poli-
czymy tylko ten czas, to raptem oka¿e siê, ¿e dwa-
dzieœcia dni trwa wyekspediowanie wniosku o po-
moc prawn¹. Nasz wniosek z 10 kwietnia jest ju¿
faktycznie zrealizowany. Zdajê sobie sprawê,
i sygnalizowa³em to, ¿e przez prawie trzy tygodnie
kompletowane akta przegl¹dano i sprawdzano,
czy spe³nione s¹ wszystkie wymogi proceduralne.
To po prostu trwa. I je¿eli te akta do nas przyjd¹
w nastêpnym tygodniu, to my ich i tak od razu nie
udostêpnimy, bo damy je t³umaczom. Do czego
zmierzam? Ta wspó³praca jest realizowana w ra-
mach wniosków o pomoc prawn¹ i si³¹ rzeczy mu-
si to trwaæ. W praktyce, z któr¹ mamy do czynie-
nia, bywa i tak, ¿e wnioski o pomoc prawn¹, pro-
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ste przes³uchanie jednego œwiadka, i to w cywili-
zowanych krajach… ¿e te pomoce prawne s¹ wy-
konywane przez dwa, trzy lata, co powoduje, ¿e
musimy zawieszaæ postêpowanie, bo wszystkie
czynnoœci, które s¹ do wykonania, s¹ wykonane,
a brakuje nam tego jednego dowodu, który mo¿e
ukierunkowaæ dalej postêpowanie. Skoro jest
tak, ¿e nasz obszerny wniosek o pomoc prawn¹,
jest realizowany w tempie dwóch miesiêcy, to ja
uwa¿am, ¿e jest to dobra wspó³praca. Nie mówiê
ju¿ o elementach bie¿¹cej wspó³pracy i pe³nego
zrozumienia zarówno z naszej strony, jak i z ich.

Nie za bardzo rozumiem tê tezê o zahaczeniu
o liniê energetyczn¹. Taki w¹tek nie pojawi³ siê
i nie wystêpuje.

Czas akcji ratowniczej…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: By³y donie-

sienia prasowe, ¿e zawadzi³ o liniê…)
Panie Senatorze, ja ubolewam nad tym, ¿e opi-

nia publiczna by³a karmiona takimi informacjami
prasowymi.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale to strona
rosyjska poda³a…)

(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski:Cicho.)
Wiele szanuj¹cych siê redakcji wymaza³o ze

swojej pamiêci te informacje, którymi karmi³y
spo³eczeñstwo przez pierwsze pó³tora miesi¹ca,
a by³y to informacje podawane w pe³nym majesta-
cie i z ca³¹ powag¹. Ale pyta³ pan o tê akcjê rato-
wnicz¹. Te œrodki ratownicze, które by³y podjête
na terenie lotniska, zosta³y natychmiast urucho-
mione. Wiem, ¿e miejsce katastrofy zosta³o zloka-
lizowane przez s³u¿by ratownicze, ale s³ysza³em
te¿ o nastêpuj¹cym problemie. Próbowano doje-
chaæ do tego miejsca drog¹, jednak to jest teren
podmok³y, gliniasty, grzêzawisko, w zwi¹zku
z tym pojazdy stra¿y po¿arnej i ekipy ratownicze
musia³y wróciæ przez lotnisko i dopiero po roze-
braniu betonowego ogrodzenia stra¿acy i s³u¿by
ratownicze przedostali siê na miejsce zdarzenia.
To by³a kwestia jedenastu, trzynastu minut. Nie
jest to przedmiotem postêpowania œledczego, ale
skoro pañstwo pytacie, to staram siê przynaj-
mniej to zasygnalizowaæ. Na pewno pan pu³ko-
wnik Grochowski w swoich opracowaniach uw-
zglêdni taki punkt jak poprawnoœæ czy sprawnoœæ
dzia³ania ekip ratowniczych.

Czwarte podejœcie. W³aœnie tak powstaje plot-
ka. Kontroler lotów wydawa³ konkretne komendy
na zbudowanie krêgu nadlotniskowego do pode-
jœcia z kursem 257° i doprowadzi³ samolot do
czwartego zakrêtu. Jak z tego zrobiono czwarty
kr¹g nadlotniskowy, nie wiem, nawet nie próbujê
dociec. Taka dezinformacja by³a, ale nie sposób
sprostowaæ wszystkiego.

Teraz pytanie o to, czy powinniœmy szanowaæ tê
taœmê. Myœlê, ¿e powinniœmy j¹ szanowaæ. Myœlê
te¿, ¿e bezpoœrednie prace na tej taœmie i tak

w którymœ momencie bêd¹ wykonane przez bieg-
³ych fonoskopii, chocia¿by po to, ¿eby zdecydowa-
nie wykluczyæ wszelk¹ ingerencjê. Myœlê, ¿e to
jest ta kwestia wzorca z Sèvres, którym nie mo¿na
tak dowolnie szafowaæ. Je¿eli z tego noœnika,
z taœmy, przenosi siê to na adekwatny noœnik cyf-
rowy i na tym pracuje, traktuj¹c to jako materia³
w pe³ni porównywalny czy miarodajny, to natu-
ralnie jest to poprawna metodyka pracy, przyjêta
przez wszystkie tego typu komisje czy zespo³y
ekspertów.

Sekcja zw³ok prezydenta by³a wykonana, ucze-
stniczy³em w tej czynnoœci. Asystowa³em równie¿
panu premierowi Jaros³awowi Kaczyñskiemu
podczas czynnoœci identyfikacji zw³ok pana pre-
zydenta.

Myœlê, ¿e na tym skoñczê swoj¹ wypowiedŸ…
(G³osy z sali: Zdecydowanie tak, oczywiœcie.)
…i bêdê wdziêczny, jeœli pan marsza³ek zwolni

mnie…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wiêcej pytañ chyba nie ma.
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof

Parulski: Dziêkujê bardzo.)
Zadaliœmy ju¿ wszystkie pytania, tak ¿e dziê-

kujê bardzo.
Proszê pañstwa, w tej chwili mo¿emy rozpocz¹æ

debatê. Jako pierwszego zaproszê pana senatora
Bisztygê.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja bêdê mówi³ mo¿e w trochê innym tonie ni¿

wszyscy. Ten dzieñ 10 kwietnia by³ niezwyk³ym
dniem i wszystko po tym10 kwietnia jest inne –
myœlê, ¿e my jesteœmy inni, sala obrad jest inna
i Polska jest inna. Uczestniczy³em w dziesiêciu
pogrzebach osób, które tam zginê³y. Byli to lu-
dzie, których zna³em, byli to równie¿ moi przyja-
ciele. Nie uczestniczy³em we wszystkich pogrze-
bach, poniewa¿ ich terminy siê nak³ada³y, by³y
kolizje terminów.

Myœlê, ¿e dzisiaj najwa¿niejsza jest nie analiza
przyczyn, które pewnie bêd¹ wyjaœnione najlepiej
jak mo¿na, tylko kwestia wniosków, które wyp³y-
waj¹ z tych traumatycznych, niezwyk³ych prze-
¿yæ; kwestia opieki nad rodzinami; kwestia tego,
co mo¿emy zrobiæ, aby uczciæ ten dzieñ 10 kwiet-
nia. Ja jako senator wyst¹pi³em do prezydenta
Krakowa, ¿eby jedn¹ z ulic nazwa³ 10 Kwietnia.
Byæ mo¿e tak¹ inicjatywê trzeba podj¹æ w innych
miastach. Nie chodzi o to, ¿eby nadawaæ imiona
poszczególnych bohaterów, tych, którzy tam zgi-
nêli – mo¿na to oczywiœcie robiæ i s¹ ju¿ takie uli-
ce, prezydent pewnie te¿ bêdzie mia³ swoj¹ ulicê –
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ja s¹dzê, ¿e nale¿y uczciæ ten dzieñ. Wydaje mi siê,
¿e powinniœmy iœæ w tê stronê, myœleæ, jak uczciæ
pamiêæ naszych przyjació³, równie¿ senatorów,
jak pomóc ich rodzinom.

Muszê powiedzieæ, ¿e z ogromn¹ satysfakcj¹
odnotowywa³em zachowania wszystkich, po-
cz¹wszy od struktur rz¹dowych, poprzez samo-
rz¹dowe, jeœli chodzi o organizacjê pogrzebów,
a tak¿e jeœli chodzi o opiekê nad rodzinami. Fan-
tastycznie zachowywali siê stra¿acy, wspaniale
zachowywali siê ¿o³nierze. Ostatnio by³em
œwiadkiem bardzo buduj¹cej sceny. W Krako-
wie by³o œwiêto wojsk specjalnych i pan minister
Klich przytuli³ tak mocno… Widzia³em ³zy w jego
oczach i w oczach pani genera³owej Potasiñ-
skiej, widzia³em takie bardzo serdeczne i ciep³e
rozmowy. Myœlê, ¿e jesteœmy winni tym lu-
dziom, którzy zginêli, po pierwsze, pamiêæ
o nich, a po drugie, pomoc rodzinom, które zo-
sta³y, dla których jest to niezwyk³e prze¿ycie.
Wiadomo, nied³ugo na przyk³ad bêdzie 10 czer-
wca i bêdziemy w czwartek rozpoczynaæ obrady.
I znowu pan marsza³ek og³osi minutê ciszy, pan
profesor powie: „Wieczne odpoczywanie”. Piêk-
nie. I tak bêdzie jeszcze przez jakiœ czas. Ale ci
ludzie, te rodziny s¹ i o nich trzeba pamiêtaæ,
trzeba im po prostu pomagaæ. Proszê mi wie-
rzyæ, rozmawiam z wieloma cz³onkami rodzin
i dla nich naprawdê nie jest najistotniejsze to,
dlaczego tak siê sta³o. Oni oczywiœcie chc¹ wy-
jaœnienia, prawdy i wszyscy na ni¹ czekaj¹, ale
gdy z nimi rozmawiam, to oni mówi¹, ¿e ju¿ nie
chc¹ s³uchaæ o coraz to nowych pomys³ach: ¿e
by³ jakiœ zamach, ¿e ktoœ komuœ wyrz¹dzi³
krzywdê, ¿e to by³ jakiœ jest podstêp, ¿e ktoœ coœ
sfa³szowa³. To jest dla tych ludzi niezwykle trau-
matyczne, trudne prze¿ycie i myœlê, ¿e trzeba im
tego oszczêdziæ. Dlatego s¹dzê, ¿e nie powinniœ-
my budowaæ teorii spiskowych, ¿e nie powinniœ-
my mówiæ… nie powinniœmy obci¹¿aæ i wzajem-
nie siê jakoœ nakrêcaæ tym wszystkim, tylko ja-
ko parlamentarzyœci i senatorowie powinniœmy
raczej wiele spraw tonowaæ, wyjaœniaæ. Ja dzi-
siaj chwilami odnosi³em tutaj wra¿enie, ¿e jes-
tem na posiedzeniu komisji œledczej. Jestem pe-
³en podziwu dla pana ministra Millera, dla pa-
nów, których ju¿ nie ma.

Ja mam tak¹ teoriê, ¿e dopóki jest tam Jerzy
Miller, to naprawdê wszystko bêdzie rzetelnie wy-
jaœnione. Ja znam pana ministra Millera jeszcze
z Krakowa, mia³em kiedyœ taki epizod w swoim ¿y-
ciu, ¿e los nas zetkn¹³, bo ja pracowa³em w firmie,
która budowa³a sanktuarium w £agiewnikach,
a pan minister Miller by³ pe³nomocnikiem strony
koœcielnej, kurii, ksiêdza kardyna³a Macharskie-
go i ksiêdza biskupa Nycza. I by³y wtedy dwa czyn-
niki, które dzisiaj te¿ siê pojawia³y, mianowicie ja-
koœæ i czas. Dostaliœmy od ksiêdza kardyna³a py-

tanie, czy zd¹¿ymy, bo ma przyjechaæ papie¿ i jest
sztywna data – to by³ 2002 r. – 18 sierpnia, kiedy
ma siê odbyæ uroczystoœæ. Mieliœmy pó³ roku na
dokoñczenie. I by³y niezwyk³e zmiany, terminy,
fantastyczna atmosfera i wielka praca. I by³y te¿
czynniki: czas i jakoœæ. Ale o ile w przypadku prac
budowlanych mo¿na jeszcze coœ poprawiæ, bo za-
wsze mo¿na powiedzieæ, ¿e coœ tam jeszcze mo¿e-
my poprawiæ, o tyle w takich sprawach nie da siê
nic poprawiæ. Jak ju¿ puœcimy jak¹œ teoriê, jak
ju¿ coœ powiemy, to naprawdê to jest jak kula
œniegowa.

A zatem bardzo bym zaleca³ wstrzemiêŸliwoœæ,
bardzo bym zaleca³ wstrzemiêŸliwoœæ w ocenach,
tak¹ ch³odn¹ analizê tych ocen. Ka¿dy z nas na
pewno to sobie analizowa³ na swój sposób, tak jak
umia³. Ale proœba o cierpliwoœæ, o wyrozumia³oœæ,
o zaufanie i analizê raportów cz¹stkowych, pro-
œba, która tutaj pad³a, jest niezwykle wa¿na, bo
faktycznie mo¿na podaæ jak¹œ opiniê krzywdz¹c¹,
a wyprostowaæ j¹ jest niezwykle trudno. Otó¿ ja
sobie te¿ to analizowa³em i ka¿dy sobie tak¹ anali-
zê robi. Ja nie mam takiej teorii, ¿e jest zasada
nieufnoœci, ¿e trzeba nie ufaæ. Ja raczej jestem
cz³owiekiem bardzo ufnym i jestem przekonany,
¿e potrzeba nam trochê wiêcej wiary w ludzi. Myœ-
lê sobie, ¿e jak ka¿dy z nas zrobi³ sobie analizê, jak
by siê w danej sytuacji zachowa³… Ja kiedyœ by-
³em pocz¹tkuj¹cym nauczycielem, póŸniej by³em
nauczycielem akademickim i wiem, jak reagowa-
³em, gdy przyszed³ do mnie na wizytacjê dyrektor.
Mnie siê od razu koszulka przykleja³a do pleców
i zapomina³em jêzyka w gêbie. Nie mówiê ju¿
o tym, co by by³o, gdyby magnificencja czy profe-
sor przyszli do mnie na wyk³ad. To jest jakieœ nie-
zwyk³e prze¿ycie i stres, pamiêtam to z czasów,
gdy zaczyna³em swoj¹ karierê nauczyciela, a póŸ-
niej nauczyciela akademickiego. I myœlê, ¿e tak¹
analizê trzeba sobie zrobiæ.

Ale daleki jestem od formu³owania s¹dów, od
tego, ¿eby ferowaæ jakieœ wyroki, i o to samo pañ-
stwa proszê. Maj¹c te w³asne analizy, miejmy ró-
wnie¿ œwiadomoœæ, ¿e s¹ ludzie, którzy zostali, i ¿e
powinniœmy siê skupiæ na tym, ¿eby tym ludziom,
rodzinom ofiar pomagaæ. Bo spokój, dobra wola
w wyjaœnieniu tego wszystkiego… jestem przeko-
nany, ¿e to jest. Pamiêæ o tych ludziach, myœlenie
o tym, jak pomóc rodzinom, które zosta³y, s¹ dla
nas o wiele wa¿niejszymi wyzwaniami. Jak boli
mnie z¹b, idê do dentysty, jak zepsuje mi siê auto,
idê do specjalisty od auta, jak jest katastrofa,
niech wypowiadaj¹ siê ci, którzy siê na tym znaj¹,
a ja z pokor¹ i ufnoœci¹ czekam na to, co oni po-
wiedz¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Goœci ju¿ nie ma, bo wyszli.

Bardzo ciê¿ko jest mówiæ o tej ogromnej trage-
dii, tragedii pod Smoleñskiem, w której cz³owiek
nieœwiadomie uczestniczy³. Ja by³em jednym
z tych, który organizowa³ wyjazd ca³ego poci¹gu
do Smoleñska, poci¹gu, którym jecha³o piêæset
dziesiêæ osób. I ostatnim, który siê ¿egna³ ze mn¹
i dziêkowa³ za zorganizowanie wyjazdu poci¹gu,
by³ pan minister PrzewoŸnik. Poda³em mu rêkê
o 10.30 na dworcu Warszawa Zachodnia, po¿eg-
naliœmy siê i powiedzia³ do mnie: Panie Senatorze,
do zobaczenia w Smoleñsku. Z ogromnym bólem
teraz odbieram to, ¿e ludzie… nie ludzie, ino hieny
potrafi³y wyj¹æ karty p³atnicze z jego portfela.

Przyjechaliœmy do Smoleñska – by³a godzina
6.00 czasu miejscowego, 4.00 czasu polskiego –
wysiedliœmy z poci¹gu, autokarami udaliœmy siê
na posi³ek. Chcieliœmy jechaæ na stacjê Gniezdo-
wo, gdzie oficerowie wywo¿eni na miejsce ludo-
bójstwa byli wysadzani z wagonów bydlêcych.
PóŸniej taki wagon widzia³em stoj¹cy po prawej
stronie wejœcia na to ogromne miejsce ludobój-
stwa. Jako kolejarz wszed³em po stopniach, zoba-
czy³em prycze, na tych pryczach by³a rozœcielana
s³oma, a na tej s³omie worki lniane. I w takich wa-
runkach ten kwiat polskiej inteligencji by³ wywo-
¿ony na miejsce zbrodni.

Wtenczas jeszcze nikt nie wiedzia³ o ogromnej
tragedii, o tej katastrofie. Kiedy wchodziliœmy na
cmentarz, by³ taki moment, ¿e oko³o dziesiêciu
czy dwunastu samochodów OMON w³¹czy³o ko-
guty i wyjecha³o w kierunku Smoleñska. Ja i Ta-
dzio Skorupa zauwa¿yliœmy, jak minister Sasin
biegiem skoczy³ do samochodu i tak¿e pojecha³
w kierunku Smoleñska. Weszliœmy na ten cmen-
tarz ludobójstwa. Trzeba wiedzieæ, ¿e po lewej
stronie znajduj¹ siê mogi³y obywateli Rosji, bo ten
najwiêkszy ludobójca rozstrzeliwa³ tak¿e swoich
wspó³braci. Po prawej stronie s¹ u³o¿one alfabe-
tycznie wszystkie nazwiska naszych obywateli,
naszych rodaków, którzy zostali tam rozstrzelani.
Nie ukrywam, ¿e podszed³em z ¿on¹ tam, gdzie s¹
jej wujkowie, Roman i Tadeusz Igielscy, zapaliliœ-
my znicz, z³o¿yliœmy kwiaty, a tak¿e w³o¿yliœmy
polsk¹ flagê z or³em w koronie. Kiedy podszed³em
do g³ównego o³tarza – jest to potê¿na bry³a, bry³a
stalowa, jest tam wyciêty krzy¿ i s¹ tam umiesz-
czone wszystkie nazwiska – podszed³ do mnie pan
Jan Pospieszalski i mówi: Panie Senatorze, jest
katastrofa. Odruchowo, instynktownie wyj¹³em
komórkê i widzê, ¿e dzwoni do mnie córka i mówi:
tatusiu, rozbi³ siê samolot. Ale ona nie powiedzia-
³a, który samolot. Za chwilê – ju¿ trzyma³em ko-
mórkê – dzwoni syn i mówi, ¿e zginê³o osiemdzie-
si¹t siedem osób. Mówiê: dziecko drogie, to jest
Tupolew, to nie jest Jak, to jest samolot prezyden-
cki, bo w Jaku mo¿na pomieœciæ dwadzieœcia

osiem do trzydziestu osób. Za chwilê zadzwoni³
syn, ¿e trzy osoby siê uratowa³y. I powiem dzisiaj
tak: to jest nieracjonalne dzia³anie, ale po prostu
modli³em siê, aby uratowa³a siê para prezydencka
i ¿eby uratowa³ siê pan prezydent Kaczorowski.
Za chwilê dzwoni syn, ¿e zginêli wszyscy. I tak po
trochu cz³owiek siê dowiadywa³ z polskich me-
diów, przez telefony, kto zgin¹³.

W tym momencie przyjecha³ pan minister Sa-
sin, zabra³ g³os i poprosi³, ¿ebyœmy siê pomodlili
za wszystkie ofiary, nie poda³, kto zgin¹³, ale po-
wiedzia³, ¿e jest ogromna tragedia, ¿e rozbi³ siê sa-
molot pana prezydenta. W miêdzyczasie ksiê¿a
katoliccy, prawos³awni, ormiañscy zapanowali
nad tym ogromnym tumultem, szlochem, zaczêto
odmawiaæ koronkê do mi³osierdzia Bo¿ego, a za
chwilê dziesi¹tek ró¿añca. Rozpoczê³a siê msza
œwiêta, któr¹ koncelebrowa³ ksi¹dz infu³at, bo ju¿
by³o wiadomo, ¿e biskup Wojska Polskiego ksi¹dz
P³oski zgin¹³ w tej katastrofie. Po mszy œwiêtej
bardzo szybko poci¹g wyjecha³ – wyjecha³ o godzi-
nie 16.30, mia³ wyjechaæ o 22.30 – z powrotem do
Polski.

Powiem tak: ja bardzo mocno prze¿y³em tê ka-
tastrofê, bo nie ukrywam, ¿e moim zdaniem zgi-
nêli tam wspaniali Polacy, bez wzglêdu na opcjê.
Wspó³czujê wszystkim prowadz¹cym œledztwo,
bo chyba nie maj¹ tej œwiadomoœci, ¿e przed nimi
ci¹¿y œwiêty obowi¹zek wyjaœnienia nastêpnym
Polakom prawdy o historii w Smoleñsku.
Chcia³bym, ¿eby nie trwa³o to nastêpne siedem-
dziesi¹t lat, ino ¿eby to szybciej zakoñczono.

Ja by³em na wielu pogrzebach i na pogrzebach
dowiadywa³em siê, jacy wspaniali zginêli obywa-
tele. Dziœ siê dobrze mówi o nich panu prokurato-
rowi i innym stronom prowadz¹cym œledztwo. Po-
patrzmy kto zgin¹³ – para prezydencka, prezydent
na uchodŸstwie, cz³onkowie Sztabu Generalnego,
wielu naszych kolegów. Nie patrzmy na opcje. Po-
wiem tak. Ja mia³em pewne uwagi do œwiêtej pa-
miêci pos³a Karpiniuka, ale niedawno przeczyta-
³em jego ¿yciorys, a w nim to, ¿e jego mama zginê³a
w po¿arze domu, pomodli³em siê za niego i pomyœ-
la³em: ja tak¿e pope³nia³em b³¹d. Dziœ chce siê
wszystkich oceniaæ, ale nie oceniajmy. Pan Bóg
ich oceni.

Ja zapraszam, 12 czerwca w maleñkich Stró-
¿ach oddajemy tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹
ofiarom tragedii w Smoleñsku. Na tej tablicy
wszyscy s¹ wymienieni.

Ja jestem cz³owiekiem prawicy, ale nie bêdê
ocenia³ pani Jarugi-Nowackiej czy pani Deresz.
Nie bêdê ich ocenia³ w tym momencie. Uwa¿am
bowiem, ¿e piêtnaœcie czy dziesiêæ sekund to jest
bardzo wiele. Mo¿na by³o uczyniæ rachunek su-
mienia, mo¿na by³o otrzymaæ grupowe rozgrze-
szenie, jak by³ biskup polowy. Nam siê tylko tak
wydaje, Drodzy Pañstwo, ale jest to wiele.

Nie wypowiadam siê na temat pilotów, bo to
jest przykre dla wszystkich. To byli geniusze. Tak
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jak mówiê, by³em na wielu pogrzebach, na przy-
k³ad genera³a G¹gora. Nie przypuszcza³em, ¿e
Polska mia³a takiego geniusza.

Ja ino chcê jednego – ¿eby prawda zosta³a do
koñca wyjaœniona. Nie mo¿e byæ tak, ¿e bezgrani-
cznie ufamy Rosjanom.

Powiem tak: po tragedii linii PanAm w Szkocji
CIA na trzy lata zabezpieczy³o teren 18 km2 i zbie-
ra³o szcz¹tki, a¿ w koñcu dosz³o, ¿e by³ to zamach
terrorystyczny. Przecie¿, Drodzy Pañstwo, co
chwilê znajduje siê jeszcze ludzkie szcz¹tki. To
jak siê czuj¹ te rodziny? Mówi¹: przecie¿ by³ na-
stêpny pogrzeb na Pow¹zkach, arcybiskup Nycz
prowadzi³ ostatni pogrzeb, by³y jeszcze jakieœ
szcz¹tki. I mówi¹: nie wiemy, czy to nie s¹ szcz¹tki
mojego bliskiego.

Dlatego ogromnie siê cieszê, ¿e by³y pytania,
ale wszystko siê odbywa³o w duchu dialogu, w du-
chu pojednania. Tak jak mówiê, Drogie Panie Se-
nator, Drodzy Panowie Senatorzy i Panowie Mar-
sza³kowie, to jest nasza historia. Trzeba to wszys-
tko do koñca wyjaœniæ. Tam zginê³o wielu, wielu,
wielu naszych przyjació³ i tych, których myœmy
znali.

Nie chcê przeci¹gaæ wypowiedzi, ale pamiê-
tam, jak szed³em i obok sz³a pani Fetliñska – tam
gdzie s¹ portrety. Ja mówiê: Jasiu, jedŸ po-
ci¹giem. Ona mówi: lecê samolotem z panem
prezydentem. Pamiêtam, jak œwiêtej pamiêci pan
senator Zaj¹c siê ¿egna³ i mówi³, ¿e bêdziemy siê
widzieæ w Katyniu. Powiem wiêcej: pan Wypych
namawia³ mnie, ¿ebym lecia³ tym samolotem.
Moja ukochana kolej i s³u¿ba tej kolei, podejrze-
wam, uratowa³y mi ¿ycie.

Naprawdê nie postêpujmy w duchu nienawi-
œci, raczej w duchu mi³oœci. Wyjaœnijmy to wszys-
tko do koñca, ino szybko, nie tak, jak powiedzia³
pan prokurator Parulski. Chodzi o to, ¿eby to nie
trwa³o, nie wiadomo ile. Najproœciej jest zrzuciæ
winê na niewinnych pilotów.

Ja powiem wiêcej: kiedy jechaliœmy ze Smoleñ-
ska na stacjê, to, Drodzy Pañstwo – nie chcia³em
tego mówiæ – nie by³o mg³y. Ino mam œwiadomoœæ,
¿e s¹ tam bagna, jest tam Dniepr i jest taki pas zie-
mi, gdzie faktycznie mog³a byæ mg³a.

I w zwi¹zku z tym to, co powiedzia³em – szkoda,
¿e nie ma pana ministra, pana prokuratora. Dro-
dzy Pañstwo, oni maj¹ naprawdê bardzo du¿e zo-
bowi¹zanie, bardzo du¿e. Po pierwsze, przed Pa-
nem Bogiem, po drugie, przed ojczyzn¹, po trze-
cie, przed rodzinami, a po czwarte, przed histori¹.
Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To dobrze, ¿e dosz³o do uzyskania tej informacji

od rz¹du, bo to, co siê wydarzy³o 10 kwietnia, to
jest zdarzenie bezprecedensowe w historii. Myœlê,
¿e ¿aden kraj nie poniós³ tak ciê¿kich strat w cza-
sie pokoju.

Dzisiejsza debata powinna jeszcze raz uzmys³o-
wiæ nam, jak trudne jest dochodzenie do prawdy.
Wiemy, jak d³ugo dochodzono do prawdy w przy-
padku przytaczanego tutaj zamachu w Lockerbie.
Trzy lata trwa³o dochodzenie do prawdy. Dlatego
naprawdê musimy szalenie uwa¿aæ, by nie pod-
grzewaæ z³ych emocji. A niestety, proszê pañstwa,
te z³e emocje s¹ podgrzewane. Tydzieñ temu wy-
s³ucha³em audycji w Trójce. W publicznym radiu
pani Anita Gargas i pan Skwieciñski mówili o tym,
jak to na lotnisku w Smoleñsku zosta³y zdemonto-
wane urz¹dzenia naprowadzaj¹ce samoloty. Nie
udawajmy te¿, ¿e wokó³ tej sprawy nie ma sugestii,
które wynikaj¹… To znaczy, mo¿na zrozumieæ
brak zaufania. Partnerstwu towarzyszy zasada:
ufam i sprawdzam. Myœlê, ¿e dzisiejsza debata po-
kaza³a nam dok³adnie, jak dalece prowadz¹cy do-
chodzenie, i w komisji, i prokuratorzy, staraj¹ siê
dokonywaæ obu tych czynnoœci – ufaæ i sprawdzaæ.
Ja jako cz³owiek, który doœwiadczy³ trochê repre-
sji, nie s³ysza³em tu naiwnej ufnoœci. Wrêcz przeci-
wnie, s³ysza³em bardzo wiele informacji na temat
dochodzenia oraz sprawdzania uzyskiwanych in-
formacji. Nawet te stenogramy protoko³ów, które
czytaliœmy, ostatecznie maj¹ byæ potwierdzone po
uzyskaniu dostêpu do czarnych skrzynek. Krok po
kroku w przypadku ka¿dego z w¹tków, który sta³
siê przedmiotem, jeszcze raz powiadam, brzydkich
insynuacji – a od nich nie odcinaj¹ siê ci, którzy po-
winni siê odci¹æ – s³ysza³em spokojne, dog³êbne
wyjaœnienia.

I myœlê, ¿e bardzo dobrze siê sta³o, ¿e poczeka-
liœmy ten tydzieñ, ¿e mieliœmy stenogram i ¿e mie-
liœmy mo¿liwoœæ przybli¿enia siê do czegoœ, co je-
dnak powinno nas tak¿e nauczyæ pokory. Jest
aspekt lekcji, tej kosztownej, tragicznej lekcji,
w wyniku której na pewno ju¿ nigdy nie dojdzie do
takiego za³adowania samolotu. To jest pierwsza
sprawa. Druga sprawa: jednak nauczeni tym jak-
¿e tragicznym doœwiadczeniem, dokonamy prze-
³omu w obs³udze wyjazdów naszych przedstawi-
cieli za granicê. Bêd¹ zakupy samolotów, bêdzie
leasing samolotów.

Naprawdê, Szanowni Pañstwo, trudno jest nie
czuæ z³ych emocji, nie s³yszeæ tego, zatkaæ uszy na
to, co jest uruchamiane w niedobrych interesach.
Dlatego jeszcze raz z tego miejsca proœba do pañ-
stwa: tak jak byliœmy zjednoczeni w dniach trage-
dii… Mnie wieœæ o tej tragedii zasta³a na lotnisku
w drodze do Rzymu. Mia³em okazjê uczestniczyæ
w mszy… Lecia³em do Rzymu na mszê papiesk¹,
tak sobie zaplanowa³em. Wiedzia³em, ¿e rocznico-
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wa msza papieska zostanie przeniesiona na czas
po Wielkanocy. Ta wielkanocna msza jubileuszo-
wa by³a tak¿e msz¹ ¿a³obn¹, odprawian¹ przez
kardyna³a Sodano, z udzia³em prezydenta W³och.
My, Polacy, mogliœmy tam po prostu godnie po-
¿egnaæ, razem z korpusem dyplomatycznym, na-
szych zmar³ych.

Jeszcze raz proszê: naprawdê, próbujmy je-
dnak trochê m¹drzej dzia³aæ w tej sprawie. Dziê-
kujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Borusewicz, proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Te wyjaœnienia, które us³ysza³em dzisiaj, i mi-

nistra Millera, i prokuratora Parulskiego, by³y
bardzo wa¿ne. One oczywiœcie nie wszystko wy-
jaœni³y. Nie wszystko, bo nie mog³y wszystkiego
wyjaœniæ. Doskonale zdawaliœmy sobie z tego
sprawê. Dla nas ta tragedia ma wymiar nie tylko
pañstwowy, ale te¿ osobisty. I nie tylko dlatego, ¿e
zginê³o wielu naszych przyjació³, kolegów, znajo-
mych. Tak¿e dlatego, ¿e wielu z nas mog³o byæ na
ich miejscu. Dyskutuj¹c na ten temat, powinniœ-
my wiêc wyci¹gaæ wnioski.

Dobrze siê sta³o, ¿e stenogramy nagrañ z kok-
pitu zosta³y ujawnione. A zgodnie z konwencj¹
chicagowsk¹ mog³y byæ ujawnione wtedy, kiedy
mog³y mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo lotów. Chcê
powiedzieæ, ¿e my, i ja, i inni senatorowie, korzy-
stamy z tych samolotów. Dla mnie ta analiza ste-
nogramów jest wa¿na, poniewa¿ marsza³ek Sena-
tu mo¿e korzystaæ i korzysta z pu³ku specjalnego.
Wielokrotnie zreszt¹ byliœmy razem w delega-
cjach i razem korzystaliœmy z us³ug pu³ku spec-
jalnego. Chcê wiêc pañstwu powiedzieæ, jakie s¹
zasady, które dotyczy³y marsza³ka Senatu. Otó¿
sk³ad delegacji, program delegacji zawsze przygo-
towuje Kancelaria Senatu, ale ostateczne decyzje
podejmuje marsza³ek – szef delegacji. Szef delega-
cji jest te¿ informowany o wszelkich problemach
w czasie lotu. Takie s¹ procedury. I chcê powie-
dzieæ o jeszcze jednej sprawie. I pu³k specjalny,
i BOR, i wszystkie inne instytucje s¹ w sytuacji te-
go typu, jak udzia³ w delegacji Senatu, jednostka-
mi us³ugowymi. I nikt nie mo¿e niczego narzuciæ,
oczywiœcie oprócz sprawy l¹dowania czy startu,
czyli tego, co siê dzieje na pok³adzie samolotu. To
nie jest tak, ¿e mo¿na czegoœ zabroniæ najwy¿-
szym w³adzom. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie nale¿y
siê gdzieœ udaæ z delegacj¹, mo¿na coœ sugerowaæ
ze wzglêdów bezpieczeñstwa, ale nie ma takich

sytuacji, nie wyobra¿am sobie takich sytuacji, ¿e-
by jakieœ s³u¿by albo BOR mówi³y i decydowa³y,
gdzie mo¿na lecieæ, a gdzie nie mo¿na lecieæ. Tak
wiêc mo¿na na ten temat dyskutowaæ, ale stan
jest dzisiaj taki. I wydaje mi siê, ¿e oddanie decyzji
s³u¿bom by³oby jednak przekroczeniem pewnej
cienkiej linii. Ta publikacja stenogramów ma zna-
czenie prewencyjne. I powtarzam, ¿e wszystkie te
g³osy, z których wynika, ¿e z³amaliœmy konwencjê
chicagowsk¹ albo nie dope³niliœmy czegoœ, to s¹
g³osy, w moim mniemaniu, nieuprawnione. Po
publikacji tych stenogramów na pewno bêdziemy
siê zastanawiaæ, w jaki sposób zwiêkszyæ bezpie-
czeñstwo, bo przecie¿ nie jest tak, ¿e wypadków
nie ma. Mnie siê wydawa³o, ¿e ta sto jedynka jest
takim pewnym samolotem. Czu³em siê bardzo
bezpieczny, wszyscy czuliœmy siê bardzo bezpie-
cznie. Okaza³o siê, ¿e zdarzaj¹ siê wypadki. I te
wypadki mog¹ siê zdarzaæ. O to teraz chodzi, ¿eby
wyci¹gn¹æ m¹dre wnioski, takie, które nie tyle
uniemo¿liwi¹, co ogranicz¹ pewn¹ dowolnoœæ de-
cyzyjn¹ i pewn¹ niefrasobliwoœæ, która potem Ÿle
siê koñczy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dok³adnie w siedemdziesi¹t¹ rocznicê ludobój-

stwa w Katyniu, 10 kwietnia 2010 r., tu¿ obok
miejsca, w którym wymordowano kwiat narodu
polskiego, wydarzy³a siê katastrofa lotnicza,
w której zgin¹³ kwiat polskich polityków – para
prezydencka, by³y prezydent Polski na ucho-
dŸstwie, wicemarsza³kowie Sejmu i Senatu, pre-
zesi najwa¿niejszych pañstwowych instytucji, do-
wódcy wojskowi, biskupi polowi, kap³ani oraz
wielu moich przyjació³, parlamentarzystów i mi-
nistrów.

Ciœnie siê na usta pytanie o sens tego nieszczê-
œcia dla nas, ¿yj¹cych, o jakiœ powód tej ogromnej
straty dla naszego narodu. Czy¿by o mordzie
w Katyniu za ma³o jeszcze s³ysza³ œwiat? Czy¿by ta
ofiara by³a potrzebna, aby sami Rosjanie uwierzy-
li w to, co uczynili Polakom ich pobratymcy
w 1940 r.? Bezsprzecznie ta tragedia nadaje no-
wy, symboliczny wymiar miejscu, które jest tak
drogie Polakom i choæ le¿¹ce na rosyjskiej ziemi,
na zawsze zwi¹zane z Polsk¹.

Jednak dzisiaj, dwa miesi¹ce od tego wydarze-
nia, pytamy w wielkiej rozterce o przyczynê tej
najwiêkszej w historii polskiej tragedii. Pytamy
coraz niespokojniej, poniewa¿ pierwszy zapis ste-
nogramu z czarnych skrzynek, jaki otrzymaliœmy
od Rosjan, niewiele wyjaœnia. Nieco wiêcej infor-
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macji, ale bardzo niejednoznacznych, uzyskuje-
my od Edmunda Klicha, przewodnicz¹cego komi-
sji badania wypadków lotniczych, akredytowane-
go przy Miêdzypañstwowym Komitecie Lotniczym
w Moskwie. Jednak to, co mówi, ma znamiona
przecieków. Z jednej strony opowiada, ¿e kata-
strofa smoleñska jest skutkiem wieloletnich za-
niedbañ w szkoleniu w naszym lotnictwie, z dru-
giej zaœ rozpowszechnia jako bardzo prawdopo-
dobn¹ przyczynê wypadku wywieranie presji na
pilota, bo tego mo¿na domyœlaæ siê z ujawnienia
obecnoœci w kabinie pilotów genera³a Andrzeja
B³asika, dowódcy si³ powietrznych. A mo¿e kilka
dni przed wyborami prezydenckimi dowiemy siê
równie¿ i o tym, ¿e to œwiêtej pamiêci prezydent
Lech Kaczyñski nakaza³ genera³owi B³asikowi za-
si¹œæ za sterami samolotu.

W ka¿dym kraju na œwiecie tego rodzaju œledz-
two by³oby pod nadzwyczajnym nadzorem rz¹du,
a myœmy przez kilka tygodni nawet nie wiedzieli,
o której godzinie wydarzy³a siê katastrofa. Przez
wiele dni, bez podstaw w materiale dowodowym,
rozpowszechniane by³y w internecie wersje doty-
cz¹ce katastrofy obci¹¿aj¹ce pilotów czy nawet
niektórych pasa¿erów. Przypomnê, ¿e samolot je-
szcze dymi³, gdy Lech Wa³êsa orzek³ autorytaty-
wnie, ¿e to Lech Kaczyñski zabi³ sam siebie i wszy-
stkich pozosta³ych, bo kaza³ pilotowi l¹dowaæ.
I od tego czasu powtarzaj¹ to inni – zw³aszcza czy-
tamy to bardzo czêsto w „Gazecie Wyborczej” –
kompletnie g³usi na rzeczywistoœæ, na brak ja-
kichkolwiek przes³anek wskazuj¹cych na inge-
rencjê œwiêtej pamiêci prezydenta w decyzjê pilo-
tów. Powtarzaj¹ to powa¿ni komentatorzy i, co
najwa¿niejsze, nie spotyka siê to z reakcj¹ osób
odpowiedzialnych za badanie tej tragedii. Zape-
wne dlatego stanem wiedzy Polaków na temat ka-
tastrofy zaniepokoili siê rosyjscy dysydenci, miê-
dzy innymi W³adimir Bukowski. W liœcie do Pola-
ków krytykuj¹ oni w³adze Rosji za przebieg œledz-
twa w sprawie katastrofy smoleñskiej, krytykuj¹
tak¿e polskie w³adze za biernoœæ i naiwnoœæ. Uwa-
¿aj¹, ¿e zbli¿enie z obecnymi w³adzami Rosji jest
dla polskiego rz¹du wa¿niejsze ni¿ ustalenie pra-
wdy. Wiem, to bardzo mocne oskar¿enie, ale uza-
sadniaj¹ je tym, ¿e w³adze rosyjskie zachowuj¹ siê
tak, jakby nie by³y zainteresowane wyjaœnieniem
wszystkich przyczyn katastrofy z 10 kwietnia, zaœ
– cytujê – w³adze polskie powtarzaj¹ zapewnienia
o pe³nej otwartoœci strony rosyjskiej, niczego siê
od niej faktycznie nie domagaj¹c, i tylko cierpliwie
oczekuj¹, a¿ z Moskwy nadejd¹ dawno obiecane
im materia³y – koniec cytatu.

Niestety potwierdzaj¹ to przekazane nam przez
Rosjan kopie zapisów czarnych skrzynek z rozbi-
tego prezydenckiego samolotu TU-154 M. Przed-
stawiciele rz¹du Donalda Tuska uznali to przeka-
zanie za wielki sukces. Tymczasem eksperci

zwracaj¹ uwagê, ¿e kopie nagrañ nie maj¹ znacze-
nia procesowego. Ponadto mo¿na obawiaæ siê, czy
przywiezione do Polski materia³y z czarnych
skrzynek s¹ kompletnymi kopiami oryginalnych
rejestratorów pok³adowych. Wprawdzie ich ko-
piowanie nast¹pi³o komisyjnie, ale prawie dwa
miesi¹ce po katastrofie. Dane by³yby bardziej
wiarygodne, gdyby zosta³y pozyskane z rejestra-
tora tu¿ po katastrofie. Przede wszystkim zaœ sa-
mo odczytanie zapisów skrzynek niewiele znaczy,
bo wszystkie dane musz¹ byæ naniesione na oœ
czasu i umiejscowione, czyli przypisane konkret-
nej pozycji samolotu, jego wysokoœci i odleg³oœci
od pasa startowego. Przyk³adowo stenogramy
z czarnych skrzynek nie wyjaœniaj¹, dlaczego
podjêto próbê l¹dowania. Samolot lecia³ niemal
do koñca na autopilocie. Piloci przygotowywali siê
do l¹dowania, spokojnie odczytywali wysokoœæ:
100, 90, 80, do 20 m w³¹cznie. Te 20 m to by³o ju¿
poni¿ej wierzcho³ków wysokich drzew. Czy¿by te-
go nie wiedzieli? Zapewne nie wiedzieli, poniewa¿
posiadali b³êdne namiary albo te¿ b³êdnie dzia³a³y
urz¹dzenia pomiarowe. Skoro nikt w kokpicie na-
wet nie wspomina o tym, ¿e z powodu mg³y nie wi-
daæ pasa startowego, to znaczy, ¿e uwa¿ali, i¿ jest
on ju¿ pod nimi. Ponadto ze stenogramu wynika,
¿e wie¿a do ostatnich chwil prowadzi³a pilotów,
nie zakaza³a te¿ wczeœniej l¹dowania. Wniosek:
dla pilotów wszystko uk³ada³o siê po ich myœli,
rzeczywistoœæ jednak okaza³a siê inna.

I jeszcze co do zapisów z czarnych skrzynek:
du¿a ich czêœæ jest nieodczytana. A szkoda, bo to
mog³oby rzuciæ dodatkowe œwiat³o na katastrofê.
Mo¿e, mam tak¹ nadziejê, polskim ekspertom
uda siê odczytaæ coœ wiêcej, mo¿e dowiemy siê, ¿e
w samolocie coœ siê wydarzy³o, na przyk³ad jakaœ
awaria, i ¿e tylko ona by³a dla pilotów w tym mo-
mencie wa¿na. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie,
dlaczego polskie w³adze nie zwróci³y siê do Rosji
o przekazanie postêpowania? Dlaczego nie zwró-
ci³y siê do innych gremiów, do miêdzynarodowych
ekspertów o pomoc? Nie przyjmujê t³umaczenia
premiera Donalda Tuska, ¿e to mog³oby pogor-
szyæ relacje z Rosj¹. Suwerenne pañstwo nie mo¿e
przyj¹æ takiego argumentu.

A trzeba jasno stwierdziæ, ¿e dochodzenie ro-
syjskie prowadzone jest wyj¹tkowo niestarannie,
o czym œwiadczy fakt, ¿e nie zabezpieczono odpo-
wiednio miejsca po katastrofie, pozostawiaj¹c na
nim wiele szcz¹tków samolotu. Ka¿dy z tych ele-
mentów móg³ byæ kluczowym dowodem na to, ¿e
nast¹pi³a awaria samolotu, ¿e na przyk³ad nie
dzia³a³ ster wysokoœci, ¿e uleg³a awarii hydrauli-
ka. Tak miêdzy innymi twierdz¹ eksperci.

A co s¹dziæ o tym, ¿e razem z kontrolerami ro-
syjskimi w baraku wie¿y znajdowa³ siê oficer
s³u¿b specjalnych Rosji? Co tam robi³? Czy to on
³¹czy³ siê z Moskw¹ i us³ysza³ polecenie, aby nie
zamykaæ lotniska? Dlaczego jeden z kontrolerów
wybieg³ z baraku, wo³aj¹c: „co teraz ze mn¹ bê-
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dzie”? S³yszeli to piloci polskiego Jak-40, którzy
wyl¹dowali godzinê wczeœniej.

Mam wra¿enie, ¿e rosyjscy œledczy nie mog¹
lub nie chc¹ dokonaæ rzetelnego wyjaœnienia
sprawy. Komuœ zale¿y na tym, aby powstawa³y
najbardziej fantazyjne teorie na temat katastrofy,
bo wówczas ³atwiej bêdzie ukryæ jej prawdziw¹
przyczynê. W taki sposób nie wyjaœnia siê kata-
strofy samolotu z g³ow¹ pañstwa, czo³owymi do-
wódcami wojskowymi i szefami wa¿nych urzêdów
na pok³adzie. Krótko mówi¹c, od momentu kata-
strofy trwa jakaœ wyrachowana gra, medialny
spektakl, który ma nas skierowaæ na niew³aœciwy
tor, a mówi¹c konkretnie: ma nas zmusiæ do przy-
jêcia rosyjskiej wersji wydarzeñ, obwiniaj¹cej
o wszystko polskich pilotów, którzy broniæ siê ju¿
nie mog¹.

Przykro to mówiæ, ale mam wra¿enie, ¿e stronie
rosyjskiej zale¿y na tym, aby, broñ Bo¿e, odpowie-
dzialnoœæ za katastrofê nie spad³a na Federacjê
Rosyjsk¹. Dlatego próbuje siê rozmyæ prawdziw¹
odpowiedzialnoœæ osób, którzy mogli do tej kata-
strofy dopuœciæ. Trudno mi pogodziæ siê z faktem,
¿e przyczyny najwiêkszej polskiej tragedii najle-
piej wyjaœni nam obcy rz¹d. S³usznie powiedzia³
profesor Zdzis³aw Krasnodêbski, ¿e katastrofa
smoleñska œwiadczy o stanie pañstwa polskiego,
które – cytujê – jest jak tupolew. Nic dodaæ, nic
uj¹æ. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dwa miesi¹ce temu prze¿yliœmy najtragiczniej-

sz¹ w dziejach Polski katastrofê. Zgin¹³ kwiat in-
teligencji polskiej, zginêli dowódcy wszystkich si³
zbrojnych, zginêli biskupi, parlamentarzyœci, mi-
nistrowie. I wydarzenie to rozesz³o siê szerokim
echem. G³êboki ból œciska³ nasze serca, a mnie
momentami by³o wstyd. Co sobie pomyœla³ œwiat
o tym, w jakich warunkach podró¿uje elita œre-
dniej wielkoœci pañstwa w Europie? Dziewiêæ-
dziesi¹t szeœæ osób na pok³adzie starego, wyek-
sploatowanego tupolewa. I pytanie: czy to by³oby
mo¿liwe w jakimkolwiek innym kraju? Myœlê, ¿e
my Polacy mamy g³êboki powód do tego, ¿eby siê
wstydziæ, i¿ w ogóle do takiego wyjazdu dosz³o
w takich warunkach.

I chcê przypomnieæ klimat, jaki towarzyszy³
temu wydarzeniu, bo przecie¿ to wszystko jest
osadzone w jakichœ realiach i w jakimœ czasie.
Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e gdy z ust prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej pad³a propozy-
cja, pojawi³a siê inicjatywa, by uczciæ ofiary Ka-
tynia w siedemdziesi¹t¹ rocznicê mordu, wtedy
w kraju zaczê³y siê dziaæ doœæ dziwne rzeczy.
W moim przekonaniu, zrobiono wszystko, ¿eby
rozbijaæ polsk¹ jednoœæ narodow¹. Grano i ba-
wiono siê czo³owymi politykami w pañstwie jak
figurkami na szachownicy, eskalowano pewne
napiêcia pomiêdzy pa³acem prezydenckim
a kancelari¹ premiera. I có¿ siê okazuje? Uwieñ-
czone to zosta³o tym, ¿e oto premier nie polecia³
z prezydentem. A jak¿e by piêknie by³o, gdyby to
najwa¿niejsi Polacy pojechali i z³o¿yli ho³d pol-
skim bohaterom. Okaza³o siê, ¿e wybrano inne
towarzystwo.

Ma³o tego. Chcê powiedzieæ, ¿e polecieli do kra-
ju, co do którego w nie tak odleg³ej przesz³oœci by-
³y zarzuty dotycz¹ce zamachu na prezydenta Rze-
czypospolitej – mówiê o wydarzeniach w Gruzji –
zbagatelizowane w Polsce, ale œwiat inaczej to od-
biera³. W Polsce pad³y s³owa, które nigdy paœæ nie
powinny: jaki prezydent, taki zamach. Czy tak
mo¿na powiedzieæ?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Hañba!)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale to nie by³y

takie s³owa. To nie jest cytat.)
Dok³adnie takie s³owa: jaki prezydent, taki za-

mach. Takie s³owa nigdy paœæ nie powinny, do te-
go z ust prominentnych polityków.

(Senator Czes³aw Ryszka: Jaka wizyta, taki za-
mach.)

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Jaka wizyta,
taki zamach, a nie: jaki prezydent, taki za-
mach.)

Byæ mo¿e, byæ mo¿e. Sens taki sam.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Cytujmy do-

k³adnie.)
Sens taki sam. By³o to bagatelizowanie wyda-

rzenia, które w ka¿dym innym pañstwie wyo-
strzy³oby uwagê i mobilizowa³o do wyjaœnienia
okolicznoœci i przyczyn. Ale wtedy nie podjêto ta-
kiej próby. S³owa pokazywa³y, ¿e najwy¿si przed-
stawiciele w pañstwie bagatelizuj¹ sprawê. Jeœli
tak, to niby kto ma to badaæ. Myœlê, ¿e te s³owa
by³y te¿ pewnym przyzwoleniem na to, ¿e g³owê
pañstwa mo¿na traktowaæ byle jak, ¿e… Nie po-
wiem wiêcej.

Utrzymywanie na d³ugo przed wyjazdem, ¿e
jest to prywatny wyjazd prezydenta, te¿ stwarza
okreœlony klimat. Ma³o tego, pamiêtacie pañstwo,
¿e strona rosyjska d³ugo utrzymywa³a, ¿e o takim
wyjeŸdzie w ogóle nic im nie wiadomo, mimo i¿ za
poœrednictwem polskiego MSZ stronie rosyjskiej
zosta³y przedstawione stosowne dokumenty. To
jest klimat, który poprzedza³ tê tragiczn¹ kata-
strofê.

Dlatego proszê siê nie dziwiæ, ¿e gdy dosz³o do
niewyobra¿alnego wrêcz dramatu, zaczynaj¹ siê
rodziæ pewne spekulacje. Zreszt¹ myœlê, ¿e rów-
nie¿ ten klimat, klimat nie¿yczliwoœci wobec pa³a-
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cu prezydenckiego, spowodowa³ pewne zaniedba-
nia w zakresie organizacji i bezpieczeñstwa tego
wyjazdu. A w pañstwie s¹ przecie¿ s³u¿by wyspe-
cjalizowane w tym, ¿eby zapewniæ bezpieczeñ-
stwo. Czy wyobra¿acie sobie pañstwo, ¿eby g³owa
innego pañstwa lecia³a do innego kraju i by³a ska-
zana – byæ mo¿e, tego nie wiem – na przypadko-
wych pracowników w wie¿y kontrolnej? W jakim
stanie byli? Kto to by³? Na ile rzetelnie wywi¹zy-
wali siê ze swoich obowi¹zków? Dziœ na ten temat
nic jeszcze nie wiemy, chocia¿ nap³ywaj¹ pewne
sygna³y, które wskazuj¹ na pewien brak zaufania
co do tego, czy po stronie rosyjskiej wszystko
w tym zakresie by³o w porz¹dku.

Zaniepokoi³ mnie równie¿ fakt, ¿e ju¿ w dniu sa-
mej katastrofy pomylono siê o piêtnaœcie minut
i przez dwa tygodnie nie by³o nawet wiadomo, o któ-
rej godzinie mia³o miejsce zdarzenie, a wydawa³oby
siê, ¿e to jest najprostsza sprawa, najprostsza. Nie
chodzi o a¿ tak daleko id¹c¹ precyzjê, ale do tego od
razu posz³y w eter informacje o najprawdopodob-
niejszej winie pilotów, a myœlê, ¿e na ten temat nie
mo¿na siê wypowiadaæ we wstêpnej fazie.

S³usznie dzisiaj pan minister Miller, równie¿
pan prokurator generalny byli powœci¹gliwi w in-
formowaniu o przyczynach katastrofy, zastrzega-
j¹c, ¿e o tym bêdzie mo¿na powiedzieæ po zakoñ-
czeniu œledztwa. S³usznie. Dlaczego jednak z mil-
cz¹c¹ aprobat¹ przyjêto sugestiê miêdzypañstwo-
wego komitetu, ¿e przyczyn¹ by³ b³¹d pilotów? Nie
zareagowano na to. Skoro zak³adamy, ¿e nie mó-
wimy o przyczynach katastrofy, zanim nie zakoñ-
czymy œledztwa, to dlaczego akceptuje siê wypo-
wiedzi sugeruj¹ce b³¹d pilotów, tych, którzy siê
ju¿ broniæ nie mog¹, bo nie ¿yj¹. Uwa¿am, ¿e rów-
nie¿ ze wzglêdów etycznych jest to bardzo przykre
i nie do przyjêcia.

Z³e zabezpieczenie miejsca po katastrofie.
Przecie¿ wszyscy tego doœwiadczaliœmy, widzieliœ-
my, jak to wygl¹da³o. Pe³na nieudolnoœæ, pe³ne
ba³aganiarstwo. Ja tu nie mówiê o reakcji zwyk-
³ych Rosjan, ludzi takich samych jak my, ludzi,
którzy ze wspó³czuciem podchodzili do tej trage-
dii. My te¿ im wspó³czujemy wtedy, kiedy jest im
ciê¿ko. Cokolwiek jednak powiedzieæ, nie mamy
jeszcze – mówiê to przynajmniej we w³asnym
imieniu – zaufania do w³adz rosyjskich i przeko-
nania, czy rzeczywiœcie tak dobrze nam ¿ycz¹.
W Rosji w przypadku ich statków powietrznych
nigdy jeszcze nie by³o – niedawno o tym wyczyta-
³em – innej przyczyny katastrofy ni¿ b³¹d pilota.
Tak jest najwygodniej. Oni nie ¿yj¹. Naj³atwiej tak
powiedzieæ. Nie wi¹¿e siê to z ¿adnymi odszkodo-
waniami, ma³o tego, nie rzutuje to na firmê pro-
dukuj¹c¹ samoloty, w wiêkszoœci to s¹ przecie¿
samoloty rosyjskie, na firmy remontowe, nie po-
ci¹ga to za sob¹ odszkodowañ itd., itd. Najpro-
œciej powiedzieæ: b³¹d pilota.

Zadaj¹c pytania, wspomnia³ tu kolega o kata-
strofach samolotów I£-62, by³y to bodaj¿e „Koper-
nik” i „Koœciuszko”, które roztrzaska³y siê przed
laty, jeden nad Kabatami, drugi w pobli¿u War-
szawy. I có¿ siê okaza³o? Wtedy te¿ ze strony jesz-
cze radzieckiej by³y zapewnienia, ¿e samoloty by³y
sprawne. Prowadzono badania, by³y ekpertyzy,
wyniki wraca³y i wszystko by³o w porz¹dku. Po la-
tach – niedawno na Discovery ogl¹da³em film
przypominaj¹cy tamte tragedie – okaza³o siê, ¿e
w obydwu przypadkach przyczyn¹ katastrofy by³y
wadliwe silniki. A wtedy te¿ zapewniano, ¿e samo-
loty by³y w pe³ni sprawne. Potrzeba by³o lat, ¿eby
dotrzeæ do tego, ¿e przyczyn¹ by³a wadliwa kon-
strukcja silnika, mimo ¿e na tê konstrukcjê w ra-
mach reklamacji Polacy wielokrotnie zwracali
uwagê. Zwracali uwagê na to, ¿e silnik ma wibra-
cje, po czym wraca³ on ze Zwi¹zku Radzieckiego
do Polski z informacj¹, ¿e jest sprawny i z takim
silnikiem mo¿na lataæ.

Odnoszê te¿ wra¿enie, ¿e polski rz¹d nie zrobi³
tego, czego oczekiwali Polacy, a co w moim prze-
konaniu powinien zrobiæ. Przede wszystkim po-
winien siê zwróciæ do rz¹du rosyjskiego o to, aby
poza akcj¹ ratunkow¹ wszystkie inne czynnoœci
dotycz¹ce zabezpieczenia miejsca zdarzenia wy-
konywa³y polskie s³u¿by. Myœlê tu o tajemnicy
pañstwowej. Oczywiœcie reakcja mog³a byæ ró¿na,
ale to jest minimum, które rz¹d – w moim przeko-
naniu – powinien zrobiæ. Rosjanie post¹piliby tak,
jak by post¹pili. W koñcu s¹ na swoim terytorium,
a œwiat by oceni³, czy post¹pili s³usznie, czy nie-
s³usznie. Dziœ dowiadujemy siê, ¿e rzeczy, które
mog³y stanowiæ tajemnicê pañstwow¹, tajemnicê
NATO, by³y w rêkach s³u¿b specjalnych Rosji.
Myœlê tu o laptopach, telefonach komórkowych,
telefonach satelitarnych. Wydawaæ by siê mog³o,
¿e to ma³o istotne przedmioty. Drodzy Pañstwo,
dla s³u¿b specjalnych bardzo wa¿ne jest, kto kie-
dy z kim rozmawia, bez wzglêdu na treœæ rozmo-
wy. Ale przecie¿ by³y tam najprawdopodobniej –
mogê to sobie wyobraziæ – równie¿ esemesy.
A przecie¿ tam byli genera³owie natowscy, tam by-
li szefowie ca³ych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej.
Nie zadbano o to, ¿eby nikt tych rzeczy nie rusza³,
¿eby polskie s³u¿by dokona³y takiego zabezpie-
czenia. Czy pañstwo sobie wyobra¿acie, ¿e mog³o-
by siê to staæ w odniesieniu do samolotu prezy-
denckiego z jakiegokolwiek innego kraju? Myœlê
te¿, ¿e obowi¹zywa³a tutaj, i tego nie wyegzekwo-
wano, zasada prawa miêdzynarodowego, zasada
eksterytorialnoœci. W moim przekonaniu, samo-
lot powinien korzystaæ z takiego statusu jak pla-
cówki dyplomatyczne, jak samochody korpusu
dyplomatycznego, a wiadomo, ¿e nikt nie ma
wgl¹du do tych pojazdów. Oczywiœcie jasne jest –
bo nic nie sta³o temu na przeszkodzie – ¿e nale¿a³o
nieœæ pomoc ofiarom i prowadziæ akcjê ratunko-
w¹. Odnoszê siê z szacunkiem do tych, którzy rze-
czywiœcie tak¹ pomoc i ratunek nieœli. Ale nic po-
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za tym nie powinni wykonywaæ przy samolocie.
Czasami mam ¿al o to, ¿e tak wnikliwi polscy
dziennikarze, polscy dziennikarze œledczy jakoœ
ma³o miejsca poœwiêcili tej sprawie i ma³o zaanga-
¿owania wykazali w tej sprawie. Wiem, chocia¿
nie uzyska³em potwierdzenia tego, ale wyczyta-
³em to w prasie, ¿e œledztwo w tej sprawie prowa-
dzi ten sam prokurator rosyjski, który prowadzi³
œledztwa dotycz¹ce Bies³anu, Dubrowki, zabój-
stwa Litwinienki, zabójstwa Politkowskiej. Te œle-
dztwa zosta³y Ÿle odebrane, równie¿ przez Rosjan.

Chcia³bym, ¿eby z tej tragedii zrodzi³o siê jakieœ
dobro. Wypowiadam te s³owa, mo¿e i gorzkie, nie
po to, ¿eby j¹trzyæ. Ale s¹ pewne fakty, które
wskazuj¹ na to, ¿e zbyt naiwnie uwierzono. Bo-
daj¿e pan Sidorowicz wspomnia³ o tym, ¿e trzeba
mieæ zaufanie i kontrolowaæ. Myœlê, ¿e tego nie
uczyniono w tej sprawie. Trzeba by³o obdarzaæ za-
ufaniem, ale z drugiej strony trzeba by³o domagaæ
siê tego, co by³o mo¿liwe, domagaæ siê przejêcia
œledztwa, domagaæ siê zabezpieczenia rzeczy
przez polskie s³u¿by. Wtedy, je¿elibyœmy mieli
pretensje, to do w³asnych s³u¿b.

Chcê powiedzieæ, ¿e z uznaniem odnoszê siê
do tych informacji, które przekazywa³ nam pan
prokurator generalny. Odnios³em wra¿enie, ¿e
jemu rzeczywiœcie zale¿y na tym, ¿eby dociec
prawdy. Ale jako by³y prokurator mam œwiado-
moœæ tego, w jakich warunkach przysz³o mu wy-
konywaæ te obowi¹zki. Bo jednak ramy, w jakich
mo¿e poruszaæ siê polski prokurator, zosta³y
mocno ograniczone, i to zarówno tam, na terenie
Rosji, jak równie¿ i tu, na terenie Polski. Ci¹g³e
oczekiwanie na kopie… A przecie¿ by³y zape-
wnienia, ¿e wszystkie czynnoœci procesowe wy-
konywane s¹ rêka w rêkê. Dziœ dowiedzieliœmy
siê, ¿e wcale tak nie by³o. Dlaczego wobec takich
faktów mamy w dalszym ci¹gu mieæ pe³ne zaufa-
nie do tego, co siê dzieje? Dlaczego mam zacho-
wywaæ siê infantylnie? Tego rodzaju fakty uzasa-
dniaj¹ pewn¹ podejrzliwoœæ, uzasadniaj¹ rów-
nie¿ tworzenie ró¿nych wersji, byæ mo¿e czasami
daleko id¹cych, ale nieprawid³owoœci, których
œwiadkami byliœmy, w jakimœ stopniu uzasa-
dniaj¹ tak¿e takie wersje.

Chcia³bym, a¿eby z tej tragedii, z tego dramatu
zrodzi³o siê dobro. Chcia³bym mieæ nadziejê, ¿e
prawda ujrzy œwiat³o dzienne nie za siedemdziesi¹t
lat, ale znacznie wczeœniej. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Bender.
Pan senator Piotrowicz mówi³ siedemnaœcie

minut, ja nie reagowa³em, ale prosi³bym, ¿eby

przestrzegano zasady dziesiêciominutowych wy-
st¹pieñ.

(Senator Ryszard Bender: O drug¹ czêœæ mo¿na
siê…)

O drug¹ tak.
Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bender: Piêæ minut, wiem.)
…jako prokurator ma pan doœwiadczenie w za-

kresie d³ugoœci mówienia.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wys³uchaliœmy wyst¹pienia pana ministra Je-

rzego Millera. Jak móg³, broni³ on rz¹du, z którym
jest zwi¹zany. Chwa³a jemu i chyba sporo spoœród
nas by chcia³o, ¿eby ta obrona mia³a pokrycie
w rzeczywistoœci. Ale tak nie jest. Lepiej by³oby
wiêc wyt³umaczyæ i powiedzieæ nam, dlaczego tak
nie jest, przyj¹æ samemu do wiadomoœci i nam
przekazaæ informacje o okolicznoœciach, które
sprawiaj¹, ¿e to t³umaczenie rz¹du zwi¹zane z tra-
giczn¹ katastrof¹ pod Smoleñskiem nie jest prze-
konuj¹ce. Wtedy przynajmniej byœmy wiedzieli,
¿e to nie s¹ tylko s³owa, ¿e w grê wchodz¹ jakieœ is-
totne momenty.

Wysoki Senacie! Gdyby tak wielka tragedia,
w której ginie g³owa pañstwa, nast¹pi³a w jakim-
kolwiek innym kraju, gdyby nast¹pi³a w Wielkiej
Brytanii, gdyby do dzisiaj panuj¹ca królowa – hi-
potetyzujê, nie daj Bo¿e, ¿eby tak by³o – zginê³a, to
natychmiast, z miejsca, co prawda jest ona poma-
zañcem Bo¿ym, a prezydent nie jest, natychmiast
rz¹d, ca³y rz¹d by polecia³, nie mówi¹c o premie-
rze, nawet gdyby to by³a postaæ tak zas³u¿ona dla
Anglików, dla obywateli Zjednoczonego Króle-
stwa, jak Winston Churchill. My wcale tego siê nie
domagamy, ale by³oby ³adnym gestem – mówi³em
ju¿ o tym w tej Izbie – gdyby w tej sytuacji premier
powiedzia³: w takim razie ustêpujê, niech nie bê-
dzie ¿adnych sytuacji, które by w odbiorze spo³e-
cznym, mo¿e mylnym, uzasadnia³y krytykê
rz¹du, a przynajmniej gdyby któryœ z tych mini-
strów, których obowi¹zkiem by³o zapewnienie
bezpiecznego lotu i pobytu za granic¹ prezydenta,
g³owy pañstwa Najjaœniejszej Rzeczypospolitej,
czy minister obrony narodowej, czy minister
spraw wewnêtrznych, wzi¹³ na siebie odpowie-
dzialnoœæ. Tak siê nie sta³o.

Idziemy w œlep¹ uliczkê, zgadzamy siê na to, ¿e-
by byæ niejako ubogimi krewnymi – rzeczywiœcie
nie jesteœmy najbogatsi – w kraju, w którym ta tra-
gedia nast¹pi³a. Tak jak powiedzia³ przed chwil¹
mój przedmówca, pozwalamy na infantylizowanie
nas, chocia¿by przez to, ¿e otrzymujemy nie
skrzynki zawieraj¹ce orygina³y wypowiedzi za³ogi
samolotu, ale kopie. Przecie¿ ju¿ studenci drugie-
go roku na zajêciach z nauk pomocniczych histo-
rii, zw³aszcza archiwiœci, dowiaduj¹ siê, ¿e trzeba
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najpierw zwracaæ uwagê na orygina³, ¿e kopia jest
wtórna. Poza tym trzeba zwracaæ uwagê na to, czy
kopia ma takie czy inne mankamenty. W zwi¹zku
z tym w ¿adnym wypadku nie mo¿na polegaæ na
kopii. Z naszej strony z³e jest to, ¿e siê na to zgodzi-
liœmy. Poza tym te orygina³y s¹ przecie¿ nasz¹ w³a-
snoœci¹, w³asnoœci¹ Polski, pochodz¹ z samolotu,
który, jak tu s³yszeliœmy, mia³ status eksterytorial-
noœci. A wiêc z obszaru eksterytorialnego – nie
chcê powiedzieæ, ¿e skradziono – przejêto i zaw³a-
szczono w³asnoœæ polsk¹. W zwi¹zku z tym nale¿a-
³oby przynajmniej jakoœ domagaæ siê, ¿eby ta w³as-
noœæ jak najkrócej by³a zaw³aszczana, i dowiedzieæ
siê wprost, kiedy ona wróci do prawego w³aœcicie-
la. To siê jednak nie sta³o.

Przekazanych nam kopii, przekazanych steno-
gramów, ¿ebyœmy nie wiem, jak tego chcieli, nie
da siê uznaæ za materia³ autentyczny. Ju¿ w wy-
powiedzi do pana pu³kownika Ryszarda… Nie, nie
Ryszarda, Ryszard to by³, zdaje siê, jego ojciec,
œwietny olimpijczyk. Otó¿ w wypowiedzi do pana
Krzysztofa Parulskiego mówi³em, ¿e Izba Repre-
zentantów Stanów Zjednoczonych, gdy by³a tam
mowa o Katyniu, ¿¹da³a przyniesienia orygina-
³ów, a nie fotografii czy jakichœ kopii. ¯adnych ko-
pii! A wiêc tutaj jest sytuacja bardzo z³o¿ona. No
nie mo¿emy byæ infantylni. Te kopie, mimo naj-
lepszych nawet starañ, mog¹ byæ technicznie nie-
doskona³e, bo wiemy o tym, ¿e errare humanum
est, ¿eby nie wiem jak siê staraæ. Nie polegajmy
wiêc na tym i nie t³umaczmy, ¿e wszystko jest ca-
cy, bo mamy kopie, czyli ¿e sprawa ju¿ jest za³at-
wiona. Dlaczego monopol na posiadanie wiedzy,
poprzez trzymanie tych orygina³ów czarnych
skrzynek, maj¹ mieæ s¹siedzi, a my, ich w³aœcicie-
le, nie mo¿emy ich przej¹æ? To jest rzeczywiœcie
trudne do zrozumienia.

Nastêpnie chcê podnieœæ sprawê, która rzeczy-
wiœcie bulwersuje, jak wiemy, wszystkich, spra-
wê niezadbania o zabezpieczenie terenu, gdzie ka-
tastrofa nast¹pi³a, gdzie zgin¹³ prezydent Najjaœ-
niejszej Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyñ-
ski, gdzie zginê³a jego ma³¿onka, otoczenie, mini-
strowie, dowódcy wojsk, nasi pos³owie, senatoro-
wie. Dlaczego jeszcze przed kilkoma dniami, naj-
wy¿ej paroma tygodniami znajdowano tam wa¿ne
czêœci oprzyrz¹dowania samolotu i szcz¹tki ludz-
kie? Znajdowali harcerze, znajdowa³y osoby po-
stronne, znajdowa³y redakcje, chocia¿by ekipa
redakcji „Gazety Polskiej”. A tymczasem pani mi-
nister parê dni po katastrofie i po pierwszych
czynnoœciach zwi¹zanych z jej badaniem stwier-
dza³a, ¿e do metra g³êbokoœci przesiano piasek
i œwiêt¹ dla Polaków, w wyniku tamtej œmierci,
ziemiê. Dlaczego dot¹d za to nie przeprosi³a? Dla-
czego nie przeprosi³a, ¿e fantazjowa³a? Bo fantaz-
jowa³a – tak to trzeba nazwaæ, ¿eby jeszcze ostrzej
tego nie okreœliæ.

A sprawa karty p³atniczej pana PrzewoŸnika?
Sprawa karty p³atniczej, jak ju¿ wspomnia³em,
by³a znana rz¹dowi od 28 kwietnia, jak podaj¹
media, ale z ró¿nych wzglêdów – taktycznych czy
strategicznych, nie wiadomo jakich, ale chyba nie
niebiañskich – przemilczano to.

Nastêpnie, Szanowni Pañstwo, idzie o tê spra-
wê, któr¹ poruszy³em, ¿e by³a komisja wojskowa
przedtem, zanim powo³ano tê komisjê na podsta-
wie konwencji chicagowskiej.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, dziesiêæ minut minê³o.)

Nie, nie, jeszcze dwie mi zosta³y.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O nie, nie,

nie. To chyba wed³ug czasu moskiewskiego.)
Wymienimy siê zegarkami w takim razie.
Teraz jeszcze przez dwie minuty dokoñczê,

a potem poproszê pana uprzejmie o udzielenie
g³osu w drugiej, piêciominutowej czêœci. I wtedy
bêdziemy patrzyli…

Chcê powiedzieæ, ¿e pan pose³ Tchórzewski
spotka³ mnie przed chwil¹, gdy wyszed³em na
krótkie przespacerowanie siê – bo tutaj ju¿ trudno
by³o usiedzieæ – i powiedzia³ mi, ¿e 6 maja by³o po-
siedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, na
którym pan Klich, pu³kownik Edmund Klich
stwierdzi³ wyraŸnie, ¿e najpierw by³a komisja woj-
skowa i poda³ nazwiska polskiego dowódcy czy
kierownika tej komisji i dowódcy rosyjskiego. Na-
zwiska te wypad³y mi z pamiêci. Ale ten argument
te¿ podnoszê, ¿ebyœmy starali siê wyjaœniaæ nieja-
snoœci, a nie je kumulowaæ.

Tê czêœæ skoñczy³em. Uprzejmie proszê, ¿eby
kole¿anka zechcia³a mnie zapisaæ do drugiej czê-
œci, piêciominutowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czterominutowa, czterominutowa, Panie Se-

natorze.
Pan senator Piotr Wach, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Na cztery i pó³ minu-

ty, dobrze?) (Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W tym wypadku, który wszyscy tak bardzo

prze¿yliœmy, straciliœmy trójkê naszych kolegów:
pani¹ wicemarsza³ek i dwóch senatorów z nasze-
go sk³adu. To bardzo bolesne. Mimo wszystko nie
jest to i nie powinna to byæ debata sentymentalna,
bo nie o to chodzi. Tu chodzi o poznanie stanu œle-
dztwa zmierzaj¹cego do ustalenia przyczyn kata-
strofy. I to jest naprawdê istotne, bo z tego mamy
wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oœæ, wnioski odno-
sz¹ce siê do sposobu transportu i traktowania
najwa¿niejszych osób w pañstwie, ale te¿ znacz-
nie szersze, dotycz¹ce znacznie precyzyjniejszego
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i lepszego postêpowania, wyeliminowania zanie-
dbañ i braków, które byæ mo¿e mia³y miejsce.

Przede wszystkim, chc¹c dochodziæ prawdy,
trzeba postawiæ zasadnicze pytania, a moim zda-
niem, w mojej ocenie, tylko dwa pytania s¹ zasa-
dnicze, ca³a reszta to s¹ pytania pochodne. Pier-
wsze: dlaczego za³oga zdecydowa³a siê l¹dowaæ?
Z tego wynika szereg innych kwestii, ale do tego
trzeba dojœæ. I drugie: skoro siê zdecydowa³a, to
dlaczego zosta³o to tak Ÿle wykonane? Je¿eli odpo-
wiemy na to i póŸniej na pytania pochodne, bê-
dziemy wiedzieli naprawdê, o co chodzi.

Nie nale¿y rozmywaæ sprawy przez mno¿enie
nieistotnych szczegó³ów. To, co tutaj s³ysza³em
w przemówieniach przedmówców, w du¿ej mierze
jest rozmywaniem – i to wed³ug mnie intencjonal-
nym – sprawy w szczegó³ach, które s¹ nieistotne.
Tu trzeba zacz¹æ od tego, ¿e œledztwo, nawet gdy-
by by³o krytykowane – a moim zdaniem po tym, co
dzisiaj us³ysza³em, nie zas³uguje ono na krytykê –
i nawet gdyby mia³o defekty, jest tylko efektem
katastrofy, a nie jej przyczyn¹. Przecie¿ katastrofa
nie nast¹pi³a dlatego, ¿e œledztwo jest Ÿle prowa-
dzone. To œledztwo nast¹pi³o dlatego, ¿e mia³a
miejsce katastrofa.

To samo jest z kartami. Pañstwo dzisiaj pod-
nieœli ten szczegó³ – sprawê przykr¹, jaka mo¿e
mieæ wszêdzie miejsce i jest obrzydliwa – a mia-
nowicie kradzie¿ i wykorzystanie w³asnoœci ma-
j¹tkowej ofiar katastrofy. Zrobili to z³odzieje,
myœlê, ¿e Rosjanie siê tego wstydz¹, nam te¿ jest
przykro. Niemniej jednak te karty nie s¹ przy-
czyn¹ katastrofy. One siê tam znalaz³y w wyni-
ku katastrofy. To samo dotyczy szeregu innych
rzeczy.

Du¿o uwagi poœwiêcono, szczególnie pan sena-
tor Bender, czarnym skrzynkom. Ale po tych dzi-
siejszych wyjaœnieniach przedstawianych w od-
powiedzi na pytania nie mo¿na ju¿ opowiadaæ tak
niestworzonych historii, ¿e oto dysponujemy
czymœ niew³aœciwym, je¿eli chodzi o mo¿liwoœci
prowadzenia œledztwa, je¿eli chodzi o zapisy czar-
nych skrzynek. Te oryginalne czarne skrzynki,
w wiêkszoœci rosyjskie, to s¹ skrzynki analogowe,
na których zapis nastêpuje podobnie jak w mag-
netofonie, w wyniku przewijania taœmy. Je¿eli
dziesi¹tki czy tysi¹ce razy by je ods³uchiwano, co
chwila zatrzymuj¹c, to zniszczy³oby siê to. To jest
pewien wzorzec, który powinien byæ odtworzony
i przegrany mo¿liwie dok³adnie. I to zosta³o zro-
bione w sposób cyfrowy. Teraz te cyfrowe kopie ro-
bocze mog¹ byæ u¿ywane bez ¿adnego uszczerbku
wiele razy i nic siê im nie stanie. Ale dla celów pro-
cesowych, ewentualnie dla wyjaœnienia jakichœ
zastrze¿eñ procesowych w przysz³oœci, orygina³
musi istnieæ, ¿eby móc stwierdziæ, czy ta kopia nie
zosta³a…

(Senator Ryszard Bender: G³upstwa pan mówi.)

G³upstwa to niestety pan, Panie Senatorze,
opowiada³ tutaj, z du¿¹ wytrwa³oœci¹. I ja im chcê
tutaj zaprzeczyæ.

(Senator Ryszard Bender: Nazywa pan g³up-
stwem posiadanie w Polsce orygina³u!)

Oczywiœcie to jest rodzaj relikwii. Ona powinna
byæ w Polsce i ona siê w Polsce znajdzie. Ale dla
postêpowania ona nie ma ¿adnego znaczenia, to
trzeba sobie wyraŸnie powiedzieæ.

Przepraszam, Panie Marsza³ku, ¿e wda³em siê
w polemikê, ale wydaje mi siê, ¿e trzeba sobie tu-
taj wyraŸnie powiedzieæ… Nie zgadzam siê rów-
nie¿ z tymi teoriami spiskowymi, które stale s¹
budowane. Nie ¿eby nie mo¿na by³o… One mog¹
byæ sobie prowadzone, tylko ¿e w nich tkwi jedno
niebezpieczeñstwo: one oddalaj¹ nas od ustalenia
prawdy, a przede wszystkim od wyci¹gniêcia w³a-
œciwych wniosków, dlatego ¿e jak bêdziemy takie
g³upstwa opowiadali, to nie wyci¹gniemy w³aœci-
wych wniosków i nie poprawimy spraw, które s¹
istotne. Chodzi tu mianowicie o niewykonywanie
procedur, prawdopodobnie, mieszanie procedur
cywilnych z wojskowymi, o ba³agan na pok³adzie,
gdzie kupê ludzi, nie wiadomo jeszcze dok³adnie
jakich, siê pl¹ta³o, coœ gada³o, ale nie wiadomo do
koñca co, mo¿e to zostanie ustalone… To wszyst-
ko razem jest kompromituj¹ce. To kompromituje
pañstwo polskie. Jak nie powiemy sobie tego wy-
raŸnie…

(Senator Ryszard Bender: Pan ubli¿a ludziom,
którzy byli w tym samolocie.)

Je¿eli sobie tego nie powiemy i nie wyci¹gniemy
z tego na przysz³oœæ wniosków dotycz¹cych prze-
wozów wa¿nych osób, ale i wniosków co do innych
procedur w pañstwie, nie zrobimy postêpu, bê-
dziemy tkwili w k³amstwie, bêdziemy mówili, ¿e
mamy doskona³ych lotników, ¿e wszystko by³o
dobrze, tylko Rosjanie nam zawinili i nast¹pi³a
katastrofa.

Otó¿ zwalanie wszystkiego, gdy nie mamy do
tego podstaw, na niedopatrzenia ze strony rosyj-
skiej jest przesad¹. Nie wiemy dok³adnie, jak to
by³o, ale to jest przesada, znowu jest umywanie
r¹k, które do niczego dobrego nie prowadzi. My
wiemy, jakie to by³o lotnisko, my widzimy tam od
razu na podstawie tego, co teraz jest wiadomo,
elementy bylejakoœci. Mo¿emy sobie powiedzieæ,
¿e tak to siê wydaje. Ale je¿eli my przypiszemy tu
winê, to nie zrobimy ¿adnego postêpu i bêdziemy
tkwili w k³amstwie i w mitach, które nie prowadz¹
nas w dobr¹ stronê.

Przeczytajcie sobie, Szanowni Koledzy, co pisze
„Newsweek”, co pisa³a „Polityka” tydzieñ temu.
Nie ¿eby ci dziennikarze byli geniuszami, ich wie-
dza materialna jest taka jak i nasza i prawdopo-
dobnie nie wiedz¹ nic wiêcej, ale maj¹ pewien dy-
stans, widz¹ to z dystansu, zapraszaj¹ specjali-
stów i to, jak mi siê wydaje, zrównowa¿onych, to
znaczy z ró¿nych stron, s³uchaj¹ opinii. I równie¿
temu nale¿y siê przygl¹daæ na tym etapie.
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A co do tego, co powiedzia³ pan minister, i tego,
co powiedzia³ pan zastêpca sekretarza…

(Senator Janusz Rachoñ: Prokuratora.)
…prokuratora generalnego, to budzi to zaufa-

nie, bo maj¹ dystans do sprawy, s¹ wywa¿eni,
ostro¿ni i delikatni. Ja mówiê mniej delikatnie,
dlatego ¿e to jest debata parlamentarna, ale chcê
nam wszystkim i sobie te¿ uœwiadomiæ, ¿e je¿eli my
nie podejdziemy na serio do procedur, nie zlikwi-
dujemy bylejakoœci i ró¿nych takich elementów,
które siê tam przewijaj¹ i s¹ widoczne, mimo ¿e œle-
dztwo jest dopiero w toku, to bêdziemy tkwili
w k³amstwie i czekaj¹ nas na ró¿nych polach nie-
potrzebne klêski i straty. Jak myœlê, to samo doty-
czy³o wypowiedzi tutaj zwi¹zanych z katastrofami
– to chyba pan senator Piotrowicz mówi³ – I£ 62.
Rzeczywiœcie by³y te audycje, ale wyjaœnienie tam
by³o jednak inne – oczywiœcie ja nie jestem specja-
list¹ – mianowicie te wyjaœnienia pokazywa³y, ¿e
nasze przedsiêbiorstwo lotnicze LOT z powodu o-
szczêdnoœci we wszystkich tych samolotach pozo-
stawia³o jeden lub dwa silniki, jak w tym feralnym,
ostatnim, nieremontowane ze wzglêdów oszczê-
dnoœci. I za ka¿dym razem trzeba sobie powiedzieæ
prawdê, przynajmniej w takiej postaci, w jakiej ona
jest nam obecnie znana.

Panie Marsza³ku, mówiê to w sposób mo¿e lek-
ko przerysowany, ale to dlatego, ¿e je¿eli bêdzie-
my tkwili w fikcji… Ale wydaje mi siê, ¿e tak nie
bêdzie, dlatego ¿e zarówno minister, jak i proku-
rator ostro¿nie ale wyraŸnie zmierzaj¹ w swoich
pracach do ustalenia prawdy.

(Senator Ryszard Bender: Bardziej prokurator
ni¿ minister.)

Musimy j¹ równie¿ uczciwie przyj¹æ.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ad vocem

mo¿na?)
Oczywiœcie nasza Izba jest izb¹ polityczn¹. Tu-

taj uprawiamy politykê, ale niestety propaganda
w niektórych wypowiedziach idzie za daleko, nie
s³u¿¹c prawdzie i postêpowi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan marsza³ek Romaszewski,

ad vocem.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Do wyst¹pienia pana senatora Wacha.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e cechuje go na-

miêtnoœæ bicia siê we w³asne piersi, nawet w spra-
wie I£-62. Bo je¿eli chodzi o I£-62 w roku 1998 ten
sam MAK, który certyfikuje samoloty, odmówi³
certyfikacji i by³a awantura na ca³¹ Rosjê. Tak ¿e

nie bijmy siê ju¿ przy ka¿dej okazji we w³asnej
piersi.

(Senator Ryszard Bender: Ad vocem, Panie
Marsza³ku.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja ju¿ piêtrowych ad vocem, Panie Profesorze…
(Senator Ryszard Bender: By³oby chyba bardzo

dobrze, gdyby pan nie tylko marsza³kowi,
wspó³koledze, ale i szeregowemu senatorowi po-
zwoli³ na ad vocem.

Ale pan senator ju¿…
(Senator Ryszard Bender: Ale ad vocem…)
Dobrze. Ad vocem, jeszcze 10 sekund.
(Senator Ryszard Bender: Tak.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Dobrze, mówiê.
Przykro mi, ¿e pan senator Wach mówi o krêce-

niu siê po samolocie.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale oni siê nie

krêcili, byli w innej czêœci.)
(Senator Leon Kieres: Ad vocem jest sprostowa-

niem.)
Jak to pewnie przykro w zaœwiatach s³yszeæ na-

szej kole¿ance Fetliñskiej, naszemu by³emu wice-
marsza³kowi Putrze. O jakim krêceniu i bieganiu
mowa, bo nie wymieni³ pan, którzy biegali…
A wiêc przypuszczalnie i oni, i nasz przewodni-
cz¹cy klubu, senator Zaj¹c.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale oni siê nie
krêcili, byli w innej czêœci.)

(Senator Leon Kieres: W³aœnie ad vocem jest
sprostowaniem.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Abgarowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator

Abgarowicz. Proszê bardzo.)
Dziêkujê raz jeszcze, Panie Marsza³ku.
Ten dramat wstrz¹sn¹³ nami wszystkimi, ka¿-

dy z nas bardzo to prze¿y³. Nie bêdê o tym mówi³,
bo to ci¹gle sprawa za bardzo osobista, intymna.

Chcê natomiast powiedzieæ, Panie Senatorze,
¿e to nas nie zwalnia z trzeŸwego patrzenia, a mo-
¿e w³aœnie szczególnie nak³ada obowi¹zek trzeŸ-
wego patrzenia na to zdarzenie i w³aœciwego usto-

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 czerwca 2010 r.
66 Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. (cd.)

(senator P. Wach)



sunkowania siê w kontekœcie tego, co siê dzieje
w kraju, do ca³ej sprawy.

Ja uwa¿am, ¿e to œledztwo toczy siê swoim tem-
pem i w sposób dobry. Nie wychodzi³em, jak pan,
z sali, kiedy siê mówi³o o czarnych skrzynkach,
które nigdy od momentu znalezienia przez pol-
skich prokuratorów nie wysz³y spod ich kontroli.
Zarówno przegrywanie, jak i zabezpieczanie,
opieczêtowanie w Rosji dzia³o siê zawsze z ich
udzia³em. A zatem kopie, które mamy, s¹ praw-
dziwe.

(Senator Ryszard Bender: Nie mog¹…)
A skrzynki trafi¹ tutaj z powrotem.
Chcê powiedzieæ, ¿e dobrze, ¿e to œledztwo siê

toczy. I mam pe³ne zaufanie do pracy pana mini-
stra Millera oraz pana prokuratora. Uwa¿am, ¿e
dzia³ania s¹ prowadzone starannie, z pe³n¹ uwa-
g¹, przy dobrej wspó³pracy z Rosjanami i z odpo-
wiedni¹ kontrol¹ w stosunku do nich.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e dla mnie ten materia³
jest wystarczaj¹cy i musimy umieæ spojrzeæ pra-
wdzie w oczy. Warunków do l¹dowania nie by³o.
Za³oga, wszyscy odpowiedzialni za to w samolo-
cie, o tym wiedzieli, nie tylko z wie¿y, ale te¿ od pi-
lotów Jaka, którzy informowali o jeszcze ciê¿-
szych warunkach: nie 400 m, a 200 m widoczno-
œci, 50 m w pionie, czyli piêciokrotnie poni¿ej do-
puszczalnych warunków l¹dowania, je¿eli idzie
o widocznoœæ poziom¹, i o 50% ni¿sz¹ ni¿ dopu-
szczalne warunki l¹dowania w pionie. Mimo to,
przy z³amaniu wszelkich procedur, samolot pod-
szed³ do l¹dowania. Ja tutaj nie chcê nikogo wi-
niæ, uwa¿am jednak, ¿e jest to dramatyczny po-
mnik polskiej nonszalancji i polskiej u³añskiej
fantazji.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Coœ takiego! Coœ
niesamowitego!)

Poniewa¿ z ca³¹ pewnoœci¹ o tej sytuacji wie-
dzia³ zarówno prezydent…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Skandal!)
…jak i…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Œledztwo jesz-

cze niezakoñczone, a pan wyra¿a takie opinie!)
…odpowiedzialni decydenci w kabinach VIP,

jak i piloci. Te procedury zosta³y z³amane z ca³¹
œwiadomoœci¹.

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Minister Miller powiedzia³, ¿e…)
Czy mo¿e pan…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze!)
Czy mo¿e pan usi¹œæ i pozwoliæ mi mówiæ?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze Abgarowicz, proszê o kontynuowanie.)
To jest mój pogl¹d. Dla mnie informacje na ten

temat s¹ wystarczaj¹ce, ¿eby taki pogl¹d wyci¹g-
n¹æ. I to jest nasz obowi¹zek…

(Senator Ryszard Bender: …pogl¹d!)

Panie Senatorze, mam do pana dwa s³owa. Pro-
szê mi nie przerywaæ. A pan za wielkimi s³owami
niech nie chowa swej ma³oœci.

(Senator Ryszard Bender: Pan chowa, i to wy-
soko).

Bo spojrzeæ prawdzie w oczy jest spraw¹ trud-
n¹, ale wa¿n¹, dlatego ¿e inaczej nie bêdziemy wy-
ci¹gali wniosków. Dzisiaj tak mi to wygl¹da.

Je¿eli œledztwo wyka¿e, ¿e sta³o siê inaczej, bê-
dê zadowolony. Niemniej jednak tak to jest, ¿e po-
dejmujemy ryzyko i, jak mówi³ pan marsza³ek, to
poczucie bezpieczeñstwa, jakie siê ma w tych wa-
runkach, bêd¹c pod opiek¹ s³u¿b, jest zbyt wiel-
kie i pope³niamy b³êdy. Nie chcê tutaj mówiæ o ¿a-
dnej winie, jeszcze raz chcê powiedzieæ, ale nie raz
w historii my, Polacy, tak robiliœmy. I to s¹ wnios-
ki, które trzeba wyci¹gn¹æ i trzeba dzia³aæ w inny
sposób.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ci¹g³e mówienie o winie
Rosjan, szczególnie w kontekœcie przes³ania pana
Jaros³awa Kaczyñskiego do przyjació³ Rosjan,
jest zastanawiaj¹ce, i to, ¿e pañstwo nie odcinacie
siê na przyk³ad od wypowiedzi pana Górskiego ani
takich wypowiedzi, w których mówi siê o winie
Tuska, o spiskach, o zamachach. Teraz, po spra-
wie taœm, mo¿e ju¿ nie o zamachach. To jak to
jest? O co tutaj chodzi? Czy rzeczywiœcie o zgodê,
czy o jak¹œ grê polityczn¹ i cynizm? Ja wiem, ¿e to,
co mówi³em, jest bolesne, mnie te¿ to bardzo boli,
ale tak to widzê i mam obowi¹zek powiedzieæ pra-
wdê. Dociekaæ prawdy, jakakolwiek by by³a, to nie
jest obelga. Rozumiem… W wielu pañstwa wypo-
wiedziach s³ysza³em g³êbok¹…

(Senator Ryszard Bender: Pan siê czepia Jaros-
³awa Kaczyñskiego, brata ofiary.)

…g³êbok¹ troskê i próbê dociekania… Pan Pio-
trowicz, który zna siê na procedurach prokura-
torskich, imponowa³ mi wiedz¹ i dociekaniem.
W moim przekonaniu, otrzymywa³ pe³ne, senso-
wne i kompetentne odpowiedzi. Jestem zadowo-
lony z tych pytañ. Nie jestem jednak przekonany,
Panie Senatorze Bender – pan pokrzykuje na
mnie ca³y czas – co do pana intencji.

(Senator Ryszard Bender: To pan krzyczy, ja siê
tylko broniê.)

Nie, ja tylko przemawiam.
Na tym chcê skoñczyæ, ale powiem jeszcze, ¿e

powinniœmy rozmawiaæ z wiêksz¹ przytomnoœci¹
i szacunkiem. Powinniœmy te¿ z wiêksz¹ przytom-
noœci¹ patrzeæ na to, co siê dzieje, i braæ pod uwa-
gê to, co jest nam tutaj przekazywane przez kom-
petentne osoby. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Bender.
(Senator Ryszard Bender: Cztery i pó³ minuty,

dziêkujê bardzo.)
Tak jest, Panie Senatorze.

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 czerwca 2010 r.
Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. (cd.) 67

(senator £. Abgarowicz)



Senator Ryszard Bender:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pragnê, abyœmy zwrócili uwagê na opinie Rosjan

o katastrofie, ale nie tych z krêgów rz¹dowych. Bêdê
czyta³: „Wbrew obietnicom œledztwo w sprawie ka-
tastrofy nie jest ani transparentne, ani dynamicz-
ne. Polska strona nie ma pe³nego i swobodnego do-
stêpu do dokumentów i zgromadzonych dowodów.
Obawiamysiêwiêc, ¿e œledztwonie jestprowadzone
we w³aœciwy sposób. Miêdzynarodowa komisja po-
winna powstaæ tu¿ po katastrofie. Nienaciskanie
w tej sprawie na rosyjskie w³adze by³o b³êdem pol-
skiego rz¹du. Obecnie nie wiemy, jakie dowody zni-
szczono, a które przetworzono tak, aby nic nie da³o
siê wykryæ”. To jest wypowiedŸ by³ego doradcy Puti-
na, Andrieja I³³arionowa, który oprócz W³adimira
Bukowskiego, Natalii Gorbaniewskiej oraz Wiktora
Fajnberga jest sygnatariuszem listu otwartego. Ten
ostatni dodaje: „Trudno siê pozbyæ wra¿enia, ¿e dla
rz¹du polskiego zbli¿enie z obecnymi w³adzami ro-
syjskimi jest wa¿niejsze ni¿ ustalenie prawdy w jed-
nej z najwiêkszych tragedii narodowych. Wydaje
siê, ¿e polscy przyjaciele wykazuj¹ siê pewn¹ nai-
wnoœci¹, zapominaj¹c, ¿e interesy obecnego kiero-
wnictwa na Kremlu i narodów s¹siaduj¹cych z Ro-
sj¹ pañstw nie s¹ zbie¿ne”.

Wiktor Suworow, autor g³oœnego „Lodo³ama-
cza”: „Okolicznoœci katastrofy powinna zbadaæ
miêdzynarodowa komisja, wtedy wszystkiego siê
dowiemy i spekulacje zostan¹ ukrócone”. „Mówiæ
o b³êdzie pilota to obelga. Widzia³em, jak 7 kwiet-
nia podchodzi³ i l¹dowa³ tym samolotem dowódca
za³ogi. To by³a koronkowa robota. Nawet nale¿y
powiedzieæ teraz rodzinom, kiedy oskar¿aj¹ pilo-
tów, ¿e to po prostu nieprawda. Ci piloci byli do-
skonale wyszkoleni” – stwierdzi³ pilot wojskowy
Aleksander Koroñczyk, który odnalaz³ god³o pre-
zydenckiego samolotu i przekaza³ je Polsce.
„Moim zdaniem sama decyzja o locie do Rosji by³a
niew³aœciwa i niebezpieczna. Wybór samolotu te¿
trzeba uznaæ za lekkomyœlny i niesprawiedliwy.
Dlaczego prezydent Polski podró¿uje sowieckim
samolotem? Jak mo¿na swoje bezpieczeñstwo od-
daæ w rêce nieprzychylnego pañstwa? Nie chcê
nawet mówiæ: wroga czy przeciwnika. Mo¿na mieæ
ró¿ny stosunek do Rosji, jednak z pewnoœci¹ nie
jest ona przyjacielem Polski. Pierwsz¹ reakcj¹ Ro-
sjanina na dowolne oœwiadczenie w³adz jest myœl
«w³adza k³amie». Gdy tylko us³yszy on, ¿e dosz³o
do nieszczêœliwego wypadku, rozbi³ siê samolot
z prezydentem Polski na pok³adzie, pierwsze,
o czym pomyœli, to bêdzie, ¿e ten samolot znisz-
czy³y, zestrzeli³y, do katastrofy doprowadzi³y w³a-
dze Rosji. Równie¿ z tego powodu powa¿nym,
obiektywnym wyjaœnieniem tej tragedii najbar-
dziej zainteresowana powinna byæ strona rosyj-
ska, o ile nie ponosi winy” – Jurij Felsztinski,
przyjaciel Aleksandra Litwinienki.

Wysoki Senacie, by³oby bardzo dobrze, choæ
jest to „Utopia” œwiêtego Tomasza Morusa, gdy-
byœmy powo³ali zespó³ obserwatorów w naszej Iz-
bie, w izbie refleksji, który obserwowa³by to, co siê
dzieje. To by³oby po dwóch, trzech senatorów
z ka¿dego klubu. Ale powtarzam: to jest utopia,
i nie chcê do niej przekonywaæ, bo daleko mi do ta-
lentu w materii, jak¹ w „Utopii” przedstawi³ œwiê-
ty Tomasz Morus… Skoñczy³em, dziêkujê.

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

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Informacja rz¹du na temat badania przyczyn

katastrofy samolotu TU-154 M. by³a byæ mo¿e wy-
czerpuj¹ca w zakresie przyczyn bezpoœrednich,
zaœ pojawiaj¹ siê poœrednie przyczyny tej kata-
strofy. Trzeba wspomnieæ, jak umiejêtnie zosta³y
sk³ócone nasze elity. Na uroczystoœci do Katynia
polskie elity pojecha³y w dwóch terminach:
7 kwietnia i 10 kwietnia. To ju¿ daje Polakom wie-
le do myœlenia. Te dwa terminy wyraŸnie sugeru-
j¹, ¿e jeœli chodzi o wa¿ne sprawy Polski, nie po-
trafimy, pomimo sporów, byæ jednoœci¹ i wystêpo-
waæ jako ca³oœæ narodu, dbaj¹c o interes naszego
pañstwa. Szkoda, ¿e tak siê sta³o.

Siedemdziesi¹ta rocznica ludobójstwa. Sprawê,
w zwi¹zku z któr¹ odbywa³y siê uroczystoœci, na
które pojecha³y nasze elity, po tej katastrofie pozna³
ca³y œwiat. Mo¿e to jest skutek tej katastrofy i spo-
wodowa³o to zaznajomienie siê ludnoœci na ca³ym
œwiecie z kwesti¹ ludobójstwa. Skutki tej katastro-
fy, o których w tej Izbie nie by³o mowy, s¹ bardzo
znacz¹ce. Otó¿ niektóre instytucje pañstwa zostaj¹
w pewien sposób przejête, zaw³aszczone w sposób
niedemokratyczny, nie wed³ug preferencji wybor-
czej, jaka by³a w wyborach. Niespodziewanie jedna
opcja polityczna przejmuje w³adzê w wielu, wielu
instytucjach pañstwa polskiego. Szkoda, ¿e tak siê
dzieje. Pañstwo polskie, Polacy ucierpi¹ przez to
i byæ mo¿e potrzeba bêdzie kilku lat, zanim wrócimy
na drogê demokracji. Jest pewne zachwianie ró-
wnowagi – trzeba to jasno powiedzieæ. Myœlê, ¿e Po-
lacy dostrzegaj¹ te problemy i ju¿ podczas nastêp-
nych wyborów zachowaj¹ siê godnie i odpowiednio,
zrozumiej¹, jakie s¹ przyczyny…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê powróciæ do tematu debaty, do rze-
czy. Zgodnie z regulaminem…)

Chcê podkreœliæ to, co powiedzia³ pan senator
Bisztyga, ¿e data 10 kwietnia jest znacz¹c¹ dat¹.
Obchodziliœmy dwudziestolecie demokracji
w Polsce. Tê demokracjê mieliœmy do 10 kwietnia.
Demokracja po 10 kwietnia jest ca³kiem inna, za-
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chwiana. Rozpocz¹³ siê nowy porz¹dek historycz-
ny w naszym pañstwie, zaœ powrót do tej demo-
kracji bêdzie trwa³ kilka lat. Myœlê, ¿e Polacy to
zrozumiej¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Karczewski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pamiêtam na dwanaœcie godzin przed kata-

strof¹ moj¹ d³ug¹ rozmowê z panem senatorem
Stanis³awem Zaj¹cem, póŸniej rozmowê z pani¹
senator Fetliñsk¹. Wtedy pierwszy raz by³em do
samego koñca na posiedzeniu tej Izby. Widzia³em,
jak pani marsza³ek Bochenek trzykrotnym ude-
rzeniem lask¹ marsza³kowsk¹ koñczy³a obrady.

(G³os z sali: Pierwszy raz?)
Pierwszy raz, tak, Panie Senatorze. Pan nigdy

nie by³ do koñca obrad, bo zawsze pan wychodzi…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie, do rzeczy. To nie jest przedmiot deba-
ty, naprawdê. Przepraszam bardzo obu panów se-
natorów, przepraszam…)

Czy pan marsza³ek zwraca uwagê mnie, czy pa-
nu senatorowi…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Obu panom
senatorom. Prosi³bym trzymaæ siê g³ównego te-
matu debaty.)

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Katastrofa, tragedia, trauma dla nas, dla ludzi,

którzy znali wielu z tych, którzy zginêli. Z ponad
dwudziestoma osobami by³em po imieniu. Szano-
wa³em wszystkich tam lec¹cych. Zgin¹³ kwiat pol-
skiej polityki. To jest dla nas olbrzymia strata.

Trzykrotnie prosiliœmy pana marsza³ka o to,
aby ta informacja rz¹du zosta³a przedstawiona
Wysokiej Izbie i bardzo dziêkujê panu mar-
sza³kowi, ¿e wreszcie zosta³o to umo¿liwione. De-
bata by³a niezwykle interesuj¹ca. Ja celowo
usiad³em w miejscu, w którym siedzia³ pan sena-
tor Zaj¹c. Ws³uchiwa³em siê i w pañstwa pyta-
nia, i w nasze pytania, a szczególnie uwa¿nie
ws³uchiwa³em siê w odpowiedzi. I sam sobie za-
dawa³em pytanie, czy komisje, prokuratorzy, ro-
syjscy prokuratorzy, polscy prokuratorzy, zdo³a-
j¹ wyjaœniæ wszystkie okolicznoœci i przyczyny tej
katastrofy. Tych pytañ jest bardzo wiele. Nie zga-
dzam siê z panem senatorem Wachem, który mó-
wi o tym, ¿eby nie zadawaæ wielu pytañ i odpo-
wiadaæ tylko na te zasadnicze, g³ówne. Ka¿de py-
tanie, ka¿da nasza w¹tpliwoœæ, ka¿da teza po-
winna byæ rozpatrzona i cieszê siê, ¿e prokurator

powiedzia³ to w³aœnie z tego miejsca. To jest bu-
duj¹ce, to jest krzepi¹ce. I ja tym bardziej jestem
zadowolony z tej debaty. Proste pytanie o sekcjê
zw³ok mo¿e wydawaæ siê nieistotne, mo¿e wyda-
waæ siê b³ahe w kontekœcie ca³ej katastrofy, ale
tak naprawdê jest bardzo istotne i bardzo wa¿ne.
Ka¿dy najdrobniejszy element samolotu mo¿e
byæ zbadany i to mo¿e przynieœæ w pewnym mo-
mencie nawet jakieœ zaskakuj¹ce rozstrzygniê-
cia. Potrzebna by³a ta debata, potrzebne by³y te
pytania, potrzebne by³y nawet i te emocje na sali,
chocia¿ momentami by³y chyba zbyt ¿ywe. Na-
szym obowi¹zkiem, obowi¹zkiem polityków,
a szczególnie obowi¹zkiem opozycji, jest zg³aszaæ
w¹tpliwoœci i wskazywaæ b³êdy.

Proszê pañstwa, je¿eli ja s³yszê, ¿e wszystko
jest dobrze, ¿e postêpowanie od samego pocz¹tku
jest prawid³owe, ¿e wspó³praca ze stron¹ rosyjsk¹
jest bardzo dobra, wrêcz idealna, to ja siê z tym nie
zgadzam, bo po prostu nie wierzê w œwiat idealny
i nie wierzê w to, ¿e jest tak równie¿ w tym przy-
padku. S¹ pewne zastrze¿enia, i to powa¿ne za-
strze¿enia.

Mamy g³ównie zastrze¿enie co do formy prowa-
dzenia œledztwa na podstawie konwencji chica-
gowskiej. Uwa¿amy, ¿e to powinno byæ inaczej
zrobione i mamy do tego prawo. Mamy do tego
prawo, o czym mówi³ pan senator Skorupa, a s³y-
sza³em w pañstwa komentarzach kpinê, widzia-
³em uœmiechy. Powiem tak, pan marsza³ek Komo-
rowski, wype³niaj¹cy obowi¹zki prezydenta,
3 maja na Placu Pi³sudskiego mówi³ o Konstytucji
3 Maja, mówi³ o tragedii, mówi³ o wypadku, mówi³
o katastrofie, mówi³ o tradycji, ale nie powiedzia³
nic o prezydencie, nie powiedzia³ nic o prezyden-
cie Lechu Kaczyñskim, który powinien staæ
w tamtym miejscu i prowadziæ tê uroczystoœæ.
Brakowa³o mi tego. Mówi³ jednoczeœnie o tym, ¿e
Polacy zdali egzamin, ¿e my wszyscy zdaliœmy eg-
zamin, ¿e zda³o go spo³eczeñstwo, harcerze, poli-
tycy, administracja, konstytucja.

Zaraz, zaraz, proszê pañstwa, a ja uwa¿am, ¿e
wiele elementów wymaga pewnej analizy, zasta-
nowienia, choæby na przyk³ad to, czy na pewno ta
konstytucja jest dobra. Ginie prezydent i ca³a
w³adza – bardzo s³usznie mówi³ o tym pan senator
Skorupa – przechodzi w rêce jednej opcji politycz-
nej. Pañstwo to w jakiœ sposób wykorzystujecie,
a nam siê to nie podoba, domagamy siê normalne-
go traktowania i mo¿emy zwróciæ uwagê równie¿
na te elementy konstytucji, które nie s¹ doskona-
³e. Byæ mo¿e w konstytucji jest potrzebny zapis
dotycz¹cy stanowiska wiceprezydenta, który jest
gwarantem utrzymania pewnej stabilnoœci polity-
cznej w wyniku wyborów powszechnych.

Pytañ jest bardzo wiele, jest ich olbrzymia licz-
ba. Jaszcze raz dziêkujê panu marsza³kowi za
umo¿liwienie podjêcia tej debaty, debaty momen-
tami trudnej, momentami agresywnej, ale na pew-
no bardzo potrzebnej. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê równie¿ nieobecnemu ju¿ ministrowi

spraw wewnêtrznych i administracji, panu Jerze-
mu Millerowi, za przedstawienie Senatowi infor-
macji na temat badania przyczyn katastrofy sa-
molotu Tu-154 M z dnia 10 kwietnia.

Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Poniewa¿ parê razy podkreœlono nieobecnoœæ

ministra Millera, pan marsza³ek tak¿e to podkreœ-
li³, chcê powiedzieæ, ¿e pan minister usprawiedli-
wi³ siê u mnie. Poszed³ na posiedzenie zespo³u zaj-
muj¹cego siê ochron¹ przeciwpowodziow¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Og³aszam przerwê do jutra, do œrody o godzinie

9.00 rano.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 37)

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 czerwca 2010 r.
70 Informacja rz¹du na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. (cd.)



(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Proszê bardzo, pan senator Zientarski. W jakiej

sprawie?
(Senator Piotr Zientarski: W sprawie formalnej.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Se-

natu wnoszê o rozpatrzenie punktów dziewi¹tego
i dziesi¹tego, to jest drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego i drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny, bezpoœrednio po pun-
kcie drugim, bez zmiany porz¹dku obrad.

Uzasadniam swój wniosek, tê proœbê tym, i¿
sprawozdawcy komisji, zarówno ja, jak i pan se-
nator sprawozdawca Kieres, s¹ cz³onkami Krajo-
wej Rady S¹downictwa i chcieliby uczestniczyæ
w dalszym ci¹gu w posiedzeniu Krajowej Rady
S¹downictwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
I zachodzi kolizja czasowa, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Czy s¹ jakieœ sprzeciwy wobec tego wniosku?

Nie ma.
W zwi¹zku z tym przejdziemy do tych drugich

czytañ po drugim punkcie porz¹dku obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 857, a sprawozdanie komisji – w druku
nr 857S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu

25 maja 2009 r. rozpatrzy³a w pierwszym czyta-
niu przedstawiony przez wnioskodawców projekt
ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka,
wprowadzi³a do niego poprawki i wnosi o przyjêcie
przez Senat za³¹czonego jednolitego projektu
ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesie-
nia tego projektu do Sejmu.

Wysoki Senacie! Ustawa o licencji syndyka we-
sz³a w ¿ycie 10 paŸdziernika 2007 r. Jej celem by³o
miêdzy innymi wprowadzenie ustawowych regu-
lacji w zakresie okreœlenia i weryfikacji kwalifika-
cji, którymi powinny legitymowaæ siê osoby upra-
wnione do sprawowania funkcji syndyka, nadzor-
cy s¹dowego lub zarz¹dcy.

Celem tej nowelizacji jest zwiêkszenie dostêp-
noœci do zawodu syndyka, miêdzy innymi przez
uproszczenie zasad sk³adania egzaminu dla osób
ubiegaj¹cych siê o licencjê syndyka oraz doprecy-
zowanie niektórych regulacji wskazanej ustawy
po ponad dwóch latach jej stosowania.

Art. 1 pkt 2 projektu ustawy proponuje dosto-
sowanie sposobu przeprowadzania egzaminu dla
osób ubiegaj¹cych siê o licencjê syndyka do roz-
wi¹zañ przyjêtych w odniesieniu do egzaminów
na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodo-
wych – adwokackich, radcowskich, notarialnych
– które przewiduj¹ jedynie egzaminy pisemne. Re-
alizacji tego za³o¿enia s³u¿¹ wprowadzone do
przywo³anej ustawy zmiany polegaj¹ce na rezyg-
nacji z czêœci ustnej egzaminu, jak równie¿ znie-
sienie punktacji ujemnej za udzielenie nieprawid-
³owych odpowiedzi. Wprowadzenie tej regulacji
zapewni zdaj¹cym przejrzystoœæ, równoœæ regu³,
poniewa¿ punkty ujemne nie s¹ stosowane w in-
nych egzaminach. Podobnie jak przy innych pi-
semnych egzaminach zawodowych, wprowadzo-
no obowi¹zek og³aszania do publicznej wiadomo-



œci wykazu tytu³ów prawnych oraz dodatkowo
wykazu zalecanej literatury, z których wybrane
stanowiæ bêd¹ podstawê opracowania pytañ te-
stowych na egzamin na licencjê syndyka. Wykaz
bêdzie ustalany przez ministra sprawiedliwoœci
po zasiêgniêciu opinii komisji przeprowadzaj¹cej
egzamin. Poniewa¿ egzamin na licencjê syndyka
odbywa siê kilka razy w roku, a wykaz ma byæ og-
³aszany przez ministra co do zasady raz w roku,
wprowadzono mo¿liwoœæ dokonania przezeñ
zmiany w og³oszonym wykazie nie póŸniej ni¿ na
trzy miesi¹ce przed wyznaczonym kolejnym ter-
minem egzaminu. Zmiany te dokonywane bêd¹
wy³¹cznie na wniosek komisji. Uzasadnieniem do
dokonania takich zmian przed egzaminem bêdzie
przede wszystkim zmiana stanu prawnego w za-
kresie przepisów objêtych egzaminem, która zais-
tnia³a ju¿ po og³oszeniu wykazu.

W projekcie ustawy obni¿ono tak¿e próg pun-
ktowy zdawalnoœci, przy egzaminie w formie te-
stu. Obecnie do otrzymania pozytywnego wyniku
niezbêdne jest uzyskanie stu szeœædziesiêciu
punktów, czyli 80% prawid³owych odpowiedzi.
W projekcie wprowadza siê limit szeœædziesiêciu
szeœciu punktów niezbêdnych do zdania egzami-
nu, czyli 66%, co wydaje siê wystarczaj¹cym pro-
giem. Wprowadzono te¿ zapis, i¿ prawid³owoœæ
odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie
zadañ problemowych ocenia siê wed³ug stanu
prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu zdawania egza-
minu. W celu zapewnienia prawid³owego dzia³a-
nia komisji egzaminacyjnej wprowadzono tak¿e
funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego komisji, któ-
ry bêdzie upowa¿niony do wykonywania czynno-
œci przewodnicz¹cego komisji podczas jego nieo-
becnoœci. Dla zapewnienia sprawnego dzia³ania
zespo³u do przygotowania pytañ i zadañ proble-
mowych na egzamin wprowadzono funkcjê prze-
wodnicz¹cego zespo³u.

Jednoczeœnie, wobec zmiany treœci art. 11
ustawy o licencji syndyka dokonanej ustaw¹
z 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê, nieza-
sadne wydaje siê ¿¹danie z³o¿enia przez kandyda-
ta informacji o osobie z Krajowego Rejestru Kar-
nego. Kandydat winien w tym zakresie z³o¿yæ oœ-
wiadczenie, ¿e nie by³ karany za przestêpstwo lub
przestêpstwo skarbowe. Zaproponowana noweli-
zacja pozwoli zatem usprawniæ to postêpowanie
poprzez wyraŸne wskazanie w art. 10 ust. 2 usta-
wy o licencji syndyka wszystkich dokumentów
i oœwiadczeñ, jakie wnioskodawca winien przed-
stawiæ organowi prowadz¹cemu postêpowanie.

Dodatkowo w art. 17 ustawy o licencji syndyka
zaproponowano dodanie ust. 3a przewiduj¹cego
obowi¹zek publikacji przez ministra sprawiedli-
woœci w Biuletynie Informacji Publicznej listy
osób posiadaj¹cych licencjê syndyka z wy³¹cze-

niem daty i miejsca urodzenia oraz numeru PE-
SEL. Rozwi¹zanie to pozwoli zapewniæ dostêp za-
interesowanym do informacji publicznej, jak¹
niew¹tpliwie stanowi¹: imiê i nazwisko, adres ko-
respondencyjny, numer i data wydania licencji
syndyka, a tak¿e informacja o zawieszeniu praw
wynikaj¹cych z licencji osób uprawnionych do
sprawowania funkcji w postêpowaniach upad³o-
œciowych i naprawczych.

Bardzo istotna zmiana dotyczy art. 1 pkt 6 pro-
jektu ustawy, zmieniaj¹cego art. 25 ustawy o li-
cencji syndyka, bowiem przewidziano tam prze-
d³u¿enie o osiemnaœcie miesiêcy okresu przejœcio-
wego, w którym osoby pe³ni¹ce funkcje syndyka
na podstawie dotychczasowych przepisów zawar-
tych w rozporz¹dzeniu ministra sprawiedliwoœci
posiadaj¹ uprawnienie do dalszego sprawowania
funkcji w postêpowaniu upad³oœciowym i napraw-
czym bez koniecznoœci uzyskania licencji syndy-
ka. Te dodatkowe osiemnaœcie miesiêcy pozwoli na
przeprowadzenie wystarczaj¹cej liczby egzami-
nów, które z³o¿y z wynikiem pozytywnym odpowie-
dnio du¿a liczba osób, tak aby nie powsta³y zagro-
¿enia dla prawid³owego prowadzenia postêpowañ
upad³oœciowych i naprawczych. Jednoczeœnie za-
chowana zostanie idea weryfikacji poprzez egza-
min kwalifikacji ka¿dego kandydata do uzyskania
licencji syndyka. Zgodnie z art. 25 ust. 2 jest to nie-
zbêdne z uwagi na pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci in-
terpretacyjne dotycz¹ce mo¿liwoœci dalszego
pe³nienia funkcji syndyka przez osoby powo³ane
w okresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, po jego
zakoñczeniu. Nowelizacja ma zatem we wskaza-
nym zakresie s³u¿yæ zachowaniu ci¹g³oœci trwa-
j¹cych postêpowañ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e równie¿ wnioskodawcy upo-
wa¿nili do ich reprezentowania pana senatora
Piotra Zientarskiego.

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pocz¹tkowo nie chcia³em pytaæ, ale podkreœ-

lam, ¿e pan senator sprawozdawca zdenerwowa³
mnie stwierdzeniem, i¿ podstaw¹ do likwidacji
punktów ujemnych by³ fakt niestosowania ich
w innych tego rodzaju egzaminach. Przede wszys-
tkim pozwolê sobie stwierdziæ, ¿e to nieprawda,
bo na egzaminie na prawo jazdy s¹ punkty ujem-
ne. Mo¿na wszystko wiedzieæ, z wyj¹tkiem kilku
rzeczy, których siê nie wie… Za dobrych czasów,
przedwojennych, nie powiem, socjalistycznych,
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to, ¿e siê pope³ni³o trzy b³êdy ortograficzne, prze-
kreœla³o wynik egzaminu maturalnego, nawet jeœ-
li siê mia³o doskona³¹ znajomoœæ Mickiewicza.

Ale wrócê do sprawy syndyka, osoby, która ma
olbrzymi¹ w³adzê gospodarcz¹, czasem nad ol-
brzymim maj¹tkiem. Czy jest dostateczne uzasa-
dnienie, ¿eby rezygnowaæ z punktów ujemnych?
Chodzi o niewiedzê syndyka w przypadku pode-
jmowania wa¿nych decyzji gospodarczych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Mam pytanie. Czy pan senator sprawozdawca

wie, jaka jest w tej chwili dynamika wzrostu czy
spadku liczby og³oszeñ upad³oœci, bowiem to li-
mituje potrzeby, jeœli chodzi o liczbê nowych syn-
dyków. Czy pan senator by³by uprzejmy odpowie-
dzieæ na to pytanie? To jest pytanie pierwsze.

I drugie pytanie. Czy pan senator móg³by po-
daæ, ilu syndyków dotychczas zda³o egzamin? Bo
go³os³owne stwierdzenie, ¿e to zapewni odpowied-
ni¹ liczbê… A mo¿e ta liczba jest ju¿ odpowiednia?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan jest równie¿ inicjatorem

tej ustawy, w zwi¹zku z tym mam takie pytanie.
Podczas swojego sprawozdania powiedzia³ pan,
¿e zostaje zmniejszona liczba punktów, które
trzeba zdobyæ, ¿eby uzyskaæ licencjê syndyka.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, jaka by³a wasza argu-
mentacja za tym, ¿eby obni¿yæ ten próg. Tak jak
powiedzia³ pan profesor Massalski, kwestia wy-
magañ wobec syndyka, jego odpowiedzialnoœci…
To wskazuje na to, ¿e ta wiedza powinna byæ jak
najlepiej sprawdzana i adekwatna do tego, co on
bêdzie robi³. W zwi¹zku z tym pytam, sk¹d inicja-
tywa, ¿eby obni¿yæ ten próg do 66 %?

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

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Rulew-

skiego. Chodzi o rezygnacjê z ujemnych punktów.
Panie Senatorze, tu chodzi o kompleksowoœæ,

o systemowoœæ w zwi¹zku z egzaminami prawni-
czymi. W ramach egzaminów prawniczych tak
w³aœnie jest. Chodzi o to, ¿eby te egzaminy by³y, ¿e
tak powiem, w tym systemie.

(SenatorJanRulewski:Ale to jest gospodarczy…)
To by³o ju¿ wczeœniej…
Co do pytania pana senatora Massalskiego

o liczbê postêpowañ upad³oœciowych, to myœlê,
¿e na to pytanie odpowie pan minister, mo¿e on
bêdzie bardziej zorientowany. Ja z kolei wiem,
jak wygl¹da zdawalnoœæ tych egzaminów. Infor-
mujê, ¿e z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci
wynika, i¿ do chwili obecnej – w 2008 r. przepro-
wadzono dwa egzaminy dla osób ubiegaj¹cych
siê o licencjê syndyka, zaœ w 2009 r. przeprowa-
dzono trzy – do egzaminów przyst¹pi³o jedynie
trzysta trzydzieœci szeœæ osób. Spoœród nich sto
czterdzieœci osiem osób uzyska³o wynik pozyty-
wny, zaœ licencjê syndyka przyznano na razie stu
dwudziestu piêciu osobom. Jeszcze nie wszyst-
kie wyst¹pi³y o nadanie licencji. Szacuje siê, ¿e
niezbêdne minimum potrzebne do, ¿e tak po-
wiem, obs³u¿enia postêpowañ, to piêciuset syn-
dyków. To jest minimum.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Dajczaka,
to by³y zarzuty, ¿e ten próg by³ zbyt wysoki. 66 %
to nie jest ma³o, równie¿ w porównaniu z innymi
egzaminami, innymi pu³apami. Myœlê, ¿e pozo-
staje tak¿e kwestia trudnoœci pytañ – bo to te¿ jest
bardzo istotna sprawa – poziomu tych pytañ, a nie
tylko samego progu. W ka¿dym razie uznano, ¿e
zbyt du¿o osób nie zdaje, a s¹ to doœwiadczeni
syndycy, z wieloletni¹ praktyk¹. St¹d te¿ ta pro-
pozycja.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Dziêkujê bardzo.
Kolego Sprawozdawco, mam dwa pytania. Syn-

dyk mo¿e otrzymaæ wysokie nagrody pieniê¿ne za
sprawnie prowadzon¹ dzia³alnoœæ.

Moje pytanie jest takie. Czy odpowiada on rów-
nie¿ osobiœcie pod wzglêdem finansowym za po-
pe³nione b³êdy? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W interesie syndyka le¿y jak
najd³u¿sze prowadzenie postêpowania upad³o-
œciowego. Czy w tych zapisach, w tej nowelizacji
dotycz¹cej licencji syndyka jest mowa o jakichœ
barierach czy mo¿liwoœciach, jeœli chodzi o prze-
ciwdzia³anie takim praktykom, które s¹ niekorzy-
stne dla wierzycieli, dla masy upad³oœciowej itd.?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Massalski, proszê bardzo.
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Senator Adam Massalski:

Ja mam takie pytanie. Czy komisja rozwa¿a³a
podczas obrad tak¹ kwestiê, ¿e dotychczas nie by-
³o konieczne wykazanie trzyletniego okresu za-
rz¹dzania przedsiêbiorstwem, lecz jedynie zareje-
strowanie dzia³alnoœci gospodarczej? Czy to nie
jest wa¿ny problem, jeœli chodzi o kwalifikowanie
na syndyka? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Racho-

nia. Kwestia, o któr¹ pan pyta, nie jest przedmio-
tem tej nowelizacji. Poza tym ani w ustawie, ani
w nowelizacji nie mówi siê o procedurze zwi¹zanej
ze sprawowaniem funkcji syndyka. Mówi siê tu
o licencjach. Odpowiadaj¹c wprost na pana pyta-
nie, powiem, ¿e musimy zdawaæ sobie sprawê, i¿
syndyk jest nadzorowany przez s¹d, przez sêdzie-
go komisarza, który odpowiada zarówno za dzia-
³ania syndyka, jak i za, ¿e tak powiem, szybkoœæ
czy d³ugoœæ postêpowania. To s¹ procedury cywil-
ne niezwi¹zane z istot¹ ustawy o licencji.

(Senator Janusz Rachoñ: A odpowiedzialnoœæ
finansowa?)

No, odpowiedzialnoœæ finansowa…
(Senator Janusz Rachoñ: Te¿ nie odpowiada?)
(Senator Leon Kieres: Na zasadach ogólnych.)
Tak, na zasadach ogólnych. Nie ma specjalnej

odpowiedzialnoœci, jeœli zostanie wykazane, ¿e
syndyk pope³ni³ przestêpstwo albo ra¿¹ce nie-
dbalstwo itd.

Kwestia zatrudnienia, kryteriów kwalifikacyj-
nych… Nie przygl¹daliœmy siê bli¿ej temu na po-
siedzeniu komisji. Faktycznie, nie jest to stricte
zawód prawniczy. Jest to w³aœciwie taki zawód
quasi-mened¿erski i zdajemy sobie sprawê, ¿e ta-
ka praktyka powinna byæ. Nie jest to przedmiotem
tej nowelizacji. Tak to po prostu zosta³o zapisane
w ustawie i dlatego te¿ nie by³o to przedmiotem
dyskusji na posiedzeniu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, nie zadowoli³a mnie pañ-

ska odpowiedŸ, zw³aszcza w kontekœcie wypowiedzi
pana Dobrzyñskiego i pana senatora Cichonia…

(Senator Janusz Rachoñ: Rachonia.)
…Rachonia. W tej nowelizacji widaæ wyraŸnie

ró¿nicê…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê o pytanie. Pañskie poprzednie pytanie
nie by³o w³aœciwie pytaniem, tak ¿e niech pan za-
da pytanie.)

By³o pytaniem. By³o pytaniem o to, dlaczego – i to
powtarzam – minimalizacji wymagañ egzaminacyj-
nych towarzyszy zwiêkszenie i wyraŸne podkreœlenie
znaczenia funkcji syndyka, który jest samoistnym
organem gospodarczym w upad³ym przedsiêbior-
stwie. Zatem w moim przekonaniu wymagania…

I tu jest pytanie, czy nie nale¿a³oby nawet pod-
nieœæ wymagañ, skoro jest on jedynym organem
w przedsiêbiorstwie… On ma nad sob¹ tylko sê-
dziego komisarza, ale sêdzia komisarz nie jest or-
ganem gospodarczym.

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Konkretne pytanie: dlaczego minimalizuje siê

wymagania w stosunku do osób, wobec których
te wymagania s¹ szczególne, jedynow³adcze?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, absolutnie to nie jest minima-

lizowanie kwalifikacji, tak nie mo¿na powiedzieæ.
Trzeba zaœ przyznaæ, ¿e celem tej nowelizacji, tak
jak i wielu innych nowelizacji zwi¹zanych z egza-
minami prawniczymi, jest zwiêkszenie dostêpno-
œci zawodu syndyka.

(Senator Jan Rulewski: Bez egzaminu?)
No nie…
(Senator Jan Rulewski: Og³oszenie prasowe…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, ma pan jeszcze jakieœ pytania? To niech pan
siê zg³osi.)

Panie Senatorze, dbam… Chodzi o to, ¿eby je-
dnak poziom kwalifikacji by³ odpowiedni.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Massalski.
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Ja mam takie pytanie do pana senatora spra-

wozdawcy: chcemy mieæ du¿o syndyków czy do-
brych syndyków? Przepraszam.

Senator Piotr Zientarski:
Nie, nie. Chcemy mieæ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.)
…dobrych syndyków i odpowiedni¹ ich liczbê.

Przecie¿ to, ¿e ktoœ ma licencjê, nie oznacza, ¿e bê-
dzie powo³any. Chodzi o to, ¿eby s¹d te¿ mia³ mo¿-
liwoœæ wyboru syndyka.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os w tej

sprawie? Pan minister Wrona.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Inicjatywa, która jest przedmiotem dzisiejszych

obrad,mo¿emieæbardzodu¿e znaczeniewsytuacji,
gdy jest zapotrzebowanie na oko³o piêciuset no-
wych syndyków. Takie s¹ szacunki Departamentu
S¹dów Powszechnych, mówi³ o tym zreszt¹ pan se-
nator przewodnicz¹cy. Ja zaœ do dzisiaj podpisa³em
sto siedemdziesi¹t szeœæ decyzji administracyjnych
przyznaj¹cych licencjê syndyka. Oczywiœcie nie
wszyscy ci syndycy pracuj¹, poniewa¿ musi up³y-
n¹æ czas potrzebny na utworzenie zaplecza, musi
byæ im wrêczona decyzja, upowa¿niony przez mini-
straprezess¹duprzyjmujeodnichœlubowanie ido-
piero wtedy mog¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ. Tak ¿e tak
dzisiaj wygl¹da sytuacja i muszê przyznaæ, ¿e zde-
cydowanie poprawi³a siê w porównaniu z naszymi
pierwszymi doœwiadczeniami. Mam dane, doœæ
szczegó³owe, o zdawalnoœci odnosz¹ce siê do wszy-
stkich edycji egzaminów od pocz¹tku obowi¹zywa-
nia ustawy z 2007 r. Dla przyk³adu powiem, ¿e
w maju 2008 r. na dwadzieœcia osiem osób przystê-
puj¹cych do egzaminu tylko piêæ osób zda³o ca³y eg-
zamin, czyli wyniki by³y dramatycznie niskie.

Teraz historycznie mo¿e dwa s³owa… Pan senator
Rulewski zada³ pytanie, czy nie nale¿a³oby jeszcze
podwy¿szaæ wymogów, zamiast je obni¿aæ. Nie po-
strzegamy tego jako ruchu w kierunku obni¿ania
wymogów, chodzi tylko o uproszczenie i ujednolice-
nie procedury. Tak naprawdê punkt ciê¿koœci trzeba
przesun¹ænatreœæ tychpytañ–czyonebêd¹trudne,
czy ³atwe. Ja przypomnê, ¿e jest nie tylko test, ale ró-
wnie¿ zadanie problemowe do rozwi¹zania, wiêc
trzeba siê bêdzie wykazaæ inteligencj¹, myœleniem,
rozumowaniem, trzeba bêdzie pokazaæ swoj¹ kon-
cepcjê zarz¹du maj¹tkiem. Chcê powiedzieæ, ¿e li-
cencja jest wydawana nie tylko na podstawie zdane-
go egzaminu, ale i po spe³nieniu wielu innych wa-
runków okreœlonych w art. 3. Miêdzy innymi trzeba
mieæ trzyletni¹ praktykê przy zarz¹dzie maj¹tkiem
w ci¹gu ostatnich piêtnastu lat przed z³o¿eniem
wniosku o wpis. Do dzisiaj dwieœcie dwadzieœcia
dziewiêæ osób z³o¿y³o z wynikiem pozytywnym egza-
min, a tylko sto siedemdziesi¹t szeœæ zosta³o wpisa-
nych… Wszystko wskazuje na to, ¿e kilkadziesi¹t
osób,które zda³oegzamin,nie z³o¿y³ownioskudlate-
go, ¿e nie spe³ni³o któregoœ z innych warunków.
Z naszych szacunków wynika, ¿e chodzi w³aœnie

o nale¿yt¹ praktykê, trzyletni¹ praktykê przy za-
rz¹dzie maj¹tkiem. A wiêc nie tylko egzamin.

Ale historycznie… Tu nawi¹¿ê do kwestii, o któ-
rej mówi³ pan senator Rulewski. Wysoki Senacie,
proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawa z 15 czer-
wca 2007 r., na podstawie której pierwszy egzamin
by³ przeprowadzony 16 maja 2008 r., obowi¹zuje
stosunkowo krótko. Mieliœmy prawo, a nawet obo-
wi¹zek, zebraæ doœwiadczenia i wnioski wynika-
j¹ce z tego krótkiego, ale jednak paroletniego okre-
su obowi¹zywania. Jeœli chodzi o poprzedni¹ regu-
lacjê, to by³o to rozporz¹dzenie. Nie by³o ustawy
i nie by³o ¿adnego egzaminu. Ta ustawa, muszê
przyznaæ – wskazuj¹ na to nasze doœwiadczenia –
wyœrubowa³a to niezwykle mocno i w sposób kom-
pletnie niezharmonizowany, co zreszt¹ by³o ju¿
podkreœlane przez pana przewodnicz¹cego Zien-
tarskiego, z innymi przepisami dotycz¹cymi egza-
minów w obrêbie szeroko rozumianych zawodów
prawniczych lub zwi¹zanych ze stosowaniem pra-
wa. St¹d wniosek taki, ¿e trzeba znaleŸæ w³aœciw¹
formu³ê. Dzia³ania prowadz¹ce od rozporz¹dzenia
do tej ustawy w pierwotnej wersji troszeczkê przy-
pomina³y taki ruch od œciany do œciany, od skraj-
noœci do skrajnoœci. Z tego powodu te zmiany,
w mojej opinii, nale¿a³oby oceniæ pozytywnie.

Minister sprawiedliwoœci ustosunkowa³ siê do
tego projektu, przekazuj¹c swoj¹ opiniê przewo-
dnicz¹cemu komisji, panu senatorowi Zientar-
skiemu. Ta opinia by³a pozytywna. Z tego wzglêdu
pozwalam sobie wobec Wysokiej Izby wyraziæ
poparcie dla tego projektu. Nie podzielam obaw,
¿e nagle oka¿e siê, i¿ bêdziemy mieli do czynienia
z nieprofesjonalnymi syndykami.

Na marginesie opowiem mo¿e jeszcze jedn¹ hi-
storiê. Ministerstwo nie da³o siê namówiæ i nie
przyjê³o postulatów, które doœæ licznie p³ynê³y od
czêœci œrodowiska osób wykonuj¹cych zawód syn-
dyka, o tym, ¿eby ci o najd³u¿szej praktyce, ci, któ-
rzy ju¿ ileœ lat pracuj¹, zostali zwolnieni… Chodzi-
³o o to, ¿eby przyj¹æ jakieœ kryterium, aby oni
w ogóle nie podlegali obowi¹zkowi egzaminu i aby
w zwi¹zku z tym wykonywali ten zawód do koñca
¿ycia tylko na podstawie wpisu okreœlonego w roz-
porz¹dzeniu. Nie zgodziliœmy siê na to. Na spotka-
niach to by³ g³ówny postulat. Teraz ten postulat
praktycznie ju¿ nie istnieje, bo polityka ministra
sprawiedliwoœci by³a bardzo konsekwentna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
S¹ pytania, tak? Dobrze. Ja zadam pierwsze.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, czy mo¿e pan powiedzieæ, mi-

mo ¿e to nie jest w pañskim resorcie, jaka jest zda-
walnoœæ egzaminów na cz³onków rad nadzor-
czych?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku, nie mam teraz tych danych
przy sobie, tak ¿e…

(Senator Piotr Zientarski: Minister skarbu.)
(G³osy z sali: Minister skarbu.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Wiem, ¿e to jest

minister skarbu. To by³o pytanie retoryczne, Pa-
nie Ministrze.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w³aœciwie ju¿ pan udzieli³ od-

powiedzi na pytanie, które chcia³em zadaæ. Cho-
dzi³o mi o stanowisko rz¹du. Rozumiem, ¿e jest
akceptacja dla obni¿enia wymogów, o których
mówi³ pan senator Rulewski. Ja siê jednak bojê,
¿e trochê stawiamy sprawê na g³owie. Jest prze-
cie¿ wiele dziedzin ¿ycia, gdzie natychmiast po-
trzeba specjalistów. Czy bêdziemy to uzupe³niali
w ten sposób, ¿e bêdziemy obni¿ali wymagania?
Myœlê, ¿e to jest trochê niezrozumia³y i niebezpie-
czny kierunek. Obawiam siê te¿ – mówi³ o tym pan
senator Rulewski – ¿e jeœli rz¹d to akceptuje, to…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Rozumiem.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pytanie.)
Pan minister odpowiedzia³ mi na pytanie, ja

chcia³em tylko wyraziæ swoj¹ opiniê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ale to nie w tym miejscu pan wyjaœnia.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo,

Panie Marsza³ku.)
Pan minister ma wyjaœniaæ, a nie pan. Pan za-

daje pytania.
Pan senator Gogacz.
Pan senator Cichoñ siê zg³asza³? Zg³asza³ siê.

Dobrze.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, ja mimo wszystko jeszcze raz,

mo¿e w innym troszeczkê aspekcie, odniosê siê do
tego samego problemu. Proszê nam powiedzieæ,
proszê mnie powiedzieæ, czy potrzeba a¿ noweli-
zacji ustawy, ustawy zwyk³ej, aby zrezygnowaæ
z egzaminu ustnego, egzaminu, który ma wiêcej
funkcji i celów ni¿ egzamin pisemny. Có¿ z³ego
sta³oby siê, gdybyœmy pozostawili egzamin ust-
ny? Czy samorz¹d syndyków poniós³by jakieœ

szkody itd.? Pañstwo w uzasadnieniu do noweli-
zacji powo³ujecie siê na argument analogii, mia-
nowicie przywo³ujecie zawody stricte prawnicze,
adwokackie itd., itd. Wydaje siê jednak, ¿e samo-
rz¹d syndyków jest troszeczkê innym samo-
rz¹dem.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pytanie. Ma pan jeszcze pytanie? To niech
pan…)

I w³aœnie pytanie: czy potrzeba a¿ nowelizacji,
a¿eby byæ mo¿e zapobiec jakiemuœ z³u, które
mog³oby siê wydarzyæ? Czy nie mo¿na by³oby po-
zostawiæ egzaminu i pisemnego, i ustnego? Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, czy nie powinna byæ w³aœciwa

inna droga? Mo¿e zamiast zmieniaæ liczbê pun-
któw, od których uzyskania zale¿y zakwalifikowa-
nie do grupy licencjonowanych syndyków, ustaliæ
odpowiednie pytania? Przecie¿ kwestia udzielenia
w³aœciwych odpowiedzi zale¿y w du¿ej mierze od
stopnia ich trudnoœci i praktycznoœci dla wykony-
wania zawodu syndyka.

Druga sprawa. Czy rzeczywiœcie warto rezygno-
waæ z czêœci ustnej egzaminu, skoro wiadomo, ¿e
syndyk to jest cz³owiek, który musi mieæ kontakt
z ludŸmi, i z d³u¿nikami, i z wierzycielami, i z inny-
mi stronami postêpowania? Czy my nie idziemy
w z³ym kierunku? Jest coraz wiêcej zawodów, dzie-
dzin, w których rezygnuje siê z egzaminów ust-
nych, czyli z ocenienia sposobu bycia kandydata,
jego kontaktu z ludŸmi, a w efekcie mamy potem
lekarzy, którzy s¹ gburowaci i nie chc¹ rozmawiaæ
z pacjentami, mamy adwokatów, którzy nie potra-
fi¹ rozmawiaæ z klientami… (weso³oœæ na sali) …i
tym podobne przypadki, zupe³nie chorobliwe.
W tym kierunku zmierza moje pytanie. Czy nie by-
³aby sensowna zmiana pytañ, a nie to, co siê pro-
ponuje, czyli zmiana punktowania odpowiedzi?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Ja chcia³bym ponowiæ moje pytanie, bo pan se-

nator sprawozdawca nie udzieli³ na nie odpowie-
dzi. Jak wygl¹da dynamika, jeœli chodzi o obecnie
og³oszone upad³oœci w Polsce, w porównaniu do
roku 2008 i roku 2009? Czy siê ona zwiêksza, czy
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zmniejsza? Czy rzeczywiœcie jest koniecznoœæ tak
gwa³townego zwiêkszenia liczby syndyków?

I pytanie mo¿e bardziej retoryczne, ale myœlê,
¿e dobrze siê stanie, je¿eli pan minister wyartyku-
³uje to osobiœcie. Ile postêpowañ mo¿e prowadziæ
syndyk równoczeœnie? Dziêkujê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, wspomnia³ pan o potrzebie

zwiêkszenia liczby syndyków o piêciuset. Czy po-
trzebnych jest piêciuset syndyków dodatkowo
rocznie, czy w ogóle potrzebnych jest piêciuset
syndyków? Dla mnie nie jest to jasne. Dziêkujê
bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Mo¿na. Tak?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Je¿eli chodzi o zapotrzebowanie, to jest ono

oparte na szacunkach dotycz¹cych praktyki
w dziedzinie upad³oœci prowadzonych przez De-
partament S¹dów Powszechnych. W 2009 r. s¹dy
og³osi³y ponad szeœæset nowych upad³oœci i by³a
to liczba, nie pamiêtam, ile to by³o w procentach,
ale w doœæ istotny sposób wiêksza, ni¿ kszta³to-
wa³o siê to w poprzednich latach, czyli jest to je-
dnak jakaœ istotna dynamika. Ocena ta by³a opar-
ta miêdzy innymi na podstawie analizy liczby
upad³oœci. Piêæset to jest bezpieczna liczba. Oczy-
wiœcie, Panie Marsza³ku, chodzi tu o docelow¹ li-
czbê syndyków wykonuj¹cych zawód, tak¹, która
jest konieczna jako minimum, ¿eby by³o bezpiecz-
nie, ¿eby nie dosz³o do sytuacji, w której by nam
brakowa³o syndyków. Chodzi oczywiœcie o syndy-
ków wykwalifikowanych, tych, którzy przejd¹
przez procedurê egzaminacyjn¹ i zostan¹ wpisani
na zasadach zawartych w ustawie z 2007 r., bo
wszyscy ci, którzy prowadzili i prowadz¹ swoj¹
praktykê na podstawie rozporz¹dzenia z 1998 r.,
utrac¹ swoje uprawnienia. Wtedy, po tej dacie zo-
stan¹ wy³¹cznie ci syndycy, którzy przeszli przez
procedurê egzaminacyjn¹. Nikt inny nie bêdzie
móg³ wykonywaæ tych czynnoœci, na nowo byæ po-
wo³any, bo oczywiœcie ci, którzy rozpoczêli prowa-
dzenie upad³oœci, bêd¹ mogli to robiæ dalej.

Syndyk dzia³a oczywiœcie pod nadzorem sê-
dziego komisarza i to sêdzia komisarz decyduje
o tym, czy mo¿e on skutecznie prowadziæ dan¹
sprawê. Je¿eli jej nie prowadzi, to oczywiœcie sê-
dzia komisarz mo¿e doprowadziæ do jego odwo³a-

nia, ale ma tak¿e inne mo¿liwoœci dyscyplinowa-
nia, na przyk³ad upomnienie, wezwanie do napra-
wienia pewnych zaniedbañ. Gdyby to nie poskut-
kowa³o, to dysponuje mo¿liwoœci¹ wymierzenia
mu kary do 30 tysiêcy z³ za zaniedbanie. Oczywi-
œcie mo¿e to byæ powtarzane. Na podstawie tych
przepisów, praktyki upad³oœciowej i liczby oraz
dynamiki spraw upad³oœciowych oszacowano li-
czbê potrzebnych syndyków, czyli piêciuset.

Je¿eli chodzi o zdawalnoœæ, to ostatnio sytua-
cja siê troszeczkê poprawi³a. Niemniej jednak zo-
sta³o tylko kilka miesiêcy do up³ywu tego okresu
i dlatego istnieje powa¿na obawa, wrêcz grani-
cz¹ca z pewnoœci¹, ¿e w niektórych sprawach
mog³yby pojawiæ siê pewne k³opoty z uzyskaniem
syndyka, który mia³by odpowiednio du¿o czasu
i móg³by siê zaanga¿owaæ w tê sprawê, bo nie
by³by zaanga¿owany w inne sprawy.

Kwestia egzaminuustnego,bowœródpytañpoja-
wi³a siê proœba o g³êbsze uzasadnienie tej rezygna-
cji. Rzeczywiœcie ja siê powo³ywa³em g³ównie na po-
trzebê pewnego ujednolicania rozwi¹zañ i nietwo-
rzenia regu³ jakichœ zupe³nie szczególnych, ca³ko-
wicie odbiegaj¹cych od innych regulacji w obszarze
sprawdzania wiadomoœci, wiedzy, umiejêtnoœci po-
trzebnych do wykonywania szeroko rozumianych
zawodów prawniczych. S¹ te¿ jednak inne argu-
menty. Otó¿ statystyka, któr¹ przygotowa³em dziê-
ki moim wspó³pracownikom, wskazuje na to, ¿e tak
zwana selektywnoœæ egzaminu ustnego jest mini-
malna. Na przyk³ad w 2008 r., tylko ¿e to by³y mini-
malne liczby,bo tylkopiêæosóbzda³oegzamin…Je-
¿eli chodzi o procentow¹ zdawalnoœæ czêœci ustnej
w stosunku do czêœci pisemnej, to 83% tych, którzy
zdali czêœæ pisemn¹, zdawa³o równie¿ czêœæ ustn¹.
Potem to siê zwiêksza³o i ju¿ jesieni¹ 2008 r. 97%
tych, którzy zdali czêœæ pisemn¹, zda³o równie¿
czêœæ ustn¹. Jest to minimalna selektywnoœæ.
W maju 2009 r. to by³o 100%; nikt z tych, którzy
zdali egzamin pisemny, nie obla³ egzaminu ustne-
go. We wrzeœniu 2009 r. – 98%, w listopadzie
2009 r. – 100%. Po policzeniu œredniej dla wszyst-
kich edycji egzaminu okaza³o siê, ¿e jest to 98%,
czyli 98% tych, którzy zdali czêœæ pisemn¹, zdaje ró-
wnie¿ czêœæ ustn¹. To jest kolejny argument.

Wreszcie argument mo¿e nie najwa¿niejszy, ale
jakoœ ³¹cz¹cy siê z potrzeb¹ pewnego ujednolice-
nia, chodzi mianowicie o komplikacje organiza-
cyjne i koszt. To jest siedmioosobowa komisja,
która siê musi zbieraæ, która musi przeprowadzaæ
egzamin, a – jak widaæ – ma on niewielk¹ wartoœæ
selekcyjn¹. Mimo to komisja musi siê zebraæ, mu-
si przeprowadziæ egzamin i musi oczywiœcie uzys-
kaæ za to wynagrodzenie. Tak ¿e s¹ to dodatkowe
koszty zwi¹zane z tym egzaminem.

Przejdê teraz do odpowiedzi na szczegó³owe py-
tania. Pan senator Gogacz pyta³, czy konieczna
jest a¿ nowelizacja ustawy, aby zrezygnowaæ z eg-
zaminu ustnego. Niestety tak, poniewa¿ to jest je-
den z warunków kszta³tuj¹cych prawa cz³owieka.
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Ktoœ albo uzyska wa¿ne uprawnienie podmiotowe
do wykonywania zawodu syndyka, albo go nie
uzyska, a to w ustawie musi byæ powiedziane, ja-
kie s¹ ogólne kryteria, w ustawie musi byæ zapis
o tym, ¿e egzamin sk³ada siê z czêœci ustnej i pi-
semnej. St¹d potrzeba zmiany ustawy.

Pad³o równie¿ pytanie o szkody wynikaj¹ce
z egzaminu ustnego. W istocie chodzi tylko o spra-
wy organizacyjne i finansowe, ale – jak widaæ –
chcia³em pokazaæ, ¿e przydatnoœæ selekcyjna tego
egzaminu jest naprawdê niewielka i to te¿ prze-
mawia³oby za rezygnacj¹.

Ja w pe³ni podzielam zdanie pana senatora Ci-
chonia, ¿e rzeczywiœcie istota le¿y w trudnoœci py-
tañ, tu jest pies pogrzebany, musz¹ to byæ takie py-
tania, które nie s¹ ³atwe, ale te¿ nie takie, aby oble-
wa³o 98% egzaminowanych, bo to te¿ œwiadczy³oby
chybaonieumiejêtnymzorganizowaniuegzaminu.

Jest jeszcze jedna sprawa, na któr¹ pragn¹³bym
zwróciæ uwagê. W projekcie komisyjnym, do które-
go rz¹d odniós³ siê w swojej opinii pozytywnie, ten
próg by³ ustalony na poziomie 66%, na posiedze-
niu komisji podniesiono go do 75%, a wobec 80%
to jest tylko 5%. Tak ¿e, Wysoka Izbo, w istocie jest
to niewielka zmiana i w opinii ministra sprawiedli-
woœci nale¿a³oby tak¹ zmianê zaakceptowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Ja mam takie pytanie. Pan minister by³ uprzej-

my powiedzieæ, ¿e w tej chwili jest du¿a zdawal-
noœæ egzaminów, w zesz³ym roku by³o to 45%,
w tym roku jest to 75%, oczywiscie tych egzami-
nów, które do tej pory zosta³y przeprowadzone.
Œwiadczy to o tym, ¿e mamy dobrych m³odych lu-
dzi, którzy przychodz¹, chc¹ zostaæ syndykami
i maj¹ do tego wszelkie, ¿e tak powiem, podstawy.

Ale ja mam pytanie: ilu jest tych starych, w cu-
dzys³owie oczywiœcie, syndyków, którzy nie maj¹
egzaminu, tylko dzia³aj¹ na zasadzie… No mnie
siê przypomina marcowy docent. Prawda? Na tej
zasadzie. Ilu funkcjonuje teraz tych starych syn-
dyków, którzy mieli trzy lata na to, ¿eby zdaæ ten
egzamin, ale nie potrafili go zdaæ, czyli s¹ kiepscy,
krótko mówi¹c? Dziêkujê bardzo.

Aha, jeszcze pewna uwaga. Panie Ministrze,
mo¿emy dojœæ do takiego absurdu, ¿e pytania
egzaminacyjne zawrzemy w ustawie. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy ma pan dane, ilu w tej

chwili mielibyœmy syndyków z licencj¹, je¿eli próg
66% obowi¹zywa³by wczeœniej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Je¿eli chodzi o liczbê licencji, to ju¿ powie-

dzia³em, ¿e zosta³o ich wydanych sto siedem-
dziesi¹t szeœæ. Nie wszystkie s¹ ju¿ uprawomoc-
nione, bo czêœæ jest dopiero dorêczana. Ale myœ-
lê, ¿e, realnie rzecz bior¹c, takich, którzy ju¿
praktykuj¹ na podstawie nowo uzyskanych li-
cencji, jest oko³o stu czterdziestu. Nie wiem, czy
o to pan senator pyta³.

(Senator Waldemar Kraska: Nie, ja pyta³em, jak
to by wygl¹da³o, gdyby próg by³ ni¿szy. Ile byœmy
wtedy mieli tych…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dla progu
66%…)

(Senator Waldemar Kraska: Ile osób wiêcej zda-
³oby egzamin? Czy ma pan takie dane?)

Myœlê, ¿e tu nie chodzi… Muszê wróciæ do po-
cz¹tku swojej wypowiedzi. Nie odczytujemy tych
zmian jako u³atwiaj¹cych zdanie. Uwa¿amy, ¿e
punkt ciê¿koœci le¿y w trudnoœci pytañ, trudnoœci
testu i zadania problemowego. Egzamin ustny
w istocie jest nieselektywny i drogi, wiêc nale¿a³o-
by z niego zrezygnowaæ, tym bardziej ¿e inne pro-
cedury egzaminacyjne w obrêbie szeroko rozu-
mianych zawodów zwi¹zanych ze stosowaniem
prawa nie przewiduj¹ takiego egzaminu. Nie od-
czytujemy tego jako obni¿enie poprzeczki. Uzys-
kanie zak³adanej liczby piêciuset dopuszczonych
na podstawie licencji po egzaminie syndyków bê-
dzie mo¿liwe przede wszystkim dziêki zmianie te-
go osiemnastomiesiêcznego terminu, dziêki prze-
d³u¿eniu okresu, w którym syndycy dotychczas
wykonuj¹cy zawód na podstawie rozporz¹dzenia
bêd¹ go mogli nadal wykonywaæ. Ten czas jest po-
trzebny, ¿eby trudny, nie³atwy egzamin na syndy-
ka przyniós³ owoce w postaci oko³o dwustu piêæ-
dziesiêciu czy prawie trzystu nowych syndyków.
Tak jak powiedzia³em bowiem, dwustu dwudzie-
stu dziewiêciu zda³o egzamin, a do tej pory tylko
oko³o stu siedemdziesiêciu szeœciu uzyska³o
wnioski o wpis, ale jeszcze jest kilka wniosków
nierozpoznanych, wiêc bêdzie oko³o stu osiem-
dziesiêciu. Powód jest w³aœnie taki, ¿e czêsto eg-
zamin zdaj¹ m³odzi ludzie, którzy nie maj¹ prak-
tyki, o czym zreszt¹ mówi³ pan profesor Massal-
ski. Wskazuje to na to, ¿e czêœæ z tych tak zwa-
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nych starych syndyków, nazwijmy to w uprosz-
czeniu, czyli dopuszczonych poprzednio na pod-
stawie rozporz¹dzenia, nie wykonuje tak napraw-
dê tego zawodu zbyt intensywnie. Mogê siê myliæ,
a je¿eli siê pomylê, to proszê pani¹ dyrektor o po-
prawienie. Mamy oko³o dwóch tysiêcy syndyków
dopuszczonych w oparciu o wczeœniejsze rozpo-
rz¹dzenie. Tak, Pani Dyrektor? Czyli nie na pod-
stawie egzaminu, tylko w oparciu o to, ¿e spe³nili
kryteria, które by³y zawarte we wczeœniej obo-
wi¹zuj¹cych przepisach.

(G³os z sali: Pan senator Massalski ma pytanie.)
(Senator Adam Massalski: Nie, ja ju¿ otrzyma-

³em odpowiedŸ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zmiany wprowadzone w art. 1

w pktach 1–3, dotycz¹cych zasad przeprowadza-
nia egzaminu na licencjê syndyka, wymagaj¹ wy-
dania nowych aktów wykonawczych regulu-
j¹cych sposób przeprowadzania egzaminów, jak
równie¿ sposób wynagradzania cz³onków komisji
i zespo³u. Czy te akty w ogóle s¹ przygotowane?
A jeœli nie, to kiedy bêd¹? I czy przewiduje siê
zmianê wysokoœci wynagrodzenia cz³onków ko-
misji i zespo³u? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Jeœli chodzi o akty, to oczywiœcie rz¹d jest do te-

go przygotowany. Ministerstwo Sprawiedliwoœci
mo¿e je w ka¿dej chwili przygotowaæ. Obecnie nie
ma jeszcze w Sejmie tego projektu ustawy. Zre-
szt¹ to jest te¿ powodem, dla którego formalnie
nie zosta³ przyjêty projekt stanowiska rz¹du. Nie
mamy bowiem jeszcze do czynienia z inicjatyw¹,
ta inicjatywa jest dopiero przygotowywana do
wniesienia. Dlatego na razie, na tym etapie, jest
tylko opinia ministra sprawiedliwoœci. Ale oczywi-
œcie jak tylko inicjatywa zostanie przez izbê se-
nack¹ przyjêta, to rz¹d pomo¿e. Wtedy w³¹czy siê
w prace w ten sposób, ¿e, zgodnie ze swoim obo-
wi¹zkiem, przedstawi, nawet na etapie prac sej-
mowych, je¿eli bêdzie taka potrzeba, projekty
wstêpne aktów wykonawczych.

Je¿eli chodzi o egzamin, to si³¹ rzeczy bêd¹ mu-
sia³y byæ zlikwidowane przepisy dotycz¹ce czêœci
ustnej. Innych istotnych zmian nie przewiduje-
my. Odpadnie ca³a czêœæ organizacyjna i finanso-
wa zwi¹zana z czêœci¹ ustn¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Senatorze…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-

sza³ku, jeœli mo¿na. A zmiany wynagrodzenia dla
cz³onków komisji i zespo³ów?)

Aha, tak.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Te zmiany bêd¹ wynikaæ z tego, ¿e nie bêdzie

czêœci ustnej. A wiêc wynagrodzenia bêd¹
mniejsze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zientarski ma pytanie.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, rozumiem, ¿e podczas obrad

komisji podwy¿szenie tego progu z 66% do 75%
uzyska³o akceptacjê ministerstwa. Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Nasza pierwotna opinia by³a taka, ¿e 66%…
(Senator Piotr Zientarski: No w³aœnie. St¹d te¿…)
Niemniej jednak, jak siê wydaje, nie bêdziemy

przeciwko temu protestowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Jeszcze ja.)
O, pan senator Cichoñ zd¹¿y³.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, czy ministerstwo ma obraz te-

go, w ilu przypadkach s¹dy odwo³a³y syndyków
z powodu niew³aœciwego pe³nienia przez nich fun-
kcji? Czy to jest tylko teoretycznie funkcjonuj¹cy
przepis? Z tego, co wiem, w praktyce chyba, nie-
stety, tak jest, mimo ¿e ludzie czêsto siê ¿al¹ na
postêpowanie syndyków.
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Senator Bogdan Borusewicz:

Ja mo¿e rozszerzê to pytanie. Zapytam: w ilu
przypadkach na³o¿ono na syndyków kary?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Te kwestie wymagaj¹ – je¿eli jest taka potrzeba,
my to zrobimy – badañ w s¹dach. Trzeba zwróciæ
siê do prezesów s¹dów o to, ¿eby przedstawili ak-
tualne dane.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Czy ministerstwo
dysponuje takimi danymi, czy nie dysponuje?)

Je¿eli pan marsza³ek i pan senator na to po-
zwol¹, to odpowiemy na piœmie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze,
dobrze. To proszê przekazaæ odpowiedŸ na moje
pytanie na rêce pana senatora Cichonia.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê serdecznie, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Jest on zawarty w druku nr 812, a sprawozdanie
komisji znajduje siê w druku nr 812S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projektowanej ustawie.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
W imieniu obu komisji, Komisji Ustawodaw-

czej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, przedstawiam projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wskazañ
zawartych w postanowieniu sygnalizacyjnym Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2009 r.

Wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego za przy-
znaniem osobie tymczasowo aresztowanej na
mocy rozstrzygniêcia s¹du odwo³awczego mo¿li-
woœci skorzystania z tak zwanego poziomego
œrodka procesowego, czyli odwo³ania siê do inne-
go sk³adu s¹du drugiej instancji, przemawiaj¹
argumenty, zw³aszcza to, ¿e: tymczasowo are-
sztowanemu przys³uguje domniemanie niewin-
noœci, w stosunku do osoby dotkniêtej tym œrod-
kiem s¹d nie przeprowadza³ rozprawy s¹dowej
ani tym bardziej nie orzeka³ o winie, aresztowany
przez s¹d drugiej instancji na skutek rozpatrze-
nia za¿alenia prokuratora powinien mieæ wobec
konstytucyjnej wartoœci wolnoœci osobistej tak-
¿e mo¿liwoœæ odwo³ania.

Proszê pañstwa, tu chodzi o tak¹ sytuacjê, ¿e
prokurator wnosi³ o zastosowanie tymczasowego
aresztowania i jego wniosek nie zosta³ uwzglê-
dniony w pierwszej instancji, wiêc z³o¿y³ on za¿a-
lenie do s¹du okrêgowego, do s¹du drugiej in-
stancji, a s¹d drugiej instancji uwzglêdni³ za¿ale-
nie. W tej sytuacji osoba zosta³a aresztowana i by-
³a pozbawiona mo¿liwoœci odwo³ania siê od tego
orzeczenia. I ta nowelizacja tê mo¿liwoœæ wprowa-
dza. Chocia¿ trybuna³ stwierdzi³ sygnalizacyjnie,
¿e tego rodzaju dotychczasowe uregulowanie nie
narusza konstytucji, to jednak zasugerowa³
wprowadzenie tej mo¿liwoœci. Komisja za tym po-
sz³a i zrealizowa³a te wytyczne.

Celemtejustawy jest…Zewzglêduw³aœnienapo-
trzebê wype³nienia postulatu zg³oszonego przez try-
buna³, kieruj¹c siê brzmieniem sentencji postano-
wienia sygnalizacyjnego oraz motywami uzasadnie-
nia, proponujemy, aby zmiana ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego polega³a na nadaniu nowego
brzmienia art. 426, mianowicie takiego:

„§1. Od orzeczeñ s¹du odwo³awczego oraz od
orzeczeñ wydanych przez S¹d Najwy¿szy nie przy-
s³uguje œrodek odwo³awczy, chyba ¿e ustawa sta-
nowi inaczej.

§2. Od postanowienia o zastosowaniu tymcza-
sowego aresztowania wydanego na skutek odwo-
³ania, a tak¿e od wydanego w toku postêpowania
odwo³awczego postanowienia w przedmiocie
przeprowadzenia obserwacji w zak³adzie leczni-
czym, zastosowania œrodka zapobiegawczego lub
na³o¿enia kary porz¹dkowej przys³uguje za¿ale-
nie do innego równorzêdnego sk³adu s¹du odwo-
³awczego”. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ pana se-
natora Piotra Zientarskiego.
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Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pyta-
nie? Nie.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Pan minister Wrona.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Powiem tylko bardzo krótko, ¿e dziêkujê za tê

inicjatywê. Jako strona rz¹dowa te¿ uczestniczy-
liœmy w tych pracach komisji, które doprowadzi³y
do powstania tego projektu, który Wysoka Izba
ma przed sob¹. Rzeczywiœcie, on realizuje orze-
czenie Trybuna³u Konstytucyjnego i stanowi
wzmocnienie praw tej osoby, któr¹ dotknê³y naj-
surowsze œrodki w postaci tymczasowego are-
sztowania albo obserwacji, w sytuacji, kiedy nie
ma ju¿ mo¿liwoœci odwo³ywania siê, bo to dzieje
siê w wyniku postêpowania odwo³awczego. Wpro-
wadzamy tê dodatkow¹ mo¿liwoœæ, ¿eby równo-
rzêdna instancja takie za¿alenie rozpatrzy³a.
Uwa¿am, ¿e jest to kierunek, który jednoznacznie
wynika z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du.

Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Jak czêsto zdarza siê, ¿e za¿alenia prokuratora

na odmowê zastosowania aresztu s¹ uwzglêdnia-
ne przez drug¹ instancjê? Czy ministerstwo dys-
ponuje tak¹ informacj¹, czy nie dysponuje?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Panie Senatorze…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Chwileczkê, Panie Ministrze, ja te¿ mam pyta-

nie. Gdy mowa o obserwacji, to chodzi o obserwa-
cjê lekarsk¹, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Tak, psychiatryczn¹.
(Senator Bogdan Borusewicz: Konkretnie psy-

chiatryczn¹. Bo s¹ ró¿ne obserwacje…)

Je¿eli chodzi o tê kwestiê, któr¹ podniós³ pan
senator Cichoñ, to takie przypadki oczywiœcie siê
zdarzaj¹. By³y prowadzone badania, nie mam
przy sobie tych danych. To s¹ bardzo szczegó³owe
kwestie i procenty, nie pamiêtam teraz tego wszy-
stkiego i, jeœli mo¿na, odpowiedzia³by na piœmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To poprosi³bym, tak.
Tak, Panie Senatorze?
(SenatorZbigniewCichoñ:Je¿elimo¿na, toproszê.)
Myœlê, ¿e mo¿na. To poproszê o to.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
i zawarty jest on w druku nr 837, a sprawozdanie
komisji znajduje siê w druku nr 837S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Leona Kieresa, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Szanowni Pañstwo!
Chodzi o sprawê, zdawa³oby siê, drobn¹, bo

w gruncie rzeczy nowelizacja polega na wykreœle-
niu tylko jednego wyrazu, mo¿e dwóch wyrazów,
ale o tym samym brzmieniu – zaraz o tym bêdê
mówi³ – w art. 42 §2 kodeksu karnego, ale w wy-
miarze praktycznym sprawa ta jest bardzo do-
nios³a. Idzie bowiem o karanie rowerzystów oraz
o zrównanie ich sytuacji prawnokarnej z sytuacj¹
kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, na co
zwróci³ uwagê Trybuna³ Konstytucyjny, wystê-
puje nierównoœæ wobec prawa rowerzystów
w porównaniu z kieruj¹cymi pojazdami mecha-
nicznymi. Polski kodeks karny w art. 178a wy-
ró¿nia rzeczywiœcie te dwie kategorie osób kie-
ruj¹cych pojazdami na ró¿nego rodzaju dro-
gach; ta kwestia nie bêdzie przedmiotem mojej
uwagi. Art. 178a odró¿nia wymiar kary, zasady
karania, zw³aszcza wymiar kary, dotycz¹ce
osób kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi od
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wymiaru kary, zasad karania dotycz¹cych osób,
które kieruj¹ rowerami, czyli najczêœciej rowe-
rzystów, chocia¿ rzecz dotyczy nie tylko rowe-
rzystów, ale tak¿e na przyk³ad kieruj¹cych po-
jazdami konnymi, ogólnie mówi¹c, kieruj¹cych
ka¿dym pojazdem niemechanicznym. Gdy idzie
o kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi, to ko-
deks karny mówi, ¿e kto, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurza-
j¹cego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu
l¹dowym, wodnym lub powietrznym podlega
karze grzywny, karze ograniczenia wolnoœci al-
bo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. Gdy idzie
o kieruj¹cych pojazdami niemechanicznymi,
sytuacja jest inna: kto znajduje siê w stanie nie-
trzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurza-
j¹cego i prowadzi na drodze publicznej lub
w strefie zamieszkania, a wiêc na przyk³ad na
drogach osiedlowych, inny pojazd ni¿ okreœlony
w §1 – inny, czyli pojazd niemechaniczny – pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do roku. Tu problemu nie
ma, chocia¿ w³aœnie ten art. 178a by³ przedmio-
tem uwagi Trybuna³u Konstytucyjnego. On zo-
sta³ zaskar¿ony do Trybuna³u Konstytucyjnego
i Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ w dniu
7 kwietnia 2009 r., ¿e ta regulacja prawna dy-
wersyfikuj¹ca, ró¿nicuj¹ca kary dla osób kieru-
j¹cych pojazdami mechanicznymi i kary dla
osób kieruj¹cych pojazdami niemechanicznymi
jest usprawiedliwiona, uzasadniona, a zw³asz-
cza nie narusza konstytucyjnego porz¹dku pra-
wnego.

Przy okazji rozpatrywania tej sprawy Trybuna³
Konstytucyjny powzi¹³ jednak w¹tpliwoœci co do in-
nego artyku³u kodeksu karnego, art. 42. Zasygnali-
zowa³ jednoczeœnie ustawodawcy obowi¹zek dosto-
sowania tego art. 42, którego treœæ za chwilê omó-
wiê, do obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego,
a zw³aszcza znowelizowania tego artyku³u tak, by
osi¹gn¹æ zasadê spójnoœci. O co tu chodzi? Art. 42
kodeksu karnego, maj¹c na uwadze to, ¿e w Polsce
s¹ osoby kieruj¹ce pojazdami mechanicznymi i kie-
ruj¹ce pojazdami niemechanicznymi, wskazuje
mo¿liwoœæ orzekania kary dodatkowej. Skazuj¹c
kogoœ na karê grzywny, ograniczenia wolnoœci lub
pozbawienia wolnoœci, mo¿na jednoczeœnie orzec
karê dodatkow¹ zakazu prowadzenia pojazdu albo
mechanicznego, albo niemechanicznego, czyli ro-
weru lub pojazdu konnego czy innego pojazdu nie-
mechanicznego dopuszczonego do ruchu na dro-
gach publicznych lub na drogach wewnêtrznych.
Z tym ¿e wyci¹gaj¹c tê konsekwencjê z art. 178a,
nasz ustawodawca, powiedzmy sobie kolokwialnie:
ustawodawca prawno-karny, wyraŸnie zdyskrymi-
nowa³ – tak powiedzia³ Trybuna³ Konstytucyjny, to
jego stanowisko – rowerzystów lub innych kieru-
j¹cych pojazdami niemechanicznymi.

O co chodzi? Mianowicie s¹d orzekaj¹c, gdy
ktoœ pope³ni wystêpek w stanie nietrzeŸwoœci,
odurzenia, i skazuj¹c kogoœ na karê grzywny,
ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolno-
œci, mo¿e orzec zakaz prowadzenia pojazdów
okreœlonego rodzaju, ka¿dego, i samochodu,
i samolotu, i roweru, i pojazdu konnego – mo¿e,
ale nie musi – w razie skazania osoby uczestni-
cz¹cej w ruchu za przestêpstwo przeciwko bez-
pieczeñstwu w komunikacji, w szczególnoœci je-
œli z okolicznoœci pope³nionego przestêpstwa
wynika, ¿e prowadzenie pojazdu przez tê osobê
zagra¿a bezpieczeñstwu w komunikacji. W ka¿-
dym przypadku s¹d, jeœli stwierdzi, ¿e mój stan
psychiczny, zdrowotny lub inny – jeœli na przy-
k³ad by³bym nadpobudliwy, nerwowy, agresy-
wny – zagra¿a bezpieczeñstwu w ruchu l¹do-
wym, powietrznym lub te¿ morskim, mo¿e
orzec, ale nie musi, zakaz prowadzenia pojazdu
okreœlonego rodzaju, czyli albo roweru, albo po-
jazdu konnego, albo pojazdu mechanicznego.
Tutaj sprawy nie ma. Ale jest §2 w tym art. 42
kodeksu karnego: s¹d orzeka – a wiêc musi, tu
ju¿ nie ma alternatywy – zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych – tak to jest
do tej pory – albo pojazdów mechanicznych
okreœlonego rodzaju, na przyk³ad statków po-
wietrznych lub samochodów, je¿eli sprawca
w czasie pope³nienia przestêpstwa wymienione-
go w §1 by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³ z miejsca zda-
rzenia.

Jaka jest praktyka polskiego wymiaru spra-
wiedliwoœci, a zw³aszcza S¹du Najwy¿szego?
Otó¿ jest nastêpuj¹ca, na tle tego §2: je¿eli pro-
wadz¹cy pojazd mechaniczny by³ pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego lub alkoholu, s¹d musi
wobec niego orzec zakaz prowadzenia albo
wszelkich pojazdów mechanicznych, albo tylko
pojazdów mechanicznych okreœlonego rodzaju,
ale nie roweru. Skazany pijany kierowca samo-
chodu mo¿e zostaæ pozbawiony prawa prowa-
dzenia samochodu, lotnik – samolotu albo
wszystkich pojazdów mechanicznych, ale z wy-
j¹tkiem roweru. Zakazu prowadzenia roweru
siê nie orzeka. S¹d Najwy¿szy w swoich wyro-
kach jednak¿e w stosunku do rowerzystów
przyj¹³, i s³usznie, inn¹ zasadê. S¹d Najwy¿szy
wypowiedzia³ siê w sposób nastêpuj¹cy. Ponie-
wa¿ w kodeksie karnym w stosunku do rowerzy-
stów jest mowa, ¿e s¹d mo¿e orzec zakaz prowa-
dzenia pojazdów okreœlonego rodzaju, a z dru-
giej strony w stosunku do rowerzystów tak¿e
trzeba orzec zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, jeœli oni byli nietrzeŸwi i prowadzi-
li rower, S¹d Najwy¿szy powiedzia³ w sposób na-
stêpuj¹cy: rowerzysta skazany za przestêpstwo
pope³nione w zwi¹zku ze stanem nietrzeŸwoœci
lub te¿ pod wp³ywem narkotyków pozbawiony
jest nie tylko prawa prowadzenia roweru, ale ró-
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wnie¿ prawa prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych, bo tego wymaga od S¹du Najwy¿szego,
zreszt¹ od ka¿dego s¹du, polski ustawodawca.

Stan nierównoœci wobec prawa jest wiêc taki.
Jak jestem kierowc¹ samochodu i pope³ni³em wy-
stêpek, jak zosta³em skazany, bo by³em nietrzeŸ-
wy lub odurzony, to pozbawia siê mnie obligato-
ryjnie prawa prowadzenia tego¿ samochodu,
a mo¿na tak¿e i samolotu lub ³odzi motorowej, ale
nie roweru, bo kodeks karny nie obliguje s¹du do
wprowadzenia takiego zakazu prowadzenia rowe-
ru. Mogê wiêc byæ pijakiem i jeŸdziæ rowerem,
chocia¿ nie mogê jeŸdziæ samochodem. Ale jeœli
pope³ni³em wykroczenie jako rowerzysta, nawet
prowadz¹c ten rower – bo takie jest orzecznictwo –
gdzieœ tam boczn¹ dró¿k¹, zsiad³em z roweru, mi-
mo to policjant mnie z³apa³ i doprowadzi³ przed
s¹d, to S¹d Najwy¿szy stwierdza: by³oby paradok-
salne, gdybyœmy ciê skazali na karê pozbawienia
wolnoœci, zakaz prowadzenia pojazdów mechani-
cznych, ale nie wprowadzalibyœmy wobec ciebie
zakazu prowadzenia roweru. Czyli ³upiemy, ¿e tak
powiem, w sposób nastêpuj¹cy: mimo ¿e nie masz
samochodu, musimy, bo tak mówi nasz ustawo-
dawca, wprowadziæ wobec ciebie zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz ro-
weru, bo to jest oczywista rzecz, przestêpstwo po-
pe³ni³eœ jako rowerzysta. Kierowca samochodowy
rowery mo¿e prowadziæ, upijaj¹c siê wczeœniej,
takiej kary wobec niego siê nie orzeka, tylko od-
noœnie do pojazdów mechanicznych, a w stosun-
ku do rowerzysty – zakaz odnoœnie do wszelkich
pojazdów, tak¿e pojazdów niemechanicznych.
S³usznie S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e to jest nieró-
wnoœæ wobec prawa. Tu nie chodzi o obronê rowe-
rzysty przed niesprawiedliwoœci¹ ustawodawcy,
tylko o to, ¿e nale¿y wszystkich traktowaæ jedna-
kowo.

Dlatego te¿ Komisja Ustawodawcza oraz Komi-
sja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, wy-
konuj¹c postanowienia sygnalizacyjne Trybuna-
³u Konstytucyjnego, proponuje wprowadzenie je-
dnej zmiany do §2 w art. 42 kodeksu karnego, po-
legaj¹cej w³aœnie na skreœleniu jednego s³owa.
Dzisiaj ten przepis brzmi w sposób nastêpuj¹cy:
s¹d orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych, czyli tak¿e w stosunku do
rowerzysty, albo pojazdów mechanicznych okreœ-
lonego rodzaju – mo¿na albo pozbawiæ praw pro-
wadzenia wszelkich pojazdów, albo na przyk³ad
tylko samochodów i statków – je¿eli sprawca
w czasie pope³nienia przestêpstwa by³ odurzony
lub pijany. My skreœlamy s³owo „mechanicz-
nych”. Jak po tej nowelizacji bêdzie wygl¹da³o po-
stanowienie §2 w art. 42 kodeksu karnego? S¹d
bêdzie mia³ obowi¹zek: s¹d orzeka zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów – podkreœlam: wszel-
kich – albo pojazdów okreœlonego rodzaju, je¿eli

ktoœ by³ pijany. To znaczy tyle: jeœli by³eœ pijany
i kierowa³eœ samochodem albo rowerem, bêdziesz
pozbawiony prawa prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych i niemechanicznych. A jeœli
to by³ przypadek incydentalny, s¹d zlituje siê nad
tym biednym, który wiedzia³, ¿e jest pijany, i pro-
wadzi³ ten rower, id¹c obok niego, a nie siedz¹c na
nim, i mo¿e wprowadziæ tylko zakaz prowadzenia
okreœlonych pojazdów, na przyk³ad roweru, zw³a-
szcza wtedy, kiedy jest to cz³owiek, który nie ma
samochodu, nie ma prawa jazdy, no i nie ubiega
siê o nie.

Uwa¿am, ¿e jest to propozycja rozs¹dna, po-
trzebna, oczekiwana i jednoczeœnie legislacyjnie,
moim zdaniem – mimo tylko tak drobnej ingeren-
cji, bo chodzi o wykreœlenie jednego s³owa – twór-
cza. I w imieniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
wnoszê o to, by Wysoka Izba ³askawie zechcia³a
przyj¹æ nasz¹ propozycjê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Dwóch senatorów rowerzystów siê zg³osi³o.

Proszê bardzo, panowie senatorowie Rachoñ i Ci-
choñ.

Proszê bardzo.
(Senator Janusz Rachoñ: Panie Marsza³ku, te-

raz ja czy pani senator?)
(Senator Jadwiga Rotnicka: My to mamy uzgo-

dnione.)
Aha, dobrze, to pan, ¿e tak powiem, jako porte-

-parole wystêpuje, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku, wystêpujê nie jako rowerzy-

sta, tylko jako kinoman, bo po wywodzie pana se-
natora Kieresa nieodparcie mam przed oczami
s³ynny, kultowy film „Miœ” i tê pijan¹ klacz.

(Weso³oœæ na sali)
I chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ pana se-

natora, jaka jest mo¿liwoœæ egzekucji takiego wy-
roku, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
niemechanicznych, na przyk³ad konnych. Ja ro-
zumiem, karta rowerowa pewnie jeszcze jest, wiêc
mo¿na j¹ sprawdziæ albo zabraæ tê kartê rowero-
w¹, je¿eli jest zakaz prowadzenia roweru. Ale kar-
ty woŸnicy chyba nie ma.

(Senator Leon Kieres: Nie ma, nie ma.)
W zwi¹zku z tym jaka jest mo¿liwoœæ egzekucji

takiego wyroku?

Senator Leon Kieres:
Trudno mi powiedzieæ, Panie Senatorze. Rze-

czywiœcie w tej sprawie prawdopodobnie ustawo-
dawca ani Trybuna³ Konstytucyjny nie przysnêli,
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tylko uznali, ¿e to, czy pijana jest klacz, za co jest
odpowiedzialny woŸnica, czy pijany jest woŸnica,
to nie powinno byæ takim szczególnym przedmio-
tem czy podmiotem uwagi.

(Senator Janusz Rachoñ: A egzekucja? Bo jak
jest orzeczenie, ¿e ja nie mogê prowadziæ pojazdu
konnego, to…)

Moim zdaniem jest to mo¿liwoœæ jeœli nie iluzo-
ryczna, to trudna do egzekucji, do wykonania.
Trudno, ustawodawca nie ogarnie wszystkich
sytuacji, prawo nie nad¹¿a za ró¿nymi przypad-
kami. To samo dotyczy pojazdów mechanicz-
nych. Ja przecie¿ widzê twórczoœæ naszych roda-
ków, którzy wymyœlaj¹ pojazdy niemechaniczne
na pewno niepodobne ani do pojazdów konnych,
ani do rowerów, poruszaj¹ce siê po drogach pub-
licznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, moim

zdaniem, wychodzi wrêcz poza zakres kognicji
trybuna³u. Jest on bowiem, jak wiemy, tak zwa-
nym negatywnym ustawodawc¹, czyli mo¿e elimi-
nowaæ z porz¹dku prawnego pewne przepisy, któ-
re s¹ niezgodne z konstytucj¹, a tu mamy do czy-
nienia z sytuacji odwrotn¹ – trybuna³ uzna³, ¿e re-
gulacja jest zgodna z konstytucj¹, ale wydaje mu
siê, ¿e jest zbyt ³agodna w stosunku do rowerzy-
stów, i proponuje rozwi¹zanie...

(Senator Leon Kieres: Zbyt surowa.)
...bardziej restrykcyjne, jak to wynika z ustawy.
(Senator Leon Kieres: Zbyt surowa dla rowerzy-

stów, zbyt surowa.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Zbyt surowa?)
Zbyt surowa?

Senator Leon Kieres:
Tak, dlatego ¿e orzekaj¹c karê pozbawienia

wolnoœci w stosunku do kierowcy, nie ma obliga-
toryjnego obowi¹zku pozbawienia go równie¿ pra-
wa prowadzenia roweru…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ano w³aœnie.)
…a nawet jest sytuacja odwrotna. Jeœli pan

prowadzi rower po pijanemu…
(Senator Janusz Rachoñ: A ma prawo jazdy…)
…to istnieje obowi¹zek pozbawienia jednoczeœ-

nie prawa prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych. Na tym polega nierównoœæ.

(Senator Zbigniew Cichoñ: To znaczy, teraz to
bêdzie wyeliminowane…)

Tak, ta nasza nowelizacja eliminuje tê nieró-
wnoœæ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Je¿eli tak, to jestem za, aczkolwiek mam po-
wa¿ne w¹tpliwoœci, bo interpretacje s¹dów, rów-
nie¿ S¹du Najwy¿szego, s¹ czasami humorystycz-
ne, to muszê powiedzieæ z przykroœci¹. Ale ja te¿
mam pytanie humorystyczne. Co z prowadz¹cym
hulajnogê? (Weso³oœæ na sali) Dziêkujê.

Senator Leon Kieres:
No tak… Panie Senatorze, jest pan cenionym,

krakowskim do tego adwokatem i pan dobrze wie,
¿e argumentum ad absurdum mo¿e byæ w ró¿nych
sytuacjach u¿ywane. Pozwoli pan, ¿e nie bêdzie-
my tego dyskursu prowadziæ w charakterze pro-
cesu kontradyktoryjnego, nie ma miêdzy nami
sporu. Pan by³ cz³onkiem komisji, popar³ pan to ...

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, jeszcze ja zadam pytanie, bo

przyszed³em w trakcie.
Je¿eli idê, prowadz¹c w stanie nietrzeŸwym ro-

wer, co mi siê dwa razy w ¿yciu zdarzy³o, bo mu-
sia³em doprowadziæ rower…

(G³osy z sali: Ooo!) (Weso³oœæ na sali)
…to co wtedy?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Wykroczenie.)

Senator Leon Kieres:
To, niestety, jest wykroczenie. (Weso³oœæ na sa-

li) Niestety, taka by³a praktyka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Ja mam jeszcze jeden szczególny przypadek,

Panie Senatorze. Mianowicie wiadomo jest, ¿e
koñ prowadzi wóz do domu bez ¿adnej pomocy.
(Weso³oœæ na sali) Co w zwi¹zku z tym z pijanym
woŸnic¹, który œpi na koŸle? Tylko koñ prowadzi
wóz i doprowadza go do domu.

Senator Leon Kieres:
Proszê pamiêtaæ, Panie Senatorze… Chcê u¿yæ

tutaj s³ów zwi¹zanych z pana kwalifikacjami
w dziedzinie dla mnie obcej, której szczytów kom-
petencji nigdy nie osi¹gnê, mianowicie w dziedzi-
nie nauk chemicznych. W czasach króla Jaku-
ba I angielskiego, który próbowa³ ingerowaæ
w dzia³alnoœæ orzecznicz¹ s¹dów, jeden z sêdziów
poirytowany powiedzia³ mu – bo król przychodzi³
na rozprawy… Nie przytoczê wiernie, ale oddam
myœl tego sêdziego, który by³ nawet pewn¹ gwiaz-
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d¹ brytyjskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Powie-
dzia³ nastêpuj¹co. Wasza Królewska Moœæ osi¹g-
n¹³ szczyty intelektu, prawoœci, praworz¹dnoœci
oraz zarz¹dzania w swoim królestwie, których to
szczytów i miar ja nigdy nie osi¹gnê. Ale prawo
jest dziedzin¹ sztuczn¹, której znajomoœæ i inter-
pretacja wymaga osi¹gniêcia szczytów sztuczne-
go umys³u. A ten sztuczny umys³ w dziedzinie in-
terpretacji prawa wymaga d³ugich procesów nau-
czania i jest sztuk¹ odrêbn¹, w tym wypadku nie-
osi¹galn¹ dla Waszej Królewskiej Moœci. (Weso-
³oœæ na sali)

W zwi¹zku z tym chcia³bym powiedzieæ, ¿e pra-
wo polskie… Pamiêtam profesora Witolda Œwidê,
mojego nauczyciela, nie¿yj¹cego ju¿ profesora,
który uczy³ mnie prawa karnego. Profesor Witold
Œwida na pierwszy wyk³ad z prawa karnego, to by-
³o na drugim roku, zawsze – to w pewnym stopniu
by³a ju¿ legenda – przychodzi³ z kodeksem kar-
nym jeszcze Makowskiego i Makarewicza
z 1932 r. i ¿eby nas zainteresowaæ wyk³adem
z prawa karanego, z zaœpiewem wileñskim rozpo-
czyna³ ten wyk³ad od nastêpuj¹cego pytania: „Czy
Ÿwierzê mo¿e pope³niæ przystêpstwo?” (Weso³oœæ
na sali)

Toczy³ po nas dumnym wzrokiem, a my oczywi-
œcie, skonfundowani i zaskoczeni takim pytaniem,
spodziewaliœmy siê jakiegoœ podstêpu. Kiedy nikt
z nas nie odpowiada³ na to pytanie, czy zwierzê mo-
¿e pope³niæ przestêpstwo, profesor Witold Œwida
bra³ stary egzemplarz kodeksu karnego, wydany
na takim bibu³kowym papierze, œlini³ palec i mówi³
do nas: Zajrzymy w kodeks. Zagl¹da³ w ten kodeks
i, mówi¹c tym w³aœnie jêzykiem, odpowiada³ na to
pytanie nastêpuj¹co. Tylko cz³owiek mo¿e po-
pe³niæ przestêpstwo, zwierzê nie ma prawnokarnej
zdolnoœci do czynnoœci prawnych w tym wypadku.
Czyli stan œwiadomoœci lub nieœwiadomoœci zwie-
rzêcia nie ma tutaj nic do rzeczy. Ono oczywiœcie
tak¿e jest w pewnym stopniu podmiotem, podlega-
j¹cym chocia¿by ochronie, ale podlega te¿ w³adzy
cz³owieka, na przyk³ad prowadz¹cego wóz czy
œpi¹cego na koŸle tego w³aœnie wozu.

(Senator Janusz Rachoñ: Ale w moim pytaniu
koñ by³ trzeŸwy.)

Wszystko jedno, Panie Senatorze. Odpowie-
dzialnoœæ ponosi woŸnica, zgodnie z kodeksem
karnym, bo „Ÿwierzê” nie pope³nia przestêpstwa,
jak mówi³ profesor Witold Œwida. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, bardzo panu dziêkujê.
Proszê pana ministra Wronê, reprezentuj¹cego

Ministerstwo Sprawiedliwoœci, ¿eby zapozna³ nas
ze stanowiskiem rz¹du wobec tej inicjatywy legis-
lacyjnej.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, nie ma stanowiska rz¹du, jest

opinia ministra sprawiedliwoœci, bo to jest inicja-
tywa… Mamy tutaj do czynienia z kierowaniem
senackiego projektu… A wiêc opinia jest jak naj-
bardziej pozytywna, poniewa¿ to rozwi¹zanie za-
projektowane w art. 42 §2 w pe³ni realizuje posta-
nowienie sygnalizacyjne Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Jego istota sprowadza siê do tego, co pan
profesor, pan senator Kieres ju¿ tutaj wyjaœni³.
Chodzi o to, ¿eby œrodek karny w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów móg³ byæ podczas orzeka-
nia elastycznie dostosowywany przez s¹d do tego,
jaki pojazd prowadzony by³ przez osobê w stanie
nietrzeŸwoœci, czy to by³ samochód, samolot, sta-
tek czy te¿ rower. A mo¿e hulajnoga? Bo hulajno-
ga te¿ podlega tym przepisom, art. 178a §2 mówi
o innych pojazdach, czyli innych ni¿ mechanicz-
ne. Hulajnoga, rower s¹ pojazdami innymi, nie-
mechanicznymi i te¿ podlega siê tu odpowiedzial-
noœci.

Trybuna³ dostrzeg³, ¿e nie jest dobrze z punktu
widzenia racjonalnego ustawodawcy i nie sprzyja
racjonalnym orzeczeniom s¹dowym, je¿eli s¹d
jest niejako zmuszany przez ustawodawcê, by
orzec zakaz prowadzenia przynajmniej jednego
pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy incyden-
talnie cz³owiekowi zdarzy³o siê wracaæ sk¹dœ ro-
werem w stanie nietrzeŸwoœci. Nie jest to alkoho-
lik, uzale¿niony, o czym wszyscy wiedz¹. A to siê
wszystko bada, bada siê, czy to jest incydent, raz
siê zdarzy³o, czy zdarza siê ca³y czas, zdarza siê
bardzo czêsto i w zwi¹zku z tym œrodki powinny
byæ surowsze. Je¿eli okolicznoœci wskazuj¹, ¿e to
by³ jeden, odosobniony przypadek, a ta osoba mo-
¿e nawet nie ma samochodu, to jaki jest sens, ja-
ka jest racjonalnoœæ orzekania wobec niego zaka-
zu prowadzenia pojazdów mechanicznych? Nie
ma takiej racjonalnoœci. S¹d powinien mieæ tutaj
wiêksz¹ mo¿liwoœæ kszta³towania treœci orzecze-
nia, dlatego to nowe brzmienie nie obliguje go do
nieracjonalnego, wrêcz naruszaj¹cego pewn¹ po-
wagê orzekania. Je¿eli mamy œrodki karne, które
s¹ zawsze ulitima ratio, to one musz¹ byæ idealnie
dostosowane do tej sytuacji, która le¿y u podstaw
pope³nienia tego przestêpstwa. Jeœli tam nie ma
pojazdu mechanicznego, to po co zmuszaæ s¹d do
tego, ¿eby to czyni³? Oczywiœcie zawsze bêdzie
mia³ tak¹ mo¿liwoœæ.

I to w³aœciwie wszystko… Pad³o jeszcze pytanie
o sposób egzekwowania. Otó¿ je¿eli chodzi o woŸ-
niców, to oni oczywiœcie nie musz¹ mieæ prawa
jazdy, bo to nie jest pojazd mechaniczny, ale oczy-
wiœcie stosuje siê do nich przepis z art. 178a §2.
Mo¿e byæ bowiem tak, ¿e bêd¹ prowadziæ w stanie
nietrzeŸwoœci inny pojazd, czyli tê furmankê czy
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te¿ jakiœ wóz konny, i podlegaj¹ odpowiedzialno-
œci karnej za takie dzia³anie. A je¿eli taki zakaz, ta-
ki œrodek karny zostanie orzeczony, to… W prawie
administracyjnym nie mo¿emy znaleŸæ œrodków
egzekucyjnych, dlatego ¿e tu egzekucja nie polega
na odebraniu jakiegoœ dokumentu czy upowa¿-
nienia administracyjnego, jak w przypadku pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. W przypad-
ku prowadzenia pojazdów mechanicznych mamy
bowiem jakby dwa kierunki postêpowania: admi-
nistracyjny, czyli pozbawienie tego prawa jazdy;
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to coœ w rodzaju egze-
kucji, w ka¿dym razie s³u¿y do egzekwowania.
Drugi nurt to nurt karny; art. 244 kodeksu karne-
go przewiduje odrêbny typ przestêpstwa niesto-
sowania siê do okreœlonych w tym przepisie, orze-
czonych przez s¹d zakazów. I tutaj wprost jest wy-
mienione w³aœnie niestosowanie siê do zakazu
prowadzenia pojazdów. Jest to przestêpstwo, któ-
re podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat
trzech, a wiêc jest to wystêpek. WyobraŸmy sobie
tak¹ oto sytuacjê. Policjant zatrzymuje woŸnicê,
bo stwierdza, ¿e jego zachowanie wskazuje na po-
dejrzenie naruszenia jakichœ norm bezpieczeñ-
stwa w ruchu, albo nawet, w przypadku jakiejœ
niezwi¹zanej z tym kontroli, stwierdza, ¿e tamten
jest nietrzeŸwy czy te¿ jest obawa, podejrzenie, ¿e
tamten jest nietrzeŸwy. W takim przypadku poli-
cjant ma mo¿liwoœæ po³¹czenia siê on-line z Cen-
tralnym Rejestrem Skazanych i uzyskania stam-
t¹d na przyk³ad informacji, ¿e na tym woŸnicy
ci¹¿y taki zakaz, a jeœli tak, to wszczyna siê postê-
powanie karne z art. 244, i jest to rodzaj egzekucji.
Innych œrodków chyba nie znajdziemy. Inne œrod-
ki, Szanowni Pañstwo, polega³yby na tym, ¿e ktoœ
mia³by umieszczonego gdzieœ chipa, który mo¿e
by wykazywa³, czy ten ktoœ przypadkiem nie je-
dzie furmank¹; nie wiem, czy to w ogóle technicz-
nie jest mo¿liwe. A innych œrodków administra-
cyjnych nie znajdziemy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytania.
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Podczas prac nad t¹ inicjatyw¹ towarzyszy mi

pewna obawa, nie wiem, czy ministerstwo jej cza-
sem nie podziela… Bo gdyby tak odwróciæ pewne
has³o i powiedzieæ: œwiadomoœæ kszta³tuje byt?
A œwiadomoœæ bêdzie teraz tak kszta³towana:
wiem, ¿e mogê sobie pozwoliæ na jazdê na rowerze,
kiedy jestem nietrzeŸwy, i utracê tylko prawo jaz-

dy do jazdy na rowerze. W chwili obecnej nad ro-
werzystami wisi, ¿e tak powiem, bicz, bo w przy-
padku u¿ywania roweru, je¿d¿enia na nim po pi-
jaku, nie doœæ, ¿e nie mogli jeŸdziæ na tym rowe-
rze, ale tracili te¿ mo¿liwoœæ poruszania siê wszel-
kiego rodzaju pojazdami w ruchu drogowym. Czy
to, o czym wspomnia³em, ¿e ta œwiadomoœæ tak
bêdzie siê kszta³towa³a, nie bêdzie powodem, ¿e
pojawi siê wiêksza liczba pijanych kierowców, ro-
werzystów na naszych drogach? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dotkn¹³em chyba tej kwestii w swojej pierwszej

wypowiedzi, ale byæ mo¿e w niedostateczny spo-
sób. Chcia³bym wykazaæ pewn¹ nieracjonalnoœæ
stosowania takiego œrodka jak zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych w sytuacji, gdy ktoœ
nawet nie ma samochodu, nie ma prawa jazdy,
a prowadzenie przez niego roweru w stanie nie-
trzeŸwoœci to by³ przypadek incydentalny. Wtedy
cel tej kary si³¹ rzeczy nie mo¿e byæ osi¹gany przez
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Poza tym art. 42 §2 w obecnie obowi¹zuj¹cym
brzmieniu, tym, które bêdzie zmieniane, bez
wprowadzania okreœlonych kryteriów, przewidu-
je nakaz orzekania przez s¹d zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojaz-
dów mechanicznych okreœlonego rodzaju. I tu ju¿
mamy pierwsze pytanie: a czym ma siê ten s¹d
kierowaæ, jeœli to by³ rower, hulajnoga albo wóz
konny, skoro tutaj jest tak zasadnicze rozró¿nie-
nie „wszelkich pojazdów mechanicznych lub po-
jazdów okreœlonego rodzaju”? Wydaje siê, ¿e jest
to po prostu b³¹d ustawodawcy. S¹d ma paletê
mo¿liwoœci po to, ¿eby móg³ wzi¹æ pod uwagê, ja-
kie to zasady bezpieczeñstwa, zwi¹zane z prowa-
dzeniem jakiego rodzaju pojazdu, naruszy³ pro-
wadz¹cy pojazd, zanim na³o¿y siê ten zakaz. Bo
zakaz jest obowi¹zkowy, tylko ¿e s¹d ma wybór
zakazaæ prowadzenia wszelkich pojazdów albo
pojazdów okreœlonego rodzaju. To nowe brzmie-
nie proponowane przez Senat nie k³óci siê z intui-
cyjnym za³o¿eniem, ¿e ten zakaz musi nawi¹zy-
waæ do tego, co siê sta³o, jaki pojazd by³ prowadzo-
ny, jaki by³ ten stan nietrzeŸwoœci. To nie mo¿e
byæ automatyczne. I w³aœnie na to zwróci³ uwagê
Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzeczeniu, tak
¿e nie obawia³bym siê tego. Chcê te¿ powiedzieæ,
¿e je¿eli przez tego pijanego kierowcê zostanie po-
pe³nione inne przestêpstwo przeciwko bezpie-
czeñstwu w ruchu drogowym, to s¹d zawsze bê-
dzie mia³ mo¿liwoœæ orzeczenia, na przyk³ad
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w przypadku rowerzysty, nie tylko zakazu prowa-
dzenia pojazdów okreœlonego rodzaju, a wiêc na
przyk³ad rowerów, ale wszelkich. Je¿eli uzna siê,
¿e okolicznoœci wypadku wskazuj¹ na to, i¿ ten ro-
werzysta jest nieodpowiedzialny i w ogóle nie po-
winien prowadziæ ¿adnych pojazdów, to wtedy
s¹d bêdzie móg³ orzec zakaz prowadzenia wszyst-
kich pojazdów, ale nie bêdzie do tego zmuszony,
nie bêdzie tego automatyzmu. Chodzi w³aœnie
o mo¿liwoœæ kszta³towania przez s¹d racjonalne-
go orzeczenia, zindywidualizowanego, dostoso-
wanego do okolicznoœci konkretnej sprawy, do
przewinienia i do potencjalnej szkodliwoœci spo³e-
cznej, do tego, na co wskazuje osobowoœæ spraw-
cy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy; to trzecie czytanie obe-
jmowa³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono
przeprowadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej,
ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz usta-
wy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 889,
a sprawozdanie komisji – w druku 889A.

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Szanowny Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Stojê przed Wysok¹ Izb¹, bêd¹c w trudnej sy-

tuacji, bowiem po tak b³yskotliwym wyk³adzie pa-
na profesora Kieresa uœwiadomi³em sobie wszyst-
kie swoje ograniczenia i niemo¿noœci. Bêdê pró-
bowa³ zainteresowaæ pañstwa materi¹ trudn¹,
nieco such¹, nawet niewdziêczn¹. Ale postaram
siê, mimo tych wszystkich niedoskona³oœci, pora-
dziæ sobie z tym tematem i z tym zadaniem i w spo-
sób sprawny przedstawiæ istotê projektu ustawy,
nad któr¹ Wysoka Izba bêdzie pracowaæ.

Jest to sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym. Projekt tej ustawy po-
wsta³ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ implementacji
do naszego systemu prawnego postanowieñ dy-
rektyw Unii Europejskiej. Te dyrektywy s¹ przy-
wo³ane w uzasadnieniu; jest ich spora liczba. Nie
bêdê ich wymienia³, by nie zajmowaæ tym czasu,
który przys³uguje sprawozdawcy.

Aktualny stan prawny jest taki, ¿e brakuje
przepisów okreœlaj¹cych zasady postêpowania
w przypadku nabycia lub zwiêkszenia udzia³ów
lub akcji w bankach, zak³adach ubezpieczenio-
wych, zak³adach reasekuracji, domach makler-
skich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.
W tym projekcie zaproponowano przyjêcie takich
zasad; okreœlono to jednolicie we wszystkich
zmienianych ustawach. Tym samym podmiot,
który zamierza bezpoœrednio lub poœrednio nabyæ
lub obj¹æ akcje lub prawa z akcji banku krajowe-
go, krajowego zak³adu ubezpieczeñ, towarzystwa
funduszy inwestycyjnych lub domu maklerskie-
go w liczbie zapewniaj¹cej osi¹gniêcie albo prze-
kroczenie odpowiednio 10%, 20%, 1/3 albo 50%
ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu
lub udzia³u w kapitale zak³adowym, jest obo-
wi¹zany ka¿dorazowo zawiadamiaæ Komisjê Nad-
zoru Finansowego o zamiarze ich nabycia lub ob-
jêcia. Taki sam obowi¹zek w projektowanej usta-
wie na³o¿ono na podmiot, który zamierza staæ siê
podmiotem dominuj¹cym we wskazanych insty-
tucjach finansowych w sposób inny ni¿ przez na-
bycie lub objêcie akcji lub praw z akcji. W ustawie
okreœlono szczegó³owo procedury zwi¹zane z wy-
konywaniem obowi¹zku zawiadomienia komisji
o zamiarze objêcia akcji lub praw z akcji, w tym
o terminie dokonania poszczególnych czynnoœci,
oraz katalog dokumentów, które nale¿y do³¹czyæ
do zawiadomienia.

Przepisy ustawy wprowadzaj¹ równie¿ wymóg
niezw³ocznego pisemnego potwierdzenia przez or-
gan nadzoru otrzymania zawiadomienia oraz
wskazuj¹ terminy do jego rozpatrzenia, reguluj¹
te¿ tryb uzupe³nienia zawiadomienia, a tak¿e in-
stytucjê zawieszenia biegu terminu na dorêczenie
decyzji organu w przedmiocie sprzeciwu.

Ustawa mówi te¿ o tym, i¿ nabycie lub objê-
cie akcji, lub uzyskanie statusu podmiotu do-
minuj¹cego instytucji finansowej wbrew prze-
pisom tej ustawy wywo³a sankcjê w postaci: za-
kazu wykonywania prawa g³osu z akcji naby-
tych z naruszeniem przepisów, zakazu wyko-
nywania uprawnieñ podmiotu dominuj¹cego,
niewa¿noœci uchwa³ podjêtych wbrew ustawie,
niewa¿noœci czynnoœci z zakresu reprezentacji
podjêtych przez cz³onków zarz¹du, zakazu zby-
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cia akcji, a tak¿e obowi¹zku zap³aty kary pie-
niê¿nej oraz cofniêcia zezwolenia na prowadze-
nie dzia³alnoœci.

Takie jest ogólne meritum tej ustawy. Komisja
podczas obrad, które odby³y siê w dniu 1 czerwca
2010 r., do ustawy uchwalonej przez Sejm posta-
nowi³a wnieœæ trzynaœcie poprawek, w tym jedn¹
poprawkê, która dotyczy wszystkich wymienio-
nych ustaw zmienianych w procedowanym pro-
jekcie, ale w zwi¹zku z tym, ¿e tych ustaw jest
piêæ, taki sam tekst pojawia siê w piêciu kolejnych
poprawkach zaproponowanych do przyjêcia przez
Wysok¹ Izbê. Pozosta³e poprawki to s¹ ju¿ wy³¹cz-
nie poprawki techniczno-redakcyjne.

Komisja wnosi o przyjêcie przywo³anej ustawy
wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo za wys³u-
chanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Dajczak i pan sena-

tor Bisztyga. Proszê bardzo, dwa pytania, jedno
po drugim, i odpowiedzi.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Krótkie pytanie. Panie Senatorze, czy móg³by

pan powiedzieæ, przypomnieæ, jakie dotychczas
obowi¹zywa³y progi w nabywaniu akcji lub udzia-
³ów instytucji finansowych? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, jest przewidziana kara w wy-

sokoœci 1 miliona z³, jak¹ mo¿e na³o¿yæ komisja na
podmioty dzia³aj¹ce w sektorze bankowym, jeœli
nie zbêd¹ akcji w terminie. Czy uwa¿a pan, ¿e to
jest dobra kara, czy jest ona za ma³a, czy za wyso-
ka, czy ona nie ogranicza elastycznoœci w dozowa-
niu kar? Bo ta kwota jest doœæ sztywno okreœlona.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
Dyrektywy, które powoduj¹ zmiany w naszym

ustawodawstwie, zmiany dzisiaj omawiane, rze-
czywiœcie s¹ o wiele bardziej liberalne w porów-

naniu z funkcjonuj¹cymi jeszcze dzisiaj w obro-
cie prawnym ustawami. O ile dobrze pamiêtam –
pan minister ewentualnie mnie poprawi – to dzi-
siaj ustawa mówi o przekroczeniu takich pro-
gów: 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% i 75%.
W ka¿dej takiej sytuacji przekroczenia Komisja
Nadzoru Finansowego wydaje pozwolenie na ob-
jêcie tej liczby lub powy¿ej… Obecna zmiana po-
lega na tym, ¿e tych progów ju¿ mamy tylko czte-
ry: próg 10%, próg 20%, próg 1/3 i 50%. I kolejna
zmiana fundamentalna: tu ju¿ nie ma zgody Ko-
misji Nadzoru Finansowego, tylko mo¿e byæ
sprzeciw. Ponadto ten sprzeciw musi byæ wyra-
¿ony w terminie, o którym jest mowa w przepi-
sach tej ustawy. Innymi s³owy, brak tego sprzeci-
wu jest wyra¿eniem zgody na objêcie akcji lub
udzia³ów.

Co do pytania pana senatora Bisztygi, to odpo-
wiem tak: taki zapis zosta³ przyjêty, by³a na ten te-
mat dyskusja, ale komisja stwierdzi³a, ¿e ten
1 milion to jest w³aœciwa w tej sprawie wysokoœæ
kary. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, ustawa by³a rz¹dowym pro-

jektem ustawy.
Witam pana ministra Dariusza Daniluka.
Czy chcia³by pan przedstawiæ stanowisko Mi-

nisterstwa Finansów i rz¹du w sprawie tego pro-
jektu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk: Tak, bardzo proszê.)

Proszê bardzo. Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym potwierdziæ, ¿e, tak jak pan senator

sprawozdawca przedstawi³, niniejsze zmiany ma-
j¹ charakter przede wszystkim horyzontalny, do-
tycz¹ wszystkich sektorów polskiego rynku finan-
sowego, stanowi¹ te¿ realizacjê stosownych prze-
pisów unijnych. Ponadto wprowadzaj¹ odpowied-
nie czy utwierdzaj¹ istniej¹ce do tej pory regula-
cje, tak zwane ostro¿noœciowe, z pewn¹ doz¹ libe-
ralizacji, która w ¿aden sposób nie wp³ynie w oce-
nie rz¹du i Komisji Nadzoru Finansowego, której
mam przyjemnoœæ byæ cz³onkiem, na poziom bez-
pieczeñstwa.

Uwagi, które zosta³y w trakcie prac w Senacie
sformu³owane, maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy, do-
precyzowuj¹cy. Strona rz¹dowa w pe³ni uznaje te
uwagi za zasadne i celowe. Dlatego te¿ chcê, ko-
rzystaj¹c z tej okazji, podziêkowaæ za wspó³pracê
na forum komisji w Senacie. Jeœli by³yby jakieœ
pytania, to oczywiœcie jestem do dyspozycji.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zg³aszaj¹ sie pan senator Wyrowiñski i pan se-
nator Bisztyga.

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê zadaæ te pytania, Panowie Senatorowie.

Senator Jan Wyrowiñski:

Tak. Jak gdyby przy okazji albo w cieniu tych
zasadniczych zmian zwi¹zanych z decydowaniem
o tym, czy wyraziæ zgodê na wzrost zakresu w³a-
œcicielskiego w instytucjach bankowych, ubez-
pieczeniowych itd., w art. 1 ustawy o nadzorze
nad rynkami finansowymi – a okreœla siê w nim
zakres przedmiotowy nadzoru realizowanego
przez komisjê, dotychczas by³ to nadzór bankowy,
nadzór emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór nad
rynkiem kapita³owym – dochodzi nadzór nad
agencjami ratingowymi. To jest novum, które jest
konsekwencj¹ równie¿ dosyæ krytycznej oceny
agencji ratingowych, je¿eli chodzi o to wszystko,
co siê wi¹¿e z kryzysem finansowym. Jak pan mi-
nister doskonale wie – to zreszt¹ tutaj te¿ jest wy-
eksponowane – podstaw¹ do realizacji tego nad-
zoru bêdzie rozporz¹dzenie Unii Europejskiej,
rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy, które wesz³o w ¿ycie z dniem 16 wrzeœnia
2009 r., i jest ono wytyczn¹ do tej dzia³alnoœci Ko-
misji Nadzoru Finansowego, jak mniemam.

Mam w zwi¹zku z tym nastêpuj¹ce pytania. Po
pierwsze, czy zanim wesz³o to rozporz¹dzenie, or-
gany nadzoru finansowego w Polsce w jakikolwiek
sposób kontrolowa³y jakoœæ ratingów doty-
cz¹cych polskich instytucji finansowych? Jak
mniemam, w Polsce nie ma chyba ¿adnej agencji
ratingowej i to wszystko czyni³y agencje miêdzy-
narodowe. Czy by³o to w jakikolwiek sposób mo-
nitorowane?

Po drugie, jak Komisja Nadzoru Finansowego
jest przygotowana do tej nowej funkcji, któr¹ ma
w tej chwili pe³niæ? To znaczy, w jaki sposób i w ja-
kim zakresie ta kontrola bêdzie, z mocy tego roz-
porz¹dzenia, wykonywana?

I trzecie pytanie. Zapewne panu ministrowi
wiadomo, ¿e w ostatnich dniach pojawi³y siê pro-
pozycje zmian tego œwie¿ego, mo¿na powiedzieæ,
rozporz¹dzenia, i to dosyæ daleko id¹ce. Czy te
propozycje wynikaj¹ wy³¹cznie z ustaleñ, ¿e tak
powiem, wykonywanych na poziomie europej-
skim, czy te¿ na przyk³ad Polska wnios³a jakiœ
swój wk³ad w propozycje tych zmian? Je¿eli tak, t
to w jakim zakresie.

I czwarte pytanie, Panie Ministrze. Poniewa¿ ja
referowa³em na posiedzeniu Komisji Spraw Unii
Europejskiej, gdy omawialiœmy to rozporz¹dze-
nie, kiedy go jeszcze nie by³o… kiedy by³o ono do-
piero w fazie przygotowawczej, wiem, ¿e polski
rz¹d zg³asza³ pewne zastrze¿enia do tego aktu.

Czy te zastrze¿enia zosta³y w jakimœ stopniu uw-
zglêdnione w rozporz¹dzeniu, w jego ostatecznym
kszta³cie? To te¿, Panie Ministrze, w zwi¹zku z ra-
tingiem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze, cztery pytania,

cztery odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:
Dziêkujê. Postaram siê odpowiedzieæ.
Potwierdzam oczywiœcie, ¿e objêcie agencji ra-

tingowych nadzorem Komisji Nadzoru Finanso-
wego jest novum, tego do tej pory nie by³o.
W zwi¹zku z tym, i to jest bezpoœrednia odpowiedŸ
na drugie pytanie, Komisja Nadzoru Finansowego
nie mog³a nadzorowaæ tej dzia³alnoœci. Zreszt¹
praktyka rynkowa by³a taka, ¿e polskie instytucje
finansowe, które ubiega³y siê o rating, uzyskiwa³y
go od agencji ratingowych maj¹cych siedziby poza
granicami naszego kraju. Jak wiemy, mamy do
czynienia ze swego rodzaju oligopolem trzech
agencji ratingowych, tych uznanych powsze-
chnie, mo¿na by powiedzieæ, st¹d by³y one natu-
ralnym adresatem wnioskodawców. To siê odby-
wa na bazie komercyjnych cywilnoprawnych rela-
cji miêdzy wnioskodawc¹ i tym, kto rating przy-
znaje. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie by³o to kontrolo-
wane bezpoœrednio przez Komisjê Nadzoru Fi-
nansowego, ale z pewnoœci¹ by³o monitorowane,
bo fakt przyznania ratingu polskiej instytucji fi-
nansowej na odpowiednim poziomie… Jak wie-
my, rating powinien odzwierciedlaæ chocia¿by si³ê
finansow¹, s¹ ró¿ne rodzaje ratingów, nie chcê
wchodziæ w szczegó³y. I w sposób naturalny by³o
to, wedle mojej wiedzy, w niezale¿nych analizach
nadzorczych, które s¹ na bie¿¹co prowadzone
przez polskiego regulatora, brane pod uwagê, to
znaczy, nie by³o to weryfikowane, ale by³ to jeden
z dodatkowych w tym wypadku zewnêtrznych
sygna³ów, które pozwala³y nadzorowi polskiemu
suwerennie oceniaæ sytuacjê finansow¹ danej in-
stytucji.

Jeœli chodzi o stan przygotowañ, to na tym eta-
pie mamy jeszcze du¿o czasu i nie mamy tak na-
prawdê praktycznego problemu regulacyjnego,
poniewa¿ de facto takich agencji ratingowych
w Polsce nie ma, to jest takie wstêpne przygotowa-
nie warunków prawnych do podjêcia nadzoru,
gdyby trzeba go by³o podejmowaæ w wymiarze
praktycznym. Pan senator ma doskona³e infor-
macje zwi¹zane z pewn¹ dosyæ du¿¹ dynamik¹
w ostatnim czasie inicjatyw po stronie unijnej do-
tycz¹cych ewentualnego doregulowania kwestii
funkcjonowania agencji ratingowych. Wedle mo-
jej wiedzy nie ma jeszcze konsensusu w tej kwe-
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stii. Jedna z najdalej id¹cych znanych mi propo-
zycji, która zosta³a sformu³owana przez jeden
z krajów cz³onkowskich, mia³aby dotyczyæ nie tyl-
ko powo³ania takiej paneuropejskiej agencji nad-
zoruj¹cej agencje ratingowe, ale równie¿ wykreo-
wania europejskiej agencji, która by te ratingi na-
dawa³a. Czy to jest realistyczne, czy nie, w tym
momencie trudno dyskutowaæ. Jako rz¹d stara-
my siê na bie¿¹co œledziæ te propozycje. Jeœli cho-
dzi o te nowe, to jesteœmy jeszcze w fazie analiz co
do ich zasadnoœci.

Przyznam, Panie Senatorze, ¿e w tym momen-
cie nie pamiêtam szczegó³owo zastrze¿eñ do pro-
jektu, który by³ dyskutowany wiele miesiêcy te-
mu. Sprawdzê, na ile stanowisko strony polskiej
zosta³o uwzglêdnione. Zawsze celem tego typu
dyskusji na forach unijnych jest osi¹gniêcie pew-
nego kompromisu, konsensusu odnoœnie do roz-
wi¹zañ modelowych. Tak ¿e co do ostatecznego
rozwi¹zania strona polska nie mia³a jakichœ fun-
damentalnych czy generalnych zastrze¿eñ. Jest
to zgodne ze stanowiskiem rz¹du i z interesem
polskiego rynku finansowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Czêœæ nurtuj¹cych mnie problemów poruszy³

ju¿ w pytaniach pan senator Wyrowiñski. Konty-
nuuj¹c ten w¹tek nadzoru, zapytam, Panie Mini-
strze, jak resort, jak komisje kadrowo i merytory-
cznie s¹ przygotowane do nowych zadañ.

I bardziej szczegó³owe pytanie: w jaki sposób
i przy u¿yciu jakich metod komisja nadzoru bada
prawdziwoœæ danych okreœlonych w art. 254?
Chodzi mi tutaj o podmiot sk³adaj¹cy zamówie-
nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:
Jeœli chodzi o, ¿e tak powiem, potencja³ kadro-

wo-organizacyjny komisji… a w zasadzie Urzêdu
Komisji Nadzoru Finansowego, bo jak wszyscy
wiemy, komisja jest cia³em decyzyjnym, sk³ada
siê z cz³onków tak zwanych wewnêtrznych, zawo-
dowych, czyli pana przewodnicz¹cego Kluzy i jego
dwóch zastêpców, oraz cz³onków zewnêtrznych,
którzy reprezentuj¹ odpowiednio prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, ministra finansów, mini-

stra pracy oraz Narodowy Bank Polski, to wedle
mojej wiedzy po integracji, która sukcesywnie
w Polsce od kilku lat nastêpowa³a, tak zwanych
regulatorów sektorowych mamy do czynienia ze
zintegrowanym nadzorem finansowym. To jest
w przybli¿eniu dziewiêciuset fachowców, wydaje
siê, ¿e dobrze op³acanych. Chcia³bym te¿ przy-
pomnieæ, ¿e koszty utrzymania nadzoru ponosz¹
podmioty nadzorowane, co w bardzo wielu kra-
jach europejskich jest dobr¹ praktyk¹, tak ¿e nie
obci¹¿aj¹ one bezpoœrednio bud¿etu pañstwa.
St¹d te¿ wydaje mi siê, ¿e te zmiany, o których by-
³a dzisiaj mowa, nie stanowi¹ jakiejœ wielkiej re-
wolucji, a jeœli chodzi o dotychczasowe dobre
praktyki i procedury, przepisy wykonawcze doty-
cz¹ce ca³ego szeroko rozumianego procesu licen-
cjonowania, do którego nale¿y równie¿, w trakcie
istnienia instytucji finansowej, kontrola regula-
tora nad przep³ywem w³asnoœci w danej instytu-
cji, to bêdzie tu po prostu kontynuacja. To do tej
pory siê sprawdzi³o. Wydaje siê – a pamiêtamy hi-
storiê polskiego sektora finansowego, który od ro-
ku 1989 rozwija³ siê w nowych warunkach – nigdy
w Polsce nie mieliœmy do czynienia z jakimiœ egzo-
tycznymi inwestorami, którzy stworzyliby insty-
tucjê finansow¹, która by narazi³a na istotne
szkody polskich deponentów czy inwestorów. I to
jest chyba jeden z wyraŸnych sukcesów polskiego
nadzoru finansowego, który, tak jak mówiê, in-
stytucjonalnie przybiera³ ró¿ne kszta³ty, a ostate-
cznie takim jego integratorem sta³a siê Komisja
Nadzoru Finansowego i urz¹d, który j¹ wspiera
czy pomaga wypracowywaæ jej decyzje.

Jeœli chodzi o art. 254, to rozumiem, ¿e chodzi
o prawo bankowe, czy… Zaraz zobaczê, przepra-
szam. Jest to dosyæ rozleg³e.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Podmiot sk³ada-
j¹cy zamówienie.)

Tak. Przepraszam, pogubi³em siê, ale zaraz siê
odnajdê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To mo¿e byæ na
piœmie, Panie Ministrze.)

Tak? Jeœli pan senator pozwoli, to odpowiem
na piœmie, bo zanim siê odnajdê, to… Dziêkujê za
wyrozumia³oœæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
A, pan senator Wyrowiñski, proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:
Jak s¹dzê, moje pytanie wi¹¿e siê z tematyk¹

tej ustawy i jednoczeœnie… Panie Ministrze, w za-
sadzie od ³adnych kilku miesiêcy nadzór na pozio-
mie europejskim funkcjonuje ju¿ w nowej formie,
s¹ powo³ane odrêbne instytucje dla poszczegól-
nych segmentów rynku itd. Jak by pan oceni³
wspó³pracê w tej chwili z tymi nowymi europejski-
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mi instytucjami nadzorczymi? Czy z ich strony
jest na przyk³ad jakaœ inicjatywa wspó³pracy z od-
powiadaj¹cymi im instytucjami nadzoru na po-
ziomie poszczególnych pañstw cz³onkowskich,
czy te¿ na razie one sobie, my sobie. Jak to wy-
gl¹da?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:
Panie Senatorze, proces budowy, jak to siê ³a-

dnie przyjê³o nazywaæ, nowej architektury nad-
zorczej w Unii Europejskiej tak naprawdê nie zo-
sta³ zakoñczony. Zosta³ rozpoczêty na poziomie
przepisów unijnych, nad którymi toczy siê dysku-
sja. Gros z nich znajduje siê dopiero w Parlamen-
cie Europejskim, zatem nadal sytuacja jest dyna-
miczna. Wiêkszoœæ organów, podmiotów, które
mia³y powstaæ, operacyjnie jeszcze nie funkcjo-
nuje. W zwi¹zku z tym dzia³amy niejako w przede-
dniu powo³ania ich do ¿ycia, w ramach dotych-
czasowych rozwi¹zañ prawnych i instytucjonal-
nych. Jeœli chodzi o polski nadzór, to korzystamy
z dotychczasowej wspó³pracy, przede wszystkim
bilateralnej. Polska, jak wiele krajów z naszego re-
gionu, jest w wielu przypadkach tak zwanym kra-
jem goszcz¹cym, w zwi¹zku z tym polski nadzór fi-
nansowy wspó³pracuje na bie¿¹co z odpowiedni-
mi regulatorami tak zwanych krajów macierzy-
stych, czyli w przypadku Niemiec to jest BaFin,
w przypadku Wielkiej Brytanii FSA. Tak¿e w sy-
tuacji, kiedy w ramach miêdzynarodowych grup
finansowych pewne czêœci tych grup funkcjonuj¹
w Polsce, polscy nadzorcy, przedstawiciele Urzê-
du Komisji Nadzoru Finansowego, maj¹ mo¿li-
woœæ roboczej wymiany informacji, pogl¹dów
w ramach tak zwanych kolegiów nadzorczych.

Podsumowuj¹c, mogê powiedzieæ, ¿e operacyj-
nie funkcjonujemy jeszcze w starym paradygma-
cie, ale myœlê, ¿e po wakacjach bêdzie ju¿ jasne,
jak wygl¹da nowy paradygmat. Oczywiœcie trzeba
go bêdzie poddaæ testom sprawnoœci, bo nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e te rozwi¹zania, które funkcjono-
wa³y do tej pory, w krajach zachodnich dotkniê-
tych kryzysem nie sprawdzi³y siê, doœwiadczenia
z bankami z Belgii czy z Holandii s¹ tego najlep-
szym dowodem. Polska szczêœliwie nie mia³a ¿a-
dnych problemów na rynku finansowym.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym potwierdziæ, ¿e
ca³y czas ten stan stabilnoœci jest wysoki, trwa³y,
nie ma w tym kontekœcie zagro¿eñ. Nie jest to tyl-
ko moja osobista opinia, regularnie analizuje tê
problematykê równie¿ Komitet Stabilnoœci Fi-
nansowej, któremu przewodzi minister finansów,
a jego cz³onkami s¹ prezes Narodowego Banku
Polskiego i przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, co te¿ jest empirycznym dowodem

stabilnoœci polskiego sektora finansowego. Jeœli
chodzi o ustawy, tak je nazwê, antykryzysowe,
które zosta³y uchwalone w zesz³ym roku i dwa la-
ta temu, dotycz¹ce na przyk³ad podwy¿szenia po-
ziomu gwarantowania depozytów w bankach, ró-
wnie¿ tak zwana ustawa p³ynnoœciowa czy te¿
ustawa rekapitalizacyjna, to nie by³o ¿adnej me-
rytorycznej potrzeby korzystania z tych ustaw.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dariusz Daniluk: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.

Pan Ryszard Knosala z³o¿y³ swój g³os w dyskusji
do protoko³u*.

Zatem dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Koñczymy punkt trzeci.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli
skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 885,
a sprawozdania komisji – w druku nr 885A.

Pan senator Kazimierz Kleina proszony jest
o przedstawienie sprawozdania Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy o kontroli
skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Spra-
wozdanie naszej komisji zawarte jest w druku
nr 885A.

Komisja nasza zwraca siê z proœb¹ do Wysokiej
Izby, aby Wysoka Izba przyjê³a poprawki, które
rekomendujemy, a poprawek jest siedem. Za
chwilê omówiê najwa¿niejsze zmiany, jakie pro-
ponuje Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
w tej ustawie.

Omawiana ustawa, a wiêc ustawa o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych in-
nych ustaw, zmienia ustawê z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o kontroli skarbowej, ustawê z dnia
21 czerwca 1996 r. o urzêdach i izbach skarbo-
wych, ustawê z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
ustawê z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa, ustawê z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. – Ko-
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deks karny skarbowy, a tak¿e ustawê z dnia
22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Ustawa, któr¹ omawiamy, jest inicjatyw¹
rz¹dow¹ i przesz³a ca³¹ procedurê w Sejmie. Nad
t¹ ustaw¹ debatowano i pracowano w Sejmie doœæ
d³ugo, poniewa¿ materia jest skomplikowana,
a tak¿e wra¿liwa spo³ecznie. Nowelizacja zawiera
wiele zmian wynikaj¹cych z dotychczasowej
praktyki stosowania przepisów, doprecyzowuje
regulacje wywo³uj¹ce rozbie¿noœci interpretacyj-
ne lub ograniczaj¹ce w ocenie projektodawców
efektywnoœæ postêpowañ kontrolnych. Opiniowa-
na ustawa miêdzy innymi na nowo okreœla zasady
pozyskiwania i wykorzystywania informacji przez
organy kontroli skarbowej w reakcji na wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca
2008 r. stwierdzaj¹cy niezgodnoœæ dotychczaso-
wego art. 7b ustawy z art. 51 ust. 2 konstytucji.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœnie ten wyrok Trybuna-
³u Konstytucyjnego by³ pretekstem do dokonania
tej sporej nowelizacji.

Nowelizacja wy³¹cza z celów kontroli skarbowej
zagadnienia zwi¹zane z obrotem towarowym z za-
granic¹ i obrotem towarami przywo¿onymi z za-
granicy w zakresie, w jakim stanowi¹ one powie-
lenie zadañ realizowanych przez organy celne
i S³u¿bê Celn¹. Modyfikuje ona przepisy doty-
cz¹ce rozwi¹zañ organizacyjnych w ramach kon-
troli skarbowej, doprecyzowuje przepisy regulu-
j¹ce uprawnienia organów kontroli skarbowej,
w szczególnoœci w zakresie dostêpu do informacji
oraz zadañ realizowanych przez g³ównego inspek-
tora kontroli skarbowej.

Kolejne zmiany dotycz¹ miêdzy innymi proce-
dury postêpowania kontrolnego, procesu audy-
tu i kontroli œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
Unii Europejskiej oraz modyfikacji statusu in-
spektora kontroli skarbowej. Ustawa dopuszcza
mo¿liwoœæ poszerzenia kadry inspektorskiej
o osoby posiadaj¹ce uprawnienia doradcy podat-
kowego bez zdawania specjalnego, odrêbnego
egzaminu. Zatem egzamin pañstwowy na dorad-
ców podatkowych sprawia, ¿e kandydat legity-
muj¹cy siê w³aœnie jego zdaniem, je¿eli s¹ wolne
etaty, je¿eli jest nabór, je¿eli jest zgoda g³ównego
inspektora kontroli skarbowej, ma prawo zostaæ
inspektorem kontroli skarbowej bez zdawania
dodatkowych egzaminów pañstwowych.

Przewa¿aj¹ca czêœæ zmian dokonanych opinio-
wan¹ ustaw¹ dotyczy ustawy o kontroli skarbo-
wej. Zmiany dokonywane w pozosta³ych usta-
wach maj¹ charakter dostosowawczy, wynika-
j¹cy ze zmian w ustawie o kontroli skarbowej.

Nasza komisja, Komisja Bud¿etu i Finansów
Publicznych, dwukrotnie debatowa³a nad t¹
ustaw¹. Tak jak mówi³em, ustawa jest doœæ trud-
na i wa¿na, dlatego te¿ nale¿a³o przyjrzeæ siê jej
bardzo wnikliwie i przeanalizowaæ ró¿nego rodza-

ju w¹tpliwoœci. Pojawia³y siê oczywiœcie w¹tpliwo-
œci dotycz¹ce niektórych zapisów, na przyk³ad te-
go, czy doradcy podatkowi mog¹ bez zdawania do-
datkowych, specjalnych egzaminów stawaæ siê
inspektorami podatkowymi, spe³niaj¹c oczywi-
œcie inne wymogi. W tej materii by³y pewne w¹tpli-
woœci. Ostatecznie jednak uznaliœmy, ¿e zapis,
który zosta³ zaproponowany w ustawie, jest pra-
wid³owy, wystarczaj¹cy i dobry. Oczywiœcie w dal-
szym ci¹gu w¹tpliwoœci budzi³ art. 7, o którym
wspomnia³em, a wiêc kwestia dostêpu inspekto-
rów kontroli skarbowej do danych wra¿liwych.
Dyskutowaliœmy o tej materii, pojawi³y siê tak¿e
poprawki zwi¹zane z tym artyku³em, ale nie uzys-
ka³y one poparcia.

Ostatecznie przyjêliœmy siedem poprawek,
które s¹ poprawkami doprecyzowuj¹cymi, po-
rz¹dkuj¹cymi. Poprawki te zosta³y tak¿e zaakcep-
towane przez rz¹d, a wiêc z pe³nym przekonaniem
mogê powiedzieæ, ¿e propozycja, któr¹ pañstwu
przedstawiamy, jest mo¿liwie najlepsza, jak¹
mogliœmy wypracowaæ.

W zwi¹zku z tym raz jeszcze proszê Wysok¹ Iz-
bê o przyjêcie ustawy wraz z poprawkami, które
proponuje komisja.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytania.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.
I pan senator Klimowicz. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje trzy pytania szczegó³owe dotycz¹ art. 7

odnosz¹cego siê do danych wra¿liwych. Czy na-
le¿y rozumieæ, ¿e intencj¹ projektodawcy by³o
jedynie zobowi¹zanie do udzielania informacji
faktycznie posiadanych przez tych wydawców,
którzy powinni udzieliæ tej informacji kontroli
skarbowej? Jak organ kontroli skarbowej bê-
dzie w stanie zweryfikowaæ, czy te informacje,
których ¿¹da, dana redakcja czy serwis interne-
towy rzeczywiœcie posiadaj¹? W ust. 2 mamy
wymienione, ¿e od osób fizycznych mo¿na ¿¹daæ
podania imienia, nazwiska i adresu. Czy mo¿na
by³oby ¿¹daæ jeszcze czegoœ wiêcej, czy to, co zo-
sta³o tutaj expressis verbis wymienione, to ka-
talog zamkniêty? I kolejne pytanie, te¿ z tym
zwi¹zane. Czy organ kontroli skarbowej bêdzie
móg³ wystêpowaæ o ujawnienie wskazanych in-
formacji, jeœli chodzi o podmioty prowadz¹ce
swoj¹ dzia³alnoœæ poza granicami Polski? Py-
tam, bo wiemy, ¿e mamy tak zwane zagraniczne
serwisy internetowe. Czy to dotyczy tylko pol-
skich serwisów? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê teraz odpowiedzieæ na
te trzy pytania.

Senator Kazimierz Kleina:
To s¹ rzeczywiœcie bardzo trudne pytania. Myœ-

my nad tym debatowali, ale myœlê, ¿e bardziej
precyzyjnie bêdzie móg³ odpowiedzieæ na te pyta-
nia pan minister, poniewa¿ one rzeczywiœcie s¹
ju¿ szczegó³owe. Analizowaliœmy kwestiê poten-
cjalnych, rodz¹cych siê przestêpstw wynika-
j¹cych z handlu internetowego, z dzia³alnoœci pro-
wadzonej przez internet i oczywiœcie w tym przy-
padku ca³y czas by³y w¹tpliwoœci, tak¿e tego typu,
jakie tutaj przedstawia³ pan senator. Jednak
ostatecznie uznaliœmy, ¿e ten zapis, po pewnej
modyfikacji, jest dobry i rzeczywiœcie daje gwa-
rancjê, jeœli chodzi o dostêp do tych informacji, ¿e
dane wra¿liwe s¹ bezpieczne. Te informacje, które
bêd¹ zbiera³y urzêdy kontroli skarbowej, bêd¹
oczywiœcie dotyczy³y takich sytuacji, kiedy do-
jdzie do naruszenia przepisów prawa, do prze-
stêpstwa skarbowego, wiêc wszyscy podatnicy
powinni siê czuæ bezpieczni w tej sprawie. A jeœli
chodzi o szczegó³ow¹ technikê, myœlê, ¿e minister
przedstawi to tutaj bardziej precyzyjnie i tak, ¿eby
nie budzi³o w¹tpliwoœci, w jaki sposób praktycz-
nie bêdzie ewentualnie stosowany ten zapis. Jak
mówiê, ten artyku³ budzi³ najwiêcej w¹tpliwoœci
i my tak do koñca nie rozwialiœmy w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z praktycznym stosowaniem tych za-
sad. Pojawi³y siê poprawki, ale nie potrafiliœmy
ich na tyle precyzyjnie dopracowaæ, ¿eby one nie
ogranicza³y mo¿liwoœci kontroli, a przecie¿ usta-
wa ma zapobiegaæ nadu¿yciom gospodarczym,
czyli musi tak¿e dawaæ pewne instrumenty urzê-
dnikom kontroli skarbowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator przekieruje to pytanie do pana

ministra?
(Senator Ryszard Knosala: Tak.)
W takim razie pan senator Klimowicz, proszê

bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wydaje mi siê, ¿e ja równie¿ przekierujê pyta-

nie do pana ministra.
Jestem bardzo ciekaw, jak podczas obrad ko-

misji wygl¹da³a dyskusja dotycz¹ca art. 7. Czy te
poprawki, które by³y zg³aszane – bo nie wiem, ja-
kie to by³y poprawki, które nie przesz³y –
zmierza³y w³aœnie w kierunku ograniczenia mo¿-
liwoœci kontroli uzyskiwania danych od tych
podmiotów, o których pan senator przed chwile-

czk¹ mówi³? I czy dyskusja dotyczy³a te¿ ewen-
tualnych skutków finansowych? Bo jest zapis
o tym, i¿ te dane, te informacje maj¹ byæ przeka-
zywane nieodp³atnie. Nie ma czegoœ takiego jak
obiad za darmo czy s³u¿ba zdrowia za darmo,
wiêc za to te¿ ktoœ bêdzie musia³ zap³aciæ. Czy
dyskusja o kosztach tych rozwi¹zañ mia³a miej-
sce? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ten punkt za-

bra³ nam najwiêcej czasu w dyskusji. Praktycznie
na dwóch posiedzeniach debatowaliœmy, dysku-
towaliœmy nad t¹ spraw¹. Za pierwszym razem
by³y zg³oszone poprawki, które nie otrzyma³y po-
parcia wiêkszoœci komisji. G³osy w tej materii po-
dzieli³y siê, by³a równowaga, dlatego te¿ ostatecz-
nie musieliœmy zdecydowaæ siê na drugie posie-
dzenia komisji, aby ostatecznie rozstrzygn¹æ tê
sprawê. By³y g³ównie takie obawy, ¿e ustawodaw-
ca zbyt daleko tutaj wkracza, ¿e tak powiem,
w wolnoœci obywatelskie, ¿e niektóre dane nie s¹
a¿ tak potrzebne i ¿e powinno byæ inne sformu³o-
wanie. Ostatecznie jednak pozostawiliœmy taki
zapis, jaki tutaj zosta³ przedstawiony i tak roz-
strzygnêliœmy tê sprawê. Chcê te¿ powiedzieæ, bo
o tym nie wspomnia³em, ¿e na posiedzeniu naszej
komisji goœciliœmy tak¿e przedstawiciela Krajo-
wej Izby Doradców Podatkowych. G³osuj¹c i przy-
gotowuj¹c poprawki, braliœmy pod uwagê tak¿e
opinie tego œrodowiska, chocia¿ nie zgadzaliœmy
siê z ka¿d¹ propozycj¹, któr¹ zg³osi³a Izba Dorad-
ców Podatkowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Wyrowiñski. Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Jak do tego projektu nowelizacji ustawy odno-

si³y siê organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców?
Czy mieliœcie pañstwo jakieœ opinie? Czy na po-
ziomie Sejmu te¿ kr¹¿y³y te opinie, Panie Przewo-
dnicz¹cy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Myœmy tutaj za-

siêgnêli opinii Krajowej Izby Doradców Podatko-
wych, natomiast zrzeszeñ przedsiêbiorców – nie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Ok³a. Potem pan

senator Klimowicz.

Senator Micha³ Ok³a:
Mam takie pytanie. Czy rozwa¿aliœcie pañstwo

w komisji, ¿e wprowadzenie w³aœnie takiej usta-
wy, która daje tak szerokie uprawnienia urzêdom
skarbowym, czasami podobne do CBA, stworzy
jeszcze jedn¹ s³u¿bê, która w zasadzie spowoduje
pe³n¹ inwigilacjê spo³eczeñstwa i nadu¿ywanie
tego? Skoro podejrzenie z³amania prawa pozwala
na zak³adanie pods³uchów i zbieranie informacji
o danej osobie, to – wed³ug mnie – nie jest to ju¿
nic innego jak szczegó³owa inwigilacja s³u¿b spec-
jalnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! I Wysoka Izbo! Ustawodawca

nie wprowadza dodatkowych uprawnieñ i kompe-
tencji istniej¹cych ju¿ s³u¿b, raczej porz¹dkuje
i zbiera w jednej ustawie ca³y zakres, który by³
rozproszony do tej pory w ró¿nego rodzaju innych
aktach prawnych, na przyk³ad w rozporz¹dze-
niach, nadaj¹c temu w ten sposób jakby konsty-
tucyjn¹ poprawnoœæ ustawow¹. Nie daje szer-
szych mo¿liwoœci. Te wszystkie uprawnienia, któ-
re do tej pory mia³y s³u¿by kontroli skarbowej,
praktycznie pozosta³y bez zmian.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy dyskusja

podczas obrad komisji dotyczy³a równie¿ mo¿li-
woœci pójœcia w innym kierunku, mianowicie
w kierunku upraszczania przepisów podatko-
wych.

Bo ja siê zgadzam z panem senatorem, ¿e te
s³u¿by powinny mieæ takie narzêdzia. Skoro prze-
pisy s¹ tak skomplikowane, to ja siê nie dziwiê, ¿e
potem s¹ takie rozwi¹zania jak w art. 11d, który
staje siê art. 11da: „Wobec kobiet o widocznej
ci¹¿y, osób o widocznym kalectwie lub w pode-
sz³ym wieku oraz osób, których wygl¹d wskazuje
na wiek poni¿ej 13 lat, mo¿na stosowaæ si³ê fizycz-
n¹ wy³¹cznie w postaci chwytów obezw³adnia-
j¹cych”.

Czy by³a dyskusja na temat tego? Mo¿e nie zao-
strzajmy tak tych wszystkich przepisów, tylko
zróbmy tak, jak by³o przy okazji s³awnego PIT,
który mia³ byæ wype³niany przez przedsiêbior-
ców? Mo¿e lepiej upraszczaæ, a nie zaostrzaæ prze-
pisy wobec naszych obywateli. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze?

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W trakcie dys-

kusji nad t¹ ustaw¹ nie zastanawialiœmy siê nad
innymi ustawami podatkowymi, tymi podstawo-
wymi, czyli nad ustaw¹ o podatku dochodowym
czy o podatku VAT. Teraz dyskutowaliœmy tylko
i wy³¹cznie nad ustaw¹ o kontroli skarbowej. Pa-
miêtajmy o tym, ¿e zapisy, które tutaj panowie se-
natorowie wymieniaj¹, to s¹ przepisy wyj¹tkowe,
dotycz¹ce absolutnie szczególnych, nadzwyczaj-
nych sytuacji, w czasie których inspektor kontroli
skarbowej rzeczywiœcie bêdzie musia³ tak inter-
weniowaæ. To nie s¹ normalne, rutynowe elemen-
ty kontroli, tylko rzeczywiœcie wyj¹tkowe. S³u¿ba,
która ma tego typu uprawnienia, o jakich tu pa-
nowie mówicie, a wiêc w pewnym sensie policyj-
ne, interwencji bezpoœredniej, stanowi bardzo
w¹sk¹ grupê w ca³ym systemie urzêdu kontroli
skarbowej, która reaguje tylko w sytuacjach wy-
j¹tkowych, a takie sytuacje, zdajemy sobie z tego
sprawê, mog¹ siê zdarzyæ. W zwi¹zku z tym takie
s³u¿by powinny mieæ uprawnienia, które daj¹
mo¿liwoœæ wejœcia do akcji w sytuacjach nadzwy-
czajnych. Pan senator zwróci³ uwagê na przepisy
dotycz¹ce sposobu traktowania ma³oletnich czy
kobiet w ci¹¿y – one w³aœnie chroni¹ te osoby
przed dzia³aniem, mo¿na powiedzieæ, bardzo
ostrym tych s³u¿b.

A na temat, jak to dzia³a, jak to funkcjonuje
w praktyce, na pewno pan minister wypowie siê
zdecydowanie lepiej. Na posiedzeniu komisji
myœmy nie analizowali tak szczegó³owo praktyki
dzia³ania s³u¿b kontroli skarbowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, to jest rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana ministra Andrzeja Parafianowicza.

Zapraszam tu do mnie i proszê o przedstawienie
stanowiska rz¹du. Lista pytañ do pana ministra
zosta³a ju¿ zg³oszona.

Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: S¹ jeszcze nastê-

pne pytania.)
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Tak, tak, za chwilê panom senatorom krakow-
skim udzielê g³osu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz: Od razu mam przejœæ do
pytañ, Panie Marsza³ku?)

Nie, nie, najpierw mo¿e krótko stanowisko
rz¹du…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz: Stanowisko rz¹du.)

…a potem odpowiedzi na pytania. Mam nadzie-
jê, ¿e pan minister je zapisywa³, bo one niejako
automatycznie przechodz¹, choæ niektórzy pew-
nie bêd¹ powtarzali.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Stanowisko rz¹du. Realia gospodarki rynkowej

wymagaj¹ sprawnego zarz¹dzania administracj¹
skarbow¹, przejawiaj¹cego we w³aœciwym odczy-
tywaniu i zdefiniowaniu zadañ administracji.
S³u¿y temu przewartoœciowanie celów kontroli
skarbowej, polegaj¹ce na ukierunkowaniu jej
dzia³añ na zwalczanie szczególnie szkodliwych
oszustw podatkowych. Nale¿y tu wymieniæ dzia-
³ania maj¹ce na celu ujawnienie dochodów nie-
znajduj¹cych pokrycia w ujawnionych Ÿród³ach
przychodów, kontrolê niezg³oszonej do opodatko-
wania dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e zwalcza-
nie oszustw w zakresie podatku od towarów i us-
³ug oraz podatku akcyzowego.

Wdro¿enie wskazanych zamierzeñ wymaga
podjêcia zró¿nicowanych dzia³añ, w tym tak¿e
zmiany stanu prawnego. Elementem poczynañ
w tym obszarze jest przedstawiana nowelizacja
ustawy o kontroli skarbowej. Zamierzeniem za-
proponowanych zmian jest uczynienie postano-
wieñ tej ustawy korzystniejszymi nie tylko dla in-
teresów Skarbu Pañstwa, lecz tak¿e dla przedsiê-
biorców.

Celem zaprezentowanej zmiany jest dostoso-
wanie kompetencji organów kontroli skarbowej
oraz procedury postêpowania kontrolnego do
zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej oraz istniej¹cych obszarów
ryzyka wystêpowania zjawisk szczególnie nieko-
rzystnych, zarówno z punktu widzenia interesów
Skarbu Pañstwa, jak i konkurencyjnoœci przed-
siêbiorstw. Zamierzenie to realizowane jest po-
przez doprecyzowanie przepisów ustawy, tak aby
usprawniæ i zwiêkszyæ efektywnoœæ zadañ realizo-
wanych przez kontrolê skarbow¹ oraz wyjaœniæ
w¹tpliwoœci interpretacyjne zwi¹zane ze stosowa-
niem niektórych przepisów ustawy.

Z uwagi na fakt, ¿e dzia³ania kontroli skarbo-
wej ingeruj¹ w uprawnienia obywatelskie, konie-
czne by³o takie przekonstruowanie przepisów
ustawy, aby zrealizowaæ zasadê jasnoœci i klaro-
wnoœci prawa. Nowelizacja obejmuje skorygowa-
nie niektórych rozwi¹zañ organizacyjnych
i uœciœlenie przepisów reguluj¹cych uprawnienia
organów kontroli skarbowej, szczególnie w zakre-
sie zadañ realizowanych przez generalnego in-
spektora kontroli skarbowej.

Powy¿sze zmiany powinny spowodowaæ skutecz-
niejsz¹ realizacjê zadañ na³o¿onych na kontrolê
skarbow¹, niew¹tpliwie bêd¹ mia³y tak¿e pozytywny
wp³yw na konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiê-
biorczoœæ. W konsekwencji zmniejszeniu ulegn¹ ró-
wnie¿ straty bud¿etu w postaci niezap³aconych po-
datków,generowanychprzez takzwan¹szar¹strefê.

Przejdê mo¿e do pytañ panów senatorów. Na
wiêkszoœæ z nich pan senator sprawozdawca ju¿
odpowiedzia³. Ja postaram siê niektóre punkty
doprecyzowaæ, wychodz¹c od pytañ pana senato-
ra Wyrowiñskiego, o ile dobrze pamiêtam, który
zadawa³ pytania jako pierwszy.

To jest zamkniêty katalog danych, o które kon-
trola skarbowa…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To pan se-
nator Knosala…)

Siedzia³ pan trochê bli¿ej.
(Senator Ryszard Knosala: Tutaj jestem.)
Tak, tak, przepraszam, Panie Senatorze.
To jest zamkniêty katalog. Nie ma przepisów

wykonawczych i nie bêdzie przepisów rozszerza-
j¹cych, bo – si³¹ rzeczy – przepisy wykonawcze nie
mog¹ rozszerzaæ katalogu.

Jeœli chodzi o zagraniczne serwery, o które pan
pyta³, to nie bezpoœrednio. Zawsze mo¿emy siê
zwróciæ do naszych partnerów o tak zwan¹ pomoc
prawn¹, ale bezpoœrednio takich danych nie bê-
dziemy uzyskiwali.

Pojawi³ siê te¿ w¹tek konstytucyjnoœci. Ja tutaj
pozwolê sobie przywo³aæ pewn¹ opiniê. 18 kwietnia
2010 r. Biuro Analiz Sejmowych wyda³o opiniê
w sprawie tego artyku³u, który budzi najwiêcej kon-
trowersji, czyli art. 7. Oto ona. Projektowany przepis
art. 7c ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w zakresie
zezwolenia organom podatkowym na zbieranie i wy-
korzystywanie informacji spe³nia standardy konsty-
tucyjne zawarte w wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
negoz17czerwca2008r.,dalejpodany jestadres.

By³o pytanie o pods³uchy. Panie Senatorze,
mo¿e to nie jest najw³aœciwsze miejsce do tego,
aby wchodziæ w detale techniczne, ale pragnê pa-
na zapewniæ, ¿e liczba pods³uchów stosowanych
przez wywiad skarbowy oscyluje wokó³ kilkuna-
stu sztuk rocznie i to siê odbywa pod pe³n¹ kon-
trol¹ prokuratury i s¹du, to jest pe³na procedura.
Nie zak³adamy pods³uchów bez przeprowadzenia
pe³nej œcie¿ki prawnej.

Jeœli chodzi o stosowanie rozwi¹zañ, nazwijmy to
kolokwialnie, si³owych, to my te wszystkie przepisy
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ju¿ mamy. Chodzi o to, ¿eby to nie by³o regulowane
w rozporz¹dzeniach, które mo¿na zmieniaæ, tylko
o to, aby jasne, precyzyjne warunki oraz œrodki
przymusu, jakie mog¹ zostaæ zastosowane, by³y
okreœlone w ustawie. Nawi¹¿ê do tego, co poruszy³
pan senator sprawozdawca, to nawet lepiej chroni
obywateli, bo wskazuje, wobec kogo nie wolno sto-
sowaæ œrodków przymusu bezpoœredniego.

Tak jak pan senator wspomnia³, to jest grupa
dos³ownie kilkudziesiêciu osób w skali kraju, to
s¹ formacje umundurowane, pos³uguj¹ce siê ra-
diowozami, mundury tych osób s¹ bardzo podob-
ne do mundurów u¿ywanych przez grupy inter-
wencyjne Policji. S¹ to grupy u¿ywane w wyj¹tko-
wych przypadkach, na przyk³ad w akcji bezpoœre-
dniego zatrzymania przemytu, w ¿adnym wypad-
ku nie s¹ to grupy u¿ywane wobec normalnie
dzia³aj¹cych przedsiêbiorców.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Z tego, co widzê, s¹ dalsze pytania.
Pan senator Klimowicz. Tak?
(Senator Pawe³ Klimowicz: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Klimowicz, Knosala, Bisztyga, taka jest kolej-

noœæ.
Proszê bardzo.
(Senator Pawe³ Klimowicz: Ju¿ mam mówiæ?)
Tak, ma pan mówiæ, Panie Senatorze.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, przed chwileczk¹ powiedzia³

pan, ¿e te przepisy maj¹ lepiej chroniæ kobiety
w widocznej ci¹¿y, osoby o widocznym kalectwie
lub w podesz³ym wieku, osoby w wieku poni¿ej
trzynastu lat, bo wobec nich ma siê stosowaæ si³ê
fizyczn¹ wy³¹cznie w postaci chwytów obezw³a-
dniaj¹cych. Nie bardzo rozumiem, dlaczego lepiej
bêdzie dla tych osób, gdy zastosuje siê chwyty
obezw³adniaj¹ce. Gdyby móg³ mi pan to wyt³uma-
czyæ, tobym o to prosi³.

Druga sprawa zwi¹zana jest z pytaniem, które
zada³ pan senator Ok³a. Chodzi o zmianê
w art. 36aa ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„w ramach czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych pracownicy wywiadu skarbowego maj¹
prawo do obserwowania i rejestrowania przy u¿y-
ciu œrodków technicznych obrazu zdarzeñ w miej-
scach publicznych oraz dŸwiêku towarzysz¹cego
tym zdarzeniom – wy³¹cznie w toku czynnoœci po-
dejmowanych w celu ustalenia sprawców oraz
uzyskania i utrwalenia dowodów przestêpstw
skarbowych lub przestêpstw, o których mowa…”,
dalej wymienione s¹ odpowiednie artyku³y.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Czy te czynno-
œci operacyjno-rozpoznawcze i rejestrowanie tych
zachowañ, zdarzeñ musi nastêpowaæ po uprzed-
nim zawiadomieniu prokuratury i uzyskaniu jej
zgody? Tak czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz: Mówimy o kontroli opera-
cyjnej. Tak?)

Panie Ministrze, mówimy tak: w ramach czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych. To jest
art. 36aa ust. 1. Gdyby pan minister móg³ moje
w¹tpliwoœci rozwiaæ. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:

Panie Senatorze, to s¹ przepisy analogiczne do
przepisów dotycz¹cych zastosowania takich
œrodków przez inne formacje, które te¿ maj¹ takie
uprawnienia, ogólnie nazwijmy je tak, operacyj-
no-rozpoznawcze. To s¹ bliŸniacze przepisy. Tak
jak mówiê, to, co jest najbardziej wra¿liwe, czyli
kontrola operacyjna polegaj¹ca na technice pod-
s³uchu, odbywa siê za pe³n¹ zgod¹ prokuratora
i s¹du. Nie ma wyj¹tków.

Wywiad skarbowy nigdy nie stosowa³ tak zwa-
nej pilnej techniki operacyjnej, która zezwala
w przypadku niecierpi¹cym zw³oki zarz¹dziæ kon-
trolê operacyjn¹, a nastêpnie wyst¹piæ o nastêp-
cz¹ zgodê prokuratury i s¹du. Wywiad takich rze-
czy nie stosuje.

(Senator Marek Zió³kowski: A co do tych chwy-
tów, Panie Ministrze?)

Tu jest dok³adnie tak samo. Cieszê siê, ¿e pan se-
nator zwróci³ na to uwagê. To s¹ przepisy bliŸniacze
do przepisów innych formacji maj¹cych uprawnie-
nia do stosowania œrodków przymusu bezpoœre-
dniego. Tak jak mówiê, to jest przepis ogólnie regu-
luj¹cy. Nie s¹dzê, ¿eby on mia³ kiedykolwiek jakieœ
szersze zastosowanie w praktyce, ale ta kwestia
musi byæ uregulowana. Ewidentnie musi byæ ona
uregulowana, ¿eby nie by³o jakichœ b³êdów naszych
funkcjonariuszy czy nadu¿ycia uprawnieñ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Knosala. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym siê tylko upewniæ, w odniesieniu

do moich poprzednich pytañ, czy mo¿na rozu-
mieæ, i¿ organ kontroli skarbowej nie bêdzie ¿¹da³
jakichœ informacji przetworzonych, typu zesta-
wienia, statystyki. Tylko pytanie i odpowiedŸ, bez
przetworzenia.

I jeszcze jedna sprawa z tym zwi¹zana. Mamy
w tej ustawie mechanizmy gwarantuj¹ce mo¿li-
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woœæ z³o¿enia za¿alenia. Prawda? To powinno
chroniæ prawa obywatelskie. Rozumiem, ¿e jeœli
ktoœ takie za¿alenie z³o¿y, to do chwili wydania de-
cyzji przez organ, który to za¿alenie bêdzie rozpa-
trywa³, nie musi tych danych udostêpniaæ. Dopie-
ro po wyjaœnieniu sprawy za¿alenia, to znaczy, po
wyjaœnieniu, czy za¿alenie jest s³uszne, czy nie.

I jeszcze jeden drobiazg, ale ju¿ zupe³nie inny…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Andrzej Parafianowicz: Przepraszam, pyta pan
o za¿alenie na decyzjê o wszczêciu…)

Tak, tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Andrzej Parafianowicz: Chcia³em tylko zrozumieæ
pytanie.)

Tak, oczywiœcie.
Mianowicie, w art. 42 jest mowa, ogólnie rzecz

bior¹c, o rozwi¹zywaniu stosunku pracy. I tam
miêdzy innymi jest przewidziana mo¿liwoœæ prze-
niesienia pracownika w ramach jednostki organi-
zacyjnej na inne stanowisko, gdzie nie s¹ wyma-
gane szczególne predyspozycje. Moje pytanie by-
³oby takie: czy nie mo¿na by tego ewentualnie roz-
szerzyæ, jeœli takich mo¿liwoœci w jednej jednostce
by nie by³o, na jednostki kontroli skarbowej
w kraju? Wtedy gwarancja, ¿e ten ktoœ bêdzie
przeniesiony, na pewno jest du¿o wiêksza. Oczy-
wiœcie pod warunkiem, ¿e pracownik by zaakcep-
towa³, ¿e chc¹ go przenieœæ z miejsca A do miejsca
B. Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz: Zrozumia³em.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
W kolejnoœci zadawanych pytañ.
Pierwsze – tak, tak i jeszcze raz tak. ¯artujê, Pa-

nie Senatorze. Uzasadnienie: jeœli chodzi o prze-
twarzanie, o co pan pyta³, to jest tak, jak pan mó-
wi³. Nie ma takiej mo¿liwoœci.

Drugie – oczywiœcie wstrzymuje to ca³¹ proce-
durê, wiêc nie musi udostêpniaæ ¿adnych danych.

A jeœli chodzi o pañskie trzecie pytanie, to,
w moim rozumieniu, ten przepis poprawia sytua-
cjê inspektorów, bo daje im wiêksz¹ gwarancjê za-
trudnienia i wiêksze poczucie stabilnoœci zawo-
dowej. Przepisy dotycz¹ce przenoszenia praco-
wników s¹ jeszcze w innych ustawach, które te¿
gwarantuj¹ pracownikowi pewn¹ ochronê jego
praw pracowniczych – w ustawie o s³u¿bie cywil-
nej, w kodeksie pracy. Tak ¿e ten artyku³ zosta³
przychylnie przyjêty przez naszych pracowników,
bo poprawia ich sytuacjê prawn¹.

Senator Ryszard Knosala:

Zapewne tak, ale mnie chodzi³o o jeden krok
wiêcej. Tam jest mowa o mo¿liwoœci przeniesienia
tylko w ramach jednej jednostki organizacyjnej.
Czy tego nie da³oby siê rozszerzyæ po prostu na in-
ne jednostki organizacyjne, w innych miejscowo-
œciach? Oczywiœcie za zgod¹ pracownika.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Ale teraz mamy tak¹ mo¿liwoœæ i to siê dzieje.

Pracownicy przenosz¹ siê z jednostek do jedno-
stek.

(Senator Ryszard Knosala: To znaczy, ¿e ja tego
po prostu dobrze nie zrozumia³em. Myœla³em, ¿e
mo¿e siê przenieœæ tylko w danym urzêdzie kon-
troli skarbowej, a nie do innego urzêdu.)

To jest bardzo proste. Przeniesienie siê w ra-
mach jednej jednostki organizacyjnej jest bardzo
proste. To jest decyzja dyrektora.

A przenosz¹ siê, bo sytuacje ¿yciowe s¹ ró¿ne.
Ludzie przenosz¹ siê z miasta do miasta, zawiera-
j¹ zwi¹zki ma³¿eñskie, przeprowadzaj¹ siê. S¹ ta-
kie przeniesienia. To siê zdarza i tego siê nie wy-
klucza. Powo³ujemy go na inspektora w innej je-
dnostce.

(Senator Ryszard Knosala: Ale czy w ramach je-
dnej jednostki organizacyjnej, Panie Ministrze?
To znaczy obejmuje to tylko jak¹œ regionaln¹ je-
dnostkê, czy te¿ znaczenie tego terminu jest szer-
sze?)

Nie, szersze, szersze.
(SenatorRyszardKnosala:Wtedyoczywiœcie to…)
Jeœli dobrze rozumiem, tak.
(Senator Ryszard Knosala: …rozwi¹zuje pro-

blem.)
Tak.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, teraz pan senator Bisztyga, jak ro-

zumiem, potem senator Andrzejewski i Klimowicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, zgodnie z za³o¿eniami ustawa

powinna ograniczyæ szar¹ strefê. Czy pan w to
wierzy i jakie s¹ racjonalne przes³anki do tego, ¿e
tak siê stanie? To pierwsze.

Drugie. Tam s¹ podzielone kompetencje i one
s¹ trochê ograniczone. Czy nie bêdzie szumu
kompetencyjnego pomiêdzy organami celnymi
i organami kontroli skarbowej? Do tej pory by³o tu
dublowanie, zw³aszcza je¿eli chodzi o obszar ob-
rotu towarowego z zagranic¹. Czy uwa¿a pan, ¿e
ustawa ten problem rozwi¹¿e?
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I trzecie. Nowela daje mo¿liwoœæ poszerzenia
kadry inspektorskiej o osoby z uprawnieniami do-
radcy podatkowego. Czy to bêdzie masowe zjawis-
ko, jakiœ masowy nabór, czy to bêd¹ pojedyncze,
incydentalne przypadki? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Panie Senatorze, zacznê od ostatniego pytania.

Trudno oceniæ, bo to nie jest decyzja urzêdu kon-
troli skarbowej, tylko doradcy podatkowego. My
po prostu stwarzamy tak¹ szansê. A ten temat by³
ju¿ omawiany przez pana senatora sprawozdaw-
cê. Ja przypomnê: chodzi o to, ¿e bez zdawania
kolejnego egzaminu. Jeœli doradca podatkowy
chce pracowaæ jako inspektor skarbowy i ma zda-
ny pañstwowy egzamin na doradcê podatkowego
oraz odbêdzie odpowiedni sta¿ w urzêdzie, to mo-
¿e, choæ nie musi, zostaæ powo³any. Trudno mi
oceniæ skalê tego zjawiska. W trakcie prac komisji
przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatko-
wych bardzo popierali ten pomys³. Nam zale¿y te¿
na pozyskiwaniu wykszta³conej, doœwiadczonej
kadry. Wyszkolenie inspektora od pocz¹tku – za-
trudnienie pracownika, wszystkie etapy jego roz-
woju zawodowego – zajmuje kilka lat, dlatego po-
zyskanie wyszkolonego pracownika le¿y w na-
szym interesie. Ale podkreœlam: to, w którym sek-
torze chce pracowaæ, to jest decyzja doradcy pod-
atkowego…

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, ja wiem, ilu jest doradców po-

datkowych i rozumiem problem. Chodzi mi o to,
czy bêd¹ siê starali w ramach normalnego trybu,
czy bêdzie jakiœ ekstranabór? Ja rozumiem, ¿e
pañstwo nie czekacie na nabór tych w³aœnie fa-
chowców, tylko dajecie im tak¹ mo¿liwoœæ w ra-
mach normalnego trybu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
W ramach normalnego trybu. Taka jest teraz

rekrutacja. Jakiejœ specjalnej akcji promocyjnej
nie przewidujemy. Nie bêdzie czegoœ takiego.

A pierwsze pytanie dotyczy³o…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, czego dotyczy³o pañskie pierwsze pytanie?)
Przepraszam.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Ministrze,
ja mam podobny problem jak pan, ale zaraz sobie
przypomnê. Pierwsze pytanie dotyczy³o kompe-
tencji organów celnych i kontroli skarbowej, tego,
czy nie bêdzie dublowania…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Chodzi³o
o szum kompetencyjny.)

Szum kompetencyjny, tak, tak. Przepraszam,
Panie Senatorze.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo proszê, ja
te¿ tak mam, tak ¿e spokojnie.)

To te¿ ju¿ by³o omawiane w trakcie wyst¹pie-
nia pana senatora sprawozdawcy. Chodzi o to, ¿e
my rezygnujemy z niektórych zadañ, ¿eby nie by-
³o tego dublowania. Ja w trakcie swojej kariery
zawodowej w s³u¿bach skarbowych nie spotka-
³em siê z wiêkszym problemem jakiegoœ szumu
informacyjnego. Oczywiœcie ma pan senator ra-
cjê, w niektórych aspektach nasze uprawnienia
mog¹ siê dublowaæ z uprawnieniami s³u¿by cel-
nej, ale nie jest to jakiœ wiêkszy czy masowy pro-
blem. Wiêkszoœæ s³u¿b te¿ tak ma, ¿e niektóre ich
kompetencje i zadania odrobinê siê powielaj¹ czy
zazêbiaj¹.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: I jeszcze szara
strefa.)

Szara strefa? Pierwszy raz o szarej strefie mia-
³em honor mówiæ w Wysokiej Izbie w 1995 r.

Wydaje mi siê, ¿e szara strefa siê zmniejsza,
a co do stworzenia warunków dla przedsiêbiorcy –
jeden z panów senatorów podnosi³ kwestie upro-
szczenia przepisów – to zgoda, oczywiœcie, tylko
mówimy teraz o innej ustawie. Teraz mówimy
o takiej ustawie technicznej, dotycz¹cej przepro-
wadzania kontroli. Wydaje mi siê, ¿e jasnoœæ prze-
pisów i skutecznoœæ, to znaczy jasne okreœlenie
kompetencji s³u¿b skarbowych, mog¹ siê do tego
przyczyniæ. Nale¿y to tak¿e rozpatrywaæ w kon-
tekœcie innych ustaw. Przecie¿ przedsiêbiorcy
w ci¹gu ostatnich dwóch lat uzyskali szereg do-
datkowych przywilejów, jak chocia¿by omawiana
kwestia zawiadomienia, mo¿liwoœæ z³o¿enia ko-
rekty, uproszczenie i obni¿enie podatków, szansa
rycza³towego… Wszystko to powoduje, ¿e szara
strefa siê ogranicza.

Pragnê zwróciæ tak¿e uwagê pana senatora
na pewne dane statystyczne dotycz¹ce porów-
nania lat ubieg³ych: liczba kontroli skarbowych
spada. A wiêc nieprawd¹ jest, ¿e urzêdy skarbo-
we dzia³aj¹ tylko jako organa kontrolne, liczy siê
tak¿e pewna œwiadomoœæ i prewencja. Liczba
kontroli skarbowych spada, a wartoœæ wp³ywów
pokontrolnych roœnie. I wydaje mi siê, ¿e to jest
pozytywna tendencja, ¿e kontrole s¹ zawczasu
lepiej przygotowywane. Odeszliœmy od tego, ¿e
inspektorzy szli na kontrolê s³abiej przygotowa-
ni, teraz kontrole s¹ przygotowywane wczeœniej,
co jednoczeœnie pozwala skróciæ czas przebywa-
nia tam inspektorów, czas tej fizycznej obecno-
œci u podmiotu.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, w du¿ej mierze ustawa uzu-

pe³nia tylko dotychczasowy stan prawny, ale nas
interesuje szczególnie ochrona praworz¹dnoœci
postêpowania. Art. 33 praktycznie uzupe³niony
jest o te przepisy, które dotycz¹ podmiotów sub
specie wymienionych w nastêpnych ustêpach.

I mam pytanie do art. 33a. Jakie przepisy po-
stêpowania i w jakim zakresie stosuje siê w mo-
mencie, kiedy nie toczy siê ¿adne postêpowanie
przygotowawcze, które jest tego warunkiem,
a które siê tutaj zrównuje… Jakie to s¹ przepisy
postêpowania, czy to jest k.p.a.? Jakie stosuje siê
przepisy proceduralne i czy istnieje mo¿liwoœæ po-
stêpowania odwo³awczego od decyzji? Czy to s¹
decyzje administracyjne? Chodzi o ten uzupe³nio-
ny art. 33a. Tu ju¿ nie toczy siê postêpowanie
przygotowawcze, uznaje siê jednak, ¿e udzielenie
informacji wynika z samej procedury kontrolnej.

Kolejne pytanie w zwi¹zku z tym: czy ten, który
jest kontrolowany, jest informowany? W jakim
trybie i w jakich terminach, zgodnie z jakimi pro-
cedurami?

Pytanie nastêpne: czy przys³uguje mu prawo
zajêcia stanowiska w tym przedmiocie, na przy-
k³ad jeœli ma w¹tpliwoœci co do tego, czy udzieli³
informacji w sposób wystarczaj¹cy, bo mo¿na ró-
wnie dobrze pos³u¿yæ siê tym uznaniowo, uznaæ,
¿e informacja jest niepe³na, i wyst¹piæ w procedu-
rze przymusowej. Czy kontrolowany ma mo¿li-
woœæ zajêcia tutaj stanowiska? Czy jest, jednym
s³owem, stron¹ tego postêpowania, je¿eli to jest
osobne postêpowanie administracyjne? Jest to
pytanie zasadnicze odnoœnie do wszystkich in-
nych zapisów, w których mowa o prawach ka¿de-
go kontrolowanego, brania udzia³u w postêpowa-
niu i bycia informowanym co do toku tego postê-
powania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Andrzej Parafianowicz: Panie Senatorze, ja…)

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli pan nie mo¿e wprost, bo to jest ca³y cykl

proceduralny, to prosi³bym na piœmie o odpo-
wiedŸ, bo w praworz¹dnym pañstwie jest niezbêd-
ne, ¿eby dobrze znaæ prawa osoby kontrolowanej
z racji brania udzia³u w samym postêpowaniu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz: Wydaje mi siê, ¿e w tym

zakresie nic siê nie zmienia. Zainteresowany
oczywiœcie ma prawo braæ udzia³ w postêpowa-
niu. Jeœli dobrze zrozumia³em…)

Tu nie ma postêpowania. Bo tam jest postêpo-
wanie przygotowawcze w art. 33. A w art. 33a sto-
suje siê wszystkie przepisy tak, jakby toczy³o siê
postêpowanie przygotowawcze, ale wed³ug dys-
krecjonalnej dyspozycji inspektora.

Pytanie tutaj, jakie s¹ prawa strony, jaki jest
tryb, czy jest tryb odwo³awczy od decyzji urucho-
mienia tego ca³ego mechanizmu, skoro siê ¿adne
postêpowanie przygotowawcze, karne ani wyjaœ-
niaj¹ce… To znaczy postêpowanie toczy siê tylko
wewnêtrznie w ramach kontroli skarbowej i jest
objête tajemnic¹ skarbow¹.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Nie chcia³bym tutaj wchodziæ w te dywagacje…
(Senator Piotr Andrzejewski: To proszê na piœ-

mie w razie czego.)
Czy mo¿emy poprosiæ pana dyrektora, specjali-

stê od naszej procedury, czy nie ma takiej formu³y?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Musia³by podpowiadaæ w zasadzie panu mini-

strowi, a potem…
Ja proponujê wersjê pisemn¹, to wtedy pan se-

nator…
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest bardzo

wa¿ne dla nas i to by³oby dla porz¹dku…)
Pan senator Andrzejewski bêdzie usatysfakcjo-

nowany. Iuncta manet, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Podzielê siê z kole-

gami.)
Dobrze, w takim razie dziêkujê.
I pytanie senatora Klimowicza. Tak, tak, widzê

tê rêkê wzniesion¹ w górê.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Ja w³aœnie te¿,

wpisuj¹c siê w pytanie pana senatora Andrzejew-
skiego, mam tak¹ w¹tpliwoœæ. Pan minister po-
wiedzia³, ¿e jest mniej kontroli, ¿e s¹ lepiej przygo-
towane. I tu mam takie pytanie. W art. 13 ust. 5
otrzymuje brzmienie, i¿ o zamiarze wszczêcia
kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie
zawiadamia kontrolowanego. Pytanie jest proste:
dlaczego ten organ ma tak postêpowaæ?

I korzystaj¹c z tego, ¿e pan marsza³ek udzieli³
mi g³osu, chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie, które
wczeœniej zadawa³em panu sprawozdawcy, sena-
torowi Kleinie. Mianowicie, jak ju¿ powiedzia³em,
absolutnie nie ma takiej sytuacji, ¿e obiad jest za
darmo, s³u¿ba zdrowia jest za darmo. Czy mini-
sterstwo w jakiœ sposób oszacowa³o koszty, jakie
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zostan¹ przerzucone na tych, którzy wed³ug zmie-
nionego art. 7 maj¹ organom kontroli skarbowej
nieodp³atnie przekazywaæ ró¿norodne informa-
cje? Czy wed³ug pana ministra, skoro jest to
przed³o¿enie rz¹dowe, to rozwi¹zanie, jeœli chodzi
o gospodarkê, jest liberalne czy te¿ nie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Panie Senatorze, z technicznego punktu widze-

nia nic siê nie zmienia, tylko uzyskuje to nie rangê
przepisów wykonawczych, tylko rangê ustawow¹.
Do tej pory przedsiêbiorca te¿ dostarcza³ wszyst-
kie dane nieodp³atnie.

Odnosz¹c siê zaœ do kwestii podniesionej wcze-
œniej przez pana w dyskusji…

(Senator Pawe³ Klimowicz: A jak to jest roz-
wi¹zane?)

Wspomnia³ pan o ustawie przerzucaj¹cej na
podatników, na przedsiêbiorców obowi¹zek wy-
pe³niania PIT za…

(Senator Pawe³ Klimowicz: To by³o jako przy-
k³ad.)

Jako przyk³ad.
I jeœl i chodzi o koszty przedsiêbiorcy,

chcia³bym tylko zwróciæ uwagê, ¿e tamta us³uga
by³a p³atna przez Skarb Pañstwa.

(Senator Pawe³ Klimowicz: I jeszcze o niezawia-
damianiu.)

Zawiadomienie o zamiarze wszczêcia kontroli?
To, jak siê wydaje, jest na rêkê przedsiêbiorcy.
Przedsiêbiorca ma czas przygotowaæ siê do kon-
troli.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Przepraszam, Panie Ministrze, ale chyba siê nie

zrozumieliœmy. Mnie chodzi w³aœnie o to, ¿e…
O zamiarze wszczêcia kontroli podatkowej organ
kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowa-
nego. O to mi chodzi. Czy ja coœ Ÿle rozumiem, czy
tu jest Ÿle zapisane? Bo tu chyba jest o niezawia-
damianiu…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan-
sów Andrzej Parafianowicz: O którym artykule
pan wspomina? Pogubi³em siê, bo wymieni³ pan
dwa…

To jest ust. 5 w bodaj¿e art. 12. Nie jestem pe-
wien, ale zaraz panu ministrowi powiem… To jest
art. 13 ust. 5: „ust. 5 otrzymuje brzmienie:
«wszczêcie kontroli podatkowej nastêpuje po-
przez dorêczenie kontrolowanemu lub osobie,

o której mowa»”… i tu s¹ podane artyku³y. I dalej:
„o zamiarze wszczêcia kontroli podatkowej organ
kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowa-
nego”. Czy ja Ÿle to zrozumia³em, czy rzeczywiœcie
tak ma byæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
No, tak to nale¿y rozumieæ, Panie Senatorze.

Odnalaz³em to… No tak.
(Senator Pawe³ Klimowicz: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo, dziêkujê za

odpowiedzi.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nale¿y z uznaniem odnieœæ siê do tej inicjatywy,

która w ramach kryteriów praworz¹dnego pañ-
stwa, zw³aszcza gdy chodzi o ochronê podstawo-
wych praw i wolnoœci cz³owieka i obywatela, inge-
ruje w zakres swobody gospodarczej, prywatnoœci
i wolnoœci gospodarczej. Ta sfera wymaga bardzo
œcis³ych uregulowañ i ustawa zmierza do tego.

Trzeba tutaj podkreœliæ, ¿e sprawdza siê pro-
gram minister finansów, pani Zyty Gilowskiej,
która zainicjowa³a tego typu dzia³ania zmierza-
j¹ce do zapewnienia œcis³oœci i precyzyjnoœci
œci¹gania nale¿noœci publicznych. Myœlê, ¿e doty-
czy to zarówno nale¿noœci Skarbu Pañstwa, jak
i danin publicznych dotycz¹cych miêdzy innymi
finansowania radiofonii i telewizji. Wszystkie te
dzia³ania, które tutaj s¹ wymienione, winny byæ
stosowane do dyscyplinowania w ramach obo-
wi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego wszystkich zo-
bowi¹zanych do œwiadczeñ w ramach finansów
publicznych. Mam co do tego przekonanie i wyda-
je mi siê, ¿e odpowiedni monitoring stosowany
przez kontrolê skarbow¹ w zakresie terminowo-
œci, rzetelnoœci tego, co stanowi o zarówno przy-
chodach dla bud¿etu, jak i finansowaniu zadañ
publicznych przez inne jednostki, jest dzisiaj na-
szym pierwszym obowi¹zkiem. Mizeria finansów
publicznych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie,
stanowi dzwonek alarmowy. Ja przypomnê, ¿e
kontrola skarbowa jest najskuteczniejszym orga-
nem w takich demokratycznych spo³eczeñstwach
jak spo³eczeñstwo amerykañskie. Tam ludzie,
którzy obchodz¹ przepisy i naruszaj¹ prawo-
rz¹dnoœæ, bardziej siê boj¹ kontroli skarbowej ni¿
prokuratur, policji i innych organów przymusu
publicznego. I jest to chyba kierunek w³aœciwy.
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Dlatego z pe³n¹ aprobat¹ odnoszê siê do tego,
co uzupe³nia dotychczasowe uprawnienia, bo
wiêkszoœæ tych uprawnieñ, o których tutaj by³a
mowa i które budzi³y nasze zastrze¿enia, jest za-
pisanych w ustawie. One s¹ tylko uzupe³nione.
Chocia¿by w art. 33, który by³ przedmiotem moje-
go szczególnego zainteresowania, wskazuje siê
sub specie regulacji, które ju¿ poprzednio w usta-
wie by³y zapisane takie podmioty, inne ni¿ banki,
jak podmioty prowadz¹ce przedsiêbiorstwa mak-
lerskie, kasy SKOK, towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych, ZUS. Zakres tego, co dotyczy tajemni-
cy skarbowej, jest uzupe³niony tym, co dodajemy.
W zwi¹zku z tym ta ustawa nie jest ustaw¹ prze³o-
mow¹, ale jest ustaw¹ doprecyzowuj¹c¹, zmierza-
j¹c¹ do uœciœlenia tego, co jest pod kontrol¹ oby-
wateli, tak, ¿eby ten styk nie by³ dla nich zbyt do-
legliwy, a ich prawa by³y zagwarantowane precy-
zyjnym zapisaniem granic uprawnieñ organu
kontroluj¹cego w myœl zasady, ¿e gdy chodzi
o prawa cz³owieka i obywatela, to wolno wszystko
z wyj¹tkiem tego, czego prawo zakazuje, a gdy
chodzi o uprawnienia organów w³adzy, to tym or-
ganom nie wolno niczego z wyj¹tkiem tego, co pra-
wo przewiduje i na co im zezwala. Myœlê, ¿e usta-
wa zas³uguje na aprobatê. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nieszczêœciem Senatu i Sejmu – w moim przeko-

naniu – jest to, i¿ mamy podejmowaæ decyzje, które
w wiêkszoœci s¹ decyzjami o skutkach dalekosiê¿-
nych. W naszym decydowaniu, postêpowaniu po-
winniœmy kierowaæ siê wiêc nadzwyczajn¹ prze-
nikliwoœci¹. By³ przyk³ad przepisów o wype³nianiu
zeznania PIT, które te¿ by³y przed³o¿eniem rz¹do-
wym, i Wysoki Senat tê nowelizacjê odrzuci³, a po-
tem przedstawiciele przedsiêbiorców bardzo nam
dziêkowali za to, i¿ wykazaliœmy siê tak¹ w³aœnie
przenikliwoœci¹ i kosztów wype³niania PIT z praco-
wników nie przerzuciliœmy na pracodawców.

Tak ¿e nie jestem takim entuzjast¹ jak mój
przedmówca, pan senator Andrzejewski, je¿eli
chodzi o tê ustawê rz¹dow¹, i wydaje mi siê, i¿ na-
le¿a³oby mimo wszystko ograniczyæ mo¿liwoœci
organów kontroli skarbowej w zakresie – nie wa-
ham siê u¿yæ tego s³owa – inwigilacji spo³eczeñ-
stwa. W moim przekonaniu du¿o lepsze by³oby
rozwi¹zanie polegaj¹ce na tym, ¿e nie da³oby siê
obejœæ przepisów. Wtedy kontrola skarbowa nie
potrzebowa³aby takich œrodków i narzêdzi, które
w obecnej gmatwaninie przepisów s¹ niezbêdne.

Ja siê nie dziwiê, ¿e ministerstwo zabiega o to, po-
niewa¿ jest to bardzo trudne do uchwycenia w sy-
tuacji, gdy przysz³o nam ¿yæ w momencie obo-
wi¹zywania tak skomplikowanych przepisów.
Tak ¿e moim postulatem jest, abyœmy w najbli¿-
szym czasie… Mam nadziejê, ¿e Ministerstwo Fi-
nansów przedstawi nam takie nowelizacje przepi-
sów, ¿e nie bêdziemy musieli jeszcze zaostrzaæ
metod kontroli naszych obywateli.

Dlatego zg³aszam trzy poprawki. Szczególnie je-
stem niezadowolony z tych œrodków przymusu
bezpoœredniego, które maj¹ byæ stosowane wobec
kobiet o widocznej ci¹¿y, osób o widocznym kale-
ctwie i osób w podesz³ym wieku, z tego, ¿e organy
bêd¹ mog³y stosowaæ chwyty obezw³adniaj¹ce. Je-
dna z tych poprawek dotyczy tego, aby wobec osób
przeze mnie wymienionych w ogóle nie by³a stoso-
wana przemoc. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówie-

nie do protoko³u*.
Proszê pañstwa informujê, ¿e wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym z³o¿y³ w tej chwili pan se-
nator Klimowicz.

Zamykam dyskusjê.
Czy pan minister chcia³by siê ustosunkowaæ do

tych wniosków teraz, czy na posiedzeniu komisji?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Andrzej Parafianowicz: Na posiedzeniu komisji.)
Rozumiem.
Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski, proszê Ko-

misjê Bud¿etu i Finansów Publicznych o usto-
sunkowanie siê do tych wniosków i przygotowa-
nie sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo.
Koñczymy ten punkt. Dziêkujê panu ministro-

wi Parafianowiczowi i przedstawicielom Minister-
stwa Finansów.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ko-
sztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 884,
a sprawozdania komisji znajduj¹ siê w drukach
nr 884A i 884B.

Bêdziemy tu mieli dwóch sprawozdawców.
Pierwszym sprawozdawc¹, komisji kultury…

(SenatorPiotrAndrzejewski: Aprawoautorskie?)
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No jest. Pan senator nie dos³ysza³ pierwszej
czêœci tego, co czyta³em.

Sprawozdawc¹ Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu jest w³aœnie pan senator Andrzejewski. Pan
senator Paszkowski bêdzie mia³ g³os za chwilê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam, tra-
cê s³uch z wiekiem.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego

stwierdzono, i¿ w prawie autorskim treœæ art. 108
ust. 3 przekracza konstytucyjn¹ zasadê propor-
cjonalnoœci, naruszaj¹c zasadê wolnoœci i dzia³al-
noœci gospodarcze j oraz zasadê dia logu
i wspó³pracy partnerów spo³ecznych w zakresie,
w jakim czyni³a wy³¹cznym projektodawc¹ tabel
organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami au-
torskimi dotycz¹cymi wynagrodzeñ pewien mo-
nopol tych¿e organizacji. Skutkowa³o to bowiem
ca³kowit¹ eliminacj¹ roli przedstawicieli emiten-
tów i reemitentów w tej fazie b¹dŸ te¿ takim po-
mniejszeniem ich roli, które prowadzi³o do sytua-
cji, ¿e stanowisko emitentów i reemitentów nie
by³o równoprawne ze stanowiskiem przedstawi-
cieli autorów i samych autorów, co te¿ nie jest bez
znaczenia. Fakt ten, w zwi¹zku z pewnym mono-
polistycznym przymusem, stwarza³ powa¿ne za-
gro¿enie dla dokonania prawid³owego i obiekty-
wnego rozstrzygniêcia przez organ maj¹cy za-
twierdziæ tabelê wynagrodzeñ i dla dalszego toku
jego wdra¿ania. W efekcie nie by³o mo¿liwoœci za-
pewnienia pe³nej ochrony emitentom, reemiten-
tom w trakcie kontroli s¹dowoadministracyjnej,
jeœli chodzi o rozstrzygniêcia w tym przedmiocie.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, przewi-
dziane dotychczas rozwi¹zanie, które by³o przed-
miotem skargi, nieproporcjonalnie ogranicza³o
prawo dostêpu do s¹du emitentów, reemitentów
i innych uprawnionych zarówno w aspekcie gwa-
rancji sprawiedliwoœci materialnej, jak i proceso-
wej. W zwi¹zku z tym przesta³ obowi¹zywaæ
art. 108 ust. 3, tworz¹c lukê w systemie prawa,
i nast¹pi³a koniecznoœæ uzupe³nienia, co jest
przedmiotem niniejszej ustawy.

Ustawodawca dokona³ tu ca³ego szeregu roz-
strzygniêæ, które doprecyzowuj¹, konkretyzuj¹
sformu³owane dyrektywy i zastrze¿enia wyra¿o-
ne przez Trybuna³ Konstytucyjny i jednoczeœnie
czyni¹ im zadoœæ.

Ustawodawca dokonuje zasadniczych zmian
w zakresie przepisów dotycz¹cych funkcjonowa-
nia i organizacji Komisji Prawa Autorskiego, zwa-
nej dalej KPA. Zmianie ulega procedura postêpo-
wania przed KPA – teraz w postêpowaniu niepro-

cesowym bêd¹ tu stosowane przywo³ane przepisy
kodeksu postêpowania cywilnego, a nie jak wcze-
œniej kodeksu postêpowania administracyjnego.
To jest dla stron bardzo istotna zmiana.

Ustawodawca przyj¹³, ¿e s¹dem w³aœciwym do
rozpoznawania spraw dotycz¹cych zatwierdzo-
nych tabel wynagrodzeñ oraz odwo³añ w spra-
wach wskazanych w³aœciwych podmiotów bêdzie
jeden z s¹dów okrêgowych. W przepisach o postê-
powaniu przed s¹dem okreœlono miêdzy innymi,
kto bêdzie uczestnikiem tego postêpowania.

Ustawodawca formu³uje te¿ w tej ustawie wa-
runki, które musi spe³niaæ kandydat na arbitra.
Komisja Prawa Autorskiego sk³adaæ siê bêdzie
bowiem z a¿ trzydziestu arbitrów powo³ywanych
przez ministra w³aœciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego spoœród kan-
dydatów przedstawianych przez organizacje
zbiorowego zarz¹dzania, stowarzyszenia twór-
ców, artystów, wykonawców, producentów i or-
ganizacje zrzeszaj¹ce podmioty korzystaj¹ce
z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,
a wreszcie przez organizacje radiowe i telewizyj-
ne.

Nadto ustawodawca w przepisach dotycz¹cych
zatwierdzania i formu³owania samych tabel wy-
nagrodzeñ uregulowa³ kwestie dotycz¹ce sk³adu,
tego, kto bêdzie uczestnikiem postêpowania, i je-
dnoczeœnie uregulowa³ zakres kompetencji po-
szczególnych organów. Ustalono równie¿ zasady
dotycz¹ce sk³adu zespo³u orzekaj¹cego, wskaza-
no, kto mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem w tej sprawie,
kto bêdzie uczestnikiem postêpowania, i przyjêto,
¿e orzeczenia zespo³u orzekaj¹cego bêd¹ mog³y
byæ zaskar¿ane do tego¿ s¹du. Zgodnie z ustaw¹,
spory dotycz¹ce stosowania zatwierdzonych pra-
womocnie tabel wynagrodzeñ oraz spory zwi¹za-
ne z zawarciem umowy, o której tam mowa, bêd¹
mog³y byæ rozpatrywane wstêpnie w drodze postê-
powania mediacyjnego pomiêdzy stronami. I tu
jest problem regulacji tej mediacji.

Sejm rozpoznawa³ ten projekt pod kontrol¹
rz¹du – bo przed³o¿enie by³o rz¹dowe – na szesna-
stu, siedemnastu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski:
Osiemnastu.)

…osiemnastu, Panie Ministrze, posiedzeniach.
Jest bardzo bogata dokumentacja. Star³y siê tam
ró¿ne interesy, miêdzy innymi organizacji za-
rz¹dzania tymi prawami, autorów. Jednoczeœnie
wyst¹pi³a koniecznoœæ bardzo praworz¹dnego
wywa¿enia interesów wszystkich stron, z uwzglê-
dnieniem interesów samych autorów, przy udzia-
le przedstawicieli ministra i organizacji twórców.

Na posiedzeniu w dniu 20 maja z udzia³em za-
interesowanych stron, po wielogodzinnym roz-
wa¿aniu wszystkich tych zagadnieñ i rozstrzyga-
niu kwestii spornych, senacka Komisja Kultury
i Œrodków Przekazu sformu³owa³a poprawki –
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akceptowane przez pana ministra i proponowa-
ne w wersji doprecyzowuj¹cej system przez na-
sze Biuro Legislacyjne. Zawarte s¹ one w druku
nr 884A i mam obowi¹zek jako sprawozdawca
komisji je popieraæ.

Skoro macie pañstwo przed sob¹ ten druk, to
myœlê, ¿ebêdêodpowiada³napytaniadotycz¹cepo-
szczególnych poprawek. Powiem jednak, ¿e one
wszystkie s¹ poprawkami doprecyzowuj¹cymi, po-
prawiaj¹cymi spójnoœæ, komplementarnoœæ, zu-
pe³noœæ i niesprzecznoœæ obowi¹zuj¹cego w Polsce
systemu prawnego, rozpoczynaj¹c przede wszyst-
kim od samej klasyfikacji tego, w jakiej formie – de-
cyzji, a nie rozporz¹dzenia – minister bêdzie wyzna-
cza³ organizacjê zarz¹dzaj¹c¹ prawami tam, gdzie
chodzi o stosowanie uprawnieñ organizacji za-
rz¹dzania prawami publicznymi, w przypadku bra-
ku zgody w tym zakresie. Wydaje mi siê, ¿e mamy
jednoczeœnie do czynienia z poszerzeniem zakresu
informacji, któr¹ jesteœmy winni przede wszystkim
twórcom. Na przyk³ad poprawka czwarta, doty-
cz¹ca dodania art. 1103a, wyraŸnie wskazuje na to,
¿e minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego og³asza w swoim Dzienni-
ku Urzêdowym oraz w Biuletynie Informacji Publi-
cznej na swojej stronie podmiotowej nazwiska arbi-
trów wchodz¹cych w sk³ad komisji oraz informacje
o wygaœniêciu mandatu arbitra komisji i powo³aniu
nowego arbitra komisji. Pierwsze posiedzenie komi-
sji zwo³uje i prowadzi minister w³aœciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na po-
siedzeniu tym arbitrzy dokonuj¹ wyboru przewo-
dnicz¹cego. Dot¹d by³o tam powiedziane, ¿e zwo³u-
je, w tej chwili mówimy, ¿e i zwo³uje, i prowadzi. To
s¹ niby poprawki doprecyzowuj¹ce, ale, jak ju¿ po-
wiedzia³em w swoim wyst¹pieniu przy okazji roz-
poznawania poprzedniej ustawy, organowi pañ-
stwowemu nie wolno niczego z wyj¹tkiem tego, co…
nawet nie tyle tego, na co prawo mu zezwala, ile te-
go, co prawo przewiduje. W zwi¹zku z tym niezapi-
sanie jakiegoœ uprawnienia po stronie organu ad-
ministracji rz¹dowej b¹dŸ jakiejkolwiek innej admi-
nistracji skutkuje niemo¿noœci¹ dzia³ania i stanowi
lukê prawn¹. Tê lukê prawn¹ staramy siê wype³niæ
poprawkami zaproponowanymi przez Biuro Legis-
lacyjne. Poprawki te, jak siê wydaje, s¹ zgodne
z tym, co proponuje Komisja Ustawodawcza.

Wnoszê o przyjêcie tych poprawek i zaakcepto-
wanie kierunku, w którym idzie ta ustawa w kon-
tekœcie uzupe³nienia luki prawnej po orzeczeniu
Trybuna³u Konstytucyjnego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bohdan Paszkowski jest sprawo-

zdawc¹ Komisji Ustawodawczej.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca, pan senator Andrzejewski

przedstawi³ doœæ dok³adnie sprawozdanie z prac
swojej komisji, komisji, której przewodniczy,
a tak¿e odniós³ siê do samego projektu czy te¿,
œciœle mówi¹c, do samej ustawy, podnosz¹c kwe-
stie zwi¹zane z poprawkami.

My równie¿, jako Komisja Ustawodawcza, za-
jmowaliœmy siê ustaw¹ o zmianie ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych oraz usta-
wy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.
Zrobiliœmy to tego samego dnia, 1 czerwca
2010 r., z tym tylko zastrze¿eniem, ¿e robiliœmy
to po posiedzeniu Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu. W zwi¹zku z tym mieliœmy, z uwagi na
doœæ d³ugie posiedzenie komisji, pewne opóŸnie-
nie.

Proszê pañstwa, ja nie bêdê tutaj wchodzi³
w szczegó³y tych rozwi¹zañ ustawowych, bo o tym
mówi³ ju¿ pan senator Andrzejewski. Faktem jest,
¿e to rozwi¹zanie jest wykonaniem wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego, ale oczywiœcie ujmuje ono
sprawê, powiedzia³bym, du¿o szerzej, bo reguluje
równie¿ kwestie zwi¹zane chocia¿by ze sprawami
dotycz¹cymi funkcjonowania organizacji za-
rz¹dzaj¹cych prawami autorskimi – chodzi tutaj
miêdzy innymi o wprowadzenie chocia¿by obo-
wi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem w pe³nym
zakresie rachunkowoœci, ze sk³adaniem w tym za-
kresie bilansów.

Faktem jest, ¿e samo rozwi¹zanie, które zosta³o
wypracowane przez rz¹d oraz w ramach prac sej-
mowych, budzi du¿e zastrze¿enia. Zastrze¿enia te
s¹ zwi¹zane z jednej strony z pewnymi postulata-
mi, nazwijmy to, emitentów i reemitentów… To
zreszt¹ objawi³o siê równie¿ na posiedzeniu na-
szej komisji, poniewa¿ byli na nim przedstawicie-
le organizacji nosz¹cej nazwê Polska Izba Komu-
nikacji Elektronicznej, zrzeszaj¹cej przede wszys-
tkim podmioty, które pe³ni¹ funkcjê reemitentów,
i podnosili oni kilka istotnych zastrze¿eñ doty-
cz¹cych ustawy. Miêdzy innymi podnoszono kwe-
stiê zwi¹zan¹ z samym procedowaniem przed Ko-
misj¹ Prawa Autorskiego. By³ postulat, aby rów-
nie¿ uczestnikom takiego postêpowania – bo
wnioskodawc¹ jest organizacja zbiorowego za-
rz¹dzania, a uczestnikami mog¹ byæ przedstawi-
ciele reemitentów – zagwarantowaæ prawo, tak to
okreœlmy, odwo³ania do s¹du od orzeczenia komi-
sji. I to poniek¹d zosta³o uwzglêdnione w popraw-
kach zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne.

By³a równie¿ podnoszona kwestia dotycz¹ca
spraw zwi¹zanych ze stosowaniem w pierwszej
kolejnoœci procedur cywilnych, czyli jakby uw-
zglêdnienia przed stawkami mo¿liwoœci zawiera-
nia umów przez podmioty o charakterze ogólno-
polskim, grupuj¹ce organizacje korzystaj¹ce z ut-
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worów lub przedmiotów praw pokrewnych, to jest
umów z organizacjami zbiorowego zarz¹dzania.
Podnoszone by³y przez wspomnian¹ organizacjê
tak¿e kwestie zwi¹zane z okresem przejœciowym
i z utrzymaniem w mocy w tym okresie przejœcio-
wym skutków prawnych tabel zatwierdzonych
w re¿imie ustawy, która w tej chwili obowi¹zuje.
Takie by³y te zg³aszane postulaty.

Na posiedzeniu naszej komisji byli równie¿
przedstawiciele g³ównej organizacji zbiorowego
zarz¹dzania prawami autorskimi, tak to siê
okreœla w myœl ustawy, którzy podnosili kwestie
zwi¹zane z jednej strony… Tutaj mamy jakby pe-
wn¹ sprzecznoœæ, a mianowicie zg³aszano, by
skreœliæ z tej¿e nowelizowanej ustawy art. 11014,
który przyznaje ka¿demu uczestnikowi postêpo-
wania o zatwierdzenie tabeli uprawnienia do od-
wo³ania siê do s¹du, co by³o postulatem sprzecz-
nym z tym, co zg³asza³ podmiot reprezentuj¹cy
emitentów i reemitentów. Tutaj by³o takie uzasa-
dnienie, ¿e takie prawo jest sprzeczne z zapisem
zawartym w art. 11011, który przyznaje li tylko or-
ganizacjom zbiorowego zarz¹dzania prawo wnie-
sienia wniosku do Komisji Prawa Autorskiego
o zatwierdzenie tabel wynagrodzenia. Ponadto
podnoszono kwestie tego okresu przejœciowego.
Samo jakby przyjêcie takiej zasady, ¿e w tym
okresie przejœciowym – który wed³ug ZAiKS mo¿e
byæ nawet bardzo d³ugi, bo wed³ug ich wyliczeñ
mo¿e on siê sprowadzaæ do okresu maksymalne-
go, dwudziestu oœmiu miesiêcy od og³oszenia
ustawy… I tutaj podnoszono tak¹ kwestiê, ¿e
w tym zakresie powinny byæ inne rozwi¹zania, to
znaczy, nie tylko umo¿liwiaj¹ce stosowanie tych
zatwierdzonych tabel w myœl ustawy, która bê-
dzie zmieniana, lecz tak¿e takie, ¿eby te organi-
zacje zbiorowego zarz¹dzania, które nie posiada-
j¹ prawomocnie zatwierdzonych tabel, do czasu
ich zatwierdzenia mia³y prawo stosowaæ stawki
odpowiadaj¹ce œrednim stawkom wynagrodzeñ
za korzystanie z okreœlonej kategorii utworów
lub przedmiotów pokrewnych na okreœlonym po-
lu eksploatacji. By³a jeszcze sprawa doprecyzo-
wania okresu itd.

To wszystko œwiadczy o tym, ¿e by³y zastrze¿e-
nia, i to powa¿ne zastrze¿enia do przed³o¿enia
rz¹dowego.

Komisja Ustawodawcza rozpatrywa³a wnioski
zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. Fakty-
cznie by³y one zgodne w swoim zakresie ze stano-
wiskiem rz¹dowym. Przyjêliœmy w sumie dwa-
dzieœcia dwie poprawki zaproponowane przez
Biuro Legislacyjne, uzgodnione z rz¹dem na po-
siedzeniu. One w zasadzie pokrywaj¹ siê, jak wy-
nika z analizy, któr¹ zrobi³em, z tymi poprawka-
mi, które zg³osi³a Komisja Kultury i Œrodków
Przekazu. W zasadzie omówi³ je ju¿ pan senator
Andrzejewski.

Najistotniejsze poprawki, oprócz takich typowo
uœciœlaj¹cych, legislacyjnych to… Jedna zwi¹za-
na jest ze zmian¹ w art. 1104 okreœlaj¹cym pod-
mioty, a w zasadzie podmiot, który bêdzie zwo³y-
wa³ i prowadzi³ – to jest najistotniejsza zmiana –
pierwsze posiedzenie nowo powo³ywanej Komisji
Prawa Autorskiego.

By³y te¿ doprecyzowania kwestii – równie¿ bar-
dzo istotnych, moim zdaniem – zwi¹zanych z art. 3,
który w zasadzie reguluje tryb wejœcia w ¿ycie tych
rozwi¹zañ ustawowych, a chodzi o sposób rozpo-
czêcia funkcjonowania przez nowo powo³an¹ Komi-
sjê Prawa Autorskiego, jak równie¿ postêpowania,
które ju¿ zawis³y przed Komisj¹ Prawa Autorskiego
wed³ug rozwi¹zañ obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy,
tutaj tak¿e nast¹pi³y pewne uœciœlenia terminów.

Komisja Ustawodawcza wnosi, aby Wysoki Se-
nat przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy o prawie au-
torskim, prawach pokrewnych oraz ustawy o ko-
sztach s¹dowych w sprawach cywilnych z tymi
dwudziestoma dwiema poprawkami, zawartymi
w druku senackim nr 884B. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(Senator Ryszard Bender:Ja…)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja ju¿ pó³ godziny

trzymam rêkê w górze, Panie Profesorze.)
Pan senator Bisztyga, pan senator Ryszka, pan

senator…jeszczesenatorRomaszewskisiêwpisuje.
(SenatorRyszardBender: Panmniezapisa³, tak?)
Tak, senator Bender te¿. Taka jest kolejnoœæ.
Wobec tego pierwszy pan senator Bisztyga,

proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam nastêpuj¹ce pytania do senatorów spra-

wozdawców.
Te zmiany w stosunku do projektu… Bo by³o a¿

siedemnaœcie posiedzeñ. Czy bylibyœcie panowie
uprzejmi scharakteryzowaæ, jakie zmiany w pro-
jekcie rz¹dowym nast¹pi³y w komisji? Bo on mia³
zupe³nie inny kszta³t. Mnie g³ównie chodzi o te
zmiany, które dotycz¹ tabel i mo¿liwoœci ingero-
wania w nie, a tak¿e procedur s¹dowych. To jest
pierwszy segment.

Drugi segment. Wyrok Trybuna³ Konstytucyj-
nego by³ z 24 stycznia 2006 r. Co siê sta³o, ¿e do-
piero teraz to jest robione? Ja rozumiem z³o¿o-
noœæ materii, ale… Czy móg³bym prosiæ o wyjaœ-
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nienie tego? A jeœli nie, to bêdzie to pytanie do pa-
na ministra.

Czy wystarczaj¹ce jest dwumiesiêczne vacatio
legis?

Na ró¿nych spotkaniach z hotelarzami, z w³a-
œcicielami ma³ych firm, zak³adów kosmetycz-
nych, pensjonatów ci¹gle pojawia³o siê takie pyta-
nie: czy wreszcie skoñczy siê przychodzenie ró¿-
nych organizacji do nich po pieni¹dze? Bo ka¿da
z tych czternastu organizacji zbiorowego za-
rz¹dzania przychodzi³a, jak oni to mówili, wyry-
waæ kasê dla siebie i swoich artystów. Czy ta zno-
welizowana ustawa to zmieni? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, który z panów chce odpowia-

daæ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Kto ma odpowia-

daæ?)
No to mo¿e losowo: orze³ – reszka?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo lubiê se-

natora Piotra £ukasza Andrzejewskiego, ale bar-
dzo lubiê równie¿ senatora Paszkowskiego, wiêc
po po³owie.)

(Weso³oœæ na sali)
Andrzejewski–wstêp,Paszkowski– rozwiniêcie…
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie pierwsze, Panie Senatorze, jest zasa-
dne, dlatego ¿e w toku prac legislacyjnych na tych
osiemnastu posiedzeniach ustawa uleg³a dosyæ is-
totnym zmianom. Mo¿e jedna z najwa¿niejszych
zmian, co do których mieliœmy sygna³y od auto-
rów, jest taka… Nast¹pi³a zasadnicza zmiana
art. 1071, który pierwotnie w ca³oœci regulowa³
zbiorowe zarz¹dzanie utworami i prawami pokre-
wnymi w zakresie poboru wynagrodzeñ i licencjo-
nowania tylko i wy³¹cznie na polu eksploatacji: od-
twarzanie. Organizacje zarz¹dzania prawami, któ-
re uwa¿aj¹, ¿e zarz¹dzaj¹ w sposób pe³ny, zupe³ny
i niesprzeczny tym, czego chc¹ autorzy – tak wiêc
autorzy, daj¹c im pe³nomocnictwo, w zasadzie po-
winni byæ na marginesie, bo organizacje lepiej wie-
dz¹, jak zarz¹dzaæ ich prawami – zmieni³y rz¹dow¹
koncepcjê tego zarz¹du dotycz¹c¹ tylko pola eks-
ploatacji: odtwarzanie, której dotyczy porozumie-
nie mówi¹ce o tym, ¿eby w³aœnie by³a jedna organi-
zacja dla hotelarzy, fryzjerów, wszystkich tych,
którzy oprócz nas, osób cywilnych, s¹ obowi¹zani
miêdzy innymi do œwiadczeñ i abonamentowych –
pomijam to, bo tego ustawa nie dotyczy – i zry-
cza³towanych œwiadczeñ z racji odtwarzania utwo-
rów w nieograniczonym zakresie w normach swo-

jej dzia³alnoœci gospodarczej. I w ten sposób wrzu-
cono w Sejmie do przepisu reguluj¹cego pierwot-
nie wy³¹cznie zbiorowe zarz¹dzania na polu: od-
twarzanie, tradycyjnie najbardziej zanarchizowa-
ne i najtrudniejsze do kontroli, ten ust. 1, który
mówi w tej chwili, ¿e organizacje zbiorowego za-
rz¹dzania mog¹ zawieraæ porozumienia dotycz¹ce
udzielania licencji na korzystanie z utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wyna-
grodzeñ z tytu³u tego korzystania na zasadach
okreœlonych w tych porozumieniach. Tak wiêc
wszystkie licencje, ca³e zarz¹dzanie zosta³o nieja-
ko tutaj wpisane. Nie wiem, co na to zainteresowa-
ni, mamy wiele ró¿nych zdañ na ten temat, zaró-
wno organizacji twórców, jak i samych autorów
niezrzeszonych, którzy wyra¿ali zdziwienie, ¿e tak
daleko w porównaniu z przed³o¿eniem rz¹dowym
posz³o uregulowanie ustawowe. Powiadam: to jest
wbrew pierwotnemu projektowi rz¹dowemu,

W toku prac legislacyjnych zmieniono termin
sk³adania rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci
organizacji zbiorowego zarz¹dzania.

Co jeszcze? Dodano przepis upowa¿niaj¹cy mi-
nistra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego do wyznaczania w dro-
dze… My to poprawiamy, bo w ustawie napisano:
rozporz¹dzenia. Uwa¿amy, ¿e ze wzglêdu na pra-
wid³owoœæ Ÿróde³ prawa to powinna byæ decyzja,
bo rozporz¹dzenia nie wydaje siê w sprawach je-
dnostkowych. To s¹ decyzje podlegaj¹ce kodekso-
wi postêpowania administracyjnego. Ta decyzja –
tu jest upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia
i to korygujemy – dotyczy wyznaczenia organizacji
zbiorowego zarz¹dzania do wykonywania tego,
o co pan pyta³ na koñcu, czyli wspólnego poboru
wynagrodzeñ za korzystanie z przedmiotów praw
pokrewnych na polu eksploatacji: odtwarzanie.
To jest dosyæ istotne.

Wprowadzono te¿ przepis przyjmuj¹cy jako za-
sadê, ¿e postêpowanie przed zespo³em orzeka-
j¹cym w sprawie zatwierdzania tabeli wynagro-
dzeñ nie mo¿e trwaæ – ten przepis jest bardzo is-
totny i zas³uguje na pe³n¹ aprobatê – d³u¿ej ni¿
szeœæ miesiêcy ad quem. Wiedz¹c, ile trwaj¹ i po-
stêpowania administracyjne, i s¹dowe, powiem,
¿e wydaje mi siê, ¿e to jest bardzo zasadne uzu-
pe³nienie projektu rz¹dowego.

Na przedstawiciela Komisji Prawa Autorskiego
na³o¿ono obowi¹zek publikowania – nastêpny
ogromny obowi¹zek, zw³aszcza ze wzglêdu na
prawo do zaskar¿ania i kontrolê, procesy prawo-
rz¹dnoœciowe – wszystkich orzeczeñ zespo³ów
orzekaj¹cych, traktuj¹c to w kategoriach konsty-
tucyjnego uprawnienia do pe³nej informacji.
Wprowadziliœmy ju¿ poprawkê dotycz¹c¹ samych
arbitrów. Informacja jest pe³na i w tej sytuacji mo-
¿emy kontrolowaæ decyzje ministra zarówno co do
osób i tego, czy maj¹ predyspozycje, jak i tego, ja-
kie orzeczenia wydaj¹ i jaki one maj¹ mieæ cha-
rakter.
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Przyjêto równie¿, ¿e uczestnikami postêpowa-
nia w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeñ
oraz postêpowania w sprawie wskazania organi-
zacji w³aœciwej nie bêd¹ mog³y byæ podmioty ko-
rzystaj¹ce z utworów lub przedmiotów praw po-
krewnych prowadz¹ce dzia³alnoœæ o charakterze
ogólnopolskim. No tak zarz¹dzono.

Czy w zwi¹zku z naszymi uzgodnieniami ze-
chce pan to teraz uzupe³niæ? Prosi³ pan, ¿eby by³o
po po³owie. Zostawiam panu, Panie Senatorze, ja-
ko sprawozdawcy omówienie pozosta³ych pun-
któw, które wskazaliœmy i mamy je po porozumie-
niu z panem ³¹cznie zapisane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To by³a mniejsza czy wiêksza po³owa?
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Czêœæ.)
(Senator Bohdan Paszkowski: To by³a w zasa-

dzie po³owa. Z tego, co rozumiem, pan senator
skoñczy³ na szóstym. Tak?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
(Senator Bohdan Paszkowski: W³¹cznie czy wy-

³¹cznie?)
(Senator Piotr Andrzejewski: W³¹cznie.)
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Tutaj s¹ doœæ istotne sprawy. Na przyk³ad obo-

wi¹zek zawierania publikacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej dotyczy wielu kwestii, i stawek
wynagrodzeñ, i sk³adu Komisji Praw Autorskich,
itd., itd. Zmodyfikowano równie¿ kwestie
zwi¹zane z kierowaniem spraw dotycz¹cych za-
twierdzania tabel wynagradzania oraz skutków
niez³o¿enia wniosku do s¹du. Zmodyfikowano
regulacje odnosz¹ce siê do rozstrzygania sporów
dotycz¹cych stosowania prawomocnie ustalo-
nych tabel, sporów zwi¹zanych z zawarciem
umowy. Zmodyfikowano te¿ przepisy przejœcio-
we. Ja nie chcia³bym za bardzo skupiaæ siê na
szczegó³ach, bo one pewnie pojawi¹ siê podczas
zadawania pytañ.

Pan senator pyta³ o to, dlaczego dopiero teraz
jest wykonywany wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Osiemnaœcie po-
siedzeñ by³o…)

Ja myœlê, ¿e jest to kwestia doœæ d³ugiego pro-
cedowania nad t¹ ustaw¹. Prawo autorskie cha-
rakteryzuje siê tym, ¿e jest ono dziedzin¹, powie-
dzia³bym, doœæ specyficzn¹, je¿eli chodzi o same
regulacje, które s¹ w nim zawarte. Na to nak³ada
siê fakt, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny zakwestiono-
wa³ to, ¿e w procesie zatwierdzania lub niezat-

wierdzania tych¿e tabel wynagrodzeñ nie jest uw-
zglêdnione uczestnictwo wszystkich podmiotów,
które powinny w tym procesie uczestniczyæ. Czyli
zachwiano tam konstytucyjne zasady. Z jednej
strony jest naruszenie swobody czy wolnoœci
dzia³alnoœci gospodarczej, z drugiej strony zasady
dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych. Pe-
wnie ca³a trudnoœæ tego procesu legislacyjnego
polega³a na tym, ¿eby w maksymalnym stopniu
uwzglêdniæ te mo¿liwoœci i skonsultowaæ je z or-
ganizacjami, które w tym procesie uczestniczy³y
i maj¹ uczestniczyæ.

Ponadto, jak s¹dzê, jednak specyfika samej re-
gulacji i d³ugotrwa³y proces œcierania siê ró¿nego
rodzaju postulatów w tym zakresie, w szczególno-
œci tych¿e organizacji, które s¹ zainteresowane
i bêd¹ korzystaæ z tego prawa, bêd¹ je wykony-
waæ, spowodowa³y, ¿e to, co zosta³o zakwestiono-
wane przez Trybuna³ Konstytucyjny w orzeczeniu
z 24 stycznia 2006 r., a co straci³o moc obowi¹zu-
j¹c¹ z dniem 1 wrzeœnia 2006 r., dopiero teraz jest
przedmiotem naszych obrad. Choæ przyznam –
nie wiem, jak na posiedzeniu komisji kultury – ¿e
myœmy nie stawiali wprost pytania o to, dlaczego
tak d³ugo trwa wykonanie tego wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Odnosz¹c siê do pana pytania, na które ponie-
k¹d odpowiedzia³ ju¿ pan senator Andrzejewski,
chodzi o to, ¿e wiele organizacji czy wielu przed-
stawicieli organizacji bêdzie przychodziæ i pobie-
raæ op³aty za wykorzystanie chocia¿by utworów
muzycznych w jakimœ lokalu, na przyk³ad w loka-
lu gastronomicznym, powiem tak. Tutaj ustawa
rzeczywiœcie wprowadza nowe rozwi¹zania. Cho-
dzi miêdzy innymi o kwestie zwi¹zane z tym, ¿e
jest mo¿liwoœæ wspólnego scedowania w tym za-
kresie poboru w drodze inkasa, wykonywania te-
go obowi¹zku, na jedn¹ organizacjê dzia³aj¹c¹…
Tutaj ustawa u¿ywa sformu³owania: korzystaj¹cy
z tego prawa. W szczególnoœci jest to wyra¿one
w art. 1071. To jest nowy artyku³, który nak³ada
na organizacje zbiorowego zarz¹dzania, nazwijmy
to, obowi¹zek ustalenia spraw zwi¹zanych z po-
borem wynagrodzeñ oraz daje mo¿liwoœci upo-
wa¿nienia jednej organizacji lub podmiotu, który
bêdzie te czynnoœci wykonywa³, mówiê o czynno-
œci poboru wynagrodzeñ.

Sytuacja mo¿e siê poprawiæ. Trzeba jednak pa-
miêtaæ o tym zasadniczym przepisie. Je¿eli na je-
dnym polu eksploatacji dzia³a wiêcej ni¿ jedna or-
ganizacja zbiorowego zarz¹dzania, to organizacj¹
w³aœciw¹ jest organizacja, do której nale¿y twórca
lub uprawniony z tytu³u prawa pokrewnego, a gdy
twórca lub uprawniony z tytu³u prawa pokrewne-
go nie nale¿y do ¿adnej organizacji albo nie ujawni
swojego autorstwa, organizacja wskazana przez
Komisjê Prawa Autorskiego, bo równie¿ takimi
sprawami bêdzie siê mog³a zajmowaæ Komisja
Prawa Autorskiego. Jest tam odrêbna regulacja
dotycz¹ca postêpowania w takich sprawach,
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w sprawach spornych b¹dŸ takich, w których we-
d³ug przytoczonych kryteriów nie ma wskazania,
kto powinien w tym zakresie broniæ praw autor-
skich i chocia¿by z tego tytu³u pobieraæ wynagro-
dzenie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, poniewa¿ temperatura nie tyle

dyskusji, ile w pomieszczeniu roœnie, ja sobie po-
zwolê zwróciæ siê do pañ senator z pytaniem, czy
pozwol¹ nam zdj¹æ marynarki.

(Senator Pawe³ Klimowicz: Mo¿e obni¿yæ tem-
peraturê?)

Temperaturê mo¿e te¿.
(G³os z sali: Wentylacjê trzeba w³¹czyæ.)
Zdaje siê, ¿e z t¹ temperatur¹ to ju¿ od pewnego

czasu mamy k³opoty, to jest problem techniczny.
(G³os z sali: Ale panie siê nie zgodzi³y.)
(G³os z sali: Nie zgodzi³y siê.)
(G³os z sali: Œci¹gniemy marynarki.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale tylko marynarki.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Tylko marynarki,

¿eby by³o równouprawnienie.)
(G³os z sali: A my?)
(Senator Czes³aw Ryszka: To tylko marsza³ek,

Panie Senatorze.)
Wszyscy, wszyscy. W imieniu wszystkich sena-

torów…
(Senator Piotr Andrzejewski: Pan marsza³ek re-

ferentowi te¿ pozwala zdj¹æ…)
Te¿, tak jest.
(G³os z sali: Klimatyzacja dzia³a³a dobrze.)
(G³os z sali: Ale siê zatrzyma³a.)
Dobrze. Proszê pañstwa, myœlê, ¿e to nas tro-

chê wzmocni.
Proszê pañstwa, pan senator Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Andrzejewskie-

go, to jest w³aœciwie kilka drobnych pytañ, które
dotycz¹ powo³ywania Komisji Praw Autorskich.
Mianowicie kandydatów zg³aszaj¹ cztery grupy
instytucji: po pierwsze, organizacje zbiorowego
zarz¹dzania; po drugie, stowarzyszenia twórców,
artystów, wykonawców i producentów; po trzecie,
organizacje zrzeszaj¹ce podmioty korzystaj¹ce
z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych; po
czwarte, organizacje radiowe i telewizyjne. Otó¿
zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami ci
kandydaci mieli byæ zg³aszani czy s¹ zg³aszani
w odpowiedniej proporcji pomiêdzy tymi cztere-
ma blokami. W tej chwili jest zapis mówi¹cy

o tym, ¿e piêtnastu kandydatów ma pochodziæ
ogólnie z grup pierwszej i drugiej, to znaczy z tych
dwóch typów organizacji, a kolejnych piêtnastu
z pozosta³ych dwóch bloków.

Pytanie by³oby takie. Czy w opinii projektodaw-
cy by³oby zasadne dalsze dookreœlenie zapropo-
nowanych przepisów w taki sposób, ¿eby gwaran-
towa³o to udzia³ w komisji przedstawicielom
wszystkich czterech grup podmiotów? Teoretycz-
nie w skrajnym przypadku mo¿e siê zdarzyæ tak,
¿e dwie grupy podmiotów nie bêd¹ reprezentowa-
ne albo bêd¹ reprezentowane tylko wybiórczo,
pod warunkiem ¿e te pozosta³e nikogo nie zg³osz¹.
Czyli mamy kandydatów z tych dwóch grup.

Kolejna sprawa. W przepisach zmniejszono li-
czbê arbitrów z czterdziestu do trzydziestu, jedno-
czeœnie zwiêkszono liczbê zadañ, a tak¿e zwiêk-
szono liczebnoœæ niektórych sk³adów orzeka-
j¹cych. W zwi¹zku z tym widzimy, ¿e, ogólnie
rzecz bior¹c, spraw przybêdzie. Czy nie zachodzi
obawa o sprawnoœæ dzia³ania tego organu? Bo li-
czba arbitrów zmniejszy³a siê o dziesiêæ, liczba za-
dañ wzros³a, a jeszcze zwiêkszy³a siê liczebnoœæ
niektórych sk³adów orzekaj¹cych. Samo nasuwa
siê pytanie: czy przypadkiem oni podo³aj¹?

I ostatnie pytanie z tym zwi¹zane. Jest mowa
o tym, ¿e kandydaci maj¹ mieæ doœwiadczenie za-
wodowe z zakresu prawa autorskiego i praw po-
krewnych. Czy ktoœ bêdzie to weryfikowa³ i na ja-
kiej podstawie? Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Odpowiadam. Wzbogaci³ pan senator bardzo

tematykê, któr¹ siê zajmujemy, za co dziêkujê.
Komisja nie zajê³a w tej sprawie stanowiska. Nie
by³o to przedmiotem rozwa¿añ w trakcie wielogo-
dzinnej debaty. Mogê wyraziæ tylko swój pogl¹d
w tym zakresie, je¿eli on pana interesuje, a pan
marsza³ek pozwoli. Reprezentujê pogl¹d, ¿e liczba
osób zajmuj¹cych siê zagadnieniem jest odwrot-
nie proporcjonalna do jakoœci ich prac. Im mniej
osób, tym lepsze wyniki i wiêksza odpowiedzial-
noœæ. W zwi¹zku z tym zwiêkszenie liczby nie
wp³ynie na to, ¿e zadania bêd¹ wykonywane le-
piej. Mniej osób i wiêcej zadañ to lepsza ich reali-
zacja – taki jest mój osobisty pogl¹d. Byæ mo¿e po-
gl¹d na tej sali bêdzie inny i byæ mo¿e z³o¿y pan
poprawkê upowa¿niaj¹c¹ ministra do wydawania
dalszych decyzji b¹dŸ rozporz¹dzeñ. Ale wtedy
musimy szczegó³owo, w myœl zasad techniki le-
gislacyjnej, okreœliæ kryteria tego rozporz¹dzenia.
One projektom rz¹dowym towarzysz¹, a projek-
tom poselskim nie towarzysz¹…

(Senator Ryszard Bender: Nie istnieje coœ takie-
go, jak zarz¹dzenie.)

Tak, ale przypomnê tylko, ¿e sk³ad bêdzie po-
wo³ywa³ minister, i bardzo s³usznie. To minister
bêdzie weryfikowa³ wszystkich kandydatów ze
wzglêdu na ich predyspozycje merytoryczne, a nie
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tylko na reprezentacjê. Nie jest to bowiem jakaœ
rada, tylko jest to organ decyzyjny merytorycznie,
a w zwi¹zku z tym przygotowanie merytoryczne,
fachowe, nie zaœ tylko kwestia reprezentatywno-
œci, jest miar¹ efektywnoœci funkcjonowania Ko-
misji Prawa Autorskiego. To tyle, je¿eli chodzi
o pierwsze pytanie. To by³a te¿ odpowiedŸ na dru-
gie pytanie.

Co do trzeciego pytania, to my w jednej z popra-
wek doprecyzowujemy ten zakres. Je¿eli to nie
wystarczy, to postaram siê tak¹ poprawkê jeszcze
ad hoc przygotowaæ. Dotyczy to tych kryteriów.
Chodzi o to, ¿eby one nie by³y zbyt uznaniowe. Jak
rozumiem, pan minister mówi, kto ma oceniaæ.
Je¿eli minister powo³uje, to kryteria – rozumiem,
¿e taki jest sens tego pytania – nie powinny byæ,
jak zwykle, tak dalece dyskrecjonalne, uznanio-
we, to powinny byæ bardziej precyzyjne kryteria.
Uwaga jest s³uszna, ale nie zajmowaliœmy siê tym
w komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mo¿e zadam pytanie koledze Paszkowskie-

mu, ¿eby pana senatora za bardzo nie przemêczyæ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê uprzejmie.

Ju¿ zabieram moje materia³y.)
Tak ¿e zapraszam kolegê Paszkowskiego na

mównicê. Ja zadam pytanie.
Prace nad zmian¹ ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych trwa³y dosyæ d³ugo, jak ju¿
wspomniano. Chcia³bym zapytaæ, czy by³y prowa-
dzone konsultacje, ile tych konsultacji by³o – pani
senator pokazuje, ¿e du¿o – i jakie œrodowiska
bra³y w nich udzia³. Tak pokrótce. To pierwsze py-
tanie.

Drugie pytanie. Na jakich zasadach telewizje
kablowe reguluj¹ swoje zobowi¹zania wobec
twórców i wykonawców?

I trzecie pytanie – senator Paszkowski o tym
wspomnia³ – czy mo¿na mówiæ o dominacji tabel
wynagrodzeñ nad umowami w nowelizowanej
ustawie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator S³awomir Sadowski: Tak pokrótce.)

Senator Bohdan Paszkowski:

Tak, tak.
Pierwsze pytanie: czy by³y te konsultacje? Na

pewno by³y. O szczeblu ministerialnym zapewne
powie pan minister. Z tego, co wiem, organizacje,
które by³y reprezentowane na szczeblu senackim,
podnosi³y te¿ swoje argumenty, pewnie w jeszcze
szerszym zakresie, w czasie postêpowañ sejmo-
wych. Na naszym poziomie, senackim, w zasadzie
by³y reprezentowane dwie organizacje – ZAiKS,
czyli organizacja zbiorowego zarz¹dzania, chyba
jedna z najistotniejszych, jak nie najistotniejsza
na tym polu, i Polska Izba Komunikacji Elektroni-
cznej, która reprezentuje drug¹ stronê, czyli emi-
tentów i reemitentów. To pierwsza kwestia.

Druga kwestia…
(Senator S³awomir Sadowski: Na jakich zasa-

dach?)
Najproœciej powiedzieæ mo¿na: na zasadach

okreœlonych w prawie autorskim. Innymi s³owy
wchwili obecnej równie¿na tympolukonieczne jest
zawieranie mo¿e nie umów, bo tutaj jest jakby…

(G³os z sali: Pan minister podpowiada, ¿e
umów, tak wiêc…)

Dobrze, ale na tym polu, Panie Ministrze…
Wprawdzie to jest nowy przepis, ale w tym zakre-
sie nowa ustawa proponuje na³o¿enie obowi¹zku
tworzenia tabel.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czego?)
(G³os z sali: Ale to nie wyklucza umowy.)
Tutaj jest pewien spór, powiedzmy. Ja o to zapy-

tam. Tê kwestiê podnosi³a chocia¿by Polska Izba
Komunikacji Elektronicznej. Oni by chcieli stwo-
rzyæ taki mechanizm, ¿e je¿eli uzgodni¹ z organiza-
cj¹ zbiorowego zarz¹dzania pewne kwestie, to bêd¹
one uwzglêdniane na etapie zatwierdzania tabel.
Jest pewien spór, który zosta³ wyartyku³owany ró-
wnie¿ na posiedzeniu komisji senackiej. Ale oczy-
wiœcie w tym zakresie s¹ te¿ umowy…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: W kwestii
formalnej…)

Zreszt¹ trzeba powiedzieæ, ¿e my nowelizujemy
pewien fragment prawa autorskiego. W podsta-
wowych regulacjach stawki s¹ okreœlone bezpo-
œrednio przez ustawê albo te¿ wchodz¹ w grê kwe-
stie umowne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Borys-Damiêcka.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja w kwestii formalnej. Chcia³abym tylko do-

powiedzieæ do tego, co mój przedmówca przed
chwil¹ powiedzia³, bo to jest dosyæ wa¿ne. Mo¿na
o to zapytaæ pana ministra, ale wydaje mi siê, ¿e
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bêd¹ wa¿niejsze pytania, wiêc nie ma sensu prze-
d³u¿aæ jego wypowiedzi.

Mogê autorytatywnie odpowiedzieæ, poniewa¿
uczestniczy³am w ró¿nego rodzaju spotkaniach
z twórcami. Wiem, ¿e by³y konsultacje spo³eczne.
Zarówno senatorowie, jak i pos³owie z komisji
kultury dostawali wszystkie propozycje organiza-
cji spo³ecznych, organizacji dziennikarskich, or-
ganizacji twórczych. Te konsultacje…

(SenatorCzes³awRyszka:W jakimto jest trybie?)
(G³os z sali: Niech mówi.)
Konsultacje toczy³y siê przez kilka lat i tych or-

ganizacji by³o bardzo du¿o. Zwracam uwagê na
uczestniczenie w posiedzeniu komisji kultury pe-
wnych przedstawicieli. Zosta³o zaproszone szero-
kie gremium, ale przyszli reprezentanci, którzy,
powiedzmy, mieli pewien niedosyt w zwi¹zku z t¹
ustaw¹. Tak wiêc nie mo¿emy mówiæ o tym, ¿e byli
reprezentanci ca³ego œrodowiska, które uczestni-
czy³o w konsultacjach w bardzo szerokim tego
s³owa znaczeniu, bo raczej reprezentowali swoje
organizacje. Prawda? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Powiedzmy sobie: poza ustaw¹ lobbingow¹. Je-

œli bowiem chodzi o rozró¿nienie miêdzy ustaw¹
lobbingow¹ a konsultacjami spo³ecznymi, to po-
dzia³ jest dosyæ œliski.

Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mnie w³aœnie bardzo interesuje ta kwestia. Mo-

¿e ona jest niewa¿na, ale mnie wydaje siê bardzo
wa¿na. Mianowicie nie wiadomo, co bêdzie wa¿-
niejsze: kontrakty czy umowy bezpoœrednie, czy
bêdzie po prostu prymat umów nad tabelami. I je-
¿eli pan senator sprawozdawca Bohdan Paszkow-
ski nie bêdzie móg³ czy nie bêdzie chcia³ odpowie-
dzieæ na to pytanie, to od razu chcia³bym je prze-
nieœæ jako pytanie do pana ministra.

I jeszcze pytanie, czy to jest rozwi¹zanie liberal-
ne, je¿eli chodzi o tabele. Oczywiœcie mam na
myœli liberalizm gospodarczy. Dziêkujê.

(Senator Zbigniew Romaszewski: To, Panie Se-
natorze, wspólnie zadamy pytanie do pana mini-
stra, bo ja te¿ mam podobne w¹tpliwoœci.)

Senator Bohdan Paszkowski:
Proszê pañstwa, tutaj trzeba pamiêtaæ o wpro-

wadzanym przepisie dotycz¹cym… Na przyk³ad
zacznijmy od art. 104. Jest tam w ust. 5 pkt 3 no-
wo wprowadzany przepis, który stwierdza, ¿e ze-
zwolenie – bo oczywiœcie taka organizacja zbioro-

wego zarz¹dzania, ¿eby dzia³aæ w tym zakresie,
musi uzyskaæ zezwolenie ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego – mo¿na utraciæ, je¿eli taka
organizacja nie wype³nia obowi¹zku z³o¿enia do
zatwierdzenia tabel wynagrodzeñ za korzystanie
z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,
w przypadkach okreœlonych w art. 21 ust. 1 i 21,
art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 21 oraz na polu eks-
ploatacji: „odtwarzanie”. I to jest przepis doœæ is-
totny z tego powodu, ¿e w zasadzie nak³ada on na
organizacje zarz¹dzania zbiorowego na polach
okreœlonych w tych¿e artyku³ach – ja zaraz okreœ-
lê, czego one dotycz¹ – obowi¹zek sk³adania
wniosku i przechodzenia procedury zatwierdza-
nia tabel. Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e na tych po-
lach pierwszeñstwo ma to, co jest okreœlone
w tych tabelach. I oczywiœcie mo¿e byæ taka sy-
tuacja, ¿e to jest jakby… Te tabele bêd¹ regulowaæ
wysokoœæ stawek, ale oczywiœcie mo¿e byæ tak, ¿e
umowa ju¿ zawarta z jak¹œ organizacj¹ reemiten-
tów itd. mo¿e byæ teoretycznie korzystniejsza dla
twórców czy dla tych reemitentów, ale nie mo¿e,
powiedzmy, zawieraæ stawek ni¿szych ni¿ w tych
tabelach.

I jeszcze powiem pañstwu… Bo tutaj jest ten
obowi¹zek i tu odwo³am siê ju¿ do poszczególnych
artyku³ów. I tak na przyk³ad art. 21 ust. 1 i ust. 21.
Tutaj w art. 211 ust. 1 jest mowa o tym, ¿e operato-
rom sieci kablowych wolno reemitowaæ w sieciach
kablowych utwory nadawane w programach or-
ganizacji radiowych i telewizyjnych wy³¹cznie na
podstawie umowy zawartej z w³aœciw¹ organiza-
cj¹ zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi.
Czyli tutaj musz¹ obowi¹zywaæ tabele. Teraz
art. 21 ust. 1 i 2: organizacjom radiowym i telewi-
zyjnym wolno emitowaæ drobne utwory muzycz-
ne, s³owne i s³owno-muzyczne wy³¹cznie na pod-
stawie umowy zawartej z organizacj¹ zbiorowego
zarz¹dzania itd., itd. Innymi s³owy, na tym obsza-
rze, chodzi o organizacje radiowe i telewizyjne,
musz¹ obowi¹zywaæ tabele. Idziemy dalej, do
tych, nazwijmy to tak, operatorów sieci kablo-
wych, chocia¿ oczywiœcie umowy te¿ maj¹ byæ, jak
z tego wynika, ale stawki bêd¹ ju¿ w tych zatwier-
dzonych tabelach. Dalej jeszcze powiedzmy
o art. 70, bo tutaj jest odes³anie do art. 70 ust. 2,
ale to ju¿ bêdzie z tej¿e nowelizacji, jak rozu-
miem… I to s¹ pola, na których konieczne bêdzie
przejœcie tej ca³ej drogi przed Komisj¹ Praw Autor-
skich, ¿eby ustaliæ stawki, które bêd¹ mia³y pier-
wszeñstwo przed stawkami umownymi – oczywi-
œcie bêdzie ustalane w tym zakresie niezbêdne
minimum.

(Senator Pawe³ Klimowicz: Czyli, je¿eli dobrze
zrozumia³em, jest prymat stawek nad umowami
i mo¿na bêdzie, czy nawet trzeba bêdzie zawrzeæ
umowê…)

Tak.
(Senator Pawe³ Klimowicz: … ale nie ni¿ej ni¿

stawka.)

57. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych 109

(senator B. Borys-Damiêcka)



Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: …chocia¿ mini-

malnie. Tak, stawki s¹ dwie.)
(Senator Pawe³ Klimowicz: Czyli albo reemitent

zap³aci, co siê odbije na odbiorcach abonamento-
wych, albo po prostu nie obejrzy siê jakiegoœ pro-
gramu.)

Zgadza siê. No tutaj jest jeszcze z jednej strony
podnoszony jakby spór czy mo¿e taka w¹tpliwoœæ
przez organizacje reprezentuj¹ce twórców, ¿e
w momencie, kiedy te stawki nie bêd¹ zatwierdzo-
ne, pojawi siê problem z egzekucj¹ stawek czy
w ogóle z ich ustaleniem. To jest w³aœnie podno-
szone w kontekœcie przepisów przejœciowych, ale
o tym ju¿ mo¿e nie bêdê…

(Senator Pawe³ Klimowicz: Jeszcze by³o drugie
pytanie: czy w takim razie w odczuciu pana sena-
tora jest to rozwi¹zanie liberalne, oczywiœcie jeœli
chodzi o liberalizm gospodarczy, czy wrêcz odwro-
tnie? Dziêkujê.)

Czy to jest rozwi¹zanie liberalne? No, tutaj ma-
my oczywiœcie… Zale¿y, powiedzmy, w jakim za-
kresie bêdziemy interpretowaæ pojêcie liberaliz-
mu. Oczywiœcie jest tutaj tak, ¿e na tych polach,
szczególnie tam, gdzie nastêpuje ju¿ stosowanie
prawa autorskiego, na polach, gdzie siê wykorzy-
stuje, nazwijmy to tak, œrodki masowego przeka-
zu, pañstwo jest pewnym regulatorem zachowañ
podmiotów, które na tym rynku funkcjonuj¹.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e Komisja Praw Autorskich bê-
dzie wspó³tworzona równie¿ przez przedstawicieli
podmiotów, które na tym rynku funkcjonuj¹, czy-
li miêdzy innymi na forum tej¿e komisji ma do-
chodziæ do ucierania pewnych pogl¹dów w zakre-
sie wysokoœci stawek miêdzy tymi, którzy bêd¹ re-
prezentowaæ, nazwijmy to, twórców, a tymi, któ-
rzy bêd¹ reprezentowaæ podmioty korzystaj¹ce
z tych utworów. I oczywiœcie, ¿e jest tu ingerencja.
Nie ma jakby wolnego rynku na tych polach, ta-
kiego, ¿e jest swoboda kontraktowania w tym za-
kresie. Tabela bêdzie na pewno takim wskaza-
niem, które bêdzie regulowaæ kwestie odp³atno-
œci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(SenatorRyszardBender:Wreszcie siêdoczeka³.)

Senator Czes³aw Ryszka:
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy Piotra

Andrzejewskiego. Powiedzia³ pan w swoim spra-
wozdaniu… Skrytykowa³ pan jako niebezpieczny
zapis art. 1071 ust. 1, który dotyczy zawierania

porozumieñ organizacji zbiorowego zarz¹dzania
dotycz¹cych udzielania licencji. Ja przypomnê
ten zapis, on brzmi tak: organizacje zbiorowego
zarz¹dzania mog¹ zawieraæ porozumienia doty-
cz¹ce udzielania licencji na korzystanie z utwo-
rów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz po-
boru wynagrodzeñ z tytu³u tego korzystania na
zasadach okreœlonych w tych porozumieniach.
Rz¹d wprowadzi³ obowi¹zek tabelowy i to jest
wszystko jasne i zrozumia³e. Tym przepisem
ustawodawca legalizuje zaœ postêpowanie mono-
polowe, bo licencje zawieraj¹ wszystkie te ele-
menty. Czyli ktoœ na przyk³ad mo¿e poprzez
upublicznienie swojego utworu znaleŸæ siê w ja-
kimœ czasopiœmie czy w jakiejœ audycji, w której
by sobie absolutnie tego nie ¿yczy³.

Poza tym jest tak¿e kwestia tego postêpowa-
nia monopolistycznego, które daje to prawo w³a-
œnie organizacjom zarz¹dzania zbiorowego.
Przypomnê, ¿e s¹ ju¿ takie organizacje, miêdzy
innymi Stowarzyszenie Filmowców Polskich
i ZAiKS, które zawar³y porozumienia, przy po-
mocy których próbuj¹, w³aœnie na zasadzie mo-
nopolistycznej, kontrolowaæ ca³y rynek audio-
wizualny. Sprawa oczekuje w³aœnie na roz-
strzygniêcie s¹du antymonopolowego drugiej
instancji; w pierwszej instancji organizacje te
zosta³y ukarane za zawarcie i wykonywanie tego
rodzaju porozumieñ. Czyli jest w tej ustawie
sprzecznoœæ. Sprzecznoœæ, bo z jednej strony
chcemy dzia³aæ antymonopolowo, a z drugiej
strony dajemy w³aœnie tym organizacjom abso-
lutny monopol. Dlatego chcia³bym siê dowie-
dzieæ, dlaczego w sprawozdaniu nie ma popraw-
ki, która by ten zapis skreœla³a albo uœciœla³a,
o jakie elementy licencji chodzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Odpowiadam. Komisja nie zajmowa³a siê tym
na swoim posiedzeniu, ale problem ten poruszy-
³em jako sprawozdawca w zwi¹zku z pytaniem
o to, jakie s¹ ró¿nice miêdzy projektem rz¹do-
wym i tym, który przyszed³ do nas z Sejmu. Nie-
w¹tpliwie s³uszne s¹ te zastrze¿enia i bêdê stara³
siê zaj¹æ takie stanowisko, aby mniej wiêcej
przywróciæ to, co by³o w projekcie rz¹dowym. Ten
kierunek, o którym pan mówi – to nie jest lob-
bing, chodzi o to, ¿ebyœmy tak tego nie traktowali
– wynika z uwzglêdnienia zdania, konsultacji
z organizacjami zarz¹dzania prawami, które s¹
pluralistyczne, i pluralizm jest tu elementem do-
celowo wskazanym, ale wiod¹cy jest oczywiœcie
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ZAiKS. Te organizacje uzyska³y w Sejmie zapis
bardzo daleko id¹cy, daj¹cy im mo¿liwoœæ regu-
lowania i zawierania umów w imieniu autorów,
nawet bez ich wiedzy i zgody, czyli w nieograni-
czonym zakresie tego pe³nomocnictwa. Jest to
miêdzy innymi mo¿liwoœæ ustalania stawek
i dysponowania prawami nie tylko w tym zakre-
sie, o który pan senator pyta³, czyli w ramach te-
go, co rz¹d proponuje, w ramach art. 11011 ust. 3
– czyli chodzi o tych fryzjerów, o tych wszystkich
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – ale
w ka¿dym innym zakresie i na ka¿dym innym po-
lu licencjonowania. Rzeczywiœcie jest tu mono-
pol organizacji zarz¹dzania prawami, za to w tym
postêpowaniu nie ma udzia³u nawet woli samych
zainteresowanych, których prawa s¹ reprezento-
wane. Z czego to wynika, to pañstwo rozumiecie.
To wynika z tego, ¿e te ogromne, daleko posuniê-
te mo¿liwoœci dysponowania prawami autorski-
mi, nie dobrami osobistymi, ale prawami autor-
skimi maj¹tkowymi, ³¹cz¹ sie jednoczeœnie z pro-
fitami, bo te ogranizacje zarz¹dzaj¹, ale pobiera-
j¹ te¿ wynagrodzenia. Jednoczeœnie trzeba po-
wiedzieæ, ¿e gwarantuj¹ pewien minimalny po-
ziom zabezpieczenia praw tych autorów, ich
praw autorskich. Tak ¿e jest to takie sprzê¿enie
zwrotne. Czy ono nie posz³o za daleko? Tak. My
w komisji nie zajmowaliœmy siê tym, ale odby³o
siê wiele konsultacji z autorami i miêdzy innymi
mnie jako przewodnicz¹cemu komisji sygnalizo-
wano tê dysproporcjê.

Nic nie powinno byæ uregulowane w tak nieogra-
niczonym zakresie, bez wiedzy chocia¿by samych
organizacji, zrzeszeñ takich jak SPAM, ZASP czy
chocia¿by Stowarzyszenie Autorów Filmowych. Ja
nie mam doœwiadczeñ w tym zakresie, patrzê na to
pod k¹tem systemowym, jednak te osiemnaœcie po-
siedzeñ w Sejmie dotycz¹cych problematyki, która
jest tu poruszana, œwiadczy o tym, jak wiele jest tu
napiêæ. Chodzi o to, jaki ma byæ zakres ochrony,
w jakimœ sensie jest to ubezw³asnowolnienie sa-
mych autorów przez organizacje zarz¹dzania pra-
wami, a w jakimœ zakresie jest to usprawiedliwione
interesem tych, których prawami siê zarz¹dza.
Chodzi te¿ o to, jaka tu jest kontrola. Bo je¿eli zosta-
nie to w tej postaci, w której jest w tej chwili, to wy-
daje mi siê, ¿e byæ mo¿e rzeczywiœcie idziemy za da-
leko, daj¹c tak szerokie uprawnienia do zawierania
tego typu umów przez monopolistyczne organizacje
zarz¹dzania prawami.

Ale nie mnie to rozstrzygaæ, ja tu wystêpujê ja-
ko sprawozdawca komisji. Proszê uprzejmie
wszystkich pañstwa o zajêcie stanowiska w tej
sprawie. Wydaje mi siê jednak – to moje osobiste
zdanie, tego nie by³o na posiedzeniu komisji – ¿e
projekt rz¹dowy jest du¿o bardziej precyzyjny i le-
piej wywa¿a te zagadnienia ni¿ to, co zrobiono
w Sejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Chcia³bym zapytaæ o coœ pana senatora Pasz-

kowskiego, ewentualnie pana senatora Andrze-
jewskiego. Mianowicie interesuje mnie, czy w tej
nowej czy uzupe³nianej ustawie, któr¹ komisja
rozpatrywa³a, dotychczasowe uprawnienia orga-
nizacji zarz¹dzania prawami autorskimi zosta³y
jednak jakoœ zmienione i czy daje siê równie¿ emi-
tentom, wydawcom, nadawcom prawo posiada-
nia wp³ywu na te tabele. Bo dot¹d te organizacje,
takie jak ZAiKS i jemu podobne, dyskryminowa³y
nadawców, wydawców, emitentów.

Nastêpne pytanie. Czy zosta³ utrzymany mono-
pol tych organizacji, czy w jakimœ stopniu zosta³
uzupe³niony? S³yszeliœmy tu o fryzjerach. Mo¿e
i do szewca ktoœ wtargnie i oskar¿y, ¿e muzykê na-
daje. Ba, a maszynistka, która prowadzi tak zwa-
n¹ indywidualn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Po-
wiedzmy, ¿e ktoœ wpadnie do niej i powie, ¿e s³u-
cha muzyki, i spyta, na jakiej zasadzie. S¹ to ab-
surdy. Nie mo¿na pozwoliæ na takie absurdy
w przysz³oœci. Czy jest mo¿liwoœæ równego wp³y-
wania na te tabele?

Jeszcze taka sprawa – ten monopol organizacji
zarz¹dzaj¹cych prawami autorskimi nie mo¿e byæ
absolutny. I czy górna granica stawek zosta³a
utrzymana? Z tego, co wiem z mediów, z prasy, ci
nadawcy proponuj¹ 3% dla emitentów i chyba
1,5% dla reemitentów. To nie jest ma³o, zw³aszcza
jeœli weŸmiemy pod uwagê chocia¿by radio i tele-
wizjê publiczn¹. Mo¿e by³oby ³atwiej z prywatn¹,
ale stawki te¿ s¹ dosyæ du¿e. Czy ta górna granica
zosta³a jakoœ ustalona? Bo to by³oby jakimœ za-
bezpieczeniem przed istniej¹cym dot¹d monopo-
lem organizacji zarz¹dzaj¹cych prawami autor-
skimi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê.
Przepraszam, ¿e odebra³em telefon, ale muszê

iœæ te¿ na posiedzenie komisji sejmowej. Dlatego
musia³em odebraæ.

Je¿eli chodzi o to pierwsze pytanie pana senato-
ra, to ustawa ta jest równie¿ wykonaniem wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego, który zakwestiono-
wa³ w swoim orzeczeniu to, ¿e wed³ug tych zakwe-
stionowanych przepisów proces ustalania tabel
tych¿e wynagrodzeñ uprzywilejowuje w sposób
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nieuzasadniony organizacje zbiorowego zarz¹dza-
nia tymi prawami. I st¹d jest ta nowelizacja.

(Senator Ryszard Bender: Idzie doœæ daleko.)
Oczywiœcie. Ona jest prób¹ uwzglêdnienia te-

go, co Trybuna³ Konstytucyjny zarzuci³ przepi-
som obowi¹zuj¹cym w 2006 r. I rzeczywiœcie stara
siê wypoœrodkowaæ te interesy, choæ trzeba pa-
miêtaæ, ¿e podmiotem uprawnionym do sk³ada-
nia wniosku o ustalanie tych tabel, oczywiœcie
w tym zakresie, gdzie jest ten obowi¹zek, s¹ wy-
³¹cznie organizacje zbiorowego zarz¹dzania. Ale
jak podnosi³em równie¿ odnoœnie do nowelizacji,
chocia¿by art. 104, na tym styku, gdzie wystêpuj¹
emitenci, reemitenci, jest na³o¿ony na tamte or-
ganizacje obowi¹zek, ¿eby z³o¿y³y taki wniosek,
czyli musz¹ przejœæ procedurê w tym zakresie. Te
organizacje s¹ wnioskodawcami postêpowañ, ale
s¹ tak¿e uczestnicy tych postêpowañ. A takimi
uczestnikami s¹, miêdzy innymi, te podmioty,
o których wspomina³ pan senator. Nie doœæ tego,
tym podmiotom – mówi³em o tym, ¿e to jest konte-
stowane chocia¿by przez przedstawicieli ZAiKS –
dano prawo, by to, co ewentualnie zostanie usta-
lone lub nie zostanie ustalone, by³o równie¿
przedmiotem zaskar¿enia do s¹du, tak¿e przez
organizacje emitentów czy reemitentów. Instan-
cj¹ odwo³awcz¹ bêdzie s¹d okrêgowy, który bêdzie
weryfikowa³ te sprawy.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Powszechny?)
Tak.
St¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawodawca stara

siê wypoœrodkowaæ te interesy. Oczywiœcie to
wszystko bêdzie siê odbywaæ pod kontrol¹ mini-
stra kultury, dlatego ¿e on bêdzie uczestniczy³
w tym procesie, maj¹c równie¿, nazwijmy to, swój
udzia³ w Komisji Prawa Autorskiego. Oka¿e siê
w praktyce, jak to bêdzie funkcjonowaæ. Wed³ug
tych zapisów zostan¹ uwzglêdnione równie¿ inte-
resy innych organizacji poza organizacjami za-
rz¹dzania zbiorowego. Czy mo¿na jeszcze wiêcej?
Pewnie mo¿na, ale to jest…

(Senator Ryszard Bender: Czy te górne granice
3% i 1,5%… Przeczyta³em w prasie…)

Panie Senatorze, ta nowelizacja odnosi siê za-
sadniczo do przepisów, powiedzia³bym, procedu-
ralnych i przyznam, ¿e ja nie natrafi³em – mówiê
tutaj o tej nowelizacji – na zapisy okreœlaj¹ce wy-
sokoœæ…

(Senator Ryszard Bender: Maksymaln¹.)
…poszczególnych stawek. S¹ oczywiœcie pew-

ne zapisy dotycz¹ce wysokoœci stawek, uwzglê-
dniaj¹ce na przyk³ad charakter utworu itd., ale to
s¹ zapisy ogólne. Nie ma jednak w tej nowelizacji
zapisów – ja przynajmniej takich nie znam – regu-
luj¹cych kwestiê stawek wynagrodzeñ pod wzglê-
dem procentowym lub kwotowym. Tam s¹ jedynie
zapisy dotycz¹ce zmiany ustawy o kosztach s¹do-
wych, gdzie kwotowo okreœlone s¹ op³aty, je¿eli…

(Senator Ryszard Bender: Czy pan senator mo-
¿e to poruszyæ na posiedzeniu komisji?)

Kwestiê wysokoœci stawek?
(Senator Ryszard Bender: Tak, górnych granic.)
Myœlê, ¿e jeszcze pan minister bêdzie móg³

ewentualnie…
(Senator Ryszard Bender: Chodzi o to, ¿e by³a-

by górna granica…)
Ja tutaj na takie zapisy…
(Senator Ryszard Bender: To by³oby sensowne.)
…nie natrafi³em. Ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e

to bêd¹ stawki, tabele wynagrodzeñ… Przecie¿
pozostaje jeszcze kwestia konkretnej umowy miê-
dzy dan¹ organizacj¹ a danym emitentem. Oczy-
wiœcie pewnie te stawki bêd¹ stosowane, choæ nie
mo¿na wykluczyæ takiej sytuacji, ¿e bêdzie mo¿na
uzgodniæ jakieœ korzystniejsze warunki miêdzy
takimi organizacjami.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Po tej wypowiedzi mam w¹tpliwoœci, czy aby na

pewno zosta³a wype³niona sentencja wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego, który mówi o wyrówna-
niu – to pytanie do senatora Andrzejewskiego –
praw organizacji zbiorowego zarz¹dzania w poró-
wnaniu z emitentami. Czy dyskusja na ten temat
mia³a miejsce w trakcie prac komisji? Czy projekt
przedstawiony przez Sejm realizuje w pe³ni sen-
tencjê wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego?

Drugie pytanie. Czy w trakcie prac sejmowych
wykreœlono punkt, który umo¿liwia³ zawieranie
umów? To znaczy, czy nie by³o takiej sytuacji, ja-
k¹ mamy obecnie, ¿e jest prymat tabeli w stosun-
ku do umów, które mog³y istnieæ wed³ug przed³o-
¿enia rz¹dowego. Chodzi o to, czy je¿eli umawia-
j¹ce strony uzgodni³yby ni¿sz¹ wartoœæ umowy, to
taka umowa by³aby z tym zgodna. Czy w ten spo-
sób nie wykluczamy swobody gospodarczej, która
te¿ by³a zakwestionowana w wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego? Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mam odpowie-
dzieæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak.

Senator Piotr Andrzejewski:
By³ taki problem. W toku wielogodzinnych ob-

rad by³o bardzo wiele takich g³osów, miêdzy inny-
mi sam mia³em takie w¹tpliwoœci. Dlatego trzeba
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jeszcze wzi¹æ pod uwagê to, czyje interesy s¹ re-
prezentowane. Bo tak naprawdê mamy do czynie-
nia z trzema stronami. Przede wszystkim s¹ to au-
torzy, których prawami zarz¹dzaj¹ organizacje
zbiorowego zarz¹dzania. Oczywiœcie one maj¹
z tego profity, które wykorzystuj¹ na swoje fun-
kcjonowanie, bo bior¹ za to okreœlone wynagro-
dzenie i to egzekwuj¹. Pocz¹tkowo by³ to, ¿e tak
powiem, monopolistyczny ZAiKS, teraz to ju¿ za-
czyna wchodziæ w sferê pluralistyczn¹. Na przy-
k³ad filmowcy maj¹ osobn¹… I wreszcie s¹ emi-
tenci i reemitenci, którzy s¹ zainteresowani tym,
¿eby w jak najtañszy sposób korzystaæ z tych
praw. Tych praw rzeczywiœcie broni¹ organizacje
takie jak ZAiKS czy organizacja zwi¹zku filmow-
ców. One to robi¹ w interesie autorów, ale tak¿e
w swoim interesie. Tak wiêc stykaj¹ siê tu trzy ro-
dzaje interesów i trzy rodzaje praw.

Swoboda umów, je¿eli jest pe³na, nieograniczo-
na, z regu³y krzywdzi autora. Rzeczywiœcie mo¿na
nadaæ tylko subsydiarny charakter tym regula-
cjom, tabelom, i one taki charakter, wydaje mi siê,
maj¹. Zreszt¹ takie by³o za³o¿enie rz¹dowe, ¿eby
one mia³y charakter subsydiarny, w³aœnie w inte-
resie twórców. Te tabele maj¹ mieæ charakter pe-
wnego poziomu minimalnego, ograniczaj¹cego
swobodê umów w tym zakresie. Chodzi o to, ¿eby
tego autora nie wykorzystaæ, nie wyzyskaæ ca³ko-
wicie.

Ale czy jest to zasadne? Na posiedzeniu komi-
sji miêdzy innymi dawa³em przyk³ad teoretycz-
ny, który pañstwu powtórzê. Spielberg czy wiel-
ka wytwórnia amerykañska chce zawrzeæ umo-
wê z ZASP, organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ aktorów,
i mówi tak: my zatrudnimy wszystkie osoby do
produkcji filmowej, to bêdzie dwuletni kontrakt,
bêdziemy u was krêciæ filmy, ale zap³acimy
mniej, za to wszyscy bêdziecie mieli pracê, daje-
my wam tak¹ gwarancjê. Jest to problem wywa-
¿enia interesów, tego, czy chodzi tylko o stawkê,
czy o danie pracy. Trzeba wzi¹æ pod uwagê i ca³¹
umowê, i interes autorów. Czy mo¿emy tak dale-
ce ograniczyæ zakres swobody umów pod tym
wzglêdem, skoro one s¹ korzystne? Nie jest to or-
ganizacja zarz¹dzania prawami, ale jest to sto-
warzyszenie. WeŸmy na przyk³ad stowarzyszenie
kompozytorów, które powie: bierzemy od was ca-
³¹ produkcjê na przestrzeni roku, bêdziemy to ro-
biæ w Polsce, ale po innych stawkach, ni¿szych
ni¿ te, które wynikaj¹ z tabel. Czy my w tej sytua-
cji eliminujemy mo¿liwoœæ zawierania takich
kontraktów? Tak, w takim zakresie ograniczamy
zasadê swobody umów. Tak, ale coœ za coœ. Za to
dla twórców jest to pewna gwarancja, gwarancja
tego, ¿e stawki wynegocjowane przez ZAiKS czy
filmowców bêd¹ takie, ¿e niech ich o nic g³owa
nie boli. Oni mog¹ wzi¹æ wiêksze stawki, ale
mniejszych nie. I jest problem, czy to regulowa-

nie cen to nie jest reglamentacja. To jest regulo-
wanie pewnych minimalnych gwarancji w zakre-
sie przychodów, w zakresie pewnego kryterium
przeciêtnoœci, przeciêtnego twórcy, nie uwzglê-
dniaj¹c… To jest przeciwko zasadzie indywidua-
lizacji umów, to ogranicza zasadê swobody
umów. Ale jest to uzasadnione w³aœnie tymi
przes³ankami, o których mówimy. Czy to jest
w pe³ni zgodne z duchem rozstrzygniêcia Trybu-
na³u Konstytucyjnego? Wydaje mi siê, ¿e to idzie
w tym kierunku, ale Trybuna³ Konstytucyjny,
poruszaj¹c to zagadnienie, ograniczy³ siê tylko
do tego, ¿e podczas ustalania stawek w komisji,
która mo¿e troszkê inaczej siê nazywa³a, bo teraz
nazywa siê Komisja Prawa Autorskiego, powinny
byæ reprezentowane na zasadzie równoœci nie
tylko organizacje zarz¹dzaj¹ce prawami autor-
skimi, ale równie¿ i formacje emitentów, którzy
s¹ zainteresowani tym, ¿eby stawki by³y jak naj-
ni¿sze, i reemitentów. A my mówimy jeszcze, ¿e
z tego wynika, i¿ powinny tu byæ te¿ – tak mówi-
liœmy o tym na posiedzeniu komisji – stowarzy-
szenia twórcze, które przecie¿ te¿… Je¿eli Trybu-
na³ Konstytucyjny idzie w tym kierunku, ¿e jest
równoœæ stron, to gdzieœ po drodze nie mo¿emy
zgubiæ… Ja mówiê o tym, jak mniej wiêcej wy-
gl¹da³a dyskusja. Te rozstrzygniêcia s¹, widaæ
zreszt¹, co siê dzia³o w Sejmie i co… My mieliœmy
bardzo ma³o czasu, to siê dzia³o w trybie nie-
zwykle pilnym, bo nastêpne posiedzenie bêdzie-
my mieli w lipcu, up³ynie termin miesiêczny. Ina-
czej debatowalibyœmy bardzo d³ugo, na paru po-
siedzeniach. Ale nie ma na to czasu, musimy to
dziœ rozstrzygn¹æ, a jutro ewentualnie g³osowaæ.
Jednak ta problematyka pozostaje do nastêpnej
zmiany prawa autorskiego. Zreszt¹ Komisja Kul-
tury i Œrodków Przekazu organizowa³a ju¿ takie
dwie rozpoznawcze sesje, konferencje na temat
prawa autorskiego, kierunków rozwoju itd. Pro-
blem jest otwarty, bo rzeczywiœcie dotyczy zaga-
dnieñ ustrojowo niezwykle wa¿nych: zasady
swobody umów, zasady równoœci stron, zasady
dotycz¹cej tego, w jakich warunkach mo¿na od-
st¹piæ od reglamentacji, od minimalnej regla-
mentacji wartoœci kontraktu. Tak, to wszystko
jest przegl¹dane, tylko proszê pamiêtaæ, ¿e jeœli
chodzi o prawa autorskie, to mamy do czynienia
nie tylko z prawami maj¹tkowymi, ale i z dobrami
osobistymi. Twórcy mo¿e zale¿eæ, ¿eby za du¿o
ni¿sz¹ stawkê jego utwory by³y rozpowszechnia-
ne na ca³ym œwiecie, ale ZAIKS powie: nie, to ma
byæ takie a takie wynagrodzenie, ty masz tylko
tyle. A komuœ, kto chce rozpropagowaæ, wydaæ
swoje utwory w Pary¿u czy w Stanach Zjednoczo-
nych, w innej wersji jêzykowej, mo¿e siê to po
prostu nie op³acaæ. I twórca bardzo czêsto rezyg-
nuje z tego wynagrodzenia za cenê swoich dóbr
osobistych i tego, ¿eby mieæ rozg³os. Ale ZAIKS
nie zrezygnuje, bo on tym zarz¹dza. I s³usznie, bo
on tym zarz¹dza, ale i finansuje swoj¹ dzia³al-
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noœæ w³aœnie z tego efektywnego zarz¹dzania. No
ale to jest jakaœ urawni³owka, nieuwzglêdniaj¹ca
indywidualizmu w zakresie regulowania przez
autorów… Mamy dwa g³ówne, mocne podmioty.
Pierwszy to s¹ emitenci i reemitenci, którzy siê
upomnieli o swoje prawa i je uzyskuj¹. A gdzie s¹
sami autorzy? Oni przez te swoje stowarzyszenia
coœ artyku³uj¹, ale maj¹ du¿o mniejsz¹ si³ê prze-
bicia ni¿ emitenci, reemitenci, ni¿ organizacje za-
rz¹dzania. Dlatego to pytanie jest zasadne. Ja
myœlê, ¿e ta ustawa w zakresie, w jakim rz¹d
sformu³owa³ projekt, odpowiada w pe³ni temu,
o co chodzi³o Trybuna³owi Konstytucyjnemu, ale
samo zagadnienie jest du¿o szersze, co stara³em
siê, odpowiadaj¹c na pana pytanie, zarysowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, funkcjonuj¹ pewne obawy co

do wysokoœci abonamentu, zw³aszcza je¿eli cho-
dzi o telewizjê kablow¹. Ja zadam wprost takie py-
tanie, które tutaj ju¿ siê przewija³o. Czy regulacje
tej ustawy mog¹ wp³yn¹æ albo mo¿e raczej, czy na
pewno nie wp³yn¹ na zwiêkszenie abonamentu
p³aconego przez lokalne spo³ecznoœci na lokalne
telewizje kablowe?

Senator Piotr Andrzejewski:

Nie zajmowaliœmy siê tym wprawdzie na posie-
dzeniu komisji, ale powiem, ¿e ta poprzednia
ustawa, o kontroli skarbowej, by³aby tutaj lep-
szym polem do zadawania takich pytañ, bo o ile
wiem, danina publiczna w tym zakresie jest
w ogóle nieœci¹gana i nieegzekwowana. Zwolnie-
nia s¹, ale…

(Senator Zbigniew Romaszewski: O kablu mo-
wa, o kablu.)

Aha, o kablu mowa, nie o abonamencie. Prze-
praszam, ca³y czas myœlê… Je¿eli chodzi o kabel,
to interesy, które tutaj reprezentuj¹ emitenci, re-
emitenci czy organizacje kablowe, zosta³y pod-
kreœlone jako interesy, które nie mog¹ byæ pomi-
niête przez Trybuna³ Konstytucyjny, w zwi¹zku
z tym udzia³ tych podmiotów jest w tej ustawie,
w tym zakresie regulacji zagwarantowany. Myœ-
my siê tym nie zajmowali na posiedzeniu komisji,
ale wydaje mi siê, ¿e w tej chwili gwarancje s¹ wy-
starczaj¹ce, by zrealizowaæ zasadê równoœci

w przypadku zawierania umów przez reprezen-
tantów emitentów, reemitentów. Chodzi o kabel
g³ówny, je¿eli dobrze zrozumia³em pytanie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale koszty ró-
wnoœci ponios¹ konsumenci, mo¿emy byæ o to
spokojni.)

P³ac¹ za to konsumenci, oczywiœcie.
(Senator Zbigniew Meres: Ja rozumiem, Panie

Marsza³ku, ale jeœli mo¿na to moje pytanie…)
Mo¿e nie zrozumia³em…
(Senator Zbigniew Meres: …przenieœæ ewen-

tualnie na pana ministra… Ono brzmia³o w ten
sposób: czy na pewno regulacje tej ustawy nie wy-
wo³aj¹ podwy¿szenia abonamentów?)

Nie zajmowaliœmy siê tym, jeœli chodzi o liczby
bezwzglêdne, zajmowaliœmy siê tylko systemem
prawnym i jego spójnoœci¹. Nie mam wyrobionego
na ten temat zdania, proszê spytaæ o to pana mi-
nistra. Wydaje mi siê, ¿e nie, bo je¿eli ta Komisja
Prawa Autorskiego bêdzie decydowa³a o staw-
kach minimalnych… To wszystko zale¿y od tego,
jak zostan¹ ustawione te stawki minimalne. To
jest kwestia tego, w jakim zakresie bêdzie póŸniej
prowadzona regulacja, jeœli chodzi o liczby bez-
wzglêdne. My mówimy na razie o systemie.

(Senator Zbigniew Meres: Rozumiem, ale, Panie
Marsza³ku…)

Jest jeszcze mo¿liwoœæ odwo³ywania siê, jest
mo¿liwoœæ s¹dowego dochodzenia, tak ¿e ustawa
stwarza w tym zakresie procedury gwarancyjne
dla wszystkich podmiotów. Mo¿e najs³absz¹ stro-
n¹ w tym wszystkim jest sam autor i jego dzie³o.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, przed chwil¹ pan powiedzia³

o spójnoœci systemu prawnego, o tym, ¿e pañstwo
jako komisja zajmowaliœcie siê tym. Ja mam pyta-
nie à propos. Prace Komisji Prawa Autorskiego bê-
d¹ siê opiera³y na przepisach kodeksu postêpowa-
nia cywilnego dotycz¹cych postêpowania niepro-
cesowego. Procedura ta dotyczy tak¿e zasad, na ja-
kich nastêpuje wy³¹czenie sêdziego, w tym wypad-
ku arbitra komisji, z postêpowania. Jednak prze-
pisy tej proponowanej ustawy wy³¹czaj¹ pewne
elementy art. 49 kodeksu. W uzasadnieniu pisze
siê, ¿e istnienie takiego ograniczenia stosowania
przepisów dotycz¹cych procedury cywilnej argu-
mentowane jest potrzeb¹ zapobie¿enia ewentual-
nemu parali¿owi prac komisji. I tu te¿ tak trochê à
propos tego, co ja przedtem mówi³em i jakie pyta-
nie postawi³em: czy aby te komisje orzekaj¹ce da-
dz¹ radê? No w³aœnie, kandydaci na cz³onków ko-
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misji s¹ wskazywani przez podmioty, a te podmioty
potem nierzadko s¹ stronami w postêpowaniu.
I w zwi¹zku z tym mam dwa pytania. Czy faktycz-
nie uzasadnienie zastosowania tak daleko id¹cego
wy³¹czenia przepisów kodeksu postêpowania cy-
wilnego… Innymi s³owy, czy rozwi¹zanie to jest
proporcjonalne do zamierzonego celu?

I drugie pytanie. Czy w trakcie prac nad projek-
tem ustawy pojawia³y siê tak¿e inne, na przyk³ad
poœrednie, propozycje rozwi¹zania tego proble-
mu, dla przyk³adu, aby strona uprawniona do
wskazania arbitra do danego sk³adu orzekaj¹cego
musia³a wskazaæ do ogólnego sk³adu komisji oso-
bê inn¹ ni¿ kandydat zg³oszony uprzednio przez
tê stronê lub podmiot j¹ reprezentuj¹cy? Krótko
mówi¹c, jeœli jedna osoba musi zostaæ wy³¹czona,
to niech zostanie wskazana inna osoba, tak ¿eby
rzeczywiœcie nie powodowaæ parali¿u prac komi-
sji. Tu ju¿ widaæ, ¿e jakiœ problem siê rysuje. No
i tak wracam do sprawy spójnoœci systemu – ten
art. 49 kodeksu, bardzo wa¿ny, jest jakby wy-
³¹czony. Dziêkujê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, nie zajmowaliœmy siê tak do-
k³adnie tym zagadnieniem na posiedzeniu komi-
sji, ale w pana pytaniu jest du¿o elementów, które
byæ mo¿e w zakresie tej substytucji arbitra mog¹
byæ przedmiotem z³o¿onego przez pana wniosku.
Wtedy bêdziemy siê nad tym zastanawiaæ, pan
minister te¿ mo¿e to okreœli.

Teraz powiem o tym art. 49. Ja jestem z zawodu
adwokatem, wystêpujê w tej roli od wielu lat, jes-
tem praktykiem i powiem tak. Wy³¹czenie sêdzie-
go jest jednym ze œrodków oportunizmu procedu-
ralnego. Zakreœliliœmy w poprawce nieprzekra-
czalny, szeœciomiesiêczny termin na zakoñczenie
postêpowania przed s¹dem, bo ono mo¿e siê to-
czyæ, toczyæ i nigdy nie skoñczyæ, a to daje nieo-
graniczony zakres mo¿liwoœci blokowania postê-
powania. Znamy to z ró¿nych procesów, nawet
najwa¿niejszych, prowadz¹cy nawet do przeda-
wnienia roszczeñ, przedawnienia karalnoœci
w sprawach karnych itd. S¹ to pewne œrodki do-
zwolone prawem. Ale chcielibyœmy bardzo, ¿eby
to, co dotyczy rozstrzygania przez Komisjê Prawa
Autorskiego, mia³o element sprawnoœci i termi-
nowoœci. To jest pierwsza sprawa. Oczywiœcie nie
wszystkie gwarancje mo¿na przy tym zachowaæ –
pana uwaga jest s³uszna.

Teraz problem reprezentatywnoœci. Nie ma tu
tego. Tak samo jak w przypadku ustawy o IPN czy
krajowej… Ró¿ne œrodowiska wskazuj¹ pewne
osoby, ale te osoby nie s¹ reprezentantami tych
œrodowisk, kiedy s¹ powo³ane na okreœlone sta-
nowisko. Minister ma tutaj uprawnienia i mini-

ster odpowiada za tych ludzi, za ich gwarancje.
Tak jest skonstruowana ta ustawa. Wszyscy maj¹
prawo kogoœ zg³osiæ, ale nie wszyscy bêd¹ przez
ministra, na zasadzie reprezentatywnoœci, powo-
³ani.

Proœba do ministra. Œrodowisko mo¿e wysun¹æ
swojego reprezentanta, który wcale nie reprezen-
tuje interesu prawa – mo¿e reprezentowaæ interes
emitenta itp. To nie jest reprezentant i pe³nomoc-
nik swojego œrodowiska w komisji. On siê niejako
od tego odrywa i, pod kontrol¹ ministra, pracuje
na rzecz systemu. No, tak jest tutaj skonstruowa-
na – w razie czego proszê mnie skorygowaæ, Panie
Ministrze – koncepcja spójnoœci prawnej.

Pan zaœ zak³ada… I mia³by pan racjê, gdyby by³a
proporcjonalnoœæ reprezentacji tych wszystkich,
których ustawa wymienia jako zg³aszaj¹cych kan-
dydatów na trzydziestu arbitrów. Ale w tej kwestii
minister nie jest zwi¹zany proporcjonalnoœci¹. Je-
¿eli w zwi¹zku z tym uznamy zarzut w stosunku do
jednego arbitra, ¿e tak naprawdê nie jest on repre-
zentantem interesu publicznego i nie uwzglêdnia
interesu wszystkich stron, tylko jakiegoœ swojego
œrodowiska, to pytanie przez pana jest zasadne: co
zrobiæ w takiej sytuacji? Proszê postawiæ to pytanie
panu ministrowi, który te¿ bêdzie mia³ z tym pro-
blem praktyczny. Proszê zg³osiæ odpowiedni¹ po-
prawkê, ¿e je¿eli arbiter jest… Ale wtedy przejdzie-
my na zupe³nie inn¹ koncepcjê – reprezentatywno-
œci, a nie oderwania siê od œrodowiska, które wy-
sunê³o kandydata na arbitra. Bo tu s¹ te dwie kon-
cepcje. Prawda? Ma pan racjê, je¿eli przyjmujemy
reprezentatywnoœæ. Nie ma pan racji, je¿eli przy-
jmujemy, ¿e to minister odpowiada i ¿e nie ma za-
sady reprezentatywnoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
W odpowiedzi na moje poprzednie pytanie po-

wiedzia³ pan, ¿e autorzy s¹ na s³abszej pozycji.
W sentencji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
takie zdanie te¿ siê pojawi³o, ale wydaje mi siê, ¿e to
by³o u¿yte w odniesieniu do sytuacji, kiedy po dru-
giej stronie s¹ radio i telewizja, i to te ogólnopol-
skie. Ale na naszym rynku s¹ tak zwane kablówki,
które nie s¹ tak prê¿nymi organizacjami, a które...

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Jezus…)
Moje nazwisko to Tadeusz Gruszka, a nie Jezus

– to je¿eli pani siê do mnie odnosi³a, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Przepra-

szam, przepraszam.)
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No bo nie wiem… To by³o chyba nie na miejscu.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Jestem

cz³owiekiem, mam prawo reagowaæ na ró¿ne sy-
tuacje.)

(Senator Czes³aw Ryszka: W jakim trybie?)
(G³os z sali: Spokojnie.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Lu-

dzie reaguj¹ bez trybu, tylko prawnicy reaguj¹
w trybie. Proszê bardzo, Panie Senatorze.)

Czy wobec tego, ¿e w tej ustawie rezygnujemy,
jak wczeœniej mówi³em, z mo¿liwoœci podpisywa-
nia umów na ni¿sze wartoœci, ni¿ wskazuj¹ to ta-
bele – to tutaj przed chwileczk¹ by³o poruszane –
nie podwy¿sz¹ siê abonamenty za u¿ytkowanie
telewizji kablowej? Czy nie ograniczymy tym sa-
mym rozwoju albo zainteresowania twórczoœci¹
artystyczn¹, która po to, by nie zwiêkszyæ abona-
mentu, nie zostanie zakupiona przez kablówkê?
Czy tym sposobem nie zamykamy dla mas dostê-
pu do pewnego œrodowiska? Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie. Nie by-

³o to przedmiotem pracy komisji. Ale wszystko za-
le¿y przecie¿… Proszê pamiêtaæ, ¿e nikt nie ma
przymusu korzystania z kablówki. Jest przecie¿
rynek konkurencyjny, jest zasada swobody
umów. S¹ tacy ludzie, którzy pozbywaj¹ siê w ogó-
le telewizora, s¹ ludzie, którzy korzystaj¹ z takiej
albo innej formy przekazu kablowego. Po prostu
jest zasada swobody umów. Cz³owiek nie musi
z tego korzystaæ. Kablówka podwy¿sza… Mamy tu
ograniczony zakres, niemniej jednak jesteœmy na
rynku. W zwi¹zku z tym ja nie potrafiê odpowie-
dzieæ na to pytanie. Kablówka mo¿e w sposób nie-
uzasadniony – i nie mo¿emy tego uregulowaæ –
podnieœæ wynagrodzenie za swoj¹ emisjê do za-
kresu, ¿e tak powiem, pojemnoœci rynku, do za-
kresu popytu. Nie ma tu mechanizmu regulacji,
ja przynajmniej go nie znam, ale mo¿e jestem
w b³êdzie i dlatego nie potrafiê odpowiedzieæ na to
pytanie. Tu jest troszkê inna zasada. My nie wkra-
czamy w to tak dalece.

Oczywiœcie jest stosowny urz¹d i mamy odpo-
wiednie orzeczenie, tak, mamy. Pañstwo nie pyta-
liœcie o to, ale jest przecie¿ urz¹d ochrony konku-
rencji. Ja mam tu gdzieœ takie orzeczenie, które
podwa¿a… Ta sprawa jest ju¿ wprawdzie poza za-
kresem pracy komisji, ale powiem, ¿e to podwa¿a
zapis, który przyszed³ z Sejmu, ten art. 1071. Na-
wet jest taka teza, któr¹ muszê siê z pañstwem
podzieliæ, ¿e po to jest ten artyku³, ¿eby w³aœnie
wybiæ z uderzenia… Bo jest jeszcze nieprawomoc-
ne orzeczenie urzêdu ochrony konkurencji, które
atakuje w tym zakresie… W razie czego s³u¿ê zain-
teresowanym, bo mam odpis tego nieprawomoc-
nego orzeczenia. Oczywiœcie ja o tym nie mówiê

jako sprawozdawca komisji, niemniej jednak
udzielam informacji, ¿e istnieje ostra rozgrywka
i wiadomo, ¿e chodzi tutaj o dochody, o pieni¹dze
w tym zakresie. To, o co pañstwo pytaliœcie, dla-
czego nast¹pi³o takie du¿e odejœcie od projektu
rz¹dowego – otó¿ œwiat³o byæ mo¿e rzuci na to…
Ale tym komisja siê nie zajmowa³a. W ka¿dym ra-
zie o tym, co mówiê, œwiadczy w tej chwili proce-
dura sporna przed urzêdem ochrony konkuren-
cji. Toczy siê tam bardzo ostra walka, walka o pie-
ni¹dze, bo chodzi o rynek. Ale, jak powiadam,
w myœl orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego,
w myœl interesów, które pan minister i minister-
stwo, jak mnie siê wydaje, reprezentuje w sposób
w³aœciwy, s¹ jeszcze za tym wszystkim autorzy.
I jest zasada swobody umów tych autorów, któ-
rych prawami siê zarz¹dza i je siê eksploatuje. I tu
jest chyba pewien niedostatek naszej uwagi, uwa-
gi legislacyjnej. Nie mo¿na puœciæ tego zupe³nie,
zdaæ siê na swobodê umów, bo wtedy tym bardziej
autor bêdzie pod presj¹ silniejszego ekonomicz-
nie podmiotu.

Tak ¿e co do pytania, to nie jestem w stanie od-
powiedzieæ. Ale mówiê, jakie jest zaplecze, ¿eby-
œcie to pañstwo wiedzieli. Ja mam swoje pogl¹dy,
ale tu relacjonujê to, co by³o przedmiotem pracy
komisji i jaki jest zakres tej regulacji. Proszê
ewentualnie kierowaæ pytania do pana ministra
albo sk³adaæ stosowne poprawki legislacyjne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zakoñczyliœmy pytania.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
kultury i dziedzictwa narodowego, który jest repre-
zentowany przez pana ministra ¯uchowskiego.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziêkujê za tê dyskusjê, ale pozwol¹

pañstwo, ¿e zanim przejdê do kilku s³ów o meri-
tum nowelizacji, przedstawiê kilka s³ów wstêpu
o wielkiej z³o¿onoœci materii ustawodawczej, jak¹
przysz³o ministrowi kultury i dziedzictwa narodo-
wego nowelizowaæ.

Szanowni Pañstwo, prawo autorskie i prawa
pokrewne, w szczególnoœci w obszarze, który jest
nowelizowany – czyli w obszarze funkcjonowania
Komisji Prawa Autorskiego i ustalania tabel wy-
nagrodzeñ, obszarze, w którym na rynku prawa
autorskiego i praw pokrewnych spotykaj¹ siê ci,
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którzy sprzedaj¹ te prawa, i ci, którzy te prawa ku-
puj¹ – to problematyka o du¿ej trudnoœci i z³o¿o-
noœci w sensie legislacyjnym i o du¿ej z³o¿onoœci
merytorycznej, gdy¿ wystêpuje tu naturalna,
ogromna sprzecznoœæ interesów stron.

Twórcy, artyœci, wykonawcy, czyli ci, do któ-
rych nale¿¹ prawa autorskie i prawa pokrewne,
chc¹ swój towar sprzedaæ jak najlepiej. A u¿ytko-
wnicy, czyli ci, którzy kupuj¹ te prawa, chc¹ te
prawa kupiæ jak najtaniej. To po pierwsze.

Po drugie, wewn¹trz organizacji, które repre-
zentuj¹ twórców, organizacji zbiorowego za-
rz¹dzania, istnieje te¿ swoiste wspó³zawodnictwo
na rynku. Czyli tak naprawdê je¿eli chce siê na-
wet zdiagnozowaæ problem, to bardzo czêsto trud-
no okreœliæ wspólne stanowisko jednej strony. Po-
dobna sytuacja wystêpuje te¿ w przypadku u¿yt-
kowników, gdy¿ u nich równie¿ wykluczaj¹ siê pe-
wne interesy.

Szanowni Pañstwo, po trzecie, materia praw-
na, czyli niematerialne prawa w³asnoœci, na œwie-
cie jest materi¹ o ogromnej z³o¿onoœci, a w Polsce
o szczególnie ogromnej z³o¿onoœci.

Prawo autorskie i prawa pokrewne funkcjonu-
j¹ w Rzeczypospolitej tak naprawdê od roku 1994,
to znaczy od momentu, kiedy zaczê³a funkcjono-
waæ w obecnym kszta³cie ustawa o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Czyli tak naprawdê
od szesnastu lat przyzwyczajamy siê mentalnie
i kulturowo do tego, ¿e autorzy i artyœci wykonaw-
cy maj¹ prawa niemaj¹tkowe do swoich utworów,
artystycznych wykonañ, wydañ itd., itd. Nie
wszyscy chc¹ to dzisiaj w Rzeczypospolitej zrozu-
mieæ i nie do wszystkich to trafia.

Szanowni Pañstwo, jest ogromna z³o¿onoœæ
konstrukcji systemowej tego prawa. Przez ogrom-
n¹ z³o¿onoœæ mam na myœli to, jak je zapisaæ przy
tak wielkich napiêciach, ¿eby nie budzi³o w¹tpli-
woœci, ¿eby pogodziæ te dwie strony, a mo¿e nawet
i wiêcej, ¿eby z jednej strony to by³o spójne prawo,
a z drugiej strony ¿eby oddawa³o swoist¹ ideê i ¿e-
by w efekcie – co jest nies³ychanie istotne w tym
zakresie prawa – by³o to prawo skuteczne. To pra-
wo w tym momencie musi byæ skuteczne. Szano-
wni Pañstwo, nie rozstrzygniemy tego – to ju¿ po-
jawia³o siê w dyskusji, kiedy odpowiadali senato-
rowie sprawozdawcy – je¿eli nie przyjmie siê pew-
nej zasadniczej doktryny w zakresie prawa autor-
skiego, doktryny, która w Rzeczypospolitej ma
d³ug¹ tradycjê, bo jej pocz¹tki zapewne siêgaj¹
prawa autorskiego miêdzywojennego, czyli ro-
ku 1926. Owa doktryna mówi, ¿e na rynku praw-
nym, na rynku kupowania owych niematerial-
nych wartoœci stron¹ s³absz¹ jest artysta, ten, do
którego nale¿¹ prawa. Nie jest to doktryna polity-
czna, jak to próbowano nazywaæ, jest to doktryna
prawna, która mówi o tym, komu s³u¿¹ te prawa
i w jakim zakresie nale¿y je chroniæ. I to nie jest

przypadek, Szanowny Senacie, ¿e to minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego w ramach swoich
kompetencji odpowiada za prawa autorskie i pra-
wa pokrewne, a nie na przyk³ad minister gospo-
darki. To minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego jest w³aœciwy do tego, ¿eby te prawa propo-
nowaæ, ale te¿ ¿eby te prawa chroniæ, bo to on ma
kompetencje nadzoru nad organizacjami zbioro-
wego zarz¹dzania.

Szanowni Pañstwo, powiem pañstwu, ¿e bar-
dzo istotna dla mnie, dla wiceministra, któremu
przypad³o prowadzenie prawa autorskiego… Mia-
³em swoist¹ trudnoœæ techniczn¹, trudnoœæ mery-
toryczn¹, poniewa¿ na tym rynku nie mog³em
znaleŸæ ani jednego – mo¿e by³ jeden wyj¹tek po-
twierdzaj¹cy regu³ê – podkreœlam, ani jednego
niezale¿nego eksperta, poniewa¿ wszyscy pra-
wnicy zajmuj¹cy siê prawem autorskim albo s³u-
¿¹ twórcom i artystom wykonawcom, albo s³u¿¹
u¿ytkownikom. A wiêc tak naprawdê pozosta³o mi
zbudowanie w ministerstwie zespo³u merytorycz-
nie przygotowanego do tego, ¿eby przeprowadziæ
tê nowelizacjê. I powiem pañstwu, ¿e pytanie
o czas, które tu pada³o, w jakiœ sposób t³umaczy
to, co powiedzia³em wczeœniej.

Szanowni Pañstwo, 24 stycznia 2006 r. by³ wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego. Poprzedni rz¹d
przygotowywa³ nowelizacjê prawa autorskiego
wychodz¹c¹ naprzeciw wyrokowi Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. Fina³ tej nowelizacji to jedynie pub-
liczne wys³uchanie w Sejmie 17 kwietnia 2007 r.
Na tym etapie tak naprawdê koñczy siê historia
tej nowelizacji, bo wszyscy wiedz¹, ¿e ona jest nie
do przyjêcia przez któr¹kolwiek stronê. Powiem
wiêcej, nie ma mo¿liwoœci przygotowania w tym
zakresie takiej nowelizacji, która by w pe³ni satys-
fakcjonowa³a wszystkich. To prawo z jednej stro-
ny jest krêgos³upem kultury, i co do tego nie mam
najmniejszych w¹tpliwoœci, a z drugiej strony nie
mo¿na go sformu³owaæ w ten sposób, ¿eby ucze-
stnicy rynku powiedzieli: tak, nas to satysfakcjo-
nuje. Dlatego na etapie legislacyjnym, procedo-
wania tego prawa ca³y czas jest podejmowana
próba obrony w³asnych interesów, co te¿ jest dla
mnie w pewnym stopniu zrozumia³e.

Szanowni Pañstwo, 12 czerwca 2008 r. na
posiedzeniu kierownictwa ministerstwa przyjê-
liœmy projekt nowelizacji. Chcia³bym jeszcze tyl-
ko jedn¹ datê podaæ. 11 grudnia 2008 r. projekt
zosta³ rozpatrzony na posiedzeniu Rady Mini-
strów i 6 stycznia 2009 r. zosta³ przyjêty. Trafi³ do
Sejmu. £¹cznie odby³o siê ponad dwadzieœcia
posiedzeñ podkomisji i komisji, dwadzieœcia je-
den albo dwadzieœcia dwie, nie chcê siê pomyliæ.
Projekt by³ konsultowany bardzo szeroko. My ja-
ko resort konsultowaliœmy go z wszystkimi pod-
miotami, których w najmniejszym stopniu doty-
cz¹ prawa autorskie. By³o ich siedemdziesi¹t,
mo¿e osiemdziesi¹t. Odbywa³y siê konferencje,
równie¿ organizowane w Senacie. Przypomnê,
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konferencje by³y organizowane przy wspó³udzia-
le pani marsza³ek Bochenek i by³y to bardzo me-
rytoryczne konferencje, na których poruszano
ten trudny temat. Tak naprawdê na ka¿dym fo-
rum œcieraj¹ siê sprzeczne interesy, a ci, którzy
je reprezentuj¹, s¹ w tej sprawie, ¿e tak powiem,
doœæ silnie zamkniêci.

Szanowni Pañstwo, przechodz¹c do samego
projektu nowelizacji, powiem o kilku tezach, o kil-
ku absolutnie zasadniczych rzeczach, które wpro-
wadza nowelizacja. Oczywiœcie, chcê to jasno po-
wiedzieæ, zasadnicza sentencja wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego dotyczy tego, ¿e w momencie,
kiedy s¹ ustalane tabele wynagrodzeñ, nie ma ró-
wnoprawnego wspó³uczestnictwa stron. Chcê
podkreœliæ te s³owa. W momencie proceduralnym,
kiedy s¹ ustalane tabele wynagrodzeñ, u¿ytkowni-
cy musz¹ mieæ takie samo prawo g³osu jak artyœci
wykonawcy i twórcy – mo¿e bardziej organizacje,
które ich reprezentuj¹, tak mo¿na to uœciœliæ. Chcê
podkreœliæ, ¿e chodzi o równoprawny wspó³udzia³.
Chodzi o to, ¿eby prawnie mieæ tê sam¹ si³ê g³osu
w Komisji Prawa Autorskiego. I tego dotyczy³ wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego.

Szanowni Pañstwo, wprowadzamy zasadê
pe³nej transparentnoœci funkcjonowania organi-
zacji zbiorowego zarz¹dzania. Dotychczas twórcy,
w³aœciciele praw pokrewnych nie mieli mo¿liwo-
œci, ¿e tak powiem, wejœcia w to, jak organizacje
zbiorowego zarz¹dzania zarz¹dza³y ich pieniê-
dzmi. Ta nowelizacja w sposób w miarê precyzyj-
ny okreœla, ¿e podstawowe dane, oczywiœcie zgod-
nie z wszelkimi przepisami… Tu podnoszono tak¹
kwestiê, ¿e chcemy naruszyæ ustawê o ochronie
danych osobowych. Nie, te dane bêd¹ tak podane,
¿e twórcy i ci, do których te pieni¹dze de facto na-
le¿¹, bêd¹ siê mogli dowiedzieæ, jak ich organiza-
cja zarz¹dza prawami. Pe³na transparentnoœæ
w tym wzglêdzie. Jest to moment nowelizacji swo-
jego czasu silnie kontestowany przez organizacje
zbiorowego zarz¹dzania, ale ten czas i argumenty
spowodowa³y, ¿e – jak myœlê – dziœ w pe³ni siê
z tym pogodzi³y.

Druga sprawa to temat, który by³ tu poruszany,
mianowicie jedna organizacja dokonuj¹ca pobo-
ru z tytu³u praw pokrewnych. Szanowni Pañstwo,
to wychodzi poza materiê wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. Oczywiœcie w jakiœ sposób dotyczy
to poziomu ustalania tabeli w obszarze praw po-
krewnych, ale jest to najbardziej spo³ecznie ob-
ci¹¿ony obszar, zreszt¹ dzisiaj te¿ mo¿na by³o
o tym us³yszeæ. Dzisiaj mamy tak¹ sytuacjê – ja
mogê to pañstwu odczytaæ – ¿e do zak³adu gastro-
nomicznego, do restauracji, w której jest dwadzie-
œcia miejsc siedz¹cych, przychodzi ZAiKS i inka-
suje swoje kwoty oczywiœcie z tytu³u praw twór-
ców, dalej z tytu³u praw artystów wykonawców
przychodzi STOART i SAWP, a na koniec przycho-

dzi ZPAV reprezentuj¹cy prawa producentów. No
i razem wychodzi to oko³o 215 z³ na rok. Oczywi-
œcie jest to sytuacja niedopuszczalna.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w zesz³ym roku rzecz-
nik praw obywatelskich podniós³ sprawê publicz-
nych odtworzeñ, zg³aszaj¹c w¹tpliwoœæ, czy jedna
z organizacji, dzia³aj¹c skutecznie w tym obsza-
rze, czasami nie wykorzystuje, nie ³amie prawa
poprzez stosowanie gróŸb karalnych. Myœmy tê
sprawê bardzo dok³adnie wyjaœnili. Oni ocierali
siê o prawo, ale atmosfera, wra¿enie, jakie to
sprawi³o na podmiotach, które musia³y p³aciæ, ich
spojrzenie na prawa autorskie, negatywne spo-
jrzenie, pozostan¹ bardzo, bardzo d³ugo. W zwi¹z-
ku z tym zmieniamy publiczne odtworzenia tak,
by to jedna organizacja dokonywa³a tego poboru
w imieniu innych organizacji. Nie zabieramy ni-
komu praw, ale uskuteczniamy samo inkaso.

Nowy kszta³t Komisji Prawa Autorskiego. Ko-
misja Prawa Autorskiego bêdzie mniej liczna. Dzi-
siaj mamy czterdziestu arbitrów, a bêdzie trzy-
dziestu arbitrów. Najistotniejsze jest jednak to, ¿e
arbitrzy finalnie bêd¹ dobierani w proporcji piêt-
nastu reprezentuj¹cych u¿ytkowników i piêtna-
stu reprezentuj¹cych w³aœcicieli praw autorskich
i praw pokrewnych. Wychodz¹c naprzeciw pyta-
niom, które tu ju¿ pada³y, powiem tak. Rzeczywi-
œcie tak jest, ¿e ta formu³a jest ju¿ zawarta w usta-
wie, ale w efekcie kandydatury, które wp³yn¹ do
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, po-
zwol¹ mu w pe³nej proporcjonalnoœci oddaæ, nie-
jako odtworzyæ sytuacjê na rynku, gdy¿ minister
kultury bêdzie ¿ywotnie zainteresowany tym, ¿e-
by ta komisja by³a reprezentatywna, ¿eby mia³a
w swoim ³onie arbitrów, którzy bêd¹ mogli spieraæ
siê, u¿ywaæ argumentów merytorycznych, by
w efekcie skutecznie wychodzi³y z komisji tabele.
Taki te¿ jest uk³ad, ¿e dwa zasadnicze funkcyjne
stanowiska, czyli przewodnicz¹cego i wiceprze-
wodnicz¹cego, powinny trafiæ po jednym do ka¿-
dej z grup, je¿eli przewodnicz¹cy do u¿ytkowni-
ków, to wiceprzewodnicz¹cy do autorów, i odwro-
tnie. No i wymagana jest wiêkszoœæ kwalifikowa-
na, która ma w tym sensie uczyæ demokracji, ¿e te
osoby maj¹ siê po prostu pomiêdzy sob¹ w sposób
konstruktywny porozumieæ i co do samej w³adzy
w ramach Komisji Prawa Autorskiego, i co do fun-
kcjonowania.

Szanowni Pañstwo, zmiana niezwykle istotna,
zmiana podnoszona w œrodowiskach, których do-
tyczy prawo autorskie, od wielu, wielu lat, to jest
zmiana procedury, zgodnie z któr¹ funkcjonuje
Komisja Prawa Autorskiego, a konsekwencj¹ tego
jest to, jak generalnie funkcjonuje prawo autor-
skie w Polsce. Dotychczas wygl¹da to tak, ¿e KPA
równa siê k.p.a., czyli Komisja Prawa Autorskiego
równa siê kodeks postêpowania administracyjne-
go. Trybem odwo³awczym do Komisji Prawa Au-
torskiego s¹ s¹dy administracyjne. Wprowadza-
my procedurê cywiln¹, w wiêkszoœci bêd¹ to po-

57. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

118 oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych

(sekretarz stanu P. ¯uchowski)



stêpowania w zakresie postêpowañ nieproceso-
wych. Istot¹ jest to, ¿e jest zgoda ministra spra-
wiedliwoœci – której nie by³o przez lata, zgoda uzy-
skana jeszcze wtedy, kiedy ministrem sprawiedli-
woœci by³ pan minister Æwi¹kalski – na to, by wy-
³¹czyæ specjalny s¹d okrêgowy, najprawdopodob-
niej bêdzie to S¹d Okrêgowy w Warszawie, które-
mu minister sprawiedliwoœci zleci rozpatrywanie
wszystkich spraw z zakresu prawa autorskiego.
Jest to specjalizacja s¹du w materii, która jest –
zapewniam pañstwa – swoista. Gdy siê czyta wy-
roki s¹dowe w tym zakresie, to widaæ, ¿e rozbie¿-
noœæ interpretacji jest bardzo du¿a. Oczywiœcie
mo¿e to budziæ inne niepokoje, ale œrodowisko nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e to jest ogromny krok do przo-
du, krok polegaj¹cy na wyspecjalizowaniu sê-
dziów i ca³ego otoczenia sêdziów do tego, by te wy-
roki by³y najtrafniejsze merytorycznie. Oczywi-
œcie bêdzie s¹d okrêgowy, bêdzie wyznaczonych
trzech sêdziów s¹du okrêgowego, bêdzie te¿ jeden
sêdzia s¹du apelacyjnego.

Proszê pañstwa, istotna jest ca³a procedura
przed Komisj¹ Prawa Autorskiego. To jest zmia-
na, która zosta³a dokonana w Sejmie. Muszê pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e je¿eli mia³bym to zinterpreto-
waæ w kilku s³owach – bo tu pan senator Bisztyga
pyta³, co zasadniczego zmieniono w Sejmie – to
powiedzia³bym, ¿e zmieniono wiele punktów, ale
tak naprawdê przywrócono si³ê tych, którym pra-
wa autorskie i prawa pokrewne s³u¿¹, czyli twór-
ców i artystów wykonawców. Projekt, który zosta³
przekazany do Sejmu, dawa³ du¿o wiêksze mo¿li-
woœci u¿ytkownikom i stwarza³ o wiele wiêksze
niebezpieczeñstwa, jeœli chodzi o twórców i arty-
stów wykonawców. Dlatego te¿ zmieniono pewne
procedury. Jedna z zasadniczych procedur doty-
czy tego, kto sk³ada wniosek i wnosi o takie, a nie
inne tabele wynagrodzeñ. Istotnym elementem
wejœciowej nowelizacji, któr¹ zmieniono w Se-
jmie, by³o to, ¿e mo¿na dokonywaæ zmiany w tych
tabelach bez zgody organizacji zbiorowego za-
rz¹dzania. Dziœ takiej mo¿liwoœci nie ma. To s¹
prawa twórców i tylko organizacja, która ich re-
prezentuje, mo¿e takiej zmiany dokonaæ, a komi-
sja mo¿e tabelê przyj¹æ b¹dŸ odrzuciæ. Równie¿
w procedurze odwo³awczej w s¹dzie nie przewidu-
jemy mo¿liwoœci dokonania takiej zmiany. Gdy-
byœmy przewidywali j¹ na jakimœ etapie, nie jest
istotne to, czy na pocz¹tku, czy na koñcu, to by³a-
by to – stosuj¹c terminologiê bardzo dziœ powsze-
chn¹ – wyrwa w wale, wyrwa, któr¹ pop³ynê³oby
po prostu wszystko. To jedna sprawa.

Sprawa druga. Nies³ychanie trudny obszar,
gdy¿ ustawê wprowadzamy na bardzo ¿ywej tkan-
ce. Inkaso jest dokonywane ka¿dego dnia. Repar-
tycje dla twórców s¹ dokonywane ka¿dego dnia.
Zmiana tego systemu musi dokonaæ siê tak, ¿eby
wchodz¹ce nowe nie spowodowa³y luki czy te¿ sy-

tuacji za³amania na tym rynku. By³o rozpatrywa-
nych kilka propozycji. W efekcie po g³êbokim na-
myœle, ale te¿ muszê powiedzieæ, ¿e po spojrzeniu
z du¿¹ trosk¹ i odpowiedzialnoœci¹ na to, co siê
wnosi, jest to zmiana nie trójcz³onowa, jak propo-
nowano, zwi¹zana z ustanawianiem tabeli tym-
czasowych itd., itd., niefunkcjonuj¹cych w ¿a-
dnym obszarze polskiego prawa, ale propozycja
przejœcia z tego, co mamy dzisiaj, funkcjonuj¹ce-
go i w jakiœ sposób niedoskona³ego, do nowej sy-
tuacji. Tylko takie rozwi¹zanie zapewnia ci¹g³oœæ
i nie powoduje zagro¿eñ w postaci powstania luki
w prawie, takiej luki, która sprawi, ¿e u¿ytkowni-
cy przestan¹ dokonywaæ w³aœciwego im inkasa.

Proszê pañstwa, to w absolutnie du¿ym skró-
cie, bo pewnie bêd¹ te¿ pytania. Chcia³bym ju¿
w tym momencie bardzo serdecznie podziêkowaæ
Wysokiej Izbie, Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu oraz Komisji Ustawodawczej, panom sena-
torom Andrzejewskiemu i Paszkowskiemu i gene-
ralnie wszystkim senatorom pracuj¹cym w tych
komisjach. Bo powiem pañstwu, ¿e po ponad
dwudziestu posiedzeniach w Sejmie i – przepra-
szam za s³owo – trochê mieleniu ci¹gle tego tema-
tu, bardzo by³o potrzebne takie œwie¿e spojrzenie
z zewn¹trz na tê bardzo trudn¹ tematykê. Praca,
któr¹ wykona³o Biuro Legislacyjne Senatu, na-
prawdê bardzo to uporz¹dkowa³a. Te wszystkie
uwagi, które uzgodniliœmy na etapie prac komisji,
minister kultury i dziedzictwa narodowego
w pe³ni przyjmuje. Po prostu dziêkujê za ten
wk³ad w nowelizacjê, który po raz kolejny potwier-
dzi³ wielk¹ rolê Senatu jako izby refleksji i stano-
wienia dobrego prawa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
W tej chwili bêd¹ pytania do pana ministra, tak

¿e proszê jeszcze tu pozostaæ.
Ja chyba bêdê pierwszy, Panie Ministrze, po-

tem pan senator Bisztyga i pan senator Kleina.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Pierwsze to jest pytanie, które w³aœciwie odnosi

siê do wszystkich naszych ustaw od pewnego cza-
su. My dosyæ ³atwo zapisujemy zmiany, a bardzo
trudno jest nam zapisaæ przepisy przejœciowe.
Tym razem pan minister tê kwestiê podniós³, a to
by³a kwestia, któr¹ ja chcia³em podnieœæ. Nie jes-
tem do koñca przekonany, ¿e ta sprawa zosta³a
rozwi¹zana pozytywnie. Panie Ministrze, general-
nie do tej chwili kszta³towa³o siê to w oparciu
o umowy poszczególnych nadawców, emitentów
oraz instytucji zarz¹dzaj¹cych prawami autorski-
mi. Je¿eli teraz przyst¹pimy do procedury ustala-
nia cenników, to mimo ¿e, jak to bardzo chwali³
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pan senator Andrzejewski, przewidziane jest na
to tylko pó³ roku – i chwa³a Bogu, ¿e tak jest – mu-
szê powiedzieæ, ¿e ja sobie doskonale wyobra¿am
najrozmaitsze œrodki nadzwyczajne, najrozmait-
sze problemy, które mog¹ to znakomicie wyd³u-
¿yæ. W zwi¹zku z tym, chocia¿ dzia³a siê na rzecz
twórców, mo¿e nagle dojœæ do sytuacji, ¿e twórcy,
stowarzyszenia zarz¹dzaj¹ce ich prawami po pro-
stu nie dostan¹ pieniêdzy.

Czy p³ynne przejœcie i budowanie tych cenni-
ków w oparciu o istniej¹ce umowy nie by³oby
w tym momencie najkorzystniejsze, nie by³oby
czymœ, co zapewnia³oby pewn¹ ci¹g³oœæ? Co pañ-
stwo planujecie w tej kwestii? Jak to rozwi¹zaæ?

Drugie pytanie jest, powiedzia³bym, banalne,
œwiadczy o mojej ignorancji. Ale tyle razy pada³o
tu s³owo „równoœæ”, ¿e zastanawiam siê, co dzieje
siê potem, jak ju¿ te pieni¹dze s¹ zebrane, id¹ do
tych instytucji zarz¹dzaj¹cych prawami autorski-
mi. Muszê powiedzieæ, ¿e w tym momencie „ró-
wnoœæ” brzmi zwyczajnie g³upio, bo jednak
w twórczoœci ludzie nie s¹ równi i co do tego chyba
nie mo¿e byæ ¿adnej dyskusji. Jak ten problem
jest rozwi¹zywany i jaki jest pogl¹d ministerstwa
na to, jak to powinno byæ rozwi¹zywane?

Takie s¹ moje dwa pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak
mówi³em w moim skrótowym s³owie wstêpnym,
okres przejœciowy by³ szczególnym problemem, po-
niewa¿ nak³ada³o siê kilka trudnoœci. Po pierwsze,
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego podwa¿y³ w ja-
kimœ stopniu prawomocnoœæ funkcjonuj¹cych na-
dal tabel, tabel stosowanych przez organizacje zbio-
rowego zarz¹dzania. Po drugie, istnia³o niebezpie-
czeñstwo zaproponowania takiej konstrukcji praw-
nej, która w momencie, gdy nie pojawi¹ siê nowe ta-
bele, bêdzie dawa³a u¿ytkownikom mo¿liwoœæ nie-
p³acenia i nie bêdzie mo¿na zastosowaæ art. 79, któ-
ry mówi, ¿e je¿eli jest zawinione, œwiadome naru-
szenie polegaj¹ce na niep³aceniu, to trzeba trzykro-
tnie zap³aciæ, je¿eli to siê wyda. Mo¿na by³o stwo-
rzyæ tak¹ sytuacjê, ¿e prawo by na to pozwala³o.

Rozwa¿aliœmy bardzo powa¿nie wprowadzenie
tabel tymczasowych. To by³o rozwi¹zanie, które
by³oby o tyle satysfakcjonuj¹ce, ¿e rzeczywiœcie
w momencie przejœciowym okreœla³oby pewne
kwoty, które musia³yby byæ stosowane. By³a to
myœl bardzo dobra, bo bardzo szybko by to porz¹d-
kowa³o te sprawy, poniewa¿ organizacje zbiorowe-
go zarz¹dzania, zgodnie z nowelizacj¹, maj¹ okreœ-
lony czas na z³o¿enie projektu tabel i je¿eli nawet

na skutek procedury ustalenia czy ca³ego systemu
odwo³awczego wyd³u¿a³oby siê to w czasie, to ta ta-
bela by obowi¹zywa³a. Ale istnieje bardzo powa¿ne
niebezpieczeñstwo… Po pierwsze, tak naprawdê
nie ma w Polsce rozwi¹zania prawnego, finanso-
wego okreœlaj¹cego, jak to zrobiæ i jak rozliczyæ ró¿-
nice, które wtedy siê pojawi¹. To po pierwsze. A po
drugie, jest wielkie niebezpieczeñstwo, ¿e je¿eli po-
jawi³aby siê tabela tymczasowa, to ta strona, któr¹
by tabela satysfakcjonowa³a, robi³aby wszystko,
¿eby nie doprowadziæ do finalnego, zgodnego z pra-
wem, ustalenia nowej tabeli. By³o jeszcze wiele in-
nych w¹tpliwoœci, które tabele budzi³y… Na przy-
k³ad pytam organizacjê zbiorowego zarz¹dzania:
a z czego zap³acicie wyrównania? A oni mówi¹: bê-
dziemy odk³adaæ te pieni¹dze. Wiêc mówiê: ale
przecie¿ wy jako organizacja zbiorowego zarz¹dza-
nia nie jesteœcie od tego, ¿eby kumulowaæ kapita³,
tylko jesteœcie od tego, ¿eby po dokonaniu inkasa
szybko dokonywaæ repartycji, wiêc podwa¿acie
swoje ustawowe obowi¹zki itd., itd.

By³o te¿ proste rozwi¹zanie, czyli ustalenie gra-
nicznego terminu, ustalenie daty. Nie wiem, szeœæ
miesiêcy od momentu wejœcia ustawy w ¿ycie, rok
– pojawi³y siê nawet dwa lata, trzy lata itd. – prze-
staj¹ obowi¹zywaæ tabele funkcjonuj¹ce dzisiaj,
przestaj¹ obowi¹zywaæ zasady i s¹ nowe. To w³aœ-
nie nios³o to powa¿ne niebezpieczeñstwo, ¿e ci,
którzy by nie zd¹¿yli ustaliæ do tego czasu tabel, zo-
staliby z niczym i nie p³acono by, nie dokonywano
by inkasa i nie mo¿na by³oby zastosowaæ art. 79.

Ja wiem, ¿e proponujemy rozwi¹zanie niedos-
kona³e ze swej istoty i to mo¿e zabrzmieæ, jak za-
brzmi, ale tak naprawdê z pragmatycznego pun-
ktu widzenia proponujemy najmniejsze z³o, ma-
j¹c pewnoœæ, ¿e bêdzie to skuteczne…

(Senator Piotr Andrzejewski: Umowy w razie
czego…)

Tak. One bêd¹ funkcjonowa³y, bo my proponuje-
my, ¿eby zachowaæ to, co dzisiaj jest, i narzuciæ pe-
wne rygory dotycz¹ce ustalenia tabel koñcowych.
Myœlê te¿ – bo znamy ten rynek – ¿e bêdzie tak, ¿e
nie bêdzie to dotyczy³o 100% tego rynku. Pewne ob-
szary s¹ bardzo newralgiczne, niektóre tabele prze-
jd¹ pewnie bez wiêkszych dyskusji na poziomie Ko-
misji Prawa Autorskiego, ale niektóre obszary bêd¹
d³ugo dyskutowane, bêdzie tu pewna dynamika.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e to, co zaproponowa-
liœmy, podkreœlam, po naprawdê bardzo g³êbo-
kich analizach, po rozmowach z Ministerstwem
Finansów itd., itd., to jest propozycja, która na-
szym zdaniem daje najwiêksz¹ rêkojmiê tego, ¿e
nie powstanie jakakolwiek luka, nie nast¹pi pra-
wne manipulowanie okresem przejœciowym. To
po pierwsze.

Drugie pytanie, Panie Marsza³ku…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jak siê to

dzieli?)
Panie Marsza³ku, to jest pytanie nie tylko o ró-

wnoœæ, ale te¿ o sprawiedliwoœæ.
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(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie.)
To jest zasadnicze pytanie. Mówi³em, ¿e – i po-

cz¹tkowo by³o to robione pewnie wbrew œrodowis-
ku, chocia¿ póŸniej to zosta³o nieŸle przyjête – na-
rzucamy pewn¹ transparentnoœæ funkcjonowa-
nia organizacji zbiorowego zarz¹dzania. Tak na-
prawdê to, co mo¿emy sprawdzaæ, to jest to, czy
prawnie dokonywane s¹ inkaso i repartycja. To
mogê sprawdzaæ jako minister kultury. Ale nie
mogê sprawdzaæ, czy temu s³usznie, a temu mniej
s³usznie. Te organizacje funkcjonuj¹ wedle prawa
o stowarzyszeniach, maj¹ organy kontrolne itd.,
itd. Pewnie byœmy, Panie Marsza³ku, bardzo d³u-
go na ten temat mogli rozmawiaæ, bo ta rzeczywi-
stoœæ jest rzeczywiœcie swoista. S³owa „równoœæ”
i „sprawiedliwoœæ” czêsto by siê tu pojawia³y,
a przynajmniej têsknota za tymi s³owami. Ale ja
myœlê, ¿e nowelizacja, wprowadzaj¹c chocia¿by
pewn¹ transparentnoœæ, pobudzi do dyskusji
cz³onków organizacji zbiorowego zarz¹dzania. To
siê powoli dzieje. Ja muszê pañstwu powiedzieæ,
¿e po tym, jak zacz¹³em bardzo szczerze rozma-
wiaæ z cz³onkami organizacji, to w niektórych or-
ganizacjach jest dzisiaj trochê inne spojrzenie na
problem. Ale g³êboko wierzê, i¿ ewolucja dokona
tego, ¿e nie bêdzie to tylko têsknota, ale bêdzie to
te¿ rzeczywistoœæ. Ona taka jest w œwiecie, w ró¿-
nych krajach, z ró¿n¹ namiêtnoœci¹ – ¿e tak po-
wiem. W œwiecie generalnie organizacje jako pew-
ne struktury powo³ywane przez stowarzyszonych
nie maj¹ najmniejszej w¹tpliwoœci, komu s³u¿¹.

Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e jest te¿ ogrom-
na dysproporcja w procencie wykorzystywanego
inkasa, jeœli chodzi o funkcjonowanie samych or-
ganizacji. S¹ organizacje, które wykorzystuj¹ 7%
inkasa, s¹ organizacje, które wykorzystuj¹ 30%.
I tak naprawdê trudno znaleŸæ miarê i powiedzieæ,
¿eby to inaczej wygl¹da³o. Myœlê, ¿e zasadnicz¹
miar¹ musi byæ jednak aktywnoœæ cz³onków.

Szanowni Pañstwo, chcê te¿ podkreœliæ, ¿e przy-
gotowujemy du¿¹ nowelizacjê. Ta tak naprawdê
porz¹dkuje temat Trybuna³u Konstytucyjnego.
W du¿ej nowelizacji mog¹ siê pojawiæ zapisy, które
wp³yn¹ na wiêksz¹ aktywnoœæ ludzi chc¹cych in-
dywidualnie broniæ swoich praw – to jest to, o czym
chocia¿by dzisiaj dyskutowa³em z panem senato-
rem Piesiewiczem. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, po pierwsze, s³owa ogromnego

uznania dla pana i s³u¿b panu podleg³ych za to, ¿e

pañstwo doprowadziliœcie do fina³u coœ, co, ³ago-
dnie mówi¹c, œlimaczy³o siê czy prowadzone by³o
przez cztery lata.

Po drugie, jestem równie¿ pod wra¿eniem kom-
petentnych odpowiedzi na pytania co do tej nie-
zwykle grz¹skiej i trudnej materii. Do tych pytañ
pozwolê sobie do³¹czyæ nastêpuj¹ce…

(Senator Kazimierz Kleina: Pytanie, pytanie!)
Niech pan siê, Panie Senatorze, nie denerwuje.

Zd¹¿y pan zadaæ swoje pytania.
Czy prawd¹ jest, ¿e w resorcie trwaj¹ prace nad

kompleksowymi zmianami b¹dŸ nad nowym pro-
jektem ustawy o prawie autorskim? Jeœli tak, to
proœba o informacjê, czego te prace dotycz¹ i kie-
dy ewentualnie zostan¹ zakoñczone.

Szczegó³owe pytanie. Czy znane jest panu sta-
nowisko Polskiej Izby Komunikacji Elektronicz-
nej, która proponuje, aby kontrakty generalne
znajdowa³y zastosowanie wy³¹cznie w zakresie,
w jakim nie bêd¹ obowi¹zywaæ tabele wynagro-
dzeñ. W tej sprawie zreszt¹ jest szereg poprawek.
Gdyby pan odpowiedzia³, ¿e jeszcze bêd¹ prowa-
dzone prace, to wtedy racjonalnie by³oby ju¿ nie
wnosiæ tych poprawek teraz, tylko ewentualnie
w nastêpnym etapie. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Kleina. Proszê.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, chcia³bym

zadaæ trzy pytania.
Pierwsze dotyczy tabel op³at. Oczywiœcie te op-

³aty na pewno porz¹dkuj¹ zakres spraw. Czy nie
rozwa¿aliœcie pañstwo w ministerstwie takiego
rozwi¹zania, aby tabele op³at obowi¹zywa³y tylko
wówczas, gdy strony tego ca³ego procesu dogady-
wania siê nie domówi¹ siê co do wysokoœci op³at?
A wiêc ¿eby one by³y, ¿e tak powiem, obligatoryjne
w sytuacji, gdy jest konflikt czy ró¿nica zdañ miê-
dzy nadawcami a twórcami.

Drugie pytanie. Czy skutek wprowadzenia tych
tabel nie bêdzie taki, ¿e nast¹pi wzrost op³at abo-
namentowych, na przyk³ad dla mniejszych tele-
wizji kablowych? Na ten problem zwracaj¹ uwagê
dysponenci tych telewizji kablowych.

I trzecie pytanie. Oczywiœcie bardzo dobrze, ¿e
wprowadzono w ustawie zasadê, i¿ bêdzie tylko je-
dna organizacja zbiorowego zarz¹dzania, która
bêdzie pobiera³a op³aty na przyk³ad od fryzjerów,
jak pan wspomnia³, restauratorów i innych tego
typu podmiotów. Ale czy op³aty, które bêd¹ mieli
wnosiæ fryzjerzy, restauratorzy, przedsiêbiorcy
organizacji zbiorowego zarz¹dzania bêd¹ ustala-
ne na takim poziomie, ¿eby nie by³o ponownie
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konfliktu na tle tego, ¿e to s¹ bardzo wysokie op³a-
ty. Chodzi o to, ¿eby one nie by³y znowu takim
Ÿród³em konfliktu miêdzy, najproœciej mówi¹c,
twórcami a odbiorcami w tych lokalach. Tak by³o
do tej pory, na co zreszt¹ pan minister zwróci³
uwagê, ¿e by³y to bardzo wysokie op³aty. A wiêc
chodzi mi o to, ¿eby rzeczywiœcie poziom op³at by³
dopasowany do podmiotów, które maj¹ je p³aciæ,
¿eby rzeczywiœcie uwzglêdniono ró¿ne sytuacje,
jakie maj¹ miejsce. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Mogê odpo-
wiedzieæ.)

Jeszcze moment.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mnie chodzi o zapis art. 1071 ust. 1, który mówi

o porozumieniu dotycz¹cym udzielania licencji.
Wydaje mi siê, ¿e w tym przypadku ustawodawca
wyszed³ daleko poza orzeczenie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. Jest tu pewna sprzecznoœæ, ponie-
wa¿ z jednej strony mówimy o tym, ¿e bêdziemy
dzia³aæ antymonopolowo, a z drugiej strony daje-
my monopol tym dwóm najwa¿niejszym organiza-
cjom zbiorowego zarz¹dzania. Tak ¿e czy nie nale-
¿y usun¹æ ust. 1 z art. 1071?

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Szanowni Pañstwo, pozwolê sobie zacz¹æ od

pytania senatora Ryszki, bo nie zd¹¿y³em tego py-
tania zapisaæ, ale jego istotê rozumiem.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, mo¿e pan powtórzyæ?)

Nie, nie.
Rzeczywiœcie ca³a ta nowelizacja mia³a doty-

czyæ tylko i wy³¹cznie pola eksploatacji, jakim jest
publiczne odtwarzanie. Wyjœciowo takie by³o za-
³o¿enie. Wynika³o to miêdzy innymi z wielkiego
obci¹¿enia spo³ecznego, ale te¿ chyba z ma³ej go-
spodarnoœci w tym sensie, jak organizacje siê
w tym poruszaj¹. Zapis w obecnym kszta³cie mo¿e
budziæ w¹tpliwoœci, jako ¿e daje furtkê do mono-

polizacji w pewnych obszarach poza publicznymi
odtworzeniami.

Ja powiem, ¿e je¿eli bêdzie taka wola Wysokie-
go Senatu, to jesteœmy w stanie siê z tego zapisu
wycofaæ. Chcia³bym tylko jedn¹ rzecz podkreœliæ:
muszê dok³adnie przeanalizowaæ poprawkê, bo
procedura bêdzie taka, jeœli sobie dobrze przypo-
minam, ¿e jak przeg³osujemy pewn¹ poprawkê, to
ona póŸniej nie jest zmieniana w Sejmie, tylko jest
przyjmowana lub odrzucana. W sensie merytory-
cznym Sejm ju¿ nie wnika w poprawki sformu³o-
wane w Senacie. A wiêc musimy j¹ na poziomie
Senatu tak sformu³owaæ, ¿eby by³a ona precyzyj-
na i taka, jak trzeba. Co do istoty, to nie bêdê tutaj
tego broni³, bo jak mówi³em, ten zapis mia³ doty-
czyæ publicznych odtworzeñ, a nie byæ furtk¹ dla
innych pól eksploatacji, chocia¿ one s¹ zg³aszane
– reemitenci, nadawcy – ale to jest inny problem.

Szanowni Pañstwo, pan senator Bisztyga pyta³
o kompleksow¹ nowelizacjê. Tak, takie prace trwa-
j¹. My zbieramy te¿ i porz¹dkujemy, ¿e tak po-
wiem, szczególne obszary napiêcia, jeœli chodzi
o prawo autorskie. Myœlê, ¿e tematem, który nie-
zw³ocznie bêdzie musia³ zostaæ podjêty – chocia¿
muszê te¿ pañstwu powiedzieæ, ¿e nie mamy w Eu-
ropie wzorców, na których mo¿emy siê oprzeæ – jest
problem dzie³ osieroconych, czyli dzie³, które tak
naprawdê powinny funkcjonowaæ w kulturze,
a nie mo¿emy wskazaæ jednoznacznie, kto jest
twórc¹ tego dzie³a… Przepraszam, wiemy, kto jest
twórc¹, tylko nie mo¿emy wskazaæ, komu siê z tego
tytu³u nale¿¹ prawa. I ka¿dy, kto wykorzystuje ta-
kie dzie³o, taki utwór, ma powa¿ne w¹tpliwoœci,
czy robi to zgodnie z prawem, czy nie bêdzie musia³
zap³aciæ, nie wiadomo jakich pieniêdzy. To dotyczy
wielkich wydawnictw itd., itd. Analizujemy, jak to
w miarê szybko i sprawnie rozwi¹zaæ, ¿eby przed-
³o¿yæ w tym zakresie w³aœciw¹ nowelizacjê. Mo¿e
byæ tak, ¿e temat dzie³ osieroconych jest na tyle is-
totny, tak wa¿ki, i¿ ta nowelizacja nawet wyprzedzi
tê wiêksz¹, kompleksow¹ nowelizacjê.

Kolejny temat, który dzisiaj musimy podj¹æ, to
jest dozwolony u¿ytek osobisty. To w³aœciwie do-
tyczy ka¿dego obywatela. Z uwagi na dzisiejszy
rozwój techniki tak naprawdê twórca jest zawsze
w jakiœ sposób przegrany. Próba zdefiniowania te-
go bardzo trudnego problemu i uporz¹dkowania
prawnego tej sprawy jest dzia³aniem, ¿e tak po-
wiem, trochê pionierskim, bo tu te¿ nie mamy
szczególnych rozwi¹zañ i doœwiadczeñ. Mogê tyl-
ko powiedzieæ, ¿e w ramach polskiej prezydencji
bêdziemy zajmowali siê prawem autorskim,
w szczególnoœci w³aœnie w tym obszarze dozwolo-
nego u¿ytku. Chodzi o to, ¿eby spróbowaæ znaleŸæ
formu³ê pogodzenia obywatela – czyli tego, który
korzysta z praw autorskich – z tym, do którego te
prawa nale¿¹. W dobie rozwoju internetu, rozwo-
ju nowych noœników jest to, zapewniam pañstwa,
bardzo, bardzo trudny do uporz¹dkowania i bar-
dzo skomplikowany obszar.
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Kontrakty generalne. Kontrakty generalne s¹
problemem zg³aszanym g³ównie przez reemiten-
tów – tutaj: kablarzy – od pocz¹tku prac nad no-
welizacj¹, odk¹d one siê zaczê³y. Myœlê, ¿e w pe³ni
mogê tu podpisaæ siê pod odpowiedzi¹, której
udzieli³ pan przewodnicz¹cy Andrzejewski, wy-
jaœniaj¹c ten problem. Je¿eli jest tak, ¿e w doktry-
nie okreœlamy funkcjonowanie organizacji zbio-
rowego zarz¹dzania jako przedstawicieli tych, do
których prawa nale¿¹, to musimy te¿ stosowaæ na
tym rynku pewne ograniczenia funkcjonowania
tych organizacji. I w pe³ni siê zgadzam, ¿e jest to
temat do podjêcia. Zgadzam siê, ¿e to jest temat
do podjêcia, ale je¿eli znajdziemy takie rozwi¹za-
nie, które bêdzie dawa³o pe³ne bezpieczeñstwo,
a przy tym, daj Bo¿e, wzmacnia³o si³ê autorów
i artystów wykonawców w tym obszarze, to mo¿e-
my to rozwa¿aæ. Dzisiaj pada³y raczej takie propo-
zycje, które – w moim przekonaniu – os³abia³y ich
si³ê i dawa³y kolejny argument do skutecznego za-
³atwiania na rynku praw u¿ytkowników.

Senator Kleina pyta³ o wzrost op³at abonamen-
towych. Jak powiedzia³em, nowelizacja ustawy
wprowadza pe³n¹ transparentnoœæ co do funkcjo-
nowania organizacji zbiorowego zarz¹dzania. Ale,
Panie Senatorze, nie ma takiej transparentnoœci
w przypadku funkcjonowania u¿ytkowników. Ja
nie wiem, jaki procent kosztów funkcjonowania
u¿ytkowników stanowi¹ prawa autorskie i prawa
pokrewne. Powiem panu wiêcej: z tego, co wiem, to
te proporcje daleko odbiegaj¹ od norm europej-
skich. Je¿eli wiêc dzisiaj jest u¿ywany taki argu-
ment, to rozumiem go tak, ¿e chodzi o obronê w³as-
nego rynku, ale co do sensu systemowego, to nie
mia³bym tutaj szczególnych obaw. Powiem wiêcej:
jestem przekonany, ¿e kiedy prawo funkcjonuje
dobrze i jest ono dobrze napisane, to mo¿e nawet
w efekcie doprowadziæ do tego, ¿e te koszty mo¿na
by by³o obni¿yæ, jest tylko pytanie, czy u¿ytkowni-
cy je obni¿¹. Bo zastosowanie pewnych ujednolico-
nych tabel tak naprawdê bêdzie mog³o spowodo-
waæ to, ¿e pewne koszty funkcjonowania organiza-
cji siê zmniejsz¹ – przecie¿ to trzeba wiedzieæ – wiêc
w tych tabelach bêdzie mo¿na uwzglêdniæ równie¿
zmniejszenie tych kosztów. Tak¿e u¿ytkowników.

Jest to te¿ odpowiedŸ na pytanie o publiczne
odtworzenia. Czy tam siê coœ zmniejszy? Dzisiaj,
jak pokaza³em, w niektórych przypadkach przy-
chodz¹ cztery organizacje zbiorowego zarz¹dza-
nia. Nie znam do koñca proporcji, nie wiem, jakie
s¹ koszty inkasa, ale na pewno s¹ ogromne, pew-
nie ze 30% albo ze 40% p³aci siê na to, ¿eby wyeg-
zekwowaæ od tych, którzy p³ac¹. Je¿eli bêdzie to
robi³a jedna organizacja, to ju¿ st¹d bêd¹ ogrom-
ne pieni¹dze. Nic siê nie zmniejsz¹ kwoty dla
twórcy czy artysty wykonawcy, ale dla tego, który
p³aci, mo¿e to siê zmniejszyæ w wymierny sposób.
A poza tym bêdzie jedno postêpowanie. Jeœli siê

wczytamy w nowelizacjê, to zobaczymy, ¿e w za-
kresie publicznych odtworzeñ bêdzie jedno postê-
powanie. Pozwoli to spojrzeæ na to na poziomie
ustalania tabel i oceniæ, jak to wygl¹da, bo dzisiaj
s¹ ró¿ne postêpowania i nie wiemy do koñca, jak
te kwoty wygl¹daj¹. Po tym jednym postêpowaniu
bêdzie mo¿na sobie policzyæ i powiedzieæ, czy jest
tak, czy inaczej. Tak wiêc przynajmniej w tych
dwóch obszarach dajemy mo¿liwoœæ, ¿eby to by³o
kwotowo du¿o, du¿o mniej. Ju¿ nie mówiê o dzia-
³aniu psychologicznym – po prostu bêdzie przy-
chodzi³ jeden inkasent.

Co do tego, kiedy tabele… Nie pamiêtam, co to
by³o, nie mogê sobie czegoœ przypomnieæ. Bo tam
by³o jeszcze jedno pytanie?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak, to pierwsze.
Mo¿na?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Niech pan
przypomni.)

(Senator Kazimierz Kleina: Pytanie dotyczy³o
takiej sprawy. Dzisiaj proponujemy w ustawie, ¿e
tabela jest wi¹¿¹ca. Prawda?)

Tak.
(Senator Kazimierz Kleina: A gdyby strony

umówi³y siê inaczej? Czy nie by³oby lepszym roz-
wi¹zaniem, ¿eby by³a jakby dowolnoœæ, mo¿li-
woœæ umówienia siê stron, a tabele obowi¹zywa-
³yby dopiero w momencie, gdy strony nie dojd¹ do
porozumienia?)

Oczywiœcie w tych obszarach, gdzie tabele nie
bêd¹ obowi¹zkowe. Bo mamy takie obszary. Od
1994 r. ten rynek jest jednak trochê rozpoznany.
Publiczne odtworzenia, reemisje, nadania, sie-
demdziesi¹tka, bêd¹ obligatoryjne dla z³o¿enia
przez w³aœciwe organizacje tabel, natomiast tam,
gdzie nie bêdzie takiego obligu, tabele nie bêd¹
musia³y funkcjonowaæ. Ale wracamy do tego pyta-
nia, na które niejako w moim imieniu odpowiedzia³
pan senator Andrzejewski. Wracamy do zakresu
kompetencji organizacji zbiorowego zarz¹dzania
i koniecznoœci formowania pewnych mechaniz-
mów, które bêd¹ powodowa³y, ¿e ta organizacja
bêdzie s³u¿y³a twórcom. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma…
A, pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Prosi³bym podaæ, jakie by³y powody tego, ¿e mi-

nisterstwo wycofa³o siê z wyeliminowania przepi-
su, który umo¿liwia³ w okreœlonych okoliczno-
œciach zastosowania inne ni¿ wynikaj¹ce z za-
twierdzenia tabeli stawki wynagrodzenia? Mia³o to
miejsce w zaproponowanym w pkcie 9 w art. 11015

ust. 3. Jakie argumenty przekona³y ministra, ¿e
wycofa³ siê z tej propozycji? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Widzê, ¿e nie ma wiêcej pytañ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Szanowni Pañstwo! OdpowiedŸ by³a czêœciowo

zawarta w moim wprowadzeniu do tematu. Kiedy
nowelizacja trafi³a do Sejmu, by³y zaproponowane
stawki sztywne, czyli stawki, które mia³y obo-
wi¹zywaæ obydwie strony i nie mog³y byæ w ¿aden
sposób modyfikowane. Oczywiœcie w przyjêtej
wówczas doktrynie by³a mo¿liwoœæ zmieniania
tych stawek na etapie ca³ej procedury, czyli od Ko-
misji Prawa Autorskiego do koñcowego wyroku
s¹du. Te zaproponowane dzisiaj stawki s¹ mini-
malne. Aha, w przypadku stawek sztywnych, kie-
dy nie ma ¿adnego sposobu ich zmiany, kontrakty
generalne mia³y jakiœ sens. Jeszcze raz mówiê, ¿e
wracam do odpowiedzi przewodnicz¹cego Andrze-
jewskiego: budowa³y pewne niebezpieczeñstwo,
jednak zgodnie z tamt¹ filozofi¹ mia³y pewien sens.
Dzisiaj kontrakty generalne te¿ s¹ mo¿liwe, z jed-
nym zastrze¿eniem – nie mog¹ byæ okreœlone poni-
¿ej minimum ustalonego w tabelach wynagrodzeñ,
poniewa¿ taka jest istota tych tabel, ¿e one okreœ-
laj¹ wartoœæ minimaln¹, realnie minimaln¹. I tak¹
maj¹ moc sprawcz¹. Czyli nawet je¿eli nie ma tych
kontraktów wpisanych bezpoœrednio, to one s¹
mo¿liwe, ale nie poni¿ej stawki minimalnej, która
zosta³a przyjêta przez Sejm. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Borys-
-Damiêck¹.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja w zasadzie swoje wyst¹pienie przedstawia-

j¹ce mój punkt widzenia na zaproponowan¹ nowe-
lizacjê ustawy z³o¿y³am do protoko³u. Teraz chcia-
³abym jedynie krótko zabraæ g³os i powiedzieæ, ¿e
zareagowa³am tak spontanicznie na skutek wielu
kolejnych wypowiedzi panów senatorów doty-
cz¹cych emitentów i reemitentów, bo w pewnym

momencie to zadawanie pytañ zmierza³o w kierun-
ku uwypuklenia tego, ¿e najgorzej w tej nowelizacji
ustawy zostali potraktowani emitenci i reemitenci.

Otó¿ chcia³abym powiedzieæ, ¿e ustawa, zgod-
nie ze swoj¹ nazw¹, ustawa o prawie autorskim,
na skutek wieloletnich interwencji twórców… Na-
le¿y odró¿niaæ twórców od emitentów i reemiten-
tów, poniewa¿ twórcami s¹ nie tylko autorzy pi-
sz¹cy ksi¹¿ki, teksty piosenek, muzykê, ale rów-
nie¿ naukowcy, którzy pisz¹ prace naukowe, wy-
nalazcy, technicy, pomys³odawcy w wielu dziedzi-
nach naszego ¿ycia edukacyjno-kulturalnego. To
jest bardzo szerokie gremium. I ci ludzie do nieda-
wna byli po prostu organem drugoplanowym w tej
ustawie. Tote¿ ustawa posz³a w tym kierunku
i by³a nowelizowana po to, ¿eby w³aœciwie doceniæ
i w³aœciwie oceniæ ich dorobek twórczy, intelek-
tualny i ¿eby sz³o za tym odpowiednie wynagro-
dzenie. I mój punkt widzenia – dlatego pozwoli³am
sobie na zabranie dodatkowo g³osu – jest taki, ¿e
ten, kto coœ wymyœli³, coœ stworzy³, musi byæ za-
wsze na pierwszym miejscu. Na pierwszym miej-
scu nie mo¿e byæ ten, kto to kupi³. Pan senator
Andrzejewski bardzo wyraŸnie mówi³ na ten te-
mat. Ten, kto kupi³ czy kupuje po to, ¿eby czerpaæ
z tego zyski, a nie ma ¿adnego wk³adu intelektual-
nego ani twórczego, nie mo¿e siê uwa¿aæ za twór-
cê i byæ w pierwszej kolejnoœci wynagradzany, nie
mo¿e mieæ wiêkszych praw, nie mo¿e mieæ lep-
szych warunków w tym zakresie, do tej myœli inte-
lektualnej, do tej twórczoœci, któr¹ dany twórca
zaprezentowa³. Czy bêd¹ to scenarzyœci, czy bêd¹
to pisarze, czy bêd¹ to autorzy muzyki, czy, jak
powiedzia³am, bêd¹ to wynalazcy, dziennikarze,
publicyœci itd... To s¹ ludzie, którzy maj¹ intelek-
tualne prawa autorskie, i oni powinni w pierwszej
kolejnoœci byæ w³aœciwie docenieni, bo gdyby nie
ich twórczoœæ, nie ich dzia³alnoœæ, emitenci i ree-
mitenci nie mieliby czego nadawaæ i pokazywaæ.
Gdyby aktor nie zagra³, re¿yser nie wyre¿ysero-
wa³, a scenarzysta nie napisa³, tudzie¿ ca³y zespó³
twórczy, to mówi¹c szalenie prostacko, ¿adna sta-
cja kablowa ani ¿adna stacja telewizyjna nie mia-
³aby co pokazywaæ.

I moja reakcja – je¿eli pana senatora Gruszkê
ona ubod³a, to ja go przepraszam za to – wzniesie-
nie r¹k do niebios by³o spowodowane tym, ¿e od
wielu, wielu lat staramy siê ustaliæ hierarchiê
wa¿noœci i przyj¹æ ten model: autor, a potem na-
bywca, potem kupiec tego¿ dzie³a. Dlatego tak za-
reagowa³am. Dziêkujê, Panie Marsza³ku, za
udzielenie mi g³osu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Andrze-

jewskiego.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ju¿ ja? Wywo³a³

mnie pan marsza³ek?)
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Tak, Panie Senatorze. Proszê o zabranie g³osu
pana senatora Andrzejewskiego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam, ale
z wiekiem postêpuje utrata refleksu.)

(G³os z sali: S³uchu.)
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pozwolê sobie na wstêpie na krótk¹ refleksjê.

Tak by³o z przygotowanym projektem konstytucji,
tak by³o i jest z projektem prawa autorskiego…
Gdy s¹ pilne potrzeby ustrojowe, to niestety zmia-
na warty na polu politycznym bardzo czêsto unie-
mo¿liwia szybk¹ realizacjê przedsiêwziêæ syste-
mowo niezbêdnych w prawie.

Wydaje siê, ¿e nale¿y z satysfakcj¹ odnotowaæ
zaistnienie tej ustawy i to, ¿e porz¹dkuje ona bar-
dzo skomplikowan¹ materiê; da³ temu wyraz
w swoim wyst¹pieniu pan minister, wiêc nie bêdê
powtarza³ argumentów. Jednak to, co dostaliœmy
po tych dwudziestu czy prawie dwudziestu posie-
dzeniach w Sejmie, po tak d³ugim okresie proce-
dowania nad projektem rz¹dowym, powtórnym
niejako po padniêciu pochodz¹cej jeszcze z po-
przedniej kadencji inicjatywy legislacyjnej, która
by³a w Sejmie, wymaga korekty. I zgodnie z tym,
co zawarliœcie, Panie i Panowie Senatorowie,
w swoich sugestiach i o czym mówi³ pan minister
w odpowiedziach na pytania, pozwolê sobie z³o¿yæ
poprawkê, a raczej poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy tego art. 1071

ust. 1. Bo proszê pamiêtaæ, ¿e projekt rz¹dowy
przewidywa³ tutaj nierozszerzon¹ regulacjê
opart¹ na zasadzie stosownego porozumienia
organizacji zarz¹dzaj¹cej prawami, ale wtedy,
gdy chodzi o odtworzenie publiczne jednolite.
Tymczasem ni st¹d, ni zow¹d – nie wiem, czy to
by³o zamierzone, wydaje mi siê, ¿e tak, ale zosta-
³o pominiête w rozpoznaniu przez wszystkie
podmioty, których dotyczy ustawa, tak mi siê
wydaje, bo inaczej te protesty, które wp³ynê³y na
moje rêce, wczeœniej by siê pojawi³y – dotyczy to
dysponowania prawami twórców, maj¹tkowy-
mi, bo nie mówiê o osobistych, w sposób prakty-
cznie nieograniczony: jest licencja na dyspono-
wanie tymi prawami na wszelkich polach. I wy-
daje mi siê, ¿e nale¿y tutaj przywróciæ w³aœciwe
proporcje. Je¿eli nie chodzi o odtworzenie, to
przynajmniej nale¿y to ograniczyæ do udzielania
licencji nie we wszystkich mo¿liwych obsza-
rach, jak dzisiaj przewiduje art. 1071, bo jest to
absurdalne i sprzeczne z za³o¿eniem rz¹dowym,
ale w takim obszarze, w którym istnieje forma li-
cencji ustawowych, licencji ustawowych wyma-
ganych obligatoryjnie. I o tym mówi miêdzy in-

nymi przywo³ywany w ustawie w innym przepi-
sie… Odwo³ujê siê do art. 21 ust. 1 i ust. 21 oraz
art. 211 ust. 1. Wydaje mi siê, ¿e najlepiej by by³o
w ogóle skreœliæ ten przepis. S¹dzê, ¿e to jest
najbardziej racjonalne. Ale pan minister powie-
dzia³, ¿e musimy przyj¹æ pewn¹ taktykê, bo to
trafi z powrotem do tego ca³ego uk³adu, który
wygenerowa³ taki zapis w Sejmie. I teraz jest
problem praktyczny. Powinniœmy to skreœliæ,
ale ja myœlê, ¿e moja poprawka jest ostro¿niej-
sza i nale¿y j¹ przyj¹æ, ale to zale¿y od tego, co
wiêkszoœæ postanowi. S¹dzê, ¿e nale¿y te obsza-
ry, nawet je¿eli to rozszerzamy, ograniczyæ, jeœli
chodzi o organizacje zarz¹dzania, przynajmniej
do tych licencji ustawowych. Bêdzie to szersze
ni¿ przed³o¿enie rz¹dowe, ale ograniczone w sto-
sunku do tego, co wysz³o z Sejmu.

Ja przypomnê, czego to dotyczy. To dotyczy
oczywiœcie operatorów sieci kablowych, bo to ich
interesy stoj¹ za tym rozstrzygniêciem, trzeba tu
postawiæ kropkê nad „i”. Art. 21 ust. 1 mówi, ¿e
organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno na-
dawaæ opublikowane drobne utwory muzyczne,
s³owne, s³owno-muzyczne wy³¹cznie na podsta-
wie umowy zawartej z organizacj¹ zbiorowego za-
rz¹dzania prawami autorskimi, chyba ¿e prawo
do nadawania utworów zamówionych przez orga-
nizacjê radiow¹ lub telewizyjn¹ przys³uguje jej na
podstawie odrêbnej umowy. Ust. 21 mówi, ¿e
przepisy te stosuje siê odpowiednio do publiczne-
go udostêpniania utworów – czyli odtworzenia, te-
go, czego dotyczy³a inicjatywa rz¹dowa w tym za-
kresie – w taki sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do
nich dostêp w miejscu i w czasie przez siebie wy-
branym. My tutaj niczego nie psujemy tylko do-
precyzowujemy to, o co chodzi, to publiczne od-
tworzenie.

Prosi³bym te¿ pana ministra o przeanalizowa-
nie tej poprawki, bo rozpoznamy j¹ na posiedze-
niu Komisji Ustawodawczej i Komisji Prawa Au-
torskiego. Art. 21 ust. 1, który przytoczy³em,
i ust. 21 mówi¹ o zakresie. Te przepisy nie s¹ teraz
uchylane, one i tak w systemie funkcjonuj¹, my
ich nie zmieniamy, my je tutaj tylko przywo³ujemy
dla ograniczenia tego nieograniczonego zakresu,
jakim organizacje bêd¹ dysponowaæ z pominiê-
ciem twórców w ramach porozumieñ z innymi. I to
jest w³aœnie ta poprawka, któr¹ jako poprawkê
minimum konsultowa³em z osob¹ bêd¹c¹ twórc¹
i praktykiem w tym zakresie, jakim siê zajmuje-
my. A t¹ osob¹ jest senator Krzysztof Piesiewicz.
Pozwalam sobie z³o¿yæ tê poprawkê na rêce pana
marsza³ka.

Druga poprawka dotyczy tego, co proponowa³
pan profesor B³eszyñski w zakresie równoœci
stron, a wiêc mo¿liwoœci modyfikacji, zmienia-
nia, kszta³towania tych tabel wynagrodzeñ
przez Komisjê Prawa Autorskiego, jako taki pro-
gram minimum, asekuracyjny. Profesor B³e-
szyñski sformu³owa³ tu s³uszn¹ z punktu widze-
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nia systemu uwagê. By³o to zreszt¹ przedmio-
tem dyskusji w komisji. No, jak wiemy, z regu³y
problem tkwi w szczegó³ach. W nowej wersji
art. 11014 zawarliœmy wyrazy: „o zmianê za-
twierdzonej tabeli wynagrodzeñ”, o któr¹ mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy z uczestników. Tam jest jeszcze
i przepis asekuracyjny dotycz¹cy tego, kiedy
wchodz¹ umowy itd.… Ja nie bêdê siê tu wdawa³
w szczegó³y, bo zainteresowanym ten problem
jest znany. Proponujê, ¿eby wyrazy „o zmianê”…
itd. zosta³y zast¹pione s³owami „o uchylenie za-
twierdzenia tabeli wynagrodzeñ”, bo przecie¿
wyst¹pienie o uchylenie musi poprzedzaæ wy-
st¹pienie o zmianê. Przypomnê, ¿e ta ju¿ istnie-
j¹ca tabela bêdzie obowi¹zywa³a tak naprawdê
do momentu, dopóki Komisja Prawa Autorskie-
go poprzez swój wniosek nie ustanowi nowych
tabel. W zwi¹zku z tym jest to tylko inicjowanie
postêpowania, choæ nie przes¹dza to o skut-
kach tego wyst¹pienia, dopóki w Komisji Prawa
Autorskiego nie bêdzie konsensusu. Ale ju¿ sa-
mo takie prawo powinno istnieæ. I dlatego sk³a-
dam tê drug¹ poprawkê na rêce pana mar-
sza³ka.

I jeszcze chcê przypomnieæ, ¿e ka¿dy uczestnik
mo¿e wyst¹piæ o uchylenie tabeli czy o jej zmianê –
i to jest w³aœnie argument, który przemawia za
tym rozwi¹zaniem, a nie jest to jakieœ abstrakcyj-
ne roszczenie, nie jest to abstrakcyjna motywacja
– tylko ¿e jego wniosek bêdzie oceniaæ zespó³ wy³o-
niony przez pana ministra spoœród kandydatów
wskazanych przez wszystkich uczestników, któ-
rych dotyczy regulacja prawna w tym zakresie,
wed³ug oceny pana ministra najlepiej gwarantu-
j¹cych ochronê interesu publicznego. Ale w jakich
okolicznoœciach mo¿e to nast¹piæ? Nie jest to
oczywiœcie prawo samoistne, to musi nast¹piæ, co
bardzo wa¿ne, wobec istotnej zmiany okoliczno-
œci. Jest taka stara zasada w prawie – przepra-
szam, ¿e o tym mówiê, czasami mam takie belfer-
skie zapêdy, jeœli rzecz dotyczy systemu prawa
i prawa konstytucyjnego – zasada rebus sic stanti-
bus, która kontruje zasadê pacta sunt servanda,
czyli ¿e umowy siê dotrzymuje. Umowy siê dotrzy-
muje, ale do momentu, dopóki okolicznoœci,
w których ta umowa by³a zawierana, s¹ niezmien-
ne. I do tego momentu warunków przewidzianych
w tabeli siê dotrzymuje, one obowi¹zuj¹, ale, pod-
kreœlam, jeœli nie zmieni³y siê okolicznoœci, które
towarzyszy³y ustaleniu tych warunków. Jak siê
zmieniaj¹ okolicznoœci, to wtedy warunki nale¿y
zweryfikowaæ. I ta motywacja istotnej zmiany
okolicznoœci bêdzie zapewne sitem, przez które te
wnioski bêd¹ przepuszczane w Komisji Prawa Au-
torskiego.

Pozwalam sobie z³o¿yæ te dwie poprawki.
Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili

siê do zrealizowania tej inicjatywy ustawodawczej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Cicho-

nia… Przepraszam. Pana senatora Piesiewicza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcê z³o¿yæ dwie poprawki, ale zanim je

z³o¿ê, chcia³bym przekazaæ parê uwag, bardzo
ogólnych.

Od wielu lat, od kiedy tocz¹ siê dyskusje na te-
mat prawa autorskiego, to zagadnienie spotyka
siê z bardzo ma³ym zainteresowaniem parlamen-
tarzystów. Nie jest to dziwne, poniewa¿ jest to ma-
teria bardzo skomplikowana i z³o¿ona, na której,
¿e siê tak wyra¿ê, w polskim œwiecie teoretyków
prawa zna siê naprawdê bardzo niewiele osób,
a tak naprawdê to mo¿e tylko dwie, trzy osoby. Ist-
nieje jeszcze ta stara grupa profesorów zajmu-
j¹cych siê prawem autorskim, ale rozwój techno-
logii i zwi¹zana z tym dynamika rozbudowywania
siê prawa autorskiego jest tak wielka, ¿e ci starzy
specjaliœci po prostu nie nad¹¿aj¹ za problemem.

Ale ja chcê mówiæ o czymœ innym. W pewnym
momencie pan minister, referuj¹c tê ustawê, po-
stawi³ pytanie, czy to powinno byæ domen¹ mini-
stra gospodarki, czy ministra kultury. Oczywiœcie
istniej¹ dwa modele. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e
w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie ma takiego
stanowiska jak sekretarz stanu do spraw kultury,
i podejrzewam, ¿e Amerykanie wykombinowali to
w ten sposób, ¿e to wszystko powinno siê zaliczaæ
do przestrzeni finansowo-gospodarczej. Dlaczego
o tym mówiê? Poniewa¿ ka¿dy, kto choæ trochê in-
teresuje siê rynkiem medialnym i rynkiem szero-
ko pojêtego showbiznesu, wie o tym, ¿e je¿eli cho-
dzi o przychód narodowy Stanów Zjednoczonych,
to na drugim miejscu jest w³aœnie dochód z show-
biznesu i szeroko pojêtych mediów. Czyli chodzi
o gigantyczne pieni¹dze. I to jest model amery-
kañski, tak zwany model producencki: wybitny
re¿yser przychodzi i podpisuje umowê z wielkim
studiem albo stacj¹ telewizyjn¹ i st¹d bior¹ siê te
ogromne sumy, miliony dolarów za re¿yseriê, mi-
liony dolarów za grê aktora, miliony dolarów za
scenariusz. I to wynika z tego, ¿e ten system to
w³aœnie system producencki. W Europie nato-
miast mamy system oparty na modelu francus-
kim, gdzie dominuje twórca. Takie s¹ tradycje eu-
ropejskie, ale podejrzewam, ¿e w tej chwili jesteœ-
my na jakimœ zakrêcie, i to gigantycznym.

Opowiem pañstwu pewn¹ anegdotê, w której
jak w kropli wody, jak w soczewce skupia siê pro-
blem, z jakim mamy do czynienia, i jaki, moim
zdaniem, od czasów PRL do dziœ siê nie zmieni³,
zmieni³y siê tylko podmioty w tym uczestnicz¹ce.
Walery Namiotkiewicz, który by³ osobistym se-
kretarzem W³adys³awa Gomu³ki, pierwszego se-
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kretarza PZPR, w swoich pamiêtnikach opisuje
tak¹ scenê. Przyszed³ wydawca ze „Œwiata i Ksi¹¿-
ki” – tak siê chyba nazywa³o to wydawnictwo,
a mo¿e „Ksi¹¿ka i Wiedza”…

(G³os z sali: „Ksi¹¿ka i Wiedza”.)
„Ksi¹¿ka i Wiedza”.
…I powiedzia³: towarzyszu sekretarzu, czekaj¹

na was tantiemy w wysokoœci 180 tysiêcy z³ za wa-
sze przemówienia. Gomu³ka siê wtedy poderwa³
z krzes³a i krzykn¹³: „Jak tym literatom siê dobrze
powodzi!”.

(Weso³oœæ na sali)
I, proszê pañstwa, problem polega na tym, ¿e

dawniej by³ dyktat sekretarza partii, który mówi³,
co nale¿y wydaæ, albo dyrektora wydawnictwa,
a dzisiaj jest dyktat producenta i prywatnej stacji
telewizyjnej, którzy mówi¹, z kim podpisz¹ kon-
trakt i za ile.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³em
w Pary¿u na takiej dyskusji, w której uczestni-
czy³ jeden z najwybitniejszych polskich twórców
ostatniej dekady XX w. Przekazywa³ on wiedzê ze
swoich doœwiadczeñ w PRL i mówi³ o tym, ¿e byæ
mo¿e dyktat cenzury politycznej jest o wiele bar-
dziej ³agodny ni¿ dyktat tak zwanej cenzury wol-
nego rynku. I gdybym ja dzisiaj, proszê pañstwa,
w kontekœcie tej dyskusji dotycz¹cej obowi¹zy-
wania prawa autorskiego w Polsce mia³ szczerze
odpowiedzieæ na pytanie o pozycjê twórcy, anali-
zuj¹c problem tych pieniêdzy, którymi siê obra-
ca, tych miliardów – ja nie mówiê o jakichœ wy-
lansowanych nazwiskach piosenkarek czy akto-
rów, którzy bior¹ udzia³ g³ównie w reklamach te-
lewizyjnych i na tym zarabiaj¹ pieni¹dze – to po-
wiedzia³bym, ¿e pozycja wielkiego twórcy w Pol-
sce, prawdziwego, ambitnego twórcy, który nie
idzie na tandetê, w stosunku do mediów, wiel-
kich koncernów medialnych i w stosunku do
tych, którzy ich zatrudniaj¹, jest pozycj¹ robot-
nika w systemie kapitalistycznym, nie wiem, mo-
¿e z pocz¹tku XX w.

Filozof �i�ek mówi o tym, ¿e tak zwana szeroko
pojêta myœl intelektualna jest wartoœci¹, nie
œrodki produkcji, nie ziemia stanowi dzisiaj war-
toœæ, tylko Steven Spielberg, wynalazki, Steven
Jobs, to s¹ te sprawy, czyli myœl intelektualna.
Dlatego mówiê o kryzysie lewicy, która tego nie ro-
zumie i ca³y czas operuje marksistowskimi pojê-
ciami, a nie wie o tym, ¿e w³aœnie tu s¹ pieni¹dze,
¿e tu jest problem, Ÿród³o konfliktu, ¿e w³aœnie
twórcy… Szwedzka Partia Piratów, która mówi:
wszystko jest domen¹ publiczn¹, to s¹ w³aœciwie
nowi komuniœci, bo to jest problem odebrania
w³asnoœci itd., itd. W zwi¹zku z tym my dzisiaj nie
rozmawiamy tylko o problemie prawa autorskie-
go, my rozmawiamy o szeroko pojêtym prawie go-
spodarczym, o przychodach pañstwa, o konflik-
tach interesów, o problemie g³êboko politycznym.

W Polsce pojawi³a siê rzecz zupe³nie nowa. We
Francji, poniewa¿ to funkcjonuje ju¿ bardzo wiele
lat i jest bardzo œciœle zwi¹zane z dyrektywami eu-
ropejskimi, pojawi³ siê tak zwany trzeci podmiot,
który bardzo szybko po urynkowieniu, po 1990 r.,
i w sytuacji swobody tworzenia nowych podmiotów
w zakresie zbiorowego zarz¹dzania zorientowa³
siê, ¿e na zbiorowym zarz¹dzaniu mo¿na zacz¹æ
robiæ pieni¹dze. Pan minister mówi³ o tym, ¿e s¹
oœrodki zbiorowego zarz¹dzania, które pobieraj¹
3%, ale s¹ te¿ takie, gdzie to dochodzi do 40%,
w szczególnoœci to s¹ te, które s¹ zwi¹zane ze sto-
warzyszeniami twórczymi, poniewa¿ wybór do
tych zarz¹dów mo¿e wynikaæ z tego, czy siê daje
stypendia, czy siê daje miejsca na przyk³ad na wy-
poczynek dzieciom itd., itd. Nie bêdê pañstwu tych
mechanizmów t³umaczy³, w ka¿dym razie te orga-
nizacje zbiorowego zarz¹dzania czêsto stawa³y siê
strukturami do robienia pieniêdzy. W zwi¹zku
z tym twórca gdzieœ jest… Oczywiœcie Fryderyk
Chopin nigdy nie by³ takim idiot¹, ¿eby nie rozu-
mia³ tego, ¿e musi byæ producent fortepianów, aby
on móg³ istnieæ. Tak samo Steven Spielberg na pe-
wno rozumie, ¿e musz¹ istnieæ sale kinowe. Je-
dnak w Polsce my jesteœmy w takiej sytuacji, ¿e po-
jawi³y siê dwa podmioty, organizacje zbiorowego
zarz¹dzania i rynek nadawcy. I twórca niby jest re-
prezentowany przez organizacje zbiorowego za-
rz¹dzania, tyle ¿e one sta³y siê nie tylko reprezen-
tantami jego interesów, ale tak¿e w³asnych intere-
sów, poniewa¿ sta³y siê równie¿ miejscami pewne-
go przychodu, który jest w ró¿ny sposób rozdyspo-
nowywany. W zwi¹zku z tym musimy bardzo ba-
czyæ na te ogromne konflikty interesów.

I s³usznie mówi³ pan minister, ¿e ¿aden twórca
nie jest tak skretynizowany, ¿eby nie rozumia³ te-
go, ¿e musz¹ istnieæ nadawcy. Ale naprawdê
o tych nadawców tak bardzo siê nie martwmy.
W kontekœcie pewnych norm europejskich, na
przyk³ad we Francji, te op³aty s¹ minimalne.

Teraz powstaje pytanie, czy w zwi¹zku z organi-
zacjami zbiorowego zarz¹dzania nie dochodzi do
naruszania zasady swobody umów. Powinniœmy
oczywiœcie zrobiæ wszystko, ¿eby te ograniczenia
by³y jak najmniejsze. Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e my
mówimy tylko o odtwarzaniu. Twórca podpisuje
umowê wstêpn¹. Ostrzegam, ¿e wybitni twórcy
z biegiem czasu, gdy odczuwalna bêdzie atrofia
œrodków za odtwarzanie i organizacje zbiorowego
zarz¹dzania bêd¹ pobiera³y za du¿o, przejd¹ na
system pó³producencki i bêd¹ ¿¹dali o wiele wiêk-
szych honorariów wstêpnych. To s¹ bardzo nie-
bezpieczne mechanizmy.

Chcê powiedzieæ, ¿e jednego w tej ustawie nie
rozumiem, dlatego bêdê sk³ada³ poprawkê, nie ro-
zumiem tego z ¿adnego punktu widzenia. Przecie¿
ta nowelizacja generalnie mia³a s³u¿yæ uregulo-
waniu poboru wynagrodzeñ za korzystanie pod-
miotów praw pokrewnych na polu eksploatacji
odtwarzania.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Nie tylko,
na wszystkich.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Na wszystkich po-
lach eksploatacji.)

Tak. Ja nie rozumiem, sk¹d siê wzi¹³ ten ust. 1,
o co tu w ogóle chodzi.

(Senator Piotr Andrzejewski: Art. 107 ust. 1.)
Art. 107 ust. 1. U¿ywaj¹c skrótu myœlowego,

¿eby nie komplikowaæ sprawy, to siê nazywa, mó-
wi¹c kolokwialnie, wrzutka, która zosta³a doko-
nana po to, ¿eby organizacje zbiorowego za-
rz¹dzania w takim zakresie, jaki jest opisany
w ust. 1… W zasadzie twórca staje siê ubezw³as-
nowolniony, staje siê ch³opem pañszczyŸnianym,
dlatego ¿e organizacja zbiorowego zarz¹dzania
ustala za niego wszystko. Proszê zwróciæ uwagê
na to, ¿e pola eksploatacji bêd¹ zmienia³y siê
z punktu widzenia technologii w bardzo szybkim
tempie.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przepraszam…)

W zwi¹zku z tym zg³aszam poprawkê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziesiêæ mi-

nut.)
…do tego, o czym mówi³ pan senator Andrze-

jewski, ¿eby ust. 1 w ogóle wykreœliæ, bo on nie ma
nic wspólnego z t¹ nowelizacj¹, która nawi¹zuje
do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i do ure-
gulowania okreœlonej kwestii w zakresie prawa
autorskiego.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê.)
To jest pierwsza poprawka.
I druga poprawka. Je¿eli ktoœ jest niestowarzy-

szony i komisja za niego wskazuje organizacjê, to
chcê, ¿eby mia³ on mo¿liwoœæ na swój wniosek
uczestniczenia w sprawach podmiotowych, doty-
cz¹cych zakresu jego praw autorskich. To jest
opisane w tej poprawce bardzo dok³adnie. Nie
mam czasu, wiêc nie bêdê tego t³umaczy³. Proszê,
Panie Marsza³ku. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraCichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Doceniaj¹c celowoœæ dokonania zmiany w tej

ustawie, wynikaj¹c¹ zreszt¹ z orzeczenia Trybu-
na³u Konstytucyjnego, chcia³bym zg³osiæ tylko
malutk¹ poprawkê, która jest wynikiem dostrze-
¿enia moim zdaniem niedoskona³oœci w art. 1102

i art. 1103, których dotyczy zmiana dziewi¹ta
w art. 1, gdzie spoœród cz³onków komisji postêpo-
wania arbitra¿owego ustalaj¹cych owe stawki czy

taryfy wyeliminowano osoby, które zosta³y skaza-
ne prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej,
czyli za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe.

Otó¿ wydaje mi siê, ¿e jest to zbyt daleko id¹ce
ograniczenie. Przez analogiê nale¿a³oby zastoso-
waæ rozwi¹zania, które s¹ w innych ustawach,
gdzie powo³uje siê osoby do pe³nienia okreœlo-
nych funkcji publicznych i gdzie przewiduje siê
takie wykluczenie jedynie w razie skazania za
przestêpstwo z winy umyœlnej, albowiem ¿yjemy
w œwiecie stechnicyzowanym, w którym praktycz-
nie ka¿demu mo¿e siê przydarzyæ na przyk³ad to,
¿e spowoduje wypadek drogowy, a wiadomo, ¿e
jest to przestêpstwo z winy nieumyœlnej. Pytanie,
czy rzeczywiœcie zale¿y nam na tym, ¿eby spoœród
cz³onków tej¿e komisji wyeliminowaæ osoby, któ-
rym przytrafi³ siê taki wypadek z winy nieumyœ-
lnej.

St¹d moja poprawka, któr¹ zg³aszam do tych
dwóch artyku³ów. Po pierwsze, chodzi o to, ¿eby te
osoby, które pope³ni³y czyn z winy nieumyœlnej,
wyeliminowaæ z kategorii tych, które nie mog¹
pe³niæ takiej funkcji, po drugie, o to, ¿eby nie
skreœlaæ ich z listy, gdyby im siê przytrafi³o po-
pe³nienie przestêpstwa z winy nieumyœlnej.
Z tych wzglêdów pozwalam sobie z³o¿yæ tê po-
prawkê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator. Tak?
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie dyskusji nad ustaw¹ pojawi³y siê

w zasadzie dwa przeciwstawne stanowiska, dwa
bieguny, które zosta³y jednoznacznie wskazane,
z jednej strony autorów, z drugiej strony odbior-
ców. Nie tylko ja w trakcie zadawania pytañ stara-
³em siê stan¹æ po stronie tych, którzy odbieraj¹.
Dziwi mnie czasami zachowanie osób po mojej le-
wej stronie, które z tak¹ ³atwoœci¹ chc¹ siê zgodziæ
na reglamentowanie cen, bo te minimalne stawki
s¹ niczym innym, jak w³aœnie reglamentacj¹ cen.
Wydaje mi siê, ¿e czasami nasza partia jest bar-
dziej liberalna, jeœli chodzi o pewne warunki go-
spodarcze, gdy dyskutujemy o tym, ¿e rynek po-
winien wyregulowaæ ceny pomiêdzy tym, co
przedstawia nam autor, a tym, co chcemy ode-
braæ.

Przyk³ad jest prosty. Jeden zosta³ tu podany
przez senatora Andrzejewskiego, ale nie chcê go
powtarzaæ. Podam inny przyk³ad. Je¿eli ceny bê-
d¹ zbyt wysokie, to nie bêdzie tylu odbiorców,
a wiêc zubo¿ymy ofertê telewizji czy emitenta, któ-
ry jest… W tym uk³adzie albo kupujemy, albo nie
kupujemy. To rynek powinien wyznaczaæ ceny,
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a tutaj my mówimy, ¿e to, co chcesz ogl¹daæ, musi
byæ po minimalnej cenie. Reakcja pani senator
Damiêckiej na mój g³os w dyskusji by³a ewiden-
tnym przyk³adem obrony jednej strony. A to nie
jest tak, ¿e jest tylko jedna strona w tej sprawie.
Zapewne wielu autorów chcia³oby, aby ich sztuka
trafi³a pod strzechy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan nie zg³asza ¿adnych wniosków, tak?
(G³os z sali: Tak.)
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ siê

do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powiem wstêpnie, ¿e zg³oszone poprawki s¹ ab-

solutnie do rozwa¿enia, i deklarujê, i¿ na posie-
dzeniu komisji ustosunkujemy siê do nich. G³ê-
boko wierzê, ¿e pozytywnie, chocia¿ nie wiem, czy
na pewno bêdzie to dotyczy³o takiej redakcji, w ja-
kiej zosta³y zaproponowane. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli senatorowie Andrzejewski,
Piesiewicz, Cichoñ.

Dyskusjê ju¿ zamkn¹³em… Poniewa¿ zosta³y
z³o¿one wnioski o charakterze legislacyjnym, pro-
szê Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu oraz Ko-
misjê Ustawodawcz¹ o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 886,
a sprawozdanie komisji znajduje siê w druku
nr 886A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, pana senatora Janu-
sza Sepio³a, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Przystêpujemy do analizy trudnej, z³o¿onej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Ustawa pochodzi z 2003 r., do tej pory
by³a nowelizowana jedenaœcie razy. Trwaj¹ prace
nad projektem nowej ustawy, jest on w tej chwili
na etapie uzgodnieñ z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du
i Samorz¹du Terytorialnego, wiêc nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e w nieodleg³ej przysz³oœci trafi do par-
lamentu. Na razie Sejm na posiedzeniu 20 maja
przyj¹³ kolejn¹ nowelizacjê, która nosi tytu³: usta-
wa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, czyli tak¿e jeszcze
dwóch ustaw prawa materialnego. By³a to inicja-
tywa komisji „Przyjazne Pañstwo”, ale trzeba po-
wiedzieæ, ¿e w trakcie prac sejmowych ten wstêp-
ny projekt uleg³ doœæ znacz¹cym zmianom.

Jakie by³y cele tej nowelizacji? Uproœciæ bodaj
trochê procedurê, w tym tryb uzgadniania doku-
mentów planistycznych, skróciæ terminy w tym
zakresie, doprecyzowaæ zakresy tego, co musi
byæ, i tego, co mo¿e byæ treœci¹, uregulowaniem
w planach zagospodarowania przestrzennego –
zreszt¹ s¹ to ewidentne potrzeby, które od lat by³y
zg³aszane, zw³aszcza przez samorz¹dy – wreszcie
zdj¹æ status terenów zamkniêtych z terenów kole-
jowych i w zwi¹zku z tym obowi¹zuj¹ce tam pro-
cedury, coraz czêœciej mamy bowiem do czynienia
z sytuacj¹, ¿e tereny kolejowe staj¹ siê zbêdne dla
celów transportowych, a s¹ centralnie po³o¿one
i odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w zagospodarowaniu
przestrzennym naszych miast. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e s¹ to generalnie zmiany, których oczeku-
j¹ i samorz¹dy, i inwestorzy, i obywatele.

Na czym polega owo skrócenie procedury? Na
przyk³ad w zawiadomieniu o wy³o¿eniu projektu
planu obowi¹zywa³ do tej pory termin czternasto-
dniowy, a teraz proponuje siê termin siedmio-
dniowy. Czas wy³o¿enia skraca siê z trzydziestu
dni do dwudziestu jeden, mowa oczywiœcie
o dniach roboczych. Dotychczas ustawa przewi-
dywa³a przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania
planu czy studium uwarunkowañ tak¹ czynnoœæ,
¿e zbiera³o siê wnioski i by³y trzy tygodnie na ich
rozpatrzenie zanim przyst¹piono do wykonywa-
nia projektu. W tej chwili nie ma tego czasu, przy-
jmuje siê wnioski i kieruje siê je do zespo³u pro-
jektowego, który ustosunkowuje siê do nich, spo-
rz¹dzaj¹c projekt. Czyli to projekt jest jakby odpo-
wiedzi¹ na te wnioski. Wreszcie czas wejœcia w ¿y-
cie ustawy skrócony jest z trzydziestu dni do dni
czternastu. Jak to siê wszystko pozbiera, to mo¿-
na za³o¿yæ, ¿e przynajmniej o dwa miesi¹ce skra-
ca siê czas sporz¹dzenia projektu, nowego planu
czy zmiany planu. To oczywiœcie ma swoje kon-
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sekwencje, bowiem do tej pory obowi¹zywa³a za-
sada, ¿e jeœli by³ jakiœ teren sporny, trudny, by³y
wnioski sprzeczne ze studium, to mo¿na by³o za-
wiesiæ postêpowanie na dwanaœcie miesiêcy. Te-
raz mówimy: zawieszamy tylko na dziewiêæ, bo
w tym czasie mo¿na szybciej zrobiæ plan.

Istotn¹ kwesti¹ w tej zmianie jest tak¿e zmiana
statusu, opiniowanie, uzgadnianie, jeœli chodzi
o niektóre organy administracji. To dotyczy w³aœ-
nie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, konserwa-
tora zabytków oraz administracji geologicznej. Do
tej pory by³y to s³u¿by, które musia³y plan uzgo-
dniæ, dziœ bêd¹ go tylko opiniowaæ. Jeœli chodzi
o obligatoryjnoœæ treœci planu, to do tej pory by³y
przepisy, które pozwala³y nie wprowadzaæ tak
szczegó³owych zapisów, jak zasady kszta³towania
zabudowy, minimalny udzia³ terenów zielonych,
liczba miejsc parkingowych. Jeœli nie by³o tego
w planie, to obowi¹zywa³y warunki techniczne,
którym musz¹ odpowiadaæ budynki. To oznacza-
³o, ¿e deweleporzy zawsze stosowali warunki mi-
nimalne. W tej chwili bêdzie mo¿na na³o¿yæ inne
standardy.

Po³¹czone komisje, Komisja Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, rozwa¿aj¹c ów pro-
jekt zaproponowa³y szereg poprawek. W jakim
kierunku one id¹?

Pierwsza, bardzo istotna – w moim przekona-
niu – poprawka polega na mocniejszym umoco-
waniu konserwatora zabytków, który nie powi-
nien opiniowaæ planu, tylko go uzgadniaæ. Podob-
nie jest w przypadku inspektora sanitarnego, któ-
ry tak¿e bêdzie organem uzgadniaj¹cym.

Jeœli chodzi o terminy uzgodnieñ, to przypom-
nê, ¿e omawiana dzisiaj ustawa zak³ada, ¿e ter-
min na uzgodnienie jest nie krótszy ni¿ dwadzie-
œcia jeden dni. W projektcie sejmowym powie-
dziano: nie krótszy ni¿ czternaœcie dni, ale nie
d³u¿szy ni¿ trzydzieœci. Poprawka senacka mówi
z kolei: nie krótszy ni¿ czternaœcie, nie d³u¿szy ni¿
trzydzieœci, ale jeœli jakiœ organ bêdzie mia³ pro-
blemy ze sformu³owaniem swojej opinii, to mo¿e
prosiæ o wyd³u¿enie do owych trzydziestu dni.
Czyli jeœli jakiœ organ na³o¿y na przyk³ad szesna-
œcie dni, a organ uzgadniaj¹cy nie zmieœci siê
w tym terminie szesnastodniowym, to mo¿e pro-
siæ o wyd³u¿enie do trzydziestu dni.

Bardzo powa¿na poprawka zg³oszona podczas
prac komisji senackich dotyczy problemu inwe-
stycji powodziowych i sposobu uzgadniania inwe-
stycji celu publicznego, lokalizacji instytucji celu
publicznego, jak i innych inwestycji na terenach
zagro¿onych powodzi¹. Wydaje mi siê, ¿e nie ma
co tego tutaj jakoœ szerzej uzasadniaæ.

Jeœli chodzi o skutki tej regulacji, to wyra¿am
takie przekonanie – i taki te¿ by³ duch rozmów
w komisji – ¿e proces bêdzie sprawniejszy, czyli

nieco szybciej bêdzie postêpowa³o uzgadnianie
planów, a tak¿e bêd¹ one lepsze, jeœli idzie o za-
kres treœci planu. Zwiêkszaj¹ one odpowiedzial-
noœæ i ostro¿noœæ podczs planowania inwestycji
na obszarach zagro¿onych powodzi¹.

Z tych powodów wnoszê o przyjêcie tej ustawy
wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

A nie, przepraszam, zg³asza siê pani senator
Rotnicka.

Proszê uprzejmie.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Panie Kolego Senatorze!

Chcia³abym siê odnieœæ do art. 53, gdzie wprowa-
dzono zapis dotycz¹cy spraw przeciwpowodzio-
wych. On jest buduj¹cy, jednak wynika z niego
coœ takiego, ¿e w przypadku braku studium
ochrony przeciwpowodziowej, sporz¹dzonego
przez regionalnego dyrektora zarz¹du gospodarki
wodnej lub braku studium okreœlenia zasiêgu ob-
szarów nara¿onych na bezpieczeñstwo powodzi,
obszary te okreœla siê na podstawie studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Ale sk¹d w studium maj¹ siê wzi¹æ te
obszary zagro¿one, je¿eli nikt przedtem czegoœ ta-
kiego nie okreœli³, a zw³aszcza ten regionalny dy-
rektor ochrony œrodowiska? Tak wynika z mojego
doœwiadczenia. Czy nie bêdzie to martwy zapis?
Gdyby nie by³ martwy, by³by bardzo przydatny,
ale nie wiem, czy nie ma tu pewnej nieœcis³oœci.
Czy komisja rozmawia³a na ten temat? A jeœli nie
komisja, to mo¿e strona ministerialna bêdzie
mog³a coœ powiedzieæ na ten temat? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Jakichœ szczególnych w¹tpliwoœci to nie budzi-

³o, ale postaram siê to wyjaœniæ. Uwzglêdnienie
terenów zagro¿onych powodzi¹ jest obowi¹zkiem
w trakcie sporz¹dzania studium, ale oczywiœcie
bardzo ró¿na jest jakoœæ materia³ów wyjœciowych.
Najczêœciej, jeœli nie ma opracowañ specjalistycz-
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nych, korzysta siê po prostu z dobrze zrobionej
fizjografii, z doœwiadczenia i wiedzy planistów i te
tereny s¹ lepiej lub gorzej wyznaczone. Je¿eli stu-
dium jest zrobione prawid³owo, to takie tereny s¹
wyznaczone, ale zawsze mo¿na mieæ w¹tpliwoœci
co do precyzji, jakoœci i wartoœci materia³ów wy-
jœciowych, zgodnie z którymi owe granice s¹ spo-
rz¹dzane. I dlatego obowi¹zkiem RZGW powinno
byæ zrobienie porz¹dnych planów, scenariuszy
zagro¿enia powodzi¹ i precyzyjne wyznaczenie
granic dla poszczególnych kategorii zagro¿enia.
Jednak mamy œwiadomoœæ, ¿e jest to raczej rzad-
kie dobro i wiêkszoœæ studiów uwarunkowañ nie
posiada tak wartoœciowych materia³ów wyjœcio-
wych. Ale to nie jest tak, ¿e ta tematyka jest w nich
pominiêta, zawsze jest jakaœ podstawa. Myœlê, ¿e
te przepisy bêd¹ mobilizowaæ i RZGW, i samo-
rz¹dy do tego, ¿eby zlecaæ sporz¹dzenie odpowie-
dnich opracowañ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego dziêkujê.
(Senator Janusz Sepio³: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury.

Jest u nas podsekretarz stanu Olgierd Dzie-
koñski.

Bardzo proszê, je¿eli pan minister ma coœ do
dodania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Panie Marsza³ku!
Wysoki Senacie! Wydaje siê, ¿e po przedstawieniu
informacji przez senatora sprawozdawcê nie ma
nic do dodania. Chyba ¿e by³yby jakieœ pytania,
dotycz¹ce dalszego przebiegu…)

Wobec tego przystêpujemy do pytañ.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do pana mini-

stra? Pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zosta³ zapisany pan senator Se-

pio³.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Przepraszam, ¿e jeszcze zajmujê pañstwu czas

wypowiedzi¹ w dyskusji, mimo ¿e by³em ju¿ sena-
torem sprawozdawc¹. Wydaje mi siê jednak, ¿e
jest kilka kwestii, które z tej trybuny powinny zo-
staæ powiedziane i powinny znaleŸæ siê w doku-
mentacji tego posiedzenia.

Otó¿ chcia³bym zwróciæ uwagê na bardzo wa¿-
ny problem, jaki pojawi³ siê w tej ustawie, nawet
w samym tytule, to znaczy problem roli konser-
watorów zabytków czy s³u¿b konserwatorskich
w procesie planistycznym. Przyjêcie projektu,
który dotar³ z Sejmu, oznacza³oby podwa¿enie tej
roli. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdza wyraŸnie, ¿e Rzeczpospolita strze¿e
dziedzictwa narodowego. Strze¿e – to jest bardzo
mocne s³owo. Tak wiêc projekt, który zak³ada³, ¿e
konserwatorzy bêd¹ jedynie cia³em opiniodaw-
czym w procesie planowania przestrzennego,
w moim przekonaniu, nie spe³nia tego warunku
strze¿enia dziedzictwa narodowego.

Musimy sobie zdaæ sprawê, na czym polega³a
logika i historia ochrony zabytków. Mo¿na to uj¹æ
w najbardziej skrótowej formie: od monumentu
do œrodowiska kulturowego, a wiêc od ochrony je-
dnostkowej, od ochrony wybranych wartoœci do
ochrony œrodowiska kulturowego, krajobrazu
kulturowego, do systemu, który przypomina
swoim bogactwem i zró¿nicowaniem system
ochrony przyrody, do systemu, który jest do zrea-
lizowania wy³¹cznie metodami planowania prze-
strzennego. Tak zreszt¹ stanowi ustawa o ochro-
nie zabytków, która powiada, ¿e ochronie podle-
gaj¹ zabytki nieruchome, krajobrazy kulturowe,
uk³ady urbanistyczne, ruralistyczne, zespo³y bu-
dowlane. W zwi¹zku z tym formami ochrony jest
wpis do rejestru, ustanowienie pomnika historii,
utworzenie parku kulturowego i ustalenie ochro-
ny w planie zagospodarowania przestrzennego.
Tak wiêc ustalenia z tego planu s¹ prawn¹ form¹
ochrony zabytków. One nie mog¹ zejœæ do pozio-
mu opinii, któr¹ mo¿na uwzglêdniæ lub nie; musi
tu byæ mocne w³adztwo s³u¿by konserwatorskiej.
Zreszt¹ dalej mówi siê o tym, ¿e w planach uw-
zglêdnia siê w szczególnoœci strefy ochrony kon-
serwatorskiej, zawieraj¹ce nakazy, zakazy, ogra-
niczenia, wiêc ten element w³adczy jest tutaj nie-
s³ychanie istotny.

Po to, ¿eby wzmocniæ ten punkt widzenia,
chcia³bym zacytowaæ dos³ownie kilka stwier-
dzeñ, które zawarte s¹ w raporcie – mam go ze so-
b¹ – na temat funkcjonowania systemu ochrony
dziedzictwa kulturowego w Polsce; to jest raport
przygotowany na Kongres Kultury Polskiej. I tam
mo¿na znaleŸæ na przyk³ad nastêpuj¹ce stwier-
dzenia, ¿e w zakresie gospodarki przestrzennej
nieodzowne dla rzeczywistej i skutecznej ochro-
ny dóbr kultury jest wprowadzenie silnego mo-
delu zapewniaj¹cego czynny bezpoœredni udzia³
wojewódzkiego konserwatora zabytków w kreo-
waniu ochrony dóbr kultury w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego. Gospo-
darka przestrzenna w Polsce obna¿a dziœ wszyst-
kie s³aboœci tak zwanego miêkkiego pañstwa,
s³aboœæ systemu kontroli przestrzeni i przyzwo-
lenie pañstwa na jego degradacjê. S³u¿by kon-
serwatorskie s¹ dziœ ostatnim bastionem prawo-
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rz¹dnoœci w zakresie ochrony zabytków. Dalej
czytamy, ¿e dla dziedzictwa kulturowego niebez-
pieczne s¹ propozycje zast¹pienia w³adczych up-
rawnieñ s³u¿b konserwatorskich kompetencja-
mi niew³adczymi w zakresie planowania prze-
strzennego itd., itd. Mo¿na tylko z ubolewaniem
stwierdziæ, ¿e Polska nale¿y do tych wyj¹tkowych
czterech krajów, które nie ratyfikowa³y konwen-
cji Rady Europy w sprawie ochrony dziedzictwa
architektonicznego, mimo ¿e minê³o ju¿ sporo lat
od przyjêcia tej konwencji.

Jeœl i chodzi o wnioski legislacyjne, to
chcia³bym z³o¿yæ jeszcze trzy wnioski, które
w gruncie rzeczy dotycz¹ tego samego punktu
ustawy. Ale poniewa¿ s¹ to trzy ró¿ne aspekty,
które mog¹ byæ traktowane oddzielnie, to ka¿dy
z nich z³o¿ê w formie odrêbnej poprawki.

Pierwsza poprawka wi¹¿e siê po prostu z lepsz¹
redakcj¹ poprawek, które jako komisja wstêpnie
przyjêliœmy.

Druga poprawka jest konieczna z tego wzglêdu,
¿e jeœli uchwalimy tekst przyjêty przez komisjê, to
oprócz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publi-
cznego trzeba bêdzie jeszcze uwzglêdniæ decyzjê
o warunkach zabudowy. To jest trochê skompli-
kowane, nie bêdê tutaj wchodziæ w szczegó³y. Bê-
dzie czas na posiedzeniu komisji, ¿eby siê nad
tym pochyliæ.

I jeszcze jeden punkt, zreszt¹ w moim przeko-
naniu bardzo istotny. Otó¿ w ustawie, jak ju¿
wspomina³em podczas jej prezentowania, zosta-
je skrócony czas na przygotowanie planu, jeœli
jest on bardzo potrzebny, z dwunastu do dziewiê-
ciu miesiêcy. W praktyce nikt siê w³aœciwie
w czasie dwunastu miesiêcy nie mieœci³. Jakie
by³y tego efekty? Starano siê chroniæ jakiœ obszar
przed czêsto niepo¿¹danym zamiarem dewelo-
perskim. Deweloper czeka³ ze stoperem, kiedy
minie dwanaœcie miesiêcy. Czêsto te drogie stu-
dia, opracowania by³y uchwalane piêæ dni po up-
³ywie terminu i oczywiœcie wszystko by³o wrzuca-
ne do kosza, powstawa³ jakiœ obiekt. Dzisiaj mó-
wimy: skrócimy to z dwunastu miesiêcy do dzie-
wiêciu.

Mnie siê wydaje, ¿e skrócenie tego czasu, które
jest proponowane w ustawie, nie daje trzymiesiê-
cznych oszczêdnoœci – ono daje oszczêdnoœci mo-
¿e miesiêczne, mo¿e dwumiesiêczne. I, tak gwoli
ostro¿noœci, wola³bym, ¿eby te dwanaœcie miesiê-
cy pozosta³o jako okres zabezpieczenia. Oczywi-
œcie, jeœli uda nam siê to zrobiæ szybciej, to œwiet-
nie. Ale plan funkcjonuje tutaj jako forma ochro-
ny. Chodzi o ten przypadek, kiedy zamierzenie de-
cyzjne jest sprzeczne z dotychczasowym sposo-
bem u¿ytkowania. Tak wiêc lepiej ten zawór…
Trzy miesi¹ce nie zbawi¹ dewelopera, a bêdziemy
mieli wiêksz¹ gwarancjê ochrony naszej prze-
strzeni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e senator Bisztyga z³o¿y³ swoje

przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Informujê równie¿, ¿e wnioski o charakterze le-

gislacyjnym z³o¿y³ pan senator Sepio³.
Zamykam dyskusjê.
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 nich we wspólnym sprawozdaniu.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania
siê przez to terytorium.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 883,
a sprawozdanie komisji znajduje siê w druku
nr 883A.

Poproszê pana senatora Górskiego o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Nie ma przedstawicieli rz¹du.
(Senator Henryk Górski: No w³aœnie, nie ma

przedstawicieli ministerstwa, ale mo¿e zaraz
dotr¹.)

(G³os z sali: Zaraz bêd¹.)
Biegn¹, tak? No, to s¹ ¿o³nierze, wiêc szybko

bêd¹.
Proszê bardzo.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu

wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz o zasadach ich przemieszczania siê
przez to terytorium zosta³a uchwalona przez Sejm
w dniu 20 maja 2010 r. Ustawa jest przed³o¿e-
niem rz¹dowym.

Ustawa ma na celu umo¿liwienie ministrowi ob-
rony narodowej udzielania upowa¿nienia do wyra-
¿ania zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczanie siê
tych wojsko przez to terytorium nie tylko, jak to ma
miejsce w aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym, szefowi Sztabu Generalnego lub dowódcy ro-
dzaju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej, ale tak¿e do-
wódcy operacyjnemu Si³ Zbrojnych oraz szefowi
Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych.

Nowela uwzglêdnia zmiany dokonane ustaw¹
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powsze-
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chnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polski
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w wyni-
ku których w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej utworzono stanowisko dowódcy opera-
cyjnego Si³ Zbrojnych, równorzêdne stanowisku
dowódcy rodzaju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz stanowisko szefa Inspektoratu
Wsparcia Si³ Zbrojnych.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cym art. 3
ust. 1a pkt 2 ustawy o zasadach pobytu wojsk ob-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zasadach ich przemieszczania siê przez to teryto-
rium minister obrony narodowej mo¿e upowa¿niæ
w przypadkach, o których mowa w wy¿ej wymie-
nionych artyku³ach tej ustawy, dowódcê rodzaju
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wyra-
¿ania zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji: klêski ¿ywio-
³owej i likwidacji jej skutków; katastrofy l¹dowej,
morskiej lub lotniczej; koniecznoœci udzielania
pomocy humanitarnej; realizacji æwiczenia woj-
skowego wynikaj¹cego z planu zatwierdzonego
przez ministra obrony narodowej.

Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu
w dniu 8 czerwca 2010 r. rozpatrzy³a projekt usta-
wy i wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek. Komi-
sja przyjê³a ten wniosek jednog³oœnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie ma.
Projekt ten zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do pre-

zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister obrony
narodowej, pan genera³ Pi¹tas.

Czy pan genera³ chcia³by zabraæ g³os? Je¿eli
tak, to proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ pa-

nu senatorowi sprawozdawcy za przedstawienie
tej ustawy, za wczeœniejsze jej rozpatrzenie przez
Komisjê Obrony Narodowej. Ta ustawa wychodzi
na przeciw… zrównuje pod wzglêdem praw udzie-
lania zgody na pobyt lub przemarsz dowódców ro-
dzaju Si³ Zbrojnych z dowódc¹ operacyjnym, któ-
ry jest odpowiedzialny za prowadzenie æwiczeñ
zarówno w sojuszu NATO, jak i w Unii Europej-
skiej, a tak¿e dowódc¹ Inspektoratu Wsparcia Si³
Zbrojnych, który odpowiada za ca³¹ strefê zabez-
pieczenia logistycznego. A wiêc w przypadku ta-

kich æwiczeñ czy te¿ w przypadku przemieszczeñ
w³aœnie do niego nale¿y ten obowi¹zek.

Pragn¹³bym zaznaczyæ, ¿e to upowa¿nienie do-
tyczy wielkoœci liczebnej oko³o piêciuset ¿o³nie-
rzy. To jest zazwyczaj typowy pododdzia³ szkole-
niowy, który przyje¿d¿a do nas na przyk³ad na
strzelania przeciwlotnicze czy te¿ na wspólne æwi-
czenia. Czas pobytu wynosi do dwóch miesiêcy, to
jest zazwyczaj okres szkolenia poligonowego.
A wiêc to siê wpisuje w te ramy, w plany szkolenia
i w wielkoœæ pododdzia³ów, które przyje¿d¿aj¹.
Bardzo proszê o wsparcie tej inicjatywy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Generale.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania? Nie.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê, ale widzê, ¿e nie ma chêt-

nych do zabrania g³osu.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do

g³osu, a pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje wy-
st¹pienie do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umo-
wy o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym
dotycz¹cej wzmocnienia g³osu i uczestnictwa
w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym,
przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynaro-
dowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2
w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do
Umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Waluto-
wym dotycz¹cej rozszerzenia dzia³alnoœci inwe-
stycyjnej Miêdzynarodowego Funduszu Waluto-
wego, przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzy-
narodowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹
Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 880,
a sprawozdania komisji znajduj¹ siê w drukach
nr 880A i nr 880B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych, senatora Janusza Rachonia, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2010 r.
ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Miê-
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dzynarodowym Funduszu Walutowym doty-
cz¹cej wzmocnienia g³osu i uczestnictwa w Miê-
dzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjêtej
przez Radê Gubernatorów Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2 w dniu
28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy
o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym doty-
cz¹cej rozszerzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej
Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, przy-
jêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynarodowe-
go Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-3
w dniu 5 maja 2008 r.

Po rozpatrzeniu ustawy w dniu 8 czerwca
2010 r. komisja wnosi, aby Wysoki Senat uchwa-
liæ raczy³ za³¹czony projekt uchwa³y bez popra-
wek. Komisja g³osowa³a za przyjêciem tego pro-
jektu jednog³oœnie.

Chcê zwróciæ uwagê na fakt, ¿e poprawki do
umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Waluto-
wym dotycz¹ cz³onkostwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej w organizacji miêdzynarodowej, wiêc zasa-
dny jest tryb zwi¹zania tymi poprawkami w dro-
dze ratyfikacji za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹
w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytu-
cji RP.

Chcia³bym podkreœliæ dwie podstawowe kwe-
stie. Jedna dotyczy podniesienia tak zwanego sta-
³ego poziomu do 5,502%, je¿eli chodzi o g³osy kra-
jów cz³onkowskich. Druga bardzo wa¿na kwestia
to jest wyra¿enie zgody na sprzeda¿ 403 t z³ota.
Fundusz walutowy posiada w tej chwili oko³o 3 ty-
siêcy t z³ota. To z³oto znalaz³o siê w funduszu wa-
lutowym, poniewa¿ w ten sposób kraje, które po-
¿ycza³y pieni¹dze w okresie, kiedy dolar by³ wy-
mieniany na z³oto, czêstokroæ sp³aca³y swoje za-
d³u¿enie z³otem. Po przychylnej decyzji wszyst-
kich decydentów funduszu walutowego te 403 t
z³ota bêd¹ mog³y byæ uruchomione na dodatkow¹
pomoc dla krajów potrzebuj¹cych. Tyle z mojej
strony.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê jeszcze sprawozdawcê Komisji Bu-

d¿etu i Finansów Publicznych, senatora Grusz-
czyñskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych przedstawiæ projekt ustawy
o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Miêdzynaro-
dowym Funduszu Walutowym dotycz¹cej
wzmocnienia g³osu i uczestnictwa w Miêdzynaro-

dowym Funduszu Walutowym, przyjêtej przez
Radê Gubernatorów Miêdzynarodowego Fundu-
szu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2 w dniu
28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy
o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym doty-
cz¹cej rozszerzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej
Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, przy-
jêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynarodowe-
go Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-3
w dniu 5 maja 2008 r.

Celem opiniowanej ustawy, tak jak mówi³ mój
przedmówca, jest podwy¿szenie liczby g³osów ba-
zowych oraz zwiêkszenie si³y g³osów krajów o nis-
kim dochodzie. Podwy¿szenie liczby g³osów bazo-
wych stanowi kontynuacjê szerokiej reformy Miê-
dzynarodowego Funduszu Walutowego zwi¹zanej
z ustaleniem nowego mechanizmu wyznaczania
udzia³ów, zaœ zwiêkszenie liczby zastêpców dy-
rektorów wykonawczych w du¿ych konstytuan-
tach ma na celu usprawnienie i wzmocnienie
uczestnictwa tych konstytuant w pracach Miê-
dzynarodowego Funduszu Walutowego.

Wprowadzone poprawk¹ zmiany wynikaj¹ce
z rezolucji nr 63-3 obejmuj¹: zmiany zasad opera-
cji inwestycyjnych prowadzonych w ramach ra-
chunku inwestycyjnego oraz rachunku p³atnoœci
specjalnych, jak równie¿ umo¿liwienie prowadze-
nia sprzeda¿y czêœci z³ota posiadanego przez Miê-
dzynarodowy Fundusz Walutowy i przeznaczenie
zysku ze sprzeda¿y na operacje inwestycyjne.

Panie Marsza³ku, wymieniony projekt by³ oma-
wiany przez komisjê bud¿etu 1 czerwca i zosta³
przez ni¹ jednog³oœnie poparty, a w zwi¹zku z tym
wnoszê o poparcie tej ustawy bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawców?
Proszê bardzo, pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, skoro senator Gruszczyñski

jest na mównicy, to jemu zadam pytanie.
Mówicie panowie, ¿e jest to ratyfikacja w spra-

wie poprawki do umowy dotycz¹cej miêdzy inny-
mi wzmocnienia g³osu i uczestnictwa w fundu-
szu. A czy s¹ jakieœ inne korzyœci dla Polski p³y-
n¹ce z tej ratyfikacji? Dziêkujê.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku, korzyœci wynikaj¹cych z ra-

tyfikacji tej ustawy jest troszeczkê wiêcej. To zna-
czy, ona oczywiœcie zwiêksza udzia³ Polski w Miê-
dzynarodowym Funduszu Walutowym, a poprzez
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to wiêkszy bêdzie nasz wp³yw na decyzje podejmo-
wane przez fundusz. Wy¿szy udzia³ zwiêksza rów-
nie¿ rozmiary mo¿liwego kredytowania Polski
udzielonego przez Miêdzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy. Podnosi tak¿e wiarygodnoœæ naszego kra-
ju w ocenie rynków finansowych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ do

sprawozdawców.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister finansów.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Kotecki
z Ministerstwa Finansów, chcia³by zabraæ w tej
sprawie g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki: Nie, dziêkujê.)

A czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Te¿
nie ma.

Poniewa¿ nie ma wiêcej pytañ, otwieram dys-
kusjê.

Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu,
a pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje wyst¹pienie
do protoko³u*.

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

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w tej chwili przystêpujemy

do rozpatrzenia punktu jedenastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o sporcie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 887,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 887A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Piechniczka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pozwoli pan marsza³ek, ¿e na wstêpie wyra¿ê

swoj¹ prywatn¹, subiektywn¹ opiniê. Niedobrze
siê sta³o, i¿ ta ustawa, która pocz¹tkowo zajmo-
wa³a w porz¹dku pozycjê numer jeden i mia³a byæ
rozpatrywana tak jak rozpatruje siê wszystkie
sprawy dotycz¹ce sportu – to jest na zasadzie
œwie¿oœci, entuzjazmu i jeszcze czegoœ tam – do-
czeka³a siê pozycji numer jedenaœcie i po prostu

prawie przy pustej sali mamy na temat tej ustawy
debatowaæ.

Jest to ustawa – w moim przekonaniu – bardzo
wa¿na, ustawa, która dotyczy bardzo du¿ego pro-
centa Polaków, dotyczy rodzin, ka¿dego z nas, do-
tyczy ka¿dej gminy, a wiêc powinna wzbudzaæ po-
wszechne zainteresowanie. Modyfikuje ona usta-
wy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
i z 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, wprowadza
tylko jedno pojêcie, jest ustaw¹ o sporcie jako ta-
kim, przybli¿a definicjê sportu, za który to uwa¿a
siê wszelkie formy aktywnoœci fizycznej, które
przez uczestnictwo doraŸne lub zorganizowane
wp³ywaj¹ na wypracowanie lub poprawienie kon-
dycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków
spo³ecznych, osi¹gniêæ i wyników sportowych na
wszelkich poziomach.

Ta ustawa zmierza w jednym kierunku, w tym
kierunku, aby ingerencja pañstwa w dzia³alnoœæ
sportow¹ by³a jak najmniejsza, aby po prostu
sport zostawiæ w gestii obywateli, aby jak naj-
mniej by³o narzucania pewnych regu³. Jednak od
pewnych rzeczy uciec siê nie da.

Podstawow¹ organizacj¹ w sporcie jest klub
sportowy, przy czym nale¿y rozró¿niæ kluby spor-
towe szkolne, te, w sk³ad których wchodz¹ ucz-
niowie, rodzice i nauczyciele wychowania fizycz-
nego, i kluby bêd¹ce spó³kami akcyjnymi, które
maj¹ charakter profesjonalny i zajmuj¹ siê spor-
tem wyczynowym. Kluby sk³adaj¹ siê na polskie
zwi¹zki sportowe, przy czym polskie zwi¹zki spor-
towe obejmuj¹ tylko dyscypliny bêd¹ce dyscypli-
nami olimpijskimi. Polskie zwi¹zki sportowe maj¹
daleko id¹c¹ autonomiê i jeœli w swoim sk³adzie
maj¹ kluby bêd¹ce spó³kami akcyjnymi, to maj¹
prawo organizowania profesjonalnych rozgrywek,
walki o tytu³ mistrza Polski, o Puchar Polski, star-
tów w miêdzynarodowych rozgrywkach, które op-
rócz tego, ¿e maj¹ zasiêg miêdzynarodowy, s¹
przede wszystkim bardzo medialne.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, i¿ polskie zwi¹zki
sportowe dzia³aj¹ kadencyjnie i nie mo¿na pe³niæ
funkcji prezesa zwi¹zku d³u¿ej ni¿ przez dwie ka-
dencje, zaœ kadencja w³adz polskiego zwi¹zku
sportowego nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ cztery lata.
Wszystkie zwi¹zki sportowe dzia³aj¹ na podstawie
statutu polskiego zwi¹zku sportowego. Regu³y te-
go statutu s¹ monitorowane, kontrolowane przez
ministra kultury fizycznej.

Minister kultury fizycznej dokonuje, ¿e tak po-
wiem, nadzoru nad dzia³alnoœci¹ polskich zwi¹z-
ków sportowych. Nadzorem tego ministra nie s¹
objête decyzje dyscyplinarne i regulaminowe
w³adz polskich zwi¹zków sportowych, zwi¹zane
z organizacj¹ i przebiegiem wspó³zawodnictwa
sportowego. Minister w³aœciwy do spraw kultury
fizycznej ma prawo ¿¹daæ udostêpnienia odpi-
sów uchwa³ w³adz polskiego zwi¹zku sportowego
oraz udzielenia pisemnych wyjaœnieñ, doty-
cz¹cych dzia³alnoœci polskiego zwi¹zku sporto-
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wego. Minister mo¿e dokonywaæ kontroli pol-
skiego zwi¹zku sportowego. Jest to sprawa, po-
wiedzia³bym, bardzo istotna. Na przestrzeni
ostatnich paru lat mieliœmy do czynienia z kilko-
ma takimi spektakularnymi kontrolami w zwi¹z-
kach sportowych. Dotyczy³y one g³ównie Polskie-
go Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Polskiego Zwi¹zku Nar-
ciarskiego oraz innych, których przez delikat-
noœæ nie wymieniam. W ka¿dym razie rola mini-
stra jest tutaj bardzo istotna.

Wszystkie zwi¹zki sportowe tworz¹ Polski Ko-
mitet Olimpijski, który jest stowarzyszeniem
zrzeszaj¹cym polskie zwi¹zki. Jest to organizacja
pozarz¹dowa, która samodzielnie wyznacza i rea-
lizuje cele zwi¹zane z ruchem olimpijskim.

Sport wed³ug nowej ustawy mo¿e byæ wspierany
przez organy w³adzy publicznej, tak wiêc samo-
rz¹dy terytorialne mog¹ przeznaczaæ fundusze na
realizacjê programów szkolenia sportowego, za-
kup sprzêtu, pokrycie kosztów organizowania za-
wodów sportowych i uczestnictwa w tych zawo-
dach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych w celach szkolenia sportowego, finan-
sowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szko-
leniowej. Jednostki samorz¹du terytorialnego mo-
g¹ byæ wspierane przez rady sportu, które wyzna-
czaj¹ kierunki rozwoju tej dyscypliny w danym re-
jonie. Krótko mówi¹c, jednostki samorz¹dowe mo-
g¹ korzystaæ ze wspó³pracy z radami sportu, ale te¿
mog¹, ¿e tak powiem, tych rad nie uwzglêdniaæ.

Bezpieczeñstwo w sporcie, dotycz¹ce g³ównie
zawodników, opiera siê na zasadzie, i¿ ka¿dy za-
wodnik kadry narodowej musi byæ ubezpieczony
przez dany zwi¹zek sportowy i musi przejœæ stoso-
wne badania lekarskie uprawniaj¹ce go do upra-
wiania danej dyscypliny sportu, przy czym wyma-
gania medyczne ustala minister sportu we
wspó³pracy z ministrem zdrowia. Zapewnienie
bezpieczeñstwa na szlakach turystycznych, tra-
sach narciarskich oraz w innych miejscach nale-
¿y równie¿ do samorz¹dów terytorialnych oraz dy-
rektora parków narodowych. Krótko mówi¹c, ta
ustawa obejmuje swoim zakresem nie tylko dzia-
³alnoœæ ministerstwa sportu, ale równie¿ innych
ministerstw. Dla przyk³adu podam, ¿e kwalifika-
cje zawodowe w sporcie s¹ uzgadniane z Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

W sporcie mog¹ pracowaæ jedynie instruktorzy
i trenerzy, którzy maj¹ stosowne kwalifikacje.
W przypadku trenerów s¹ to stopnie trenera klasy
drugiej, pierwszej i mistrzowskiej, oczywiœcie wy-
znaczone s¹ szczególne wymagania stawiane tym
trenerom. Dyplom trenera mo¿na otrzymaæ na
dwa sposoby, jeden to ukoñczenie studiów wy¿-
szych w akademii wychowania fizycznego i spor-
tu, a drugi to odbycie kursów organizowanych
przez okreœlone zwi¹zki sportowe, które to zwi¹z-
ki musz¹ mieæ zgodê stosownego ministra.

Ostatni bardzo istotny rozdzia³ to jest rozdzia³
dotycz¹cy zwalczania dopingu w sporcie, który
obejmuje szczególnie restrykcyjn¹ uchwa³ê doty-
cz¹c¹ trenerów pracuj¹cych z zawodnikiem, leka-
rzy, którzy prowadz¹ zawodnika, i masa¿ystów,
przy czym na nich mo¿e byæ na³o¿ona kara pozba-
wienia wolnoœci, gdy zaœ chodzi o zawodnika, to
jego odpowiedzialnoœæ sprowadza siê do dyskwa-
lifikacji za nieprzestrzeganie pewnych zasad.

Podczas posiedzenia naszej komisji wprowa-
dzono spor¹ liczbê poprawek, zreszt¹ podejrze-
wam, ¿e równie¿ pewne poprawki zostan¹ zg³o-
szone w trakcie obrad.

Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e ze strony zwi¹zku,
którego ja jestem reprezentantem, ze strony Pol-
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, pojawi³a sie bardzo
istotna uwaga, która dotyczy³a takiej sprawy. Mo-
¿e przeczytam j¹ w ca³oœci.

„Najbardziej kontrowersyjnym rozwi¹zaniem
nowej ustawy o sporcie jest wykreœlenie z rz¹do-
wego jej projektu rozdzia³u 6 dotycz¹cego roz-
strzygania sporów sportowych. Akt normatywny,
który nie ma warstwy procesowej, traci przynaj-
mniej po³owê na swojej wartoœci. Nie jest przy tym
prawd¹, ¿e wszystkie spory sportowe bêd¹ mog³y
byæ rozpatrywane na podstawie pi¹tej czêœci ko-
deksu postêpowania cywilnego. Odnosi siê to tyl-
ko do spraw maj¹tkowych, które za³atwiane s¹
przez s¹dy polubowne polskich zwi¹zków sporto-
wych.” I dalej: „Przyjête rozwi¹zanie legislacyjne
neguje istnienie dotychczasowych mo¿liwoœci za-
³atwiania w sposób relatywnie szybki, skoncen-
trowany i tani sporów dyscyplinarnych oraz regu-
laminowych”. Jeœli przyk³adowo nie daliœmy li-
cencji jakiemuœ klubowi – a takie sytuacje ju¿
w przypadku pi³ki no¿nej odnotowywaliœmy – to
wtedy ten klub zwraca³ siê z apelacj¹ do komisji
arbitra¿owej dzia³aj¹cej przy Polskim Komitecie
Olimpijskim, a w tej chwili bêdzie siê on móg³
zwróciæ do komisji arbitra¿owej Miêdzynarodowe-
go Komitetu Olimpijskiego, co spowoduje zwiêk-
szenie kosztów i wyd³u¿enie czasu trwania w mo-
cy tej decyzji. No i, krótko mówi¹c, wyd³u¿enie te-
go czasu spowoduje te¿ perturbacje co do rozgry-
wek, które zostan¹ zawieszone na d³u¿szy czas.

„Nale¿y wyraziæ ¿al, ¿e rezygnacja z rozdzia³u 6
nast¹pi³a wobec sugestii przedstawicieli doktry-
ny prawa karnego, a nie prawa procesowego cy-
wilnego, arbitra¿owego i miêdzynarodowego. ¯a-
dne przy tym szkolenia w zwi¹zkach sportowych
nie zast¹pi¹ przedmiotowej regulacji. Nale¿y ró-
wnie¿ podkreœliæ, ¿e brak tej ustawy powoduje, i¿
nie ma takiego okreœlenia jak status sportow-
ców, rodzaje kontraktów podpisywanych przez
zawodników profesjonalnych, formy prawne
klubu, system licencyjny czy sposób rozwi¹zy-
wania krajowych sporów dopingowych na tle ko-
deksu WADA.”

Krótko: nasza komisja jak najbardziej popiera
tê ustawê, uwa¿aj¹c, ¿e jest ona bardzo koniecz-
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na, jest ona na czasie, ale wymaga pewnych ko-
rekt, które bêd¹ jeszcze przedmiotem pracy na-
szej komisji. To tyle uwag ogólnych. Proszê bardzo
o pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ja mo¿e jako pierwszy pospieszê z pytaniem.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, ja nie jestem pewien, czy na

przyk³ad Stamm, twórca naszej potêgi w boksie,
mia³ chocia¿ œrednie wykszta³cenie… No a jakoœ
mu sz³o.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku, oczywiœcie szkolenie trene-

rów… ¯yjemy w czasach, kiedy wszystko posz³o
zdecydowanie do przodu…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tylko boks
siê nie rozwin¹³.)

Pytanie jest zasadne: czy trener powinien byæ
wielkim praktykiem, czy powinien byæ intelektua-
list¹? Otó¿ dobrze jest, jeœli jest jednym i drugim.
Dzisiaj sport uprawia trochê inna m³odzie¿ ni¿
kiedyœ, dzisiaj w stosunku do tej m³odzie¿y trzeba
stawiaæ inne wymagania, dzisiaj trzeba mieæ inny
z ni¹ kontakt. Nie jest to sprawa prosta i ³atwa.

Ja chcia³bym na coœ zwróciæ pañstwa uwagê,
nawi¹zuj¹c do tego, co powiedzia³ pan marsza³ek.
Daleki jestem od tego, ¿eby uprawiaæ tutaj jak¹œ
filozofiê polityczn¹ i wracaæ do pewnych spraw,
ale nasuwa siê tu taka sugestia. Otó¿ po zakoñ-
czeniu II wojny œwiatowej pierwsz¹ aren¹ miêdzy-
narodowej konfrontacji dwóch systemów by³y
igrzyska olimpijskie i mistrzostwa œwiata w ró¿-
nych dyscyplinach. I co siê wtedy okaza³o? ¯e
w tej konfrontacji kraje naszego bloku – to „nasze-
go” biorê w cudzys³ów – by³y zdecydowanie gór¹.
A by³y one gór¹ dlatego, ¿e mia³y lepszych trene-
rów, ¿e mia³y na wy¿szym poziomie postawion¹
szko³ê trenerów, mia³y na wy¿szym poziomie po-
stawion¹ edukacjê, fizjologiê… Mo¿na by przyta-
czaæ jeszcze dziesi¹tki, dziesi¹tki tych przyk³a-
dów. Podczas obrad na temat prawa karnego us-
³ysza³em, ¿e profesor Kieres pozwoli³ sobie na ta-
k¹ uwagê: czy zwierzê mo¿e pope³niaæ przestêp-
stwa? Otó¿ w auli czy sali podobnej do tej jeden
z profesorów Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie, która w tym czasie by³a jedn¹ z naj-
lepszych tego typu uczelni w Europie, zada³ stu-
dentom pytanie: ile jest æwiczeñ na poprawê sko-
cznoœci? Cisza. Dziesiêæ, sto, tysi¹c… A profesor
odpowiedzia³ tak: tyle jest æwiczeñ, ile wymyœlisz.

Ka¿dy m¹dry trener wymyœli najlepsze dla danej
uprawianej dyscypliny sportu i dla swoich podo-
piecznych, których trenuje.

Otó¿ wydaje mi siê, ¿e w³aœnie w tym kierunku
to wszystko zmierza³o. My naprawdê w tym byliœ-
my bardzo silni. I mo¿emy dzisiaj bez kompleksów
stawiaæ siê obok wielu krajów Europy Zacho-
dniej. Bo ta nasza nauka o sporcie, ten nasz sys-
tem edukacji trenerów jest dwup³aszczyznowy.
Z jednej strony s¹ studia stacjonarne na uczel-
niach typu akademia wychowania fizycznego czy
te¿ akademia wychowania fizycznego i sportu –
kiedyœ by³a taka jedna uczelnia, a dzisiaj jest ich
dziewiêæ. I my naprawdê szkolimy trenerów, jeœli
idzie o ich przygotowanie teoretyczne, na bardzo
wysokim poziomie. A z drugiej strony s¹ kursy or-
ganizowane we wspó³pracy z polskimi zwi¹zkami
sportowymi, niejako promuj¹ce tych sportow-
ców, którzy dan¹ dyscyplinê sportu uprawiaj¹.
Jeœli ktoœ by³, jak Ma³ysz czy jak pani Kowalczyk,
œwietnym narciarzem, to przecie¿ on zdoby³ przez
ca³¹ swoj¹ bogat¹ karierê nieprawdopodobne do-
œwiadczenie, a podparcie tego doœwiadczenia od-
powiednim przygotowaniem teoretycznym daje
du¿¹ szansê zrobienia z niego dobrego trenera,
oczywiœcie pod warunkiem, ¿e bêdzie on tego
chcia³ i ¿e bêdzie mia³ motywacjê. Takie szanse je-
dnak, ¿e tak powiem, istniej¹. I dlatego jest w tym
miejsce, Panie Marsza³ku, równie¿ dla tych, któ-
rzy maj¹ tylko œrednie wykszta³cenie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Lepszy sport
ni¿ wykszta³cenie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mo¿e nawi¹¿ê w pierwszym pytaniu do tego,

o czym mówi³ pan marsza³ek. Ludzie, którzy, ¿e
tak powiem, w sporcie pracuj¹, mówi¹, ¿e g³ówn¹
ide¹ utworzenia kierunku „sport” by³a chêæ roz-
dzielenia zawodów nauczyciela i trenera, ¿eby to
by³y dwie ró¿ne rzeczy. To, o czym rozmawiamy,
pewnie trochê siê z tym wi¹¿e. Jak to wygl¹da
z punktu widzenia tych regulacji, które tutaj s¹?

Drugie pytanie pewnie jest komisji znane, bo
chodzi o kwestie definicji: czym jest „sport”, czym
jest „kultura fizyczna”? Bo zgodnie z definicj¹ Ra-
dy Europy, u¿ywan¹ te¿ przez Komisjê Europej-
sk¹, nadrzêdnym pojêciem jest „sport” i w³aœciwie
nie ma pojêcia „kultura fizyczna”. W nielicznych
pañstwach chyba to pojêcie „kultura fizyczna”
jest sytuowane nad pojêciem „sport”. Wobec tego
mam pytanie tak¿e o tê kwestiê.

I ostatnia poruszana kwestia. Chodzi o upra-
wnienia. Mówi siê, ¿e trenerzy powinni ukoñczyæ
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studia podyplomowe, zale¿ne od tego, jakiego ro-
dzaju trenerami maj¹ byæ. Ja pamiêtam, ¿e kiedy
mówi³o siê o uprawnieniach lekarzy czy pielêgnia-
rzy, to mówi³o siê, ¿e ktoœ ukoñczy³ studia podyp-
lomowe, ale zabrak³o mu piêædziesiêciu godzin…
Pytanie jest wiêc… Bo jedno studium mo¿e nie byæ
równe innemu studium. Czy nie ma wiêc tu jakie-
goœ okreœlonego wymiaru godzinowego? To samo
dotyczy sytuacji uzyskiwania jakiegoœ certyfikatu
– kurs kursowi nierówny. Czy wiêc nie powinno to
byæ gdzieœ doprecyzowane? Dziêkujê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Ja zacznê mo¿e od pojêcia „sport” i „kultura fi-

zyczna”. Otó¿ my uwa¿aliœmy, ¿e sk³adowymi kul-
tury fizycznej s¹: sport, wychowanie fizyczne, re-
kreacja ruchowa i rehabilitacja ruchowa. Ale jest
te¿ coœ takiego… Jest te¿ taka szko³a, która mówi,
¿e pojêciem najbardziej szerokim jest „sport”. Mó-
wi siê o medycynie sportu, o fizjologii sportu,
o psychologii sportu itd., itd. Zostawia siê kulturê
fizyczn¹ jakby na uboczu, a akcentuje siê ten wa-
lor czysto, ¿e tak powiem, sportowy. I tutaj jest
rozbie¿noœæ, ¿e tak powiem, pojêæ.

Gdy idzie o tych trenerów i nauczycieli, to mnie
siê wydaje, ¿e ka¿dy trener, dobry trener by³by na
pewno dobrym nauczycielem wychowania fizycz-
nego. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale kiedy
powstawa³y akademie wychowania fizycznego,
wy¿sze szko³y wychowania fizycznego czy szko³y
nauczycielskie o profilu wychowanie fizyczne, to
zapotrzebowanie na nauczycieli wychowania fizy-
cznego by³o olbrzymie, i swego czasu w tym kie-
runku poszed³ ustawodawca, traktuj¹c jednak to
tak, ¿e kierunek trenerski istnia³ niejako na ubo-
czu, by³ te¿ kierunkiem trochê wy¿ej stoj¹cym, bo
stawiano tam wy¿sze wymagania, niemniej je-
dnak by³ taki w³aœnie troszeczkê inny.

Ja jestem zdania, ¿e rzeczywiœcie trenerów
mo¿na szkoliæ na ró¿ne sposoby. Osobiœcie jes-
tem zwolennikiem, aby ka¿dy nauczyciel wycho-
wania fizycznego i trener koñczy³ studia wy¿sze
z tytu³em magistra wychowania fizycznego, z ty-
tu³em trenera co najmniej drugiej klasy, a potem,
w miarê up³ywu czasu, zdobywa³ licencjê trenera
pierwszej klasy i klasy mistrzowskiej. Jest to
idealne rozwi¹zanie. Bo zapotrzebowanie na tre-
nerów jest, ale proszê mi wierzyæ, dzisiaj iloœæ mu-
si przejœæ zdecydowanie w jakoœæ. Co do tego nie
musimy siê przekonywaæ – patrzê tu przecie¿ na
wielu ludzi, którzy zwi¹zani s¹ z wy¿szymi uczel-
niami i maj¹ za sob¹ jakieœ przygody zwi¹zane ze
sportem akademickim. I chcia³bym przypomnieæ,
¿e swego czasu, za kadencji trenera Wagnera, by-
liœmy mistrzami œwiata, zdobywcami z³otych me-
dali olimpijskich w siatkówce, by³ to sport par ex-
cellence nauczycielski, a dzisiaj trenerem siat-

kówki jest argentyñski farmer. Na co dzieñ hoduje
konie w Argentynie, a w Polsce jest trenerem re-
prezentacji siatkówki.

(Senator Edmund Wittbrodt: A Benhacker?)
Tak ¿e ja bym po prostu… Chcia³bym zwróciæ

uwagê na to, ¿e my sami pope³niliœmy sporo b³ê-
dów. Oczywiœcie to nie jest, broñ Bo¿e, wina Sena-
tu czy ustawodawcy, bo taki klimat zosta³ wytwo-
rzony. Dlaczego tak siê sta³o, to ju¿ jest osobny te-
mat, nie na dyskusjê przy okazji debaty na temat
sportu.

(Senator Edmund Wittbrodt: Studia podyplo-
mowe dzienne.)

A, studia podyplomowe dzienne… Oczywiœcie,
¿e na rynek wesz³o wiele uczelni prywatnych, któ-
re poczu³y, ¿e mo¿liwoœæ kszta³cenia trenerów to
jest… mo¿e ¿y³a z³ota to jest za wielkie okreœlenie,
ale, powiedzmy sobie, Ÿród³o jakiegoœ tam docho-
du. I jeœli jest jakiekolwiek zapotrzebowanie, jeœli
znajdzie siê dziesiêciu chêtnych, którzy chc¹ zo-
staæ trenerami w jakiejœ ma³o popularnej dyscyp-
linie sportu, to oni gotowi s¹ taki kurs przeprowa-
dziæ. W mojej ocenie, i w tym kierunku zmierza
ustawa, i taka by³a nasza dyskusja na posiedze-
niu podkomisji, wymogiem jest kontrola progra-
mu tych kursów, wyk³adowców, którzy te kursy
przeprowadzaj¹, warunków, w jakich te kursy s¹
przeprowadzane itd. po to, ¿eby to nie by³a ma-
sówka. Ta masówka, powiedzmy sobie szczerze,
przysz³a z Zachodu, bo jeœli ktoœ w Niemczech gra³
w Bundeslidze w pi³kê no¿n¹, to ma ju¿ w prawie
75% tytu³ trenera, idzie na kurs i dostaje go b³ys-
kawicznie. Nasze wymogi czêsto by³y wy¿sze, eta-
py by³y trudniejsze ni¿ w wielu krajach Europy
Zachodniej, co powinno byæ powodem do dumy,
a nie do zmartwienia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Proszê bardzo, pan senator… a nie, przepra-

szam bardzo.
Pan senator Muchacki, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Senatorze, czy móg³by pan króciutko po-

wiedzieæ nam, na czym ma polegaæ kontrola mini-
stra sportu w polskich zwi¹zkach sportowych?

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Senatorze, pytanie jest z gatunku bardzo

trudnych, wywo³uje u mnie uœmiech na twarzy,
dlatego ¿e wszystko zale¿y od tego, jaki to jest
zwi¹zek. Proszê mi wierzyæ, ¿e ja niezale¿nie od te-
go, ¿e jestem senatorem pierwsz¹ kadencjê, przez
wiele lat pe³ni³em ró¿ne funkcje w Polskim Zwi¹z-
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ku Pi³ki No¿nej i nale¿a³em do tej grupy, któr¹
okreœlano jako grupê leœnych dziadków, grupê po-
w¹zkowsk¹ itd., itd. Te¿ prze¿y³em parê, ¿e tak po-
wiem, kontroli zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ okreœlo-
nego ministra sportu. Nie chcê oceniaæ trafnoœci
czy te¿ nietrafnoœci tego, nie chcê przechodziæ do
merytorycznej strony sprawy, tylko chcia³bym
zwróciæ uwagê na pewien szczegó³. Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej, niezale¿nie od tego, ¿e podlega mini-
strowi sportu, jest cz³onkiem Europejskiej Unii
Pi³karskiej i jest cz³onkiem FIFA. Te instytucje za-
strzegaj¹ sobie, aby w zwi¹zkach panowa³a daleko
id¹ca autonomia, aby œwiat polityki, z ca³ym sza-
cunkiem dla niego, bo do niego nale¿ymy, nie
wchodzi³ ze swoimi kompetencjami do tych zwi¹z-
ków. To jest Ÿród³em wielu nieporozumieñ. Opinii
publicznej, ministrowi wydaje siê, ¿e zwi¹zek Ÿle
pracuje, a de facto zwi¹zek pracuje autonomicz-
nie, bo wybory zosta³y przeprowadzone demokra-
tycznie. Przypomnê tylko, ¿e Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej ma tyle zwi¹zków okrêgowych, ile jest woje-
wództw, i ka¿dy okrêg, w zale¿noœci od liczby
cz³onków, posiada do piêciu g³osów, kluby ekstra-
klasy, typu Legia, Wis³a maj¹ po trzy g³osy, kluby
pierwszej ligi – po dwa, œrodowisko trenerskie – tyl-
ko jeden g³os, œrodowisko sêdziów pi³karskich – je-
den g³os. W sumie to daje liczbê od stu dwudziestu
do stu piêædziesiêciu uprawnionych do dokonywa-
nia wyboru cz³onków przyje¿d¿aj¹cych na zjazd
i wybieraj¹cych demokratycznie prezesa zwi¹zku,
który wed³ug najnowszego zapisu nie mo¿e pe³niæ
tej funkcji przez wiêcej ni¿ dwie kadencje. Pytanie,
czy to jest dobrze, czy Ÿle. Z jednej strony dobrze,
bo jest jakaœ rotacja, ale z drugiej strony, jeœli pre-
zes jest cz³onkiem UEFA i ma tam okreœlon¹ pozy-
cjê, to wymiana tych twarzy co osiem lat nie daje,
¿e tak powiem, ¿adnych przywilejów.

Pozwolicie pañstwo, ¿e ja zrobiê pewn¹ dygre-
sjê. Zada³em sobie pytanie o najbardziej rozpo-
znawalne na œwiecie twarze czy licz¹ce siê posta-
cie. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w czo³ówce, na pier-
wszych miejscach s¹ prezydent USA, prezydent
Rosji, Ojciec Œwiêty, przewodnicz¹cy ONZ, ale
pi¹ty jest Sepp Blatter, szef FIFA, œwiatowej fede-
racji pi³karskiej, który wszêdzie jest witany jak
wielki m¹¿ stanu, który decyduje o tym, gdzie od-
bywaj¹ siê mistrzostwa œwiata, który ma niesa-
mowit¹ sferê wp³ywów, a cz³owiek ten swoj¹ fun-
kcjê sekretarza generalnego i szefa FIFA pe³ni ju¿
trzydzieœci lat. Takim osi¹gniêciem mo¿e siê po-
chwaliæ niewielu polityków w œwiecie, chyba Fidel
Castro i szef Libii Kadafi. To oczywiœcie nie jest po-
wód do jakiejœ dumy, ale po prostu tak to wygl¹da.

Wracaj¹c jeszcze do pytania, powiem, ¿e oczywi-
œcie minister ma do tego prawo, tylko musi to
wszystko robiæ w bia³ych rêkawiczkach, ¿eby po
prostu nie wejœæ w konflikt z UEFA czy z FIFA. To,
¿e Euro 2012 jest organizowane przez Polskê

i Ukrainê, to jest zas³uga, z ca³ym szacunkiem, nie
polityków, ale prezesa PZPN i prezesa Ukraiñskie-
go Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Dopiero potem ruszy³a
ca³a wielka machina i dopiero w trakcie za³atwia-
nia wielu spraw zarówno nasza strona rz¹dowa czy
minister sportu, ju¿ któryœ z kolei, jak i UEFA prze-
konali siê, ¿e ta wspó³praca mo¿e siê dobrze uk³a-
daæ. Przypomnê tylko, ¿e w styczniu tego roku…
przepraszam, w grudniu ubieg³ego roku, odby³o
siê losowanie grup eliminacyjnych i premier na-
szego rz¹du, szef Platformy Obywatelskiej Donald
Tusk przemawia³ z Sali Kongresowej do pó³tora mi-
liarda ludzi. Jako polityk drugi raz ju¿ nie bêdzie
mia³ takiego audytorium, ale wtedy jako polityk
dziêki Polskiemu Zwi¹zkowi Pi³ki No¿nej móg³ za-
istnieæ przed tak szerokim audytorium. To s¹ ubo-
czne korzyœci zwi¹zane z dobr¹ wspó³prac¹ mini-
stra sportu z polskimi zwi¹zkami sportowymi.

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

Senator Józef Bergier:
Panie Senatorze, nale¿ê do tych osób, które uwa-

¿aj¹, ¿e jedne z wiêkszych rezerw w sporcie wyczy-
nowym w naszym kraju to s¹ rezerwy w kszta³ceniu
kadr trenerskich. W ustawie s¹ zapisy dosyæ precy-
zyjnie okreœlaj¹ce wymogi dotycz¹ce kszta³cenia
trenerów. Czy móg³by pan senator, wybitny trener,
odnieœæ siê do tych zapisów? Czy one s¹ bliskie pa-
nu senatorowi, czy faktycznie mog³yby zweryfiko-
waæ tezê, któr¹ przedstawi³em w pierwszej czêœci
swego pytania? Dziêkujê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e idealnym rozwi¹za-

niem by³oby, aby ka¿dy trener koñczy³ studia wy-
¿sze o profilu wychowanie fizyczne i sport albo,
z pominiêciem wychowania fizycznego, akademiê
sportow¹. Ale nasi zawodnicy… Do tego do-
da³bym, ¿e nie da siê ukryæ, i¿ aby byæ dobrym tre-
nerem, trzeba mieæ olbrzymie doœwiadczenie za-
wodowe. My wczoraj, zbulwersowani postaw¹ na-
szej reprezentacji, prze¿yliœmy spektakl negaty-
wny. Ale jeœli ktoœ gra³ w takim meczu… Proszê mi
wierzyæ, ¿e nawet sto godzin wyk³adów nie zast¹pi
doœwiadczenia wynikaj¹cego z uczestnictwa w ta-
kim meczu i bycia na takim boisku, z odbioru psy-
chicznego, ale i w zakresie taktyki tego wszystkie-
go, co mia³o miejsce przed tym meczem, w trakcie
meczu i po nim. To jest olbrzymi kapita³ przema-
wiaj¹cy za przysz³ymi trenerami, którzy w prze-
sz³oœci byli wielkimi sportowcami.

Ja jestem wielkim zwolennikiem w³aœnie stu-
diów stacjonarnych, ale zdajê sobie sprawê z tego,
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¿e trzeba te¿ szkoliæ w ramach drugiej œcie¿ki, tro-
chê – mo¿na u¿yæ takiego okreœlenia – przyspieszo-
nej, a wiêc ró¿nego rodzaju kursów, i przed tym te¿
nie mo¿na uciec i nale¿y to respektowaæ. Jednak
wydaje mi siê, i¿ niesamowicie wa¿n¹ rolê powi-
nien odegraæ minister sportu, który nadzoruje po-
ziom tych kursów, nadzoruje sk³ad kadry wyk³a-
dowców, którzy je przeprowadzaj¹, nadzoruje rów-
nie¿ to, kto do tego kursu zostanie dopuszczony.
Proszê pañstwa, czy mo¿na uczyæ kogoœ jazdy na
nartach, nie je¿d¿¹c na nartach? Jest to niemo¿li-
we, ktoœ taki wyjdzie na stok na nartach i siê zabi-
je. A w pi³ce no¿nej jest tak, ¿e mo¿na w minimal-
nym stopniu umieæ kopn¹æ pi³kê, nie byæ nigdy za-
wodnikiem, a ukoñczyæ kurs trenerski. Dla mnie
to jest nie do przyjêcia, a taka mo¿liwoœæ istnieje.

St¹d te wymogi. I uwa¿am, ¿e im bêd¹ one wy¿-
sze, tym, Panie Profesorze, Panie Senatorze, lepiej.
Pan te¿ ma olbrzymie doœwiadczenie jako pedagog
akademicki, niejeden kurs pan prowadzi³ i myœlê,
¿e pan podziela mój pogl¹d. Ja bym do tego doda³
jeszcze jedno. Jeœli zawodnik w trakcie kariery
koñczy kurs trenerski, to mo¿e byæ tylko m¹drzej-
szym zawodnikiem, mo¿e byæ zawodnikiem, który
jest partnerem dla trenera, mo¿e byæ zawodni-
kiem, który lepiej rozumie intencje trenera, który
po prostu lepiej i m¹drzej gra. Im szybciej to zrobi,
tym lepiej. Ja jestem wyk³adowc¹ i wiem, ¿e czêsto
kursy zaczynaj¹ ludzie, którzy maj¹ czterdzieœci
piêæ, prawie piêædziesi¹t lat. A ja, powiem nie-
skromnie, w wieku czterdziestu lat wraca³em
z trzecim miejscem na mistrzostwach œwiata, zaœ
tytu³ trenera drugiej klasy dosta³em w wieku dwu-
dziestu trzech lat. Koñczy³em studia stacjonarne
tutaj na AWF, co by³o przedmiotem mojej dumy,
a drugim moim fakultetem by³a gra w Legii obok
takich pi³karzy jak Brychcy, WoŸniak, Strzykalski,
Zientara i jeszcze paru innych. Krótko mówi¹c,
rzeczywiœcie bardzo mocno pochylamy siê nad
kwalifikacjami zawodowymi trenerów i chcemy
zrobiæ wszystko, aby ta ustawa zmierza³a w kie-
runku jak najlepszego kszta³cenia trenerów. Nie
iloœæ nas interesuje, ale jakoœæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Konopka… Nie ma, uciek³.
Pan senator Meres. Te¿ nie ma.
Pan senator Szewiñski wobec tego.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie, Panie Senatorze. Czy nie uwa-

¿a pan, ¿e akademie wychowania fizycznego jako

macierze olimpijczyków, macierze medalistów
olimpijskich – jak wiemy akademicy nale¿¹cy do
zwi¹zków sportowych, które wystêpuj¹ na akade-
miach wychowania fizycznego, zdobywaj¹ wiêcej
ni¿ 80–90% medali na olimpiadach – powinny
podlegaæ Ministerstwu Sportu i Turystyki? Bo tak
obecnie nie jest. Dziêkujê.

Senator Antoni Piechniczek:
Bardzo trafne i zasadne pytanie. Ja te¿ ten te-

mat wielokrotnie rozgryza³em, pyta³em autoryte-
ty o zdanie w tej sprawie. Niektórzy twierdz¹, ¿e
gdyby przenieœæ te akademie pod jurysdykcjê mi-
nistra sportu, to za tym musia³yby te¿ pójœæ odpo-
wiednie przesuniêcia finansowe. A minister spor-
tu nie mia³by na te uczelnie tylu pieniêdzy, ile mo-
g¹ one dostaæ, kiedy podlegaj¹ ministerstwu
szkolnictwa wy¿szego. St¹d tutaj pewien dy-
sonans. Tytu³em eksperymentu mo¿na by wyty-
powaæ jedn¹ uczelniê – strzelam, taka najbli¿sza
nam to Akademia Wychowania Fizycznego imie-
nia Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, Marymon-
cka 34 – i proszê bardzo, zapewnijmy jej wszystko.
Œwiêtej pamiêci by³y minister sportu, pan Stefan
Paszczyk, mia³ taki zamys³, aby utworzyæ elitarn¹
szko³ê trenersk¹. Ale tworzenie czegoœ od pod-
staw to s¹ olbrzymie koszty, to jest d³ugotrwa³y
proces, to jest kwestia czasu i finansów, w zwi¹z-
ku z tym lepiej by³oby wykorzystaæ jedn¹ z ju¿ ist-
niej¹cych, przerzuciæ tam odpowiednie œrodki,
przerzuciæ kadrê naukow¹ albo zapewniæ dostêp
kadrze naukowej do pracy na tej uczelni i tak¹
uczelniê otworzyæ. Uwa¿am, ¿e by³oby to bardzo
zasadne. Mog³aby ona staæ siê, dla przyk³adu,
swego rodzaju zak³adem badawczym, pracu-
j¹cym na przysz³oœæ. Nie wierzê, aby ktokolwiek
przeprowadza³ badania z zakresu biomechaniki,
biochemii na takim genialnym zawodniku, jakim
jest Adam Ma³ysz. A chcia³oby siê, aby Adam Ma-
³ysz by³ prowadzony w sposób naukowy od dziec-
ka do finiszu swojej kariery. Waga, si³a odbicia,
wydolnoœæ, koordynacja ruchowa, refleks, si³a
bodŸców, jakie na niego oddzia³uj¹ – temat jest
nieprawdopodobnie bogaty.

¯eby jeszcze przybli¿yæ sytuacjê, powiem tak.
Reprezentacja trenera Smudy gra³a teraz trzy me-
cze. Takim systemem bêdzie gra³a za dwa lata
w mistrzostwach Europy – co trzy dni mecz. Ja
tylko przypomnê rezultaty – 0:0, 0:0, 0:6, czyli
trzy bramki, zero strzelonych, szeœæ straconych.
I co? I dla reprezentacji polskiej mistrzostwa Eu-
ropy w tym momencie siê koñcz¹. W tym momen-
cie koñczy siê te¿ zainteresowanie naszej wspa-
nia³ej spo³ecznoœci, w tym momencie koñczy siê
zainteresowanie mediów i zaczyna siê totalna na-
gonka. Zamiast wielkiego œwiêta pi³ki no¿nej, za-
czyna siê pogrzeb. A wszystko to mog³oby byæ
przygotowane w sposób naukowy przez tego ro-
dzaju uczelniê, o jak¹ zapyta³ kolega Szewiñski.

57. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2010 r.
140 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie

(senator A. Piechniczek)



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja wrócê do sprawy kontroli.

Z wypowiedzi pañskiej wynika³o, ¿e to w jakiœ spo-
sób nie odpowiada rzeczywistoœci. Ja nie mam na
myœli akurat UEFA czy FIFA, ale s¹ jakby statuty
wewnêtrzne, wed³ug których to funkcjonuje. Na
czym polega³aby ta kontrola w bia³ych rêkawicz-
kach? Bo rozumiem, ¿e wystêpuje tu jakaœ nieró-
wnowaga. Dziêkujê.

Senator Antoni Piechniczek:
Otó¿, Szanowny Panie, oczywiœcie, ¿e nastê-

puje coœ takiego, co siê nazywa: kontrola postê-
powania zwi¹zku sportowego zgodnie ze statu-
tem. Ale jeœli za tym kryje siê dzia³anie prywat-
nych mediów telewizyjnych, które oddzia³uj¹ tak
czy inaczej na ministra i ludzi wokó³ niego po to,
aby wygraæ przetarg na prawa telewizyjne… Pol-
ski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej sprzeda prawa telewi-
zyjne na lat dziesiêæ za 100 milionów euro – to
wychodzi 10 milionów euro w skali roku. Proszê
mi pokazaæ drugie stowarzyszenie dzia³aj¹ce
w naszym kraju, które ma taki dochód. I tu tkwi,
wie pan, sedno: za tym nie kry³a siê merytorycz-
na kontrola zmierzaj¹ca do poprawy dzia³alno-
œci, tylko za tym skry³a siê prosta sprawa – zmia-
na ekipy rz¹dz¹cej. Maj¹ przyjœæ inni ludzie, ma
przyjœæ inna ekipa i ma to inaczej pouk³adaæ.
A poniewa¿ ludzie, którzy dzia³aj¹ w pi³ce no¿nej,
znaj¹ to od lat i wyczuwaj¹ to przez skórê, to mu-
sia³o siê to wszystko skoñczyæ tak, jak siê skoñ-
czy³o. Proszê mi wierzyæ. Pan jest m³odym sena-
torem, jeœli pan bêdzie senatorem w nastêpnej
kadencji, to pan prze¿yje kolejn¹ tak¹, ¿e tak po-
wiem, woltê i jak siê spotkamy za parê lat, to pan
powie: panie Antku, mia³ pan wtedy absolutn¹
racjê.

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

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan w swoim sprawozdaniu

powiedzia³, ¿e tytu³ zawodowy trenera drugiej,
przynajmniej drugiej klasy otrzymuje osoba, któ-

ra ukoñczy kurs b¹dŸ ukoñczy akademiê wycho-
wania fizycznego.

(Senator Antoni Piechniczek: Tak.)
Myœlê, ¿e chodzi o wydzia³ typowo trenerski,

nie tylko o ukoñczenie akademii wychowania fi-
zycznego.

Senator Antoni Piechniczek:
Oczywiœcie, chodzi o specjalizacjê.
(Senator Marek Konopka: O specjalizacjê.)
Tak, tak.
(Senator Marek Konopka: Dobrze, to chcia³em

wiedzieæ. Dziêkujê bardzo.)

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Marzê o tym, ¿eby zadaæ kilka pytañ.
Panie Senatorze, Panie Trenerze, ja mam kilka

pytañ. Z zainteresowaniem ws³uchujê siê w to, co
pan mówi. To zawsze jest wielka uczta.

Pytania s¹ takie. Ja jestem obecny w ró¿nych
œrodowiskach i nawet nie umia³bym powtórzyæ,
co mówi siê o autorach tej ustawy, a tak¿e o tej
ustawie, w niektórych z nich. A jak w œrodowis-
kach, w których pan jest obecny, a wiêc i uczelni
wy¿szych, i trenerów, i zwi¹zków sportowych,
i sportowców, ta ustawa jest odbierana? Czy ona
w ogóle ma dla nich jakieœ znaczenie, czy po pro-
stu jest tak, ¿e mówi¹: uchwal¹, to niech sobie bê-
dzie. Jak zdaniem pana trenera wp³ynie ona na
upowszechnienie tak zwanej kultury fizycznej
w spo³eczeñstwie? Czy dalej bêdzie 5%, 7% czy
10% ludzi, którzy siê ruszaj¹, czy mo¿e w wyniku
tych zapisów bêdzie jakaœ zmiana?

Jest taki bardzo ciekawy artyku³, art. 3 ust. 2,
ustawy, który mówi, ¿e klub sportowy bêdzie
dzia³a³ wy³¹cznie jako osoba prawna. Obecnie
mo¿e go za³o¿yæ cz³owiek, osoba fizyczna prowa-
dz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ile, wed³ug wie-
dzy pana senatora, klubów zniknie? Czy wszyst-
kie siê przekszta³c¹?

I jeszcze jakby poza protoko³em, ale zapytam,
bo to te¿ jest wa¿ne. Czy uwa¿a pan, ¿e takie me-
cze jak wczorajszy s¹ potrzebne? Bo krytykujemy
teraz bardzo trenera Smudê, na dru¿ynie bêd¹ siê
teraz ogniskowa³y wszystkie nieszczêœcia. A tak
jak tego, gdy postawiono Sosnowskiego wobec
Kliczki, tak ja bym nie bardzo chcia³ takie mecze
ogl¹daæ. Wydaje mi siê, ¿e oni jeszcze bez przygo-
towania trafili na znakomit¹ dru¿ynê, która ju¿
by³a na tym finalnym etapie. Czy potrzebne s¹ ta-
kie mecze i czy one nie wzbudzaj¹ nadmiernych
emocji? Czy bêd¹ takie w przysz³oœci? Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator Andrzej Person: Jakich emocji?)
(Rozmowy na sali)

Senator Antoni Piechniczek:
Szanowny Panie Senatorze! Drogi Stasiu!
Ja myœlê, ¿e ustawa powinna byæ odebrana po-

zytywnie, bo minê³o parê lat od poprzednich
ustaw, wokó³ sportu wydarzy³o siê wiele rzeczy
dobrych i z³ych, by³y sukcesy olimpijskie, by³y po-
ra¿ki, by³y sprawy afer korupcyjnych w Polskim
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, wiele mówiono, pisano itd.
Wszystko to, co zmierza ku normalizacji pewnych
spraw, u³atwieniu pewnych spraw, jest czymœ
cennym. Uwa¿am, ¿e ta ustawa nie zadowoli
wszystkich, ale bêdzie mia³a dobry odbiór.

Ja bym jeszcze doda³, czego mnie trochê bra-
kuje w tej ustawie. Mianowicie w ¿adnym miejscu
nie ma takiego podkreœlenia, i¿ sport mo¿e byæ ta-
k¹ dziedzin¹, która napêdza ekonomiê. Proszê
zwróciæ uwagê, ile na sporcie mo¿na zarobiæ – nie
tylko dziêki spektaklowi, nie tylko dziêki sprzeda-
¿y zawodników i nabijaniu kieszeni tych¿e zawo-
dników. Sport mo¿e zapewniaæ mnóstwo miejsc
pracy, sport mo¿e dawaæ wrêcz nieograniczone
mo¿liwoœci rozwoju. Ja dam taki przyk³ad.
Wszyscy jesteœmy mniej wiêcej z tego samego po-
kolenia, no, trochê siê odm³adzam. Pamiêtam, ¿e
kiedy by³em studentem AWF, to czyta³em namiêt-
nie „Politykê”, prowadzon¹ przez œwiêtej pamiêci
pana Rakowskiego. I pamiêtam, ¿e „Polityka” dru-
kowa³a tak¹ ankietê: co przywo¿¹ fachowcy, któ-
rzy wyje¿d¿aj¹ w ramach delegacji na Zachód, co
jest najczêœciej przywo¿onym towarem? Otó¿ na
pierwszym miejscu znalaz³a siê elektronika, a na
drugim miejscu – wyroby firmy Adidas. I w³aœnie
do tego zmierzam. My jesteœmy czterdziestomilio-
nowym narodem. Proszê mi powiedzieæ: co my
wytwarzamy z dziedziny sportu? Prawie wszystko
kupujemy, coœ tam wytwarzamy, ale naprawdê
niewiele. Budujemy Orliki, ale ju¿ sztuczna trawa
nie jest naszej produkcji. Nawet bramki, te alumi-
niowe bramki, s¹ produkcji niemieckiej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Uni-
hokej. My produkujemy…)

(G³os z sali: A pi³ki?)
Pi³ki? To zale¿y, jakie pi³ki, mo¿na produkowaæ

takie czy inne. Czterdziestomilionowy naród roz-
kochany w narciarstwie alpejskim, wszyscy je¿-
d¿¹ na narty nie tylko do Zakopanego, ale i w Alpy
– i nie ma ani jednej wytwórni nart. Ja nie twier-
dz¹, ¿e te narty mia³yby pokonaæ wyroby Rossig-
nola czy Atomica, ale co stoi na przeszkodzie, ¿e-
byœmy mieli u nas, na ich licencji, fabrykê; nasza
produkcja, nasz materia³, nasze wykonanie i na-
sza dystrybucja. I takie przyk³ady mo¿na mno¿yæ.

Oczywiœcie jest to mój pogl¹d, który nie musi byæ
powszechnie popierany. Ale ja widzê w sporcie
wrêcz nieograniczone mo¿liwoœci.

A teraz poka¿ê, jak na sporcie próbuje siê zaro-
biæ. Powiedzmy, ¿e zaproszê senatorów do swojej
miejscowoœci, tam, gdzie mieszkam, czyli do Wis-
³y, i zorganizujê mecz: senatorowie przeciwko
grupie Adama Ma³ysza. Poznamy bli¿ej Adama,
poznamy jego œrodowisko. Pójdê jako trener na
boisko trawiaste, zobaczê, jak wygl¹da trawnik.
Myœlê: trzeba by to skosiæ, bo senatorowie musz¹
graæ w dobrych warunkach, musz¹ mieæ boisko
jak Wembley. Biorê dwóch facetów spod budki
z piwem i mówiê: s³uchaj, stary, chodŸ no tutaj, tu
jest moja kosiarka, moje paliwo, ty masz tylko to
skosiæ. I ja dajê temu facetowi 200 z³, a drugie
200 z³ oddajê ministerstwu skarbu. Czyli jaki jest
z tego wniosek? Albo muszê oszukaæ i nic nie daæ
ministerstwu skarbu, albo tego cz³owieka nie za-
trudniæ i bêdziemy grali w trawie po kolana. To
tylko taki drobny przyk³ad. Stasiu Bisztyga przez
delikatnoœæ nie zapyta³… Ale zapytalibyœcie pana
Cupia³a, który jest prezesem Wis³y. On w tym klu-
bie utopi³ ju¿ 80 milionów z³ swoich prywatnych
pieniêdzy.

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo…
(G³os z sali: W³aœnie dzwoni!)
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: A to Lato.)
To jest szybkoœæ, co?
No wiêc on by powiedzia³, gdzie tkwi¹ te rezer-

wy i co trzeba zrobiæ, jakie ustawy trzeba wprowa-
dziæ, ¿eby pomóc sportowi. Dziêki Andrzejowi
Szewiñskiemu mog³em zadaæ sobie trud przeœle-
dzenia – to raczej by³a przyjemnoœæ – wszystkich
wyst¹pieñ poselskich dotycz¹cych tej ustawy.
Dyskusja by³a naprawdê bardzo ciekawa. I wiele
by³o takich propozycji pos³ów – nie powiem, z ja-
kiej opcji – którzy mówili, ¿e mo¿na by obni¿yæ op-
rocentowanie na to, na to, na to czy na to. By³oby
to przeznaczone na sport i dawa³oby temu sporto-
wi zastrzyk gotówki. Bo proszê mi wierzyæ: ustawa
ustaw¹, ale jeœli za tym nie pójd¹ pewne œrodki fi-
nansowe, to z tego nic nie bêdzie. Powiedzmy, ¿e
jestem prezydentem Zabrza. Jeœli mam problem
z powodzi¹ w Bielszowicach, jeœli mam problem
z drogami, z obs³ug¹ medyczn¹, ze szkolnictwem,
to jak mam daæ pieni¹dze na Górnika Zabrze? Je-
œli dam na Górnika Zabrze, to mnie na taczkach
z miasta wywioz¹. £atwo powiedzieæ: niech sobie
samorz¹d z tym radzi. Ale jak w œlad za tym nie
pójdzie pewne wsparcie finansowe, to nic z tego
nie bêdzie, bêdzie ustawa dla samej ustawy. Mo¿e
na szczeblu gminy – to jest 10 tysiêcy, 15 tysiêcy,
50 tysiêcy – one siê znajd¹, ale potrzeby sportu
wyczynowego… To jest oczywiœcie bardzo trudna
sprawa.

Czy kluby zgin¹, Stasiu? Nie, nie zgin¹, myœlê,
¿e z tym damy sobie radê. Bêdziemy przestrzegali
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tego, aby te kluby mia³y jak najlepsze warunki
rozwoju. Przy tym ja bym doda³, ¿e wszêdzie wszy-
stko zaczyna siê od ludzi. Wielka Wis³a jest wtedy,
kiedy jest wielki prezes i wielki trener. Wielka Le-
gia – to by³ Potorejko i Vejvoda. Wielki Górnik Za-
brze – to by³… to by³…

(Senator Andrzej Person: Eryk Wyra.)
…Eryk Wyra. Brawo! I Karol Czaj. Przyk³ady

móg³bym mno¿yæ. Dziêkujê, Andrzej.
A teraz co do pytania o mecz. Otó¿ widzisz, Sta-

siu, ja wychodzê z takiego za³o¿enia, ¿e jak siê
uczyæ, to od lepszych od siebie. I jeœli nie mam ar-
gumentów, to muszê zagraæ m¹drzej. Gdyby mnie
przysz³o walczyæ z Tysonem, tobym stan¹³ w na-
ro¿niku, skry³ siê za podwójn¹ gard¹ i liczy³ ka¿d¹
sekundê, w której jeszcze sta³bym na nogach. Ale
z chwil¹, kiedy wyjdê na œrodek ringu, to jedno
uderzenie i jestem poza ringiem. I to samo dotyczy
sposobu gry. Nie mo¿na iœæ na wymianê ciosu
z takim przeciwnikiem. Nawet wielki Murinho nie
ba³ siê zagraæ defensywnie z Interem. Ja bym te¿,
jak to siê okreœla w ¿argonie, autobusem wjecha³
na pole karne i zamurowa³. A potem liczy³bym
czas i patrzy³ na zegarek. Tak ¿e ka¿da lekcja jest
dobra. Ka¿da lekcja jest dobra, a lekcja pokory –
szczególnie dobra.

(Senator Edmund Wittbrodt: Trzeba zmieniæ
trenera.)

Nie, nie, nie.

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

Senator Maciej Grubski:
Panie Senatorze, pan delikatnie poruszy³ spra-

wê samorz¹dów i ewentualnych problemów
zwi¹zanych z tym, ¿e byæ mo¿e w samorz¹dach
nie bêdzie œrodków. Ale otwieranie siê tej ustawy
na samorz¹dy oceniam doœæ pozytywnie. Czy rów-
nie¿ pan senator widzi tu pewne pozytywy? I w ja-
kim kierunku samorz¹dy tak naprawdê powinny
pod¹¿aæ, jeœli chodzi o… To jest opisane w usta-
wie. Jakie inicjatywy w³asne, jakie dzia³ania po-
winny byæ przeprowadzone na poziomie ró¿nych
samorz¹dów, aby promowaæ przede wszystkim
ten sport u podstaw? Bo my mówimy tu o du¿ym
sporcie ligowym, profesjonalnym, ale chodzi o ten
najwa¿niejszy, który tak naprawdê najlepiej dzia-
³a na zdrowie, na samopoczucie obywatela.

Senator Antoni Piechniczek:
Dla mnie osobiœcie wszystko zaczyna siê od

szko³y. Dyskutowaliœmy tutaj na temat przemocy

w rodzinie, wiele by³o rozgor¹czkowanych g³ów,
wiele trafnych i mniej trafnych uwag. I mnie siê
wydaje, ¿e w tym kierunku to powinno pójœæ.
Przede wszystkim musz¹ byæ dofinansowane
szko³y, rozwiniête w sensie sportowym, musi po-
wstaæ wiêcej szkó³ mistrzostwa sportowego, szkó³
sportowych, klas sportowych itd., które wci¹gaj¹
w sport nie tylko uczniów z tej szko³y, ale rodzi-
ców, otoczenie, œrodowisko. Motywacj¹ dla takie-
go ch³opaka jest nie tylko to, ¿e on oczyma wyob-
raŸni widzi siebie jako Messiego na stadionach
w Barcelonie czy Madrycie. On musi mieæ te¿ coœ,
co siê nazywa motywacj¹ zewnêtrzn¹, a wiêc cho-
dzi o oddzia³ywanie œrodowiska, kolegów, przyja-
ció³, rodziny, nauczycieli itd. I doda³bym tutaj je-
szcze jedn¹ rzecz, która ucieka nam wszystkim
z pola widzenia. Chodzi o olbrzymie oddzia³ywa-
nie mediów, które w naszych warunkach niestety
odgrywaj¹ bardzo negatywn¹ rolê. Media s¹ zde-
cydowane na nie. Media wol¹ jednego bandziora
ni¿ stu uczciwych.

(Senator Stanis³aw Kogut: Brawo!)
I podobnie ma siê to w sporcie. A tutaj tkwi¹

nieprawdopodobne rezerwy. Pañstwo pamiêtacie,
¿e wychowaliœcie siê na „Przegl¹dzie Sportowym”,
na „Sporcie” czy na krakowskim „Tempie”. A pro-
szê mi wskazaæ dzisiaj audycjê – kolega Person
o tym piêknie pisa³ – czy jakieœ problemowe arty-
ku³y, które dotycz¹ przekroju ¿ycia jakiegoœ spor-
towca, który mia³ jakieœ tam zawirowania, naj-
pierw mu nie wysz³o, potem mu wysz³o itd., itd.
Dzisiaj tego nie ma. Sukces, kasa, kogoœ kupuje
Barcelona, kogoœ z naszych kupuje Panathinai-
kos – na nieszczêœcie Barcelona nigdy nie kupo-
wa³a i nie kupi – ale ca³y czas mowa jest tylko o tej
stronie materialnej, a nic siê nie mówi o tej stro-
nie, która dzia³a pozytywnie na wyobraŸniê ludzi.
I tutaj widzê olbrzymie wrêcz rezerwy, które sa-
morz¹dy mog¹ wykorzystaæ. Nie wiem, jak one
mog³yby to zrobiæ od strony czysto praktycznej,
na tyle samorz¹dowcem nie jestem, ale myœlê, ¿e
warunki s¹ tu naprawdê, naprawdê bardzo do-
bre.

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

Senator Piotr Gruszczyñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja mam pytanie odnosz¹ce siê

do ¿eglarstwa. Mnie interesuje, czy na posiedze-
niu komisji by³a rozmowa na temat tego, ¿eby
szkolenia oraz wydawanie licencji w tym w³aœnie
sporcie, a w ustawie jest zapisane, ¿e mo¿e to pro-
wadziæ tylko i wy³¹cznie polski zwi¹zek sporto-
wy… Czy nie nale¿a³oby tego rozszerzyæ o organi-
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zacje do tego uprawnione wskazane przez w³aœci-
wego ministra? Czy by³a taka dyskusja? W Sejmie
wywo³a³o to spore emocje i – moim zdaniem – Ÿle
siê sta³o, ¿e takiego zapisu nie ma, bo go rzeczywi-
œcie nie ma. Czy u nas na posiedzeniu komisji by-
³a debata na ten temat?

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Senatorze, by³a debata, ale ona dotyczy³a

trochê innej sprawy, oczywiœcie ¿eglarstwa i przy-
znawania uprawnieñ ¿eglarskich typu sternik,
¿eglarz itd., dotyczy³a jednak zapisu mówi¹cego,
¿e jeœli ktoœ nie ukoñczy³ dwudziestego szóstego
roku ¿ycia, to wszystkie œwiadczenia zwi¹zane
z tymi uprawnieniami powinien mieæ zredukowa-
ne o 70%. Inaczej mówi¹c, jeœli za kartê ¿eglarza,
któr¹ wydaje siê raz na ca³e ¿ycie i która jest swe-
go rodzaju prawem jazdy, tyle ¿e obowi¹zuj¹cym
na wodzie, ten m³ody cz³owiek zamiast zap³aciæ
25 z³, ma zap³aciæ 15 z³, to byæ mo¿e dla niego jest
to dziesiêcioz³otowa oszczêdnoœæ, ale przedstawi-
ciele zwi¹zku ¿eglarskiego mówili: dla nas jest to
sprawa egzystencji, bo my wydajemy tysi¹ce ta-
kich uprawnieñ i dla nas ta zni¿ka jest, powie-
dzmy sobie, równoznaczna z du¿¹ pora¿k¹ finan-
sow¹ itd., itd.

Jeœli chodzi o te sprawy, o które kolega jeszcze
pyta³, to oczywiœcie bêd¹ one przedmiotem naszej
debaty nad poprawkami przed podjêciem koñco-
wej decyzji.

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

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa pytania. Mam kontakty z dzia³a-

czami klubów sportowych, szczególnie siatkar-
skich. Tam by³ pewien problem. Z art. 38 wynika,
i¿ zawodnik uczestnicz¹cy we wspó³zawodnictwie
sportowym organizowanym przez zwi¹zek sporto-
wy bêdzie ubezpieczony od nastêpstw nieszczêœli-
wych wypadków.

Czy pan senator sprawozdawca nie uwa¿a, i¿
w ustawie powinny znaleŸæ siê zapisy, ¿e klub bê-
dzie w jakiœ sposób zabezpieczony i dostanie od-
szkodowanie, jak¹œ rekompensatê w przypadku
niezdolnoœci do gry zawodnika, który nabawi siê
kontuzji podczas treningów lub zawodów repre-
zentacji? Wszyscy wiemy, ¿e kluby podpisuj¹ z za-
wodnikami kontrakty, wydaj¹ miliony z³otych.
I teraz jest taka kwestia: gdy ten zawodnik jest re-
prezentantem Polski, jedzie na zawody i godnie

reprezentuje Polskê, a póŸniej przyje¿d¿a kontuz-
jowany, nie mo¿e graæ przez ca³y sezon… Czy nie
powinno to byæ okreœlone w tym akcie prawnym,
w tej ustawie?

I druga kwestia. Czy nie uwa¿a pan senator
sprawozdawca, selekcjoner, trener, i¿ w ustawie
powinny byæ zapisy zabezpieczaj¹ce œrodki finan-
sowe na premie dla pierwszych trenerów, tych,
którzy znajduj¹ te diamenty póŸniej szlifowane na
brylanty? Dzisiaj jest taka tendencja, ¿e trener na
przyk³ad reprezentacji juniorów jest rozliczany
z wyników osi¹ganych w juniorach i czêsto ci za-
wodnicy s¹ przetrenowani, maj¹ wiele kontuzji
i nie s¹ przygotowani do tego, aby optymalnie re-
prezentowaæ Polskê jako seniorzy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Pytanie jest rzeczywiœcie z gatunku g³êboko

siêgaj¹cych w praktykê sportow¹. Faktycznie ta-
kie sytuacje bardzo czêsto maj¹ miejsce. One do-
tycz¹ siatkówki, ale i wszystkich gier zespo³o-
wych. Podobne problemy maj¹ licz¹ce siê kluby
europejskie, które ju¿ wymienia³em, typu Real,
Manchester United itd. I oczywiœcie, ¿e kluby te
zaskar¿aj¹ swoje federacje narodowe do UEFA,
aby wyegzekwowaæ pewne œrodki w ramach od-
szkodowania za absencjê tego pi³karza, bo nie po
to p³ac¹ 50 milionów funtów, ¿eby ktoœ odniós³
kontuzjê na meczu reprezentacji i przez rok czy
pó³ roku nie gra³. Tak ¿e jest to sprawa regulowa-
na. Czy ona ju¿ jest definitywnie za³atwiona?
Myœlê, ¿e w trakcie najbli¿szych mistrzostw œwia-
ta, na przestrzeni najbli¿szego miesi¹ca bêdziemy
coœ takiego obserwowaæ i bêdziemy mogli wy-
ci¹gaæ wnioski, jak to zrobiæ u nas.

W Polskim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej jest takie nie-
pisane prawo, ¿e my, w zale¿noœci od ciê¿aru ga-
tunkowego kontuzji, bierzemy na siebie koszty
operacji tego pi³karza, jeœli to siê sta³o na meczu
reprezentacji, i to nie tylko pierwszej reprezenta-
cji, ale równie¿ reprezentacji m³odzie¿owych,
i oczywiœcie partycypujemy w kosztach leczenia
i ewentualnego, ¿e tak powiem, odszkodowania.

Jak to wygl¹da w siatkówce, trudno mi powie-
dzieæ, ale s¹dzê, ¿e ludzie, którzy kochaj¹ sport,
którzy siê na tym znaj¹, którzy czuj¹ ducha spor-
tu, powinni w tej materii ³atwo dojœæ do porozu-
mienia. I ¿a³ujê, ¿e – tak jak czyta³em w swoim wy-
st¹pieniu pierwotnym – brakuje tego rozdzia³u 6
mówi¹cego o trybunale arbitra¿owym przy Pol-
skim Komitecie Olimpijskim, który by³by dosko-
na³ym miejscem do regulowania tego rodzaju
spraw. Bo proszê sobie wyobraziæ, ¿e my to bê-
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dziemy robili na forum miêdzynarodowym czy
w Miêdzynarodowym Komitecie Olimpijskim
z siedzib¹ w Lozannie. To s¹ nieprawdopodobne
koszty, czas oczekiwania jest d³ugi, a koszty mog¹
przekroczyæ wartoœæ odszkodowania.

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

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Senatorze, przypomnia³o mi siê, jak pa-

rê miesiêcy temu byliœmy na benefisie dwóch wy-
bitnych sportowców: Mariana Kasprzyka i Zbi-
gniewa Pietrzykowskiego. Jeden, Pietrzykowski,
d¿entelmen ringu, a drugi, Kasprzyk, niesamo-
wity hahar, chuligan, ale dziêki temu sportowi
w tej chwili i jeden, i drugi s¹ honorowymi oby-
watelami Bielska-Bia³ej. Mówiê o tym w³aœnie
w tym kontekœcie, ¿e sport jednego wyprowadzi³
na wspania³ego boksera i d¿entelmena, a drugie-
go z menelstwa wyci¹gn¹³ do wspania³ego dal-
szego ¿ycia. W tej chwili obaj s¹ bardzo warto-
œciowymi ludŸmi.

Mnie chodzi o sprawê, któr¹ pan poruszy³, ale
która jak gdyby umknê³a. Mówi³ pan o Blatterze
i o kadencyjnoœci, o tym, ¿e u nas w tej chwili, zgo-
dnie z t¹ ustaw¹, s¹ dwie kadencje. Czy to jednak
nie jest zbyt daleka ingerencja? Mnie siê ten zapis
nie podoba. Rzeczywiœcie osiem lat to jest… Czy
powinno siê w to ingerowaæ? To jest tak, jak ja
bym dzisiaj w szpitalu powiedzia³, ¿e ordynatorem
chirurgii mo¿na byæ tylko dwie kadencje, a potem
ju¿ nie, ju¿ pan nie mo¿e byæ ordynatorem, tylko
bêdzie ktoœ inny, chocia¿ dalej jest pan najlep-
szym chirurgiem, najlepiej organizuje ten oddzia³.
Czy to nie jest trochê bez sensu? To jest pierwsza
sprawa.

I druga sprawa. Czy nie uwa¿a pan, ¿e nast¹pi-
³o zbyt du¿e rozdrobnienie zwi¹zków sportowych
w Polsce? Jest zwi¹zek snowboardu, ma byæ, nie
wiem, czy ju¿ nawet nie ma, zwi¹zek freestylein-
gu, jakiœ… Czy to takie rozdrobnienie w tych spor-
tach nie posz³o zbyt daleko? Bo to, co jest drobne,
jest te¿ s³abe. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Prawo, ¿e tak powiem, bycia polskim zwi¹z-

kiem sportowym, maj¹ tylko te zwi¹zki, które ma-

j¹ odniesienie do igrzysk olimpijskich. Sporty
olimpijskie maj¹ zezwolenie na to, aby w aspekcie
organizacyjnym nazywaæ siê polskimi zwi¹zkami
sportowymi. Jeœli nie partycypuj¹ w olimpiadzie,
to s¹ tylko jakimiœ tam zwi¹zkami sportowymi.
Ale zmierza siê do kumulacji. Dzisiaj nie ma Pol-
skiego Zwi¹zku Pi³ki Pla¿owej, Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki Halowej, tylko jest jeden zwi¹zek, Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, który obejmuje wszystko to,
w czym siê kopie, ¿e tak powiem...

(G³os z sali: …nog¹.)
…w czym siê gra nog¹ i w czym siê kopie pi³kê.
(Senator Andrzej Person: A kadencyjnoœæ?)
Proszê?
(Senator Andrzej Person: A kadencyjnoœæ?)
Kadencyjnoœæ? Ja te¿ mam w¹tpliwoœci. Powiem

szczerze, ¿e ka¿da ustawa, jaka siê pojawia, ws³u-
chuje siê niejako w rytm ¿ycia, w to, co w trawie pi-
szczy. A w trawie piszcza³o, ¿e w PZPN dzieje siê Ÿle,
¿e wszyscy tam siedz¹ w nieskoñczonoœæ i ¿e trzeba
to ukróciæ. A to naj³atwiej ukróciæ ustaw¹: dwie ka-
dencje i czeœæ, odjazd, nie bêdzie Listkiewicza, nie
bêdzie Laty. Ale za to przyjdzie ktoœ inny. Tak ¿e ta-
kie s¹ regu³y gry. Mo¿emy próbowaæ wnieœæ po-
prawkê, mo¿ecie j¹ przeg³osowaæ. Ale ja s¹dzê, ¿e
¿ycie zweryfikuje wiele spraw i ono udowodni, czy
mieliœmy racjê, czy te¿ nie. Bo tak jak tu ktoœ zau-
wa¿y³, pierwsz¹ kadencjê pracujesz bardzo dobrze,
bo chcesz, ¿eby ciê wybrano na drug¹, ale jak ciê
wybrano na drug¹, a ju¿ na trzeci¹ nie bêdziesz
móg³ byæ wybrany, to wprowadzasz olewator albo
wprowadzasz swojego cz³owieka, który jest przez
cztery lata, a potem ty znowu wskakujesz na tê sa-
m¹ funkcjê. Tak ¿e to jest tak jak w ¿yciu.

(Senator Stanis³aw Kogut: Poprawka…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, dla mnie, nie bêdê tego ukry-

waæ, jest pan autorytetem, je¿eli chodzi o sport.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dla nas te¿.)
Ale my jako senatorowie anga¿ujemy siê rów-

nie¿ w pomoc zdolnym dzieciom, które nie maj¹
szans na wybicie siê, poniewa¿ nie maj¹ pieniê-
dzy, aby p³aciæ za wynajêcie kortu czy ³ódki, cho-
dziæ na treningi albo dodatkowe lekcje p³atne,
gdzie widaæ, ¿e warto zainwestowaæ w takiego
m³odego cz³owieka. Problem polega tak¿e na tym,
¿e nie mo¿na niejako poleciæ dziecka klubowi, po-
niewa¿ ju¿ tam jest zawodnik, w którego ³aduje siê
– przepraszam za s³owo – masê pieniêdzy, a to
by³by ju¿ konkurent dla kogoœ i – nie daj Bo¿e –
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okaza³by siê lepszy od tego, w którego ju¿ siê in-
westuje.

W zwi¹zku z tym moje pytanie jest takie. Czy ta
ustawa, wed³ug pana, bêdzie ³adnym dokumen-
tem, który od³o¿ymy na pó³kê i bêdziemy siê cie-
szyæ, ¿e go przyjêliœmy, czy rzeczywiœcie s¹ tam
odpowiednie instrumenty? Ja przyznam, ¿e do
koñca jej nie doczyta³am, podzia³ pracy jest oczy-
wisty, nie wszyscy znamy doskonale wszystkie
dokumenty. Czy ta ustawa zmusza, weryfikuje,
czy jej nastêpstwem bêdzie wprowadzenie czegoœ,
co zagwarantuje ogólnie w Polsce wy³owienie tych
diamentów, o których mówi³ mój kolega, i rzeczy-
wiœcie stworzenie praktycznych mo¿liwoœci,
abyœmy mogli systemowo wychowaæ dzieci na
przysz³ych mistrzów, a nie mówiæ ci¹gle o tym, ja-
ki bud¿et zapewnia dany sponsor, i mieæ drzwi za-
mkniête do innych, byæ mo¿e biedniejszych, któ-
rym to dzieciom udowadnia siê potem, ¿e one siê
nie nadaj¹, a robi siê tak tylko dlatego, ¿e mamy
kogoœ innego w zanadrzu? Ja mówiê o pewnych
patologiach, których nie mo¿emy zwalczyæ, a któ-
re wymusza stan faktyczny zwi¹zany z niedofi-
nansowaniem sportu w Polsce.

Drugie pytanie. Czy pañstwo na posiedzeniu
komisji – to mo¿e byæ równie¿ pytanie do pana
ministra – rozmawiali o tym, jak mamy dbaæ
o rozwój sportu, je¿eli rodzice we w³asnym zakre-
sie dop³acaj¹ do dodatkowych lekcji, do zajêæ po-
zalekcyjnych, a zmniejsza siê liczbê lekcji WF
w szkole, wprowadza jakieœ sztuczne rozwi¹za-
nia, zamiast skupiæ siê na faktycznym trenowa-
niu dzieci? Mówimy tu o koszykówce, o pi³ce no¿-
nej, bo w³aœciwie najwiêcej siê o nich s³yszy, ale
jest te¿ ¿eglarstwo, tenis, szachy, ró¿ne inne
sporty, o których rzadziej siê wspomina, a w tych
dziedzinach te¿ mamy bardzo zdolne dzieci.

Mnie interesuje system i to, jak to siê prze³o¿y
na to, ¿eby znalaz³y siê pieni¹dze. Chodzi o to, by
mo¿na by³o realizowaæ ten piêkny plan, który
nam siê marzy, plan, o którym pan tak mówi, bo
na pewno pan by chcia³, ¿eby to wygl¹da³o tak, jak
w pana marzeniach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Pani Senator, poruszy³a pani parê rzeczywiœcie

bardzo dra¿liwych, delikatnych tematów. Ja bym
powiedzia³ tak, ¿e wszystko zaczyna siê od dobre-
go nauczyciela wychowania fizycznego. Ja mia-
³em to szczêœcie, ¿e trafia³em na bardzo dobrych
nauczycieli…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
A potem?)

Mo¿e po kolei. Wszystko zale¿y od dobrego
nauczyciela, który po prostu poœwiêca siê temu
bez reszty. Gdy by³em radnym sejmiku œl¹skie-
go i szefem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu,
do moich kompetencji nale¿a³o opiniowanie do-
tacji na szkolne sale sportowe, na ma³e baseny,
boiska itd., itd. Czêsto jeŸdzi³em te sale ogl¹daæ,
a gdy by³y ju¿ wybudowane, to mia³em przyjem-
noœæ przecinaæ wstêgê. Gdy by³em w jednej z ta-
kich sal, to by³o w Istebnej w Beskidach, tak na
tê salê popatrzy³em i powiedzia³em sobie w du-
chu: gdybym by³ o te czterdzieœci piêæ lat m³od-
szy, to zosta³bym tutaj nauczycielem WF i nikt
by mnie z tej sali nie wyprowadzi³, chyba nogami
do przodu.

Co stoi na przeszkodzie, ¿eby wychowaæ Boñ-
ka, ¿eby wychowaæ Smolarka, ¿eby wychowaæ
Ma³ysza, na tej ma³ej p³ywalni znaleŸæ pani¹ Jêd-
rzejczak itd., itd.? Nic nie stoi na przeszkodzie.
Proszê mi wierzyæ, ¿e generalnie nasz system wy-
chowania fizycznego, system organizacji PZPN,
system organizacji rozgrywek jest naprawdê do-
bry, tylko rzecz polega na tym, ¿eby znaleŸæ ludzi
z entuzjazmem, którzy chc¹ to robiæ.

Na czym polega ten entuzjazm? Pracuje ze
mn¹ trzydziestu m³odych pi³karzy. Ja mo¿e po
tygodniu, mo¿e po miesi¹cu bêdê przewidywa³,
który z nich mo¿e zostaæ dobrym pi³karzem,
a który – nie mo¿na mówiæ o traceniu czasu, bo
nigdy w ten sposób nie traci siê czasu – pi³ka-
rzem nie zostanie. Otó¿ dobry nauczyciel trak-
tuje wszystkich jednakowo, oczywiœcie tych
utalentowanych ze szczególn¹ estym¹, ze
szczególnym zaanga¿owaniem, ale tego s³ab-
szego te¿, bo ten w przysz³oœci bêdzie na przy-
k³ad biznesmenem i gdy dziêki mnie pokocha
sport, to na ten sport da. Gdy uczeñ pojedzie
nad morze, to nie zatrzyma siê na brzegu mo-
rza, ¿eby moczyæ piêtê, tylko wskoczy i pop³y-
wa, bo ja go nauczy³em p³ywaæ. Gdy go wezmê
w góry, to bêdzie zje¿d¿a³ tras¹ oznaczon¹ czar-
nymi znakami, bo ja go nauczy³em jeŸdziæ na
nartach. Na tym polega olbrzymia rola takich
nauczycieli, którzy s¹, tylko problem tkwi
w tym, ¿e absolwenci AWF to s¹ czêsto ludzie
przedsiêbiorczy, odwa¿ni, kreatywni. Gdy taki
absolwent widzi, ¿e zarabia grosze, to idzie
w innym kierunku. Rzecz polega na tym, ¿eby
go zachêciæ, utrzymaæ itd.

Dalej. Ja bym powiedzia³, ¿e transformacja
ustrojowa, jaka nast¹pi³a w naszym kraju, przy-
czyni³a siê do tego, ¿e pañstwo chcia³o, aby sport
by³ samowystarczalny, aby sport sobie radzi³
sam, aby rodzice dawali jak najwiêcej, co w na-
szych warunkach ekonomicznych jest niemo¿li-
we. Ja sobie nie wyobra¿am, ¿eby kogoœ by³o staæ
na kupno dobrych adidasów za 250 z³ i op³acanie
ka¿dego treningu. Tak jest i to naprawdê bulwer-
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suje, to boli. Mój nauczyciel WF i nauczyciel pi³ki
no¿nej kupi³ nam trampki. Ka¿dy na tych tram-
pkach mia³ napisany numer, po treningu musia³
je zostawiæ w klubie i szed³ w swoich butach do
domu. Gdybym je bra³ do domu, to ja bym w nich
chodzi³ do koœcio³a, na zawody, na randkê i jesz-
cze w pi³kê gra³, a po trzech tygodniach ju¿ bym
trampek nie mia³, a poniewa¿ je zostawia³em
w klubie, to one mi s³u¿y³y przez pó³ roku, czasem
i rok.

Zmierzam do jednego, do tego, ¿e ludzi trzeba
wychowywaæ na ka¿dym kroku. Tutaj – jeszcze
raz to podkreœlam z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ – ol-
brzymi¹ rolê maj¹ do spe³nienia media, ale nie ta-
kie i nie w tym stylu, w jakim to robi¹ do tej pory.

Proszê mi wierzyæ, ¿e prawdziwy talent siê prze-
bije, prawdziwemu talentowi trzeba pomóc, praw-
dziwy talent trzeba ho³ubiæ, trzeba mu pomagaæ,
trzeba stwarzaæ odpowiedni klimat. Nasz sport
pokazuje, ilu takich ludzi, którzy wyszli z ma³ych
œrodowisk, przebi³o siê, zrobi³o kariery itd. Gdyby
jeszcze ich mentalnoœæ by³a inna, lepsza, toby
zrobili jeszcze wiêksze kariery. Mentalnoœæ prze-
ciêtnego polskiego sportowca jest taka, ¿e gdy za-
robi pierwszy 1 milion euro, to ju¿ jest ustawiony
przez trzy pokolenia. A na Zachodzie jest tak, ¿e
gdy zarobi pierwszy 1 milion, to siê zastanawia,
jak zarobiæ kolejne 10 milionów, gdy ma 10 milio-
nów, to chce zarobiæ 100 milionów. My mamy
mentalnoœæ sklepikarzy, a oni maj¹ mentalnoœæ
wielkich biznesmenów, ale to jest frycowe, które
p³acimy od wielu, wielu lat.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Przepraszam, ale nie odpowiedzia³ mi pan jesz-
cze na jedno pytanie. Ja pyta³am o to, jak ta usta-
wa wp³ynie, czy mo¿e w tym systemie wp³yn¹æ
w ogóle na zaopiekowanie siê t¹ m³odzie¿¹. Rze-
czywiœcie na to musz¹ byæ pieni¹dze, bo potem
odbywa siê handel miêdzy klubami, wycinanie,
jakieœ takie dziwne ruchy i mimo ¿e moglibyœmy
w nie zainwestowaæ, to nie ma pieniêdzy i te dzieci
odpadaj¹.

Senator Antoni Piechniczek:

Przyznam, ¿e ja ¿adnego aktu wykonawczego,
który przeznacza wiêksz¹ pulê pieniêdzy, siê nie
doszuka³em, poza tym, ¿e w³adze terytorialne mo-
g¹ mieæ wiêksze uprawnienia i mog¹ na ten sport
dawaæ, ale musz¹ mieæ z czego dawaæ. Tu jest se-
dno.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
wiêc o to chodzi.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Antoni Piechniczek: Dziêkujê.)
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, interesuje mnie, czy przez

przedstawiaj¹cych tê ustawê zosta³a przekazana
informacja dotycz¹ca stanowisk do ustawy
o sporcie stowarzyszeñ sportowych lub federacji
sportowych. Czy zosta³o podane, jakie ich przed-
stawiciele mieli uwagi, a mo¿e to, ¿e nie mieli ¿a-
dnych uwag? Dziêkujê.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Senatorze, z tego, co przeœledzi³em w wy-

powiedziach pos³ów, bo ustawa by³a tam rozpa-
trywana w szerszym aspekcie, to oczywiœcie takie
konsultacje by³y prowadzone i wielu pos³ów po-
wo³ywa³o siê na te konsultacje. Moja wiedza na
ten temat nie jest tak g³êboka. Byæ mo¿e warto o to
spytaæ stronê rz¹dow¹. Proszê mnie zwolniæ z od-
powiedzi na to pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Borys-Damiêcka.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê.
Zosta³a tu ju¿ poruszona kwestia dzieci i m³o-

dzie¿y, ale ja chcia³abym wskazaæ na troszeczkê
inny aspekt tej sprawy.

Czy mo¿e pan senator wskazaæ miejsca tej
ustawy, które – u¿yjê takiego terminu – dopingo-
wa³yby zarówno w³adze rz¹dowe, jak i w³adze sa-
morz¹dowe do realizacji zapisu konstytucji, który
mówi o tym, ¿e nale¿y prowadziæ wszelkiego ro-
dzaju dzia³ania na rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu i ³o¿yæ na nie. Dotyczy to nie tylko szkó³
czy dzieci uczêszczaj¹cych do ró¿nego rodzaju
szkó³… Mam tutaj na myœli równie¿ problem dzie-
ci w szko³ach specjalistycznych, problem dzieci
niepe³nosprawnych itd. Czy w tej ustawie daje siê
pewne gwarancje albo stwarza takie przepisy,
które zmobilizowa³yby instytucje naszego pañ-
stwa maj¹ce obowi¹zek zadbaæ o finansowanie
wychowania fizycznego i sportu i podnoszenie je-
go rangi? Pytanie pomocnicze: czy dzia³ania nad
nowelizacj¹ ustawy w zakresie, o którym mówiê,
by³y podejmowane wspólnie z ministerstwem
edukacji, czy problem zosta³ pozostawiony tylko
i wy³¹cznie ministerstwu edukacji, je¿eli ustawa
tego nie obejmuje? Dziêkujê.
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Senator Antoni Piechniczek:

Pani Senator, s¹dzê, ¿e jeœli chodzi o formê sty-
mulacji do dzia³ania, zachêtê do wiêkszego zain-
teresowania siê sportem dzieci i m³odzie¿y, to
spoczywa to na najni¿szym szczeblu, czyli na sa-
morz¹dzie terytorialnym i dzia³aj¹cej przy nim tak
zwanej radzie sportu. Rada sportu mo¿e liczyæ kil-
ka osób. S¹ to ludzie z ró¿nych bran¿, którzy maj¹
nakreœliæ kierunek rozwoju sportu dzieciêcego
i m³odzie¿owego w danym œrodowisku, bowiem
znaj¹ specyfikê tego œrodowiska i jego mo¿liwoœci.
Inaczej bêdzie na przyk³ad na Mazurach, a inaczej
bêdzie w górach. Tak ¿e samorz¹d terytorialny, je-
œli znajdzie œrodki, w tym zakresie rzeczywiœcie
mo¿e zrobiæ du¿o pozytywnego.

Jeœli zaœ chodzi o dzieci niepe³nosprawne, to
podzielam pani troskê. Ja te¿ nale¿ê do ludzi, któ-
rzy interesuj¹ siê tym tematem. Mam przyja-
ció³kê, kole¿ankê ¿ony z czasów studiów, która
mówi: s³uchaj, powiedz mi, co siê stanie, jeœli ja,
matka niepe³nosprawnego dziecka, kiedyœ prze-
wrócê siê w swoim mieszkaniu i nikt nie bêdzie
mia³ mo¿liwoœci podejœcia do tego dziecka i zao-
piekowania siê nim. Jaki bêdzie los tego dziecka
itd., itd.? Du¿o jest tych tematów, które… Zreszt¹
ta pani próbowa³a wielokrotnie, pisz¹c równie¿ do
senatorów, rozwi¹zaæ… Z regu³y koñczy³o siê to
niepowodzeniem.

Nie wiem, czy pani¹ senator zadowoli moja wy-
powiedŸ, ale chcia³bym powiedzieæ, ¿e sport dzie-
ci i m³odzie¿y rzeczywiœcie jest przedmiotem g³ê-
bokiej troski wielu zwi¹zków sportowych, PZPN
te¿, a mojej w szczególnoœci. S¹dzê, ¿e dziêki tej
ustawie samorz¹d terytorialny ma otwart¹ fur-
tkê i jeœli bêdzie chcia³, mo¿e zrobiæ bardzo du¿o
dobrego. Ale mo¿e byæ te¿ tak, ¿e niektóre boiska
Orlik w Warszawie bêd¹ œwieciæ pustkami, a nie-
które bêd¹ okupowane od 6.00 rano do 24.00
wieczorem. Wszystko zale¿y od œrodowiska,
wszystko zale¿y od ludzi. Nie ma jednej idealnej
regu³y.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Przepra-
szam, a druga czêœæ mojego pytania dotycz¹ca te-
go, jak w tej dziedzinie wygl¹daj¹ wspó³dzia³ania
z ministerstwem edukacji?)

Przyznam siê, ¿e nie wiem. Przedstawiciele mi-
nisterstwa edukacji s¹ tutaj, mo¿na ich o to zapy-
taæ. Ja na tym etapie pracy nad t¹ ustaw¹ nie bra-
³em w tym udzia³u.

Pytania zosta³y wyczerpane, tak?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Szewiñski.
Przepraszam, ale muszê tu siê…
(Senator Antoni Piechniczek: By³ ju¿.)
(Senator Andrzej Szewiñski: Dziêkujê.)

(Senator Andrzej Person: Jeszcze ja.)
Tak. Pan senator Szewiñski, potem senator

Wojciechowski i senator Person.
Spokojnie, Panie Senatorze.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Ja chcia³bym odnieœæ siê do tego, o czym wcze-
œniej mówi³ pan senator sprawozdawca. Chodzi
mi o trybuna³ arbitra¿owy. S³usznie pan senator
sprawozdawca stwierdzi³, i¿ w procedowanym ak-
cie prawnym nie ma s³owa o trybunale arbitra¿o-
wym. W zwi¹zku z tym czy trybuna³ arbitra¿owy
mo¿e skutecznie funkcjonowaæ bez odpowied-
nich zapisów w ustawie o sporcie? W mojej ocenie
mo¿e, poniewa¿ pewne regulacje mog¹ byæ zapi-
sane w regulaminach zwi¹zków sportowych
i wcale nie jest zasadne, ¿eby odgórnie, przez akt
wy¿szy lub przez ustawê o sporcie, wprowadzaæ
regulacje dotycz¹ce trybuna³u arbitra¿owego. Ja-
kie jest pana senatora sprawozdawcy zdanie na
ten temat? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Piechniczek:

Panie Senatorze, krótko i zwiêŸle. Ja, pracuj¹c
w Polskim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej za kadencji po-
przedniego prezesa, mówi³em, ¿e PZPN to jest re-
publika bananowa sêdziów pi³karskich. Dzisiaj
sta³a siê republik¹ prawników. Ale proszê mi
wierzyæ, ¿e dwie instancje, które dzia³aj¹ w sa-
mym zwi¹zku, nie wyczerpuj¹ tematu i odwo³y-
wanie siê do trybuna³u arbitra¿owego przy PKOl
wielokrotnie u³atwia³o zadanie, by³o celowe.
Podczas rozmowy z przedstawicielami minister-
stwa dowiedzia³em siê, ¿e polskie zwi¹zki sporto-
we mog¹ utworzyæ taki trybuna³, ale on nie bê-
dzie dzia³a³ przy PKOl, czyli, inaczej mówi¹c:
zróbcie sobie instytucjê, która bêdzie dzia³a³a
i wy j¹ bêdziecie finansowaæ. A kiedy by³a ona na
garnuszku PKOl, Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, to zlikwidowaliœmy to. Widzê, ¿e wiele
ustaw zmierza w jednym kierunku: pañstwo ma
daæ jak najmniej i niech samorz¹d terytorialny to
zrobi, niech to zrobi¹ same zwi¹zki, nasz bud¿et
jest ograniczony. My wprowadzamy coœ, co siê
nazywa spychoterapi¹. Nale¿y odró¿niæ prawdzi-
wy, prawid³owy zapis prawny od metody, któr¹
okreœli³em tak: niech to robi¹ inni. I to zmierza
w tym kierunku, dlatego ja jestem… Mam eks-
pertyzê prawników dzia³aj¹cych nie tylko w Pol-
skim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, ale i w innych zwi¹z-
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kach gier zespo³owych, którzy uwa¿aj¹, ¿e taki
trybuna³ by³by jak najbardziej potrzebny.

(Senator Andrzej Szewiñski: Ad vocem, jeœli
mo¿na.)

(G³os z sali: Nie mo¿na…)
(Senator Andrzej Szewiñski: Nie mo¿na?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mo¿na, mo¿na.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê.
Z moich informacji wynika, ¿e trybuna³ arbi-

tra¿owy nadal bêdzie funkcjonowa³ przy Polskim
Komitecie Olimpijskim, mimo ¿e ta kwestia nie
bêdzie zawarta w ustawie o sporcie. Tak ¿e tutaj…

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Senatorze, dziêkujê. Odpowiedzia³ pan

na swoje pytanie. Ja siê strasznie cieszê, ¿e bêdzie
tak, jak pan mówi. Wygraliœmy, i pan, i ja. Dziêku-
jê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieSenatorze!
Sport mo¿na podzieliæ na ró¿ne dyscypliny,

zwi¹zki itd. Ale ja spróbowa³bym podzieliæ ina-
czej: na sporty tañsze, dro¿sze i jeszcze dro¿sze,
w jak¹œ tak¹… Niew¹tpliwie w przypadku spor-
tów najtañszych, ¿e tak powiem, pocz¹tkiem bê-
dzie lekkoatletyka. W ostatnich latach… Ja jes-
tem wychowany na sukcesach lekkiej atletyki,
a jeœli chodzi o dyscypliny dro¿sze, na przyk³ad
p³ywanie, to w czasach, kiedy by³em dzieciakiem
pasjonuj¹cym siê sportem, sukces by³ wtedy, kie-
dy zawodnicy wrócili z jakichœ zawodów bez pro-
blemów, wiadomo, jakich. Ale wracam do tematu.
Czy pan senator nie widzi potrzeby zwiêkszenia
mo¿e nie nacisku, ale promocji w³aœnie tych spor-
tów tañszych? My w tej chwili promujemy sporty
dro¿sze, na które nie zawsze wszystkich staæ,
zw³aszcza w szko³ach. Sukcesy, tak¿e w lekkiej
atletyce, s¹ podstawê do rozwijania siê w klubie,
a z dania dzieciakom pi³ki na czterdzieœci piêæ mi-
nut po to, ¿eby kopali, w zasadzie nic nie wynika.
A wiêc gdyby mo¿na by³o bardziej promowaæ lek-
k¹ atletykê… To jest jedna kwestia.

Druga kwestia i zupe³nie inne pytanie. Dotyczy
ono generalnego stosunku samorz¹dów do nau-
czycieli, w tym nauczycieli wychowania fizyczne-

go. Gdy obserwuje siê wszelkie posiedzenia, obra-
dy, komisje itd. ró¿nych zwi¹zków gmin, powia-
tów, województw itd., zawsze pojawia siê problem
konfliktu zwi¹zanego z kart¹, g³ównie z Kart¹ Na-
uczyciela, miêdzy samorz¹dami a nauczycielami.

Ten konflikt niew¹tpliwie przek³ada siê rów-
nie¿ na wychowanie fizyczne, na sport, bo ci wy-
chowawcy sportowi s¹ nauczycielami. Czy w tym
zakresie nie trzeba by³oby czegoœ zrobiæ? Ta usta-
wa chyba… Ja przynajmniej nie dostrzegam roz-
wi¹zania, które poprawi³oby te relacje. Niew¹tpli-
wie ta relacja Ÿle wp³ywa na sport i chyba powinno
siê zrobiæ coœ innego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Piechniczek:
Ja te¿ jestem wielkim zwolennikiem lekkiej at-

letyki, bo to jest królowa sportu – taka jest praw-
da. Wielu wybitnych sportowców zaczyna³o od
lekkiej atletyki, niektórzy zaœ mówi¹, ¿e wszyscy
zaczynali od pi³ki no¿nej, a jak im siê w pi³ce nie
powiod³o, to zaczynali uprawiaæ inn¹ dyscyplinê
i w niej odnosili sukcesy. Podzielam pogl¹d, ¿e tak
jest. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e
zazwyczaj w szkole jest tak, ¿e jeœli wuefista jest
koszykarzem, to preferuje koszykówkê, jeœli jest
lekkoatlet¹, to bêdzie preferowa³ lekk¹ atletykê.
Zwracam te¿ uwagê na to, co jest drobnym b³ê-
dem, choæ nie wszyscy podziel¹ mój pogl¹d. Kiedy
za olbrzymie pieni¹dze zaczyna³o siê budowê Sta-
dionu Narodowego w Warszawie, trzeba by³o rów-
nie¿ pomyœleæ o bie¿ni lekkoatletycznej. Patrzono
tylko przez pryzmat stadionu czysto pi³karskiego,
¿e tak powiem, pod Euro, a Euro siê skoñczy.
Przecie¿ na œwiecie jest tyle wielkich fantastycz-
nych stadionów, na których jest miejsce i dla lek-
koatletyki, i dla pi³ki no¿nej. Coœ takiego mo¿na
by³o zrobiæ. I kolejny raz wygra Stadion Œl¹ski, bo
Stadion Œl¹ski z uwagi na to, ¿e ma bie¿niê, stanie
siê aren¹ przysz³ych mistrzostw œwiata, mi-
strzostw Europy, mityngów Z³otej Ligi.

(Senator Marek Zió³kowski: Chyba ¿e to bêdzie
Bydgoszcz, Panie Senatorze.)

Proszê?
(Senator Marek Zió³kowski: Chyba ¿e to bêdzie

Bydgoszcz.)
Chyba ¿e to bêdzie Bydgoszcz. Ale Bydgoszcz

ma mniejszy stadion, Panie Marsza³ku.
A wiêc lekkoatletyka jak najbardziej.
Jeœli zaœ chodzi o Kartê Nauczyciela, to wiem,

¿e ma ona zwolenników wœród nauczycieli, ale
w ministerstwie ma ró¿ne notowania. Œledzê cza-
sem wypowiedzi na ³amach „Polityki”, gdzie na
ten temat du¿o siê mówi. Nauczyciele podkreœla-
j¹, ¿e jest to ich olbrzymi sukces i ¿e jest to coœ, co
stawia nas wysoko w Europie. Wuefiœci oczywi-
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œcie korzystaj¹ z tej karty. Ja kiedyœ lansowa³em
tak¹ teoriê, ¿eby wprowadziæ coœ, co siê nazywa
kart¹ trenera, ale powiedziano mi: daj sobie spo-
kój, nie przebrniesz przez pewne sprawy, bo przy-
wileje by³yby za du¿e, a kogo staæ na to, ¿eby to
wszystko realizowaæ. Tak ¿e trenerzy mog¹ byæ
zwalniani z dnia na dzieñ, bo dos³ownie takie jest
widzimisiê w³aœciciela klubu. Przyk³adem jest ko-
lega Cupia³ – mam nadziejê, ¿e nie przedzwoni
w tym momencie – który jest rekordzist¹, jeœli
chodzi o liczbê zmienionych trenerów na prze-
strzeni ostatnich dziesiêciu lat. Taka jest prawda.
Ja zdajê sobie sprawê z problemów, jakie nurtuj¹
nauczycieli w tym œrodowisku.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-
szam…)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ta ustawa
nie rozwi¹zuje tego.)

Ta ustawa nic nie mówi na temat przywilejów,
natomiast mówi na temat oczekiwañ natury czy-
sto zawodowej, czyli jakie wymogi trzeba spe³niaæ,
aby byæ nauczycielem WF lub trenerem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Andrzej Person.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Uczciwie przyznam, ¿e zadanie pytania jest

pretekstem do przy³¹czenia siê do wypowiedzi pa-
na senatora Bisztygi, to znaczy podziêkowania
panu senatorowi sprawozdawcy za œwietny wy-
k³ad na temat sportu, którego tu wys³uchaliœmy.
Szkoda, ¿e frekwencja jest trochê niska. Ale kwe-
stia ustawy, jej koniecznoœci, niew¹tpliwie dla
wszystkich jest oczywista. Myœlê nawet – powiem
to jako cz³owiek sportu – ¿e to jest historyczny
moment dla sportu, kiedy wreszcie to wszystko
zosta³o uporz¹dkowane. Oczywiœcie nie mogê siê
zgodziæ z panem senatorem, ale to jest jasne, ¿e
skromnoœæ przez pana przemawia, ¿e taki mecz
jak wczoraj to by³ skandal. Przypominam sobie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê o pytanie.)

Ju¿ zmierzam do niego. Jeszcze nie minê³a mi-
nuta, czterdzieœci sekund dopiero minê³o. Zaraz
bêdzie nastêpne.

(Senator Jadwiga Rotnicka: B¹dŸ sprawiedli-
wy, tam te¿ nie by³o pytania.)

Bêdzie dopiero trzydzieœci osiem, jest cofniêty
czas.

Przypominam sobie, ¿e pan senator sprawo-
zdawca… Kiedyœ wraca³em od pana ze zgrupowa-
nia w ciemn¹ noc podczas stanu wojennego i za-
trzyma³a mnie milicja, bo nie mia³em przepustki

na noc. Ze zgrupowania pan pojecha³ do Barcelo-
ny i zaj¹³ trzecie miejsce, a oni wczoraj siê po czo-
³ach kopali. Ale niby to s¹ zawodowcy.

Panie Senatorze Sprawozdawco, moje pytanie
dotyczy dopingu, w którym te¿ mam, ¿e tak po-
wiem, swój rozdzia³, bo dwa lata siedzia³em na ³a-
wie oskar¿onych za to, ¿e mnie… Na szczêœcie
udowodni³em – teraz ju¿ bêdzie bardzo powa¿nie –
¿e ta zawodniczka rzeczywiœcie bra³a doping. Ina-
czej nie by³oby mnie tu, bo by³bym skazany za to,
¿e j¹ pomówi³em. Moim zdaniem – po tych do-
œwiadczeniach – to bardzo dobrze, ¿e penalizuje
siê doping i ¿e jest to w tej ustawie. Jakie pan wi-
dzi szanse na to, ¿eby to egzekwowaæ? Niedawny
przyk³ad naszej zawodniczki potwierdzi³, ¿e nikt
siê nie przyzna, choæby go ¿ywcem przypalali, nie
powie, od kogo dosta³, a przecie¿ sam sobie nikt
nie robi… Je¿eli jakiœ przypadek siê nie zdarzy, to
ten przepis – moim zdaniem – bêdzie martwy. I ¿e-
by udowodniæ, ¿e zawodnik œwiadomie to bra³,
a jeszcze znaleŸæ lekarza, który to podawa³…
Dziêkujê. Czy pan senator sprawozdawca by³by
³askaw odpowiedzieæ?

Minuta i dwie sekundy, Panie Marsza³ku.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Senatorze, ja te¿ jestem pe³en uznania

dla pañskiej postawy w wieczory podczas stanu
wojennego, jak ¿eœmy sobie nieŸle radzili.

(Senator Andrzej Person: Oj, nieŸle.)
(Weso³oœæ na sali)
Jeœli chodzi o doping, to oczywiœcie bêdziemy

wszyscy z wielkim zainteresowaniem œledzili to,
co bêdzie siê dzia³o podczas najbli¿szych mi-
strzostw œwiata. Œledzimy to od lat, œledzimy ligê
mistrzów. Wiem, ¿e s¹ przeprowadzane badania.
Na razie sukcesy komisji, która by coœ stwierdzi-
³a, s¹ ograniczone. Wiem tylko z autopsji, bo py-
ta³em zawodników, których prowadzi³em i którzy
grali w zachodnich klubach typu Juventus czy
FC Porto, zdobywali ligê mistrzów… Mówi³em:
s³uchaj, powiedz mi, jak to tam wygl¹da. On na
to: Trenerze, koñczy siê trening, na bie¿ni stoi le-
karz albo ktoœ z obs³ugi medycznej z tack¹, ma
dwadzieœcia piêæ pojemniczków plastikowych,
w ka¿dym pojemniczku jest ileœ tam tabletek
i ka¿dy musi wzi¹æ, ³ykn¹æ i zapiæ. Nie ma mo¿li-
woœci, ¿eby ktoœ próbowa³ oszukiwaæ, bo to jest
zapisane w kontrakcie. Ja nie wiem, co to jest.
Jakby mnie z³apali i powiedzieli, ¿e to jest koks,
¿e to jest doping, to ja bym œwieci³ oczami i jedy-
nie powiedzia³bym, ¿e mi to dawali, a ja to robi-
³em nieœwiadomie. Mnie siê wydaje, ¿e dzisiaj
wszyscy trenerzy maj¹ g³êbok¹ œwiadomoœæ i du-
¿¹ odpowiedzialnoœæ… Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
mo¿na zakoñczyæ karierê trenersk¹ w nies³awie,
straciæ dorobek ¿ycia oraz prawo wykonywania
zawodu. Wchodzi siê wtedy w inne ¿ycie. Powiem
tylko w formie dowcipu, ¿e jak gra³em kiedyœ je-
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den ze swoich najwa¿niejszych meczów przed Hi-
szpani¹, gra³em z NRD w Chorzowie… Wtedy mi-
nistrem by³ œwiêtej pamiêci fantastyczny cz³o-
wiek pan Marian Renke, który powiedzia³ tak:
Panie Trenerze, na boisku le¿y parê milionów do-
larów. Jeœli wygra pan ten mecz, to pan je pod-
niesie. To jest lokomotywa, która poci¹gnie ca³y
polski olimpijski sport. Pan musi zarobiæ na wy-
jazdy olimpijczyków tym w³aœnie meczem. No
wiêc przygotowywaliœmy siê bardzo starannie.
Siedzieliœmy na dziesiêciodniowym zgrupowa-
niu i codziennie rano lekarz fizjolog budzi³ pi³ka-
rzy. Na pocz¹tku bada³ têtno i ciœnienie, a potem
dynamometrem bada³ si³ê uœcisku. Jeœli ta si³a
by³a du¿a, to si³a centralnego uk³adu nerwowego
te¿ mia³a byæ mocna, by³eœ pobudzony, przygoto-
wany do walki itd., itd. Za którymœ razem jeden
z pi³karzy, W³odzimierz Smolarek, powiedzia³:
Panie Doktorze, k…, my mamy z nimi wygraæ czy
mamy ich udusiæ. (Weso³oœæ na sali) Tak ¿e z tym
dopingiem to jest ró¿nie. Czy mamy ich zagoniæ,
czy mamy ich utopiæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Te-
raz astma jest modna.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e pytania do pana senatora spra-

wozdawcy siê skoñczy³y.
(Senator Antoni Piechniczek: Dziêkujê.)
Ani nie wygraliœmy, ani nie udusiliœmy wczo-

raj. (Oklaski)
Dziêkujemy bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Stanowisko rz¹du reprezentuje minister
sportu i turystyki. Witam pana ministra Tomasza
Pó³grabskiego.

Chcia³bym prosiæ o przedstawienie stanowis-
ka rz¹du i odpowiedzenie na, liczne zapewne, py-
tania.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja mam pytanie.)
Ju¿ senator z Krakowa siê zg³osi³.
(Senator Andrzej Person: Z W³oc³awka.)
(G³os z sali: Ja by³em drugi.)
(SenatorMa³gorzataAdamczak:Nie, ju¿s¹ inni.)
Ju¿ s¹ kolejni.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Serdecznie dziêkujê za zaproszenie. Bardzo siê

cieszê, ¿e spêdziliœmy tu ju¿ ponad godzinê, pro-
wadz¹c wnikliw¹ dyskusjê o sporcie. To oznacza,
¿e Polacy znaj¹ siê na sporcie i ¿e jest on nam
wszystkim bliski.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo bliski.)
Bardzo bliski, tak.
Obecnie, jak pañstwo wiedz¹, sprawy sportu s¹

regulowane przez dwie ustawy, przez ustawê
o kulturze fizycznej z 1996 r. i ustawê o sporcie
kwalifikowanym z roku 2005.

Celem tej nowej regulacji, nowej ustawy jest
stworzenie jednego dokumentu, jednego aktu
prawnego, który ma zawieraæ niezbêdne i celowe
regulacje dla rozwoju kultury fizycznej.

Wed³ug nas, twórców ustawy, kultura fizyczna,
w tym sport, jest sfer¹ wolnoœci obywatelskiej,
czêœci¹ konstytucyjnych praw obywatela, które
nie powinny byæ obci¹¿one nadmiern¹ regulacj¹
i interwencj¹ pañstwa. I to jest odpowiedŸ na nie-
które pytania, jakie pada³y, dlaczego pewne ob-
szary nie zosta³y uregulowane.

Dla przyk³adu powiem o innych rozwi¹za-
niach w krajach Europy i œwiata. Otó¿ niektóre
kraje Europy nie posiadaj¹ w ogóle ¿adnych re-
gulacji prawnych dotycz¹cych spraw sportu.
Wielka Brytania, Niemcy, W³ochy, Holandia nie
maj¹ odrêbnych ustaw, które regulowa³yby kwe-
stie sportu. I ten sport funkcjonuje tam na ogól-
nych zasadach. Zdarzaj¹ siê te¿ jednak kraje,
które takie przepisy maj¹, s¹ to na przyk³ad
Francja i Hiszpania.

A wiêc projekt naszej ustawy i nasze zamierze-
nia polega³y na tym, ¿eby znaleŸæ z³oty œrodek,
coœ, co regulowa³oby sprawy sportu. I wed³ug nas
one maj¹ byæ regulowane w poszczególnych za-
kresach. Dotyczy to przede wszystkim respekto-
wania autonomii ruchu sportowego, oczywiœcie
tak¿e w tych dziedzinach i w tych obszarach, gdzie
mówimy o reprezentacji narodowej, o wyjeŸdzie
na igrzyska olimpijskie, na mistrzostwa œwiata
czy mistrzostwa Europy, o funkcjonowaniu pol-
skich zwi¹zków sportowych. Bo to jest kwestia,
któr¹ powinniœmy regulowaæ. Przecie¿ prowadzi-
my programy, które przygotowuj¹ reprezentan-
tów do tych wyjazdów, do tych wydarzeñ, ale te¿
przekazujemy œrodki finansowe, dziêki którym
polskie zwi¹zki sportowe funkcjonuj¹ i mog¹ rea-
lizowaæ swoje programy, mog¹ siê rozwijaæ i szko-
liæ zawodników.

Przyjêliœmy tak¿e, i to ju¿ mówi³em, ¿e pañstwo
nie powinno w zasadzie ingerowaæ w sport, gdy
nie ma on charakteru uczestniczenia we wspó³za-
wodnictwie organizowanym przez polskie zwi¹zki
sportowe lub upowa¿nione przez nich podmioty.
Uprawianie sportu poza tym systemem jest wol-
ne, nie podlega reglamentacji prawnej.

Zasady uprawiania sportu, i to jest bardzo wa¿-
ne, okreœlaj¹ przede wszystkim polskie zwi¹zki
sportowe, honoruj¹c zasady i przepisy miêdzyna-
rodowych federacji, do których nale¿¹. To miêdzy-
narodowe federacje okreœlaj¹, jak sport ma fun-
kcjonowaæ, jak dana dziedzina jest uregulowana.
I oczywiœcie zwi¹zki musz¹ to respektowaæ, wiêc
nie ma potrzeby, ¿eby tutaj pañstwo te¿ stosowa³o
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swoj¹ politykê. Uznaliœmy tak¹ zasadê europej-
skiego modelu sportu, która polega na tym, ¿e
w danej dyscyplinie sportu jest tylko jeden polski
zwi¹zek sportowy, jedna federacja, a wiêc nie ma
tutaj jakichœ niejasnoœci.

Jeœli zaœ chodzi o dostosowanie regulacji pra-
wnych sportu do standardów Unii Europejskiej,
to warto powiedzieæ, ¿e traktaty z Rzymu, Maa-
stricht, Amsterdamu czy Nicei nie regulowa³y
kwestii sportu, a wiêc kraje cz³onkowskie nie s¹
zobowi¹zane do harmonizacji prawa w tym ob-
szarze.

Warto powiedzieæ, ¿e dopiero Traktat z Lizbony
zawiera zapisy o sporcie. W art. 149 jest mowa
o edukacji, o kszta³ceniu zawodowym m³odzie¿y
i o sporcie. W konsekwencji tego w³aœnie sport sta-
je siê takim obszarem zainteresowania Unii Euro-
pejskiej. Komisja Europejska w 2007 r. wyda³a do-
kument, który nazywa siê bia³¹ ksiêg¹, i tam for-
mu³owa³a zasady oraz obszary zainteresowania
odnoœnie do sportu. A wiêc sport bêdzie w przy-
sz³oœci obszarem polityki Unii Europejskiej, co
oczywiœcie dla nas jest bardzo wa¿ne, niezwykle is-
totne i pokazuje jego rolê w spo³eczeñstwie. Z tego
te¿ wynika³a idea przyjêcia przez nas pewnej defi-
nicji sportu. I przyjêliœmy w³aœnie tê definicjê za-
czerpniêt¹ z Unii Europejskiej, z bia³ej ksiêgi, gdzie
mowa, ¿e sport oznacza wszelkie formy aktywnoœci
fizycznej, które przez uczestnictwo doraŸne lub
zorganizowane stawiaj¹ sobie za cel wypracowanie
lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej
ludzi, rozwój stosunków spo³ecznych lub osi¹gniê-
cie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
I to jest bardzo wa¿ny aspekt, on zmienia rozumie-
nie sportu w Polsce. W Polsce sport by³ do tej pory
postrzegany bardzo w¹sko, uto¿samiany w zasa-
dzie tylko z rywalizacj¹ wyczynow¹, z tym tak zwa-
nym najwy¿szym wyczynem, tymczasem sport
traktujemy du¿o szerzej, co jest wa¿ne i wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom. Niejednokrotnie sport
mia³ te¿ pejoratywne konotacje zwi¹zane z patolo-
giami, jak doping, korupcja, rasizm, przemoc na
stadionach, i by³ przeciwstawiany kulturze fizycz-
nej. My chcemy zmieniæ to podejœcie, poprzez tê
ustawê chcemy zmieniaæ polski sport. To te¿ jest
bardzo wa¿ne. Ta ustawa ma zmieniaæ polski
sport, zarówno ten kwalifikowany, wyczynowy, jak
i oczywiœcie tê aktywnoœæ spo³eczeñstwa oraz za-
anga¿owanie samorz¹dów we wspieranie sportu.

Powszechnie stosowane w Polsce pojêcie kul-
tury fizycznej nie funkcjonuje we wspó³czesnych
krajach Unii Europejskiej, w okresie powojennym
zosta³o zast¹pione przez terminy „wychowanie fi-
zyczne” i „sport”.

Co chcemy wyraziæ poprzez tê ustawê i co ni¹
regulujemy? Przede wszystkim umacniamy pozy-
cjê klubów sportowych. Uwa¿amy, ¿e klub spor-
towy powinien mieæ charakter korporacyjny

i dzia³aæ jako osoba prawna. Rezygnujemy tutaj
z takiej sztucznej formy klubu, to znaczy tej je-
dnoosobowej dzia³alnoœci, która by³a tak¹ zu-
pe³nie niepotrzebn¹ hybryd¹ i w praktyce nie fun-
kcjonowa³a, a jeœli ju¿, to przynosi³a wiele z³ego,
bo takie kluby by³y nastawione na komercjê, a nie
bra³y z regu³y uczestnictwa we wspó³zawodni-
ctwie sportowym.

Rozszerzyliœmy zasadê uproszczonej rejestra-
cji przez wpis do ewidencji prowadzonej przez sta-
rostê na wszystkie kluby, które nie prowadz¹
dzia³alnoœci gospodarczej, w tym uczniowskie
kluby sportowe.

I najwa¿niejsze, co ta ustawa daje – tutaj te¿ ko-
mentarz do s³ów pani senator – przede wszystkim
art. 35 i art. 36 maj¹ na celu rozszerzenie mo¿liwo-
œci jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie
dofinansowania zadañ zlecanych klubom sporto-
wym. I to jest niezwykle istotne, bo do tej pory je-
dnostki samorz¹du terytorialnego nie zawsze
wprost mog³y finansowaæ dzia³alnoœæ klubów spor-
towych. Mo¿e teraz jest troszkê lepiej, ale szeœæ, sie-
dem lat temu, po tej transformacji w³aœnie ca³e z³o
czy inaczej obni¿eniepoziomusportowegowynika³o
z tego, ¿eklubysportoweprzesta³ybyæ finansowane
przez wielkie zak³ady, wielkie korporacje. Pañstwo
te¿ przesta³o wspieraæ kluby sportowe i niestety one
nie mog³y dzia³aæ. Dzisiaj ten nasz zapis, ta nasza
regulacja, w zdecydowany sposób u³atwi zarówno
marsza³kom, jak i poszczególnym gminom, jedno-
stkom samorz¹du terytorialnego wspieranie spor-
tu. To jest niezwykle istotne.

(Senator Antoni Piechniczek: Przepraszam…)
(Senator Piotr G³owski: Telefon…)
To istotna sprawa.
Jeœli chodzi o Polski Zwi¹zek Sportowy, to

ustawa umacnia centraln¹ pozycjê narodowej fe-
deracji zgodnie z t¹ zasad¹, o jakiej mówi³em: jed-
na federacja w jednej dyscyplinie, pod warunkiem
oczywiœcie, ¿e ta federacja dzia³a w sposób demo-
kratyczny i transparentny. I my tutaj dajemy wiê-
ksz¹ swobodê, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ, polskim
zwi¹zkom sportowym. Oczywiœcie kontrolujemy
je. Przekazujemy im miêdzy innymi œrodki publi-
czne, wiêc uwa¿amy, ¿e ta kontrola jest niezbêd-
na. Ale zwi¹zki maj¹ wiêksz¹ swobodê i wiêksz¹
odpowiedzialnoœæ w podejmowaniu swoich de-
cyzji i w tworzeniu swojej polityki.

Wa¿nym aspektem jest oczywiœcie uhonorowa-
nie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako tego
podmiotu, który zrzesza zwi¹zki, wysy³a repre-
zentacje na igrzyska olimpijskie, ma swoje miej-
sce… Chronimy symbolikê olimpijsk¹.

Jeœli zaœ chodzi o trybuna³ arbitra¿owy, to po-
twierdzam, ¿e takie s¹dy polubowne bêd¹ mog³y
dzia³aæ przy polskich zwi¹zkach sportowych. Ar-
bitra¿ bêdzie móg³ dzia³aæ przy Polskim Komitecie
Olimpijskim. Ale mamy opiniê eksperta, prezesa
S¹du Najwy¿szego, który w odpowiedzi na zapyta-
nie sejmowe dotycz¹ce w³aœnie trybuna³u arbitra-
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¿owego bardzo negatywnie odniós³ siê do jego
dzia³alnoœci i stwierdzi³, ¿e nie jest to najlepsze
rozwi¹zanie. Oczywiœcie, co powtarzam, przy
zwi¹zkach sportowych, przy Polskim Komitecie
Olimpijskim trybuna³ arbitra¿owy bêdzie dzia³aæ,
ale, niestety, te najwa¿niejsze sprawy trafi¹ do
s¹dów powszechnych.

Zreszt¹ przypominam decyzjê s¹du arbitra¿o-
wego w sprawie Widzewa, uchylon¹ przez S¹d
Najwy¿szy. To spowodowa³o jeszcze wiêkszy ba³a-
gan, ni¿ by³oby w przypadku, gdyby ta sprawa od
razu by³a skierowana do s¹du powszechnego.

Jest to projekt rz¹dowy, który zosta³ zatwier-
dzony, by³ omawiany w komisji i przeg³osowany
przez Sejm, a wiêc wyra¿amy pozytywn¹ opiniê
i go wspieramy.

Oczywiœcie jestem gotowy odpowiedzieæ na ka-
¿de pytanie, jeœli pañstwo senatorowie takowe bê-
d¹ mieli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, zaraz bêd¹ pytania.
Chcê zauwa¿yæ, ¿e po raz pierwszy, odk¹d pro-

wadzê obrady Wysokiego Senatu, wszyscy sena-
torowie z jednej strony Izby s¹ nieobecni.

(Senator Marek Konopka: Jakiœ protest.)
(Senator Józef Bergier: Protest.)
(G³os z sali: Klub protestuje.)
W zwi¹zku z tym chcia³bym przeczytaæ listê

mówców, wed³ug kolejnoœci. S¹ to wszystko mów-
cy z partii rz¹dz¹cych – panowie Rocki i Muchac-
ki, pani Adamczak, panowie Bisztyga…

(Senator Ma³gorzata Adamczak: To s¹ zadaj¹cy
pytania?)

Tak, to s¹ zadaj¹cy pytania.
…Person, Jurcewicz i Bergier.
(Senator Andrzej Szewiñski: Ale dyskusja te¿

bêdzie?)
(Senator Marek Rocki: Ja te¿ by³em.)
Tak, ale najpierw bêd¹ pytania.
Panie Profesorze Senatorze Rocki, proszê bar-

dzo – pierwsze pytanie.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Proszê jeszcze raz

przeczytaæ, jeœli ³aska.)
W takim razie czytam jeszcze raz: Rocki, Mu-

chacki, Adamczak, Bisztyga, Person, Jurcewicz,
Bergier. Pyta po dwóch.

(SenatorStanis³awBisztyga: Poczterechmo¿na?
(G³os z sali: I Szewiñski.)
I Szewiñski. Proszê dopisaæ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Rocki:
Pierwszego pytania, niestety, ju¿ nie zadam,

dlatego ¿e chcia³em je skierowaæ do ministra, któ-
ry nas przed chwil¹ opuœci³.

Wobec tego drugie pytanie do pana – o coœ, co
siê w³aœnie przetoczy³o przez pytania pañstwa se-
natorów. Jakie jest uzasadnienie ograniczenia li-
czby kadencji prezesów polskich zwi¹zków spor-
towych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Muchackiego.
Proszê.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Ministrze, czy móg³by pan mi przybli¿yæ

pewn¹ rzecz. Dawniej w Polsce mieliœmy Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Jak to wy-
gl¹da w krajach europejskich? Czy s¹ osobne mi-
nisterstwa sportu? Na czym siê pañstwo opierali-
œcie, pisz¹c tê ustawê? Z czegoœ korzystaliœcie?
Jak to w ogóle w Europie wygl¹da? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo odpowiedzieæ na te dwa pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Rockiego,

to przede wszystkim czerpiemy przyk³ad z do-
brych praktyk. Prezydent Miêdzynarodowego Ko-
mitetu Olimpijskiego te¿ ma dwukadencyjnoœæ,
niektóre miêdzynarodowe federacje te¿ zapropo-
nowa³y dwukadencyjnoœæ. Zreszt¹, Panie Senato-
rze, Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej wprowadzi³ ka-
dencyjnoœæ, zanim uchwaliliœmy ustawê, wiêc…

(Senator Andrzej Szewiñski: PKOl nie ma?)
Mówi³em o zwi¹zku pi³ki no¿nej.
W zwi¹zku z tym uwa¿amy, ¿e jednak ta rota-

cja powinna byæ. Oczywiœcie s¹ dobre przyk³ady
w polskich zwi¹zkach sportowych – by³y prezes
Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów
Przedpe³ski sprawowa³ w³adzê piêædziesi¹t lat.
Czy to jest dobry przyk³ad? Stawiam tutaj znak
zapytania.

(Senator Andrzej Person: Zdobyli wiele medali.)
Uwa¿amy, ¿e oczywiœcie taki cz³owiek mo¿e

dzia³aæ na rzecz danego polskiego zwi¹zku, oczy-
wiœcie dalej mo¿e byæ we w³adzach miêdzynaro-
dowych, bo mo¿e byæ cz³onkiem zarz¹du, mo¿e
byæ cz³onkiem komisji rewizyjnej, mo¿e te¿ odcze-
kaæ jedn¹ kadencjê i póŸniej byæ prezesem. Ale nie
mo¿e byæ, proszê pañstwa, takiej sytuacji, ¿e jed-
na osoba jest prezesem przez wiele lat. Mamy te¿,
nie chcia³bym tu u¿ywaæ nazwisk, wiele takich
negatywnych przyk³adów, ¿e taka kadencyjnoœæ
spowodowa³a, i¿ prezesi funkcjonowali wiele lat.
Dzisiaj te polskie zwi¹zki sportowe s¹ albo w ol-
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brzymich d³ugach, albo w k³opotach organizacyj-
nych, nie mówiê ju¿ o poziomie sportowym.

Tak ¿e wydaje nam siê, ¿e dwa cykle olimpij-
skie… Sport ma to do siebie, ¿e funkcjonuje zgod-
nie z cyklami olimpijskim, a co cztery lata w let-
nich i w zimowych igrzyskach olimpijskich odby-
waj¹ siê igrzyska. Tak wiêc dwa cykle olimpijskie
to jest wystarczaj¹cy okres, ¿eby wykazaæ siê, ¿e-
by dzia³aæ. Oczywiœcie taka osoba mo¿e dalej fun-
kcjonowaæ i po przerwie mo¿e wróciæ. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie pa-
na senatora Muchackiego o ministerstwa w in-
nych krajach.)

Rzeczywiœcie w Polsce historia powstania mini-
sterstwa by³a d³uga. Przypominam, ¿e jeszcze
wczeœniej sportem zajmowa³ siê G³ówny Urz¹d
Kultury Fizycznej, póŸniej Urz¹d Kultury Fizycz-
nej i Turystyki, póŸniej Urz¹d Kultury Fizycznej
i Sportu, póŸniej Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Sportu, Polska Konfederacja Sportu i wresz-
cie upragnione Ministerstwo Sportu – ja jestem
cz³owiekiem sportu i dlatego takiego pozytywnego
okreœlenia u¿ywam.

Ró¿nie to jest na œwiecie, Zazwyczaj sport jest
do³¹czony do innego ministerstwa – czy to m³o-
dzie¿y, czy to edukacji, czy spraw wewnêtrznych,
jak na przyk³ad w Niemczech. We Francji by³o mi-
nisterstwo sportu, teraz sport zosta³ po³¹czony ze
zdrowiem, w Hiszpanii z edukacj¹…

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Sport to
zdrowie.)

Jeœli chodzi o Europê, to nieliczne s¹ kraje, w któ-
rych funkcjonuje ministerstwo sportu. S¹ te¿ inne
rozwi¹zania – na przyk³ad W³oski Komitet Olimpij-
ski, CONI, czyli taka jednostka, która zajmuje siê
przygotowaniem sportowców, sportem kwalifikowa-
nym, wyczynowym, i rz¹d zleca jej zadania.

Jestem pewien, ¿e to, co robimy w tej chwili,
czyli przygotowanie Polski do jednej z najwiêk-
szych imprez na œwiecie, to jest Euro 2012, do
tych wszystkich zmian… Ministerstwo Sportu i
Turystyki to na pewno jest ten podmiot, który,
mam nadziejê, doskonale sobie radzi z tymi wszy-
stkim problemami i powinien funkcjonowaæ. Acz-
kolwiek w przysz³oœci mo¿na zastanawiaæ siê nad
docelowym modelem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Pañstwo Senatorowie Adamczak i Bi-

sztyga.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To bêdzie wspa-

nia³y zestaw.)

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Wspania³y. Zgadzam siê.
(Senator Andrzej Person: Jak dla kogo.)

Panie Ministrze, ja mam…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A i B.

A gdzie C?)
…pytanie dotycz¹ce art. 32 pktu 6: „Cz³onkini

kadry narodowej, która sta³a siê niezdolna do up-
rawiania sportu wskutek ci¹¿y lub urodzenia
dziecka, wyp³aca siê stypendium sportowe
w pe³nej wysokoœci przez okres ci¹¿y i po³owê sty-
pendium przez okres 6 miesiêcy po urodzeniu
dziecka”. A co w przypadku, kiedy z powodu ró¿-
nych okolicznoœci ta zawodniczka nie jest w sta-
nie urodziæ dziecka, czyli dochodzi do poronienia?
To jest pierwsze pytanie.

Wracam do tych badañ z zakresu medycyny
sportowej, bo jest pewna zmiana, ale ona nie œwiad-
czy o tym, ¿e szachiœci nie bêd¹ siê mogli badaæ. Czy
ministerstwo konsultowa³o siê z Polskim Zwi¹z-
kiem Szachowym, je¿eli chodzi o badania lekarskie,
które obowi¹zuj¹ te¿ szachistów i bryd¿ystów. Uwa-
¿am, ¿e szachiœci – zw³aszcza jacyœ dziesiêciolatko-
wie – nie potrzebuj¹ specjalistycznych badañ. A to
jestpewienproblem, jeœli chodzi oprowadzenieklu-
bu szachowego. To jest drugie pytanie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja bêdê mia³ piêæ.)
I trzecie pytanie. Czêsto siê mówi³o o nauczycie-

lach wychowania fizycznego. Czy rozmawia siê
w ministerstwie na temat tego, ¿eby w klasach I–III
lekcje wuefu zaczêli prowadziæ nauczyciele wycho-
wania fizycznego?Mymówimyosportowcach, a tak
naprawdê dzieci w klasach I–III po prostu s¹ ch³on-
ne. Czasami okazuje siê, ¿e dopiero jak dziecko pój-
dzie do IV klasy, to uczy siê chwytu pi³ki. Tak?
A wiêc warto siê nad tym zastanowiæ i w jakimœ roz-
porz¹dzeniu zawrzeæ, ¿e nauczyciele wychowania
fizycznego jednak prowadz¹ lekcje wuefu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To mo¿e proszê odpowiedzieæ na te trzy pytania

od razu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Pani Senator, oczywiœcie jestem gor¹cym zwo-

lennikiem takiego rozwi¹zania, ¿eby w klasach
I–III lekcje wuefu prowadzili dyplomowani nau-
czyciele wychowania fizycznego. Nie jest to dome-
na ministra sportu, raczej trzeba siê z tym zwróciæ
do ministra edukacji narodowej. Oczywiœcie
trwaj¹ takie rozmowy. S¹ bardziej techniczne
sprawy generalne, które powoduj¹, ¿e nie ma ta-
kiego rozwi¹zania. Panie, które ucz¹ w klasach
I–III, musz¹ mieæ odpowiedni¹ liczbê godzin, tak
zwane pensum. Gdyby nie prowadzi³y lekcji
wuefu, to by im tych godzin do pensum brakowa-
³o. Z kolei dyrektor szko³y nie ma pieniêdzy na to,
¿eby zatrudniaæ, p³aciæ nauczycielowi wychowa-
nia fizycznego za to, ¿eby prowadzi³ te dodatkowe
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godziny. Oczywiœcie z punktu widzenia sportowe-
go, merytorycznego i w zwi¹zku z zainteresowa-
niem ministra sportu podpisujemy siê pod tym
rozwi¹zaniem obiema rêkami.

Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, dotycz¹ce ci¹¿y
i poronienia, to oczywiœcie taka zawodniczka bê-
dzie otrzymywa³a stypendium. Sytuacja wygl¹da
tak, ¿e zawodnikowi w czasie, gdy ma kontuzjê,
nie wstrzymujemy stypendium, te¿ na wniosek
polskiego zwi¹zku sportowego. Taka jest prakty-
ka. Do momentu, kiedy siê nie wyleczy albo kiedy
nie bêdziemy mieli informacji z Centralnego Oœ-
rodka Medycyny Sportowej, ¿e taki zawodnik nie
dostanie ju¿ zdolnoœci i nie bêdzie uprawia³ spor-
tu… Ale do momentu, kiedy siê leczy i rehabilitu-
je, zawodnik takie stypendium otrzymuje.

Jeœli chodzi o tych szachistów, to proszê powtó-
rzyæ pytanie, bo nie bardzo zrozumia³em.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Mówimy tutaj o wykonywaniu badañ z zakresu

medycyny sportowej, obejmuj¹cych dzieci i m³o-
dzie¿ do ukoñczenia dwudziestego pierwszego ro-
ku ¿ycia oraz zawodników pomiêdzy dwudzie-
stym pierwszym a dwudziestym trzecim rokiem
¿ycia, którzy nie otrzymuj¹ wynagrodzenia
w zwi¹zku z uprawianiem sportu. Mówiê o tej
zmianie. Przedtem wygl¹da³o to w sposób, ¿e do-
tyczy³o uprawiaj¹cych sport amatorski oraz za-
wodników pomiêdzy dwudziestym pierwszym
a dwudziestym trzecim rokiem ¿ycia.

Ja mam pytanie: czy szachiœci nadal bêd¹ mu-
sieli mieæ przeprowadzane badania w takim spe-
cjalistycznym zakresie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Jest rozporz¹dzenie ministra zdrowia, które

okreœla, jak te badania powinny wygl¹daæ
w okreœlonych dyscyplinach sportu. Oczywiœcie
jest tam te¿ okreœlony wiek, od którego mo¿na te
dyscypliny sportu uprawiaæ. Oczywiœcie jeœli
chodzi o boks, podnoszenie ciê¿arów, to ten wiek
jest troszkê wy¿szy, ni¿ jeœli chodzi o szachy. Ja
rozmawia³em z fachowcami od szachów i oni
przekonywali mnie, ¿e uprawianie szachów to te¿
wysi³ek fizyczny, nie tylko intelektualny, ¿e te
dzieciaki siedz¹ po ileœ godzin za sto³em, za tymi
szachownicami. One te¿ uczestnicz¹ – przecie¿
my to finansujemy – w zgrupowaniach ogólnych,
takich kondycyjnych. Tak ¿e uwa¿am, ¿e te ba-
dania powinny siê odbywaæ, choæ ich zakres pe-
wnie musi byæ mniejszy i na pewno jest mniejszy
ni¿ zakres badañ p³ywaka czy zawodnika podno-
sz¹cego ciê¿ary.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ad vocem do tego punktu?

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Zgadzam siê, Panie Ministrze, tylko ¿e szachy

s¹ dyscyplin¹, któr¹ dzieci zaczynaj¹ uprawiaæ
bardzo wczeœnie, we wczesnym wieku, o którym
siê ca³y czas mówi. Najm³odszy szachista ma
szeœæ lat, tak? Do dziesiêciu lat nie potrzeba tych
badañ, ale powy¿ej ju¿ trzeba je mieæ. To utrudnia
dzieciom, które mieszkaj¹ na wsi…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
S¹ odpowiednie jednostki, przychodnie sporto-

wo-lekarskie, nie tylko w Warszawie, gdzie s¹ le-
karze z uprawnieniami, którzy mog¹ wydaæ za-
œwiadczenie o zdolnoœci do uprawiania sportu.
Nie wyobra¿am sobie, ¿eby dziecko chodzi³o na
zajêcia, uprawia³o sport, jakakolwiek to jest dy-
scyplina, i nie mia³o wa¿nych badañ lekarskich.
Trener odpowiada za jego zdrowie i choæby dla
bezpieczeñstwa musi mieæ potwierdzenie, ¿e to
dziecko jest zdrowe. By³o na przyk³ad wiele wy-
padków na salach gimnastycznych, wiele zda-
rzeñ, gdy okazywa³o siê, i¿ dziecko gra³o w pi³kê
i umiera³o na zawa³ serca. Takie przypadki siê
zdarzaj¹, a nam chodzi o to, ¿eby je eliminowaæ.
Myœlê, ¿e to jest raczej przepis porz¹dkuj¹cy i ko-
rzystny ni¿ odwrotnie. Ja to tak odbieram.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.
S³ysza³em, ¿e jest piêæ pytañ, wiêc proszê

zwiêŸle i krótko.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku, piêtnaœcie, ale podzielê je so-

bie na fragmenty.
Zacznê od art. 9. Panie Ministrze, ja tutaj do-

³¹czam do wyst¹pienia prezesa akademickiego
zwi¹zku sportowego, pana profesora, i podzielam
pogl¹d… Chcia³bym pana zapytaæ, czy pan rów-
nie¿ by je podzieli. Czy chcia³by pan takiej po-
prawki, ¿eby prezes zwi¹zku móg³ pe³niæ swoj¹
funkcjê przez trzy kadencje? To jest po pierwsze.

Ten sam artyku³ mówi o tym, ¿e zakazuje siê
³¹czenia stanowiska cz³onka zarz¹du zwi¹zku,
zasiadania w innych w³adzach, ¿e cz³onek za-
rz¹du nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodar-
czej i byæ w zarz¹dzie. Ile jest takich przypad-
ków… Ile osób w wyniku wejœcia w ¿ycie tej usta-
wy zwolni siê z funkcji cz³onków zarz¹dów
w zwi¹zkach sportowych?
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Art. 16 zobowi¹zuje pana ministra do prowa-
dzenia kontroli, daje panu w³adzê nad zwi¹zkami
sportowymi. Mo¿e pan minister w razie niepra-
wid³owoœci upomnieæ zwi¹zek, mo¿e pan wstrzy-
maæ wykonanie decyzji w³adz zwi¹zku, mo¿e pan
minister uchyliæ decyzjê w³adz zwi¹zku, a tak¿e
mo¿e pan zawiesiæ w³adze zwi¹zku albo rozwi¹zaæ
zwi¹zek, s¹d wyznacza kuratora. Czy by³by pan
uprzejmy powiedzieæ, co wynika z pana doœwiad-
czeñ: ile w tej kadencji by³o przypadków uchyle-
nia, wstrzymania, zawieszenia? Jeœli to bêdzie
trudne, to prosi³bym o informacjê na piœmie, ale
mo¿e w ogólnych zarysach pan minister by³by up-
rzejmy odpowiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Czy jeszcze ad vocem senator Rocki chcia³by

do tego…

Senator Marek Rocki:
Ma³e ad vocem, dla wyjaœnienia. Akademicki

Zwi¹zek Sportowy nie jest w jurysdykcji tej usta-
wy, dlatego ¿e jest stowarzyszeniem. Kadencja
w³adz AZS jest dwuletnia, ja jestem czwart¹ ka-
dencjê…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czyli lex
Rocki to jest lex specialis, jak rozumiem. Tak?)
(Weso³oœæ na sali)

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Przepraszam, to nie dotyczy³o… Ja tylko mówi-

³em, ¿e pan jako pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa AZS
mówi³ o problemie. Ale broñ Bo¿e, ja bym nie
chcia³, ¿eby pan przesta³ ju¿ byæ prezesem tego
zwi¹zku. (Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o kontrolê, to sta-

ramy siê w miarê mo¿liwoœci nie reagowaæ tak
mocno i nie zawieszaæ od razu w³adz polskich
zwi¹zków sportowych, ale przypominam, ¿e
w niektórych przypadkach takie decyzje uratowa-
³y te zwi¹zki i uporz¹dkowa³y ich funkcjonowanie.
Przypominam chocia¿by taki case Polskiego
Zwi¹zku Narciarskiego czy Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki Siatkowej. A wiêc oczywiœcie w miarê po-
trzeb, na podstawie dokumentów i kontroli, które

przeprowadza minister sportu i turystyki, Najwy-
¿sza Izba Kontroli lub urz¹d skarbowy, wszczyna-
my pewne postêpowania administracyjne. Odpo-
wiem panu na piœmie, ale zapewniam, ¿e te przy-
padki mo¿na policzyæ na palcach obu r¹k.

Jeœli chodzi o kadencyjnoœæ, chcia³bym trzy-
maæ siê tutaj projektu rz¹dowego i propozycji,
która zosta³a uzgodniona, przedyskutowana za-
równo w komisji sejmowej, jak i z partnerami spo-
³ecznymi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Person, potem Jurcewicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê za ³askawoœæ, Panie Marsza³ku.
Ja, w przeciwieñstwie do pana Bisztygi, mam

nie takie szczegó³owe, ale ogólniejsze pytanie, je-
¿eli pan minister pozwoli. Mimo m³odego wieku
jest pan wielkim znawc¹ ruchu olimpijskiego. Czy
z tej ustawy, Panie Ministrze, wynika mo¿liwoœæ
udzielenia przez pañstwo pomocy komitetowi
olimpijskiemu, czy te¿ dalej skazany jest on wy-
³¹cznie na sponsoring? To pierwsze pytanie.

Drugie bêdzie brutalne. Jest taka dyscyplina,
w dodatku olimpijska, która w naszym kraju jest
traktowana jak œrodowisko trêdowatych albo
dzieciobójców i mówi siê o niej tylko w kontekœcie
wielkich afer hazardowych czy erotycznych.
A przypomnê raz jeszcze, ¿e to jest sport olimpij-
ski. Czy to leg³o u podstaw pominiêcia bodaj¿e
zg³oszonej przez SLD propozycji zwolnienia wiel-
koformatowych obiektów sportowych z podatku?
Te podatki niszcz¹ te dyscypliny do zera. To w³a-
œciwie by³o drugie pytanie. Dziêkujê.

(Senator Józef Bergier: Czy pan minister na pe-
wno wie, o jakiej dyscyplinie mówimy?)

O dyscyplinie olimpijskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan minister zapewne wie.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Skoro pan senator mnie tu komplementuje,

mówi¹c, ¿e jestem znawc¹ sportu, to siê wyka¿ê –
pewnie myœlimy o golfie. Dziêkujê.

Oczywiœcie tu trzeba znaleŸæ salomonowe wy-
jœcie. Prywatnie jestem fascynatem golfa, mo¿e
nie takim znawc¹, jak pan senator, ale próbujê
swoich si³. Oczywiœcie by³o to rozwa¿ane, by³a
dyskusja w komisji. Takie rozwi¹zanie nie zosta-
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³o przyjête, wiêc obecnie nie jest to mo¿liwe. To
oczywiœcie uszczupla³oby dochody jednostek sa-
morz¹du terytorialnego i tutaj mamy negatywn¹
opiniê.

Skoro na pierwsze pytanie zosta³a udzielona
negatywna odpowiedŸ, to na drugie jest pozyty-
wna. Oczywiœcie istnieje mo¿liwoœæ, ¿e minister-
stwo sportu, rz¹d bêd¹ wspieraæ dzia³alnoœæ Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego, zw³aszcza jeœli
chodzi o te reprezentacje m³odzie¿owe, które wy-
je¿d¿aj¹ na EIOF i inne imprezy. W tym bêdziemy
ich wspieraæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Czy jednostki samorz¹du terytorialnego wyra-

¿a³y stanowiska? Je¿eli tak, to jakie by³y ewen-
tualne uwagi dotycz¹ce tej ustawy?

Drugie. Czy zwracaliœcie siê pañstwo w sprawie
zajêcia stanowiska do krajowych zrzeszeñ, in-
nych stowarzyszeñ? Je¿eli tak, to do jakich?

Bardziej szczegó³owe pytania zadam póŸniej,
na razie te dwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Panie Senatorze, oczywiœcie tak. Jest obo-

wi¹zek, aby w momencie uzgadniania ustawy,
procedowania nad ustaw¹ do³¹czyæ dokumen-
ty, stosowne opinie, do³¹czyæ je wtedy, kiedy ten
projekt ustawy wp³ywa do Sejmu. By³y prowa-
dzone konsultacje z Polskim Komitetem Olim-
pijskim, ze stowarzyszeniami, z jednostkami sa-
morz¹du terytorialnego, z polskimi zwi¹zkami
sportowymi. Oczywiœcie tê dokumentacjê mo¿e-
my udostêpniæ. Generalnie, jeœli chodzi o jedno-
stki samorz¹du terytorialnego, nie by³o zasa-
dniczych uwag i jakichœ zmian. Jednostki sa-
morz¹du terytorialnego chwali³y zapis zwi¹zany
z usankcjonowaniem ich pomocy finansowej
i finansowania przez nie sportu. To jest zapis
bardzo korzystny dla polskich zwi¹zków sporto-
wych, dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
Tak wiêc jeœli o to chodzi, to odpowiadam, ¿e
tak, takie konsultacje by³y prowadzone. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Ministrze, ja konsekwentnie odnoszê siê

do jednego rozdzia³u tej ustawy „Kwalifikacje za-
wodowe w sporcie”. W art. 41 ust. 8 jest zapis, któ-
ry mówi, ¿e uczelnie, które kszta³c¹ na kierunku
sport lub studiach drugiego stopnia na kierunku
wychowanie fizyczne nie bêd¹ musia³y posiadaæ
zgody ministra na prowadzenie kursów trener-
skich.

Pierwsze pytanie: czy pan minister móg³by siê
odnieœæ do tego zapisu, powiedzieæ, czym pañ-
stwo siê kierowaliœcie – bo s¹dzê, ¿e jest to zgodne
z polityk¹ rz¹du – stawiaj¹c takie wymogi?

I drugie pytanie, bardziej szczegó³owe, ale jak
s¹dzê, poproszê o odpowiedŸ na piœmie, bo ono
jest bardzo szczegó³owe. Jakie bêd¹ okreœlone za-
sady prowadzenia kursów trenerskich na nowym
kierunku sport? Mówiê o wymogach kadrowych.
Moja dotychczasowa wiedza, tak¿e jako recenzen-
ta tego kierunku, kiedy uczelnie staraj¹ siê o nie-
go, jest taka, ¿e zapomnieliœmy o doprecyzowaniu
wymogów. Informujê, ¿e dzisiaj uczelnia, która
uzyska zgodê na kszta³cenie na kierunku sport,
mo¿e, maj¹c okreœlon¹ liczbê pracowników nau-
kowych, prowadziæ kszta³cenie i w dyscyplinie ¿u-
¿el, i w dyscyplinie lekka atletyka. A wiêc jak za-
mierzacie pañstwo ten nowy kierunek uporz¹d-
kowaæ w zakresie wymogów? W zwi¹zku z tym, ¿e
chcê zapytaæ o to bardzo precyzyjnie, prosi³bym
o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli teraz odpowiedŸ ustna na to pierwsze py-

tanie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
To znaczy, powiem jeszcze kilka s³ów tak ogól-

nie.
Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo!
Moim zdaniem kszta³cenie trenerów jest obecnie

oczywiœcie jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek polskiego
sportu. To ju¿ nie te AWF, nie ten poziom, który by³
wiele lat temu. I to jest najwa¿niejsza sprawa, to jest
clou ca³ej sytuacji, nad którym nale¿y siê zastano-
wiæ. St¹d tak pieczo³owicie przygotowaliœmy roz-
dzia³ 8 dotycz¹cy kwalifikacji zawodowych w spor-
cie, poszczególne jego artyku³y. Kierunek sport zo-
sta³ troszkê – przepraszam za s³owo – wypaczony.
Nale¿y nad nim pracowaæ i nale¿y go uporz¹dko-
waæ. St¹d te¿ na pytanie, które tu siê pojawi³o – bo-
daj¿e senatora Wittbrodta – czy mo¿na kszta³ciæ tyl-
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ko na kierunku sport, odpowiadam: nie, poniewa¿
akademie wychowania fizycznego nie s¹ przygoto-
wane, ¿eby w 100% prawid³owo prowadziæ studia
nakierunkusport. Trudnowyobraziæ sobie, ¿e zg³a-
sza siê na specjalizacjê na kierunku sport trzech
czy czterech tenisistów albo piêciu pi³karzy i prowa-
dzi siê dla nich specjalizacjê. To musi byæ lepszy sy-
stem i my oczywiœcie z akademiami wychowania fi-
zycznego bêdziemy wspó³pracowaæ.

Jeœli chodzi o tê materiê, o któr¹ pan mnie za-
pyta³, to bêdzie to okreœlone w aktach szczegó³o-
wych, w rozporz¹dzeniu, nad którym pracujemy.
Tam bêd¹ dookreœlone wszystkie sprawy zwi¹za-
ne w³aœnie z kszta³ceniem i z wymaganiami, jakie
musz¹ spe³niaæ jednostki, które prowadz¹ to
kszta³cenie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz kolejno bêd¹ pytali panowie senatorowie

Szewiñski, Kieres, Konopka, Jurcewicz.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie dotycz¹ce dopingu. Dlaczego

w projekcie ustawy w rozdziale 9 pod tytu³em
„Zwalczanie dopingu w sporcie” nie ma regulacji
dotycz¹cych penalizacji osób trzecich podaj¹cych
niedozwolone substancje dopingowe zwierzêtom,
na przyk³ad koniom bior¹cym udzia³ wraz z jeŸ-
dŸcami w igrzyskach olimpijskich? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy zgodnie z regulacjami za-
wartymi w projekcie ustawy profesjonalni spor-
towcy bêd¹ mogli œwiadczyæ klubom us³ugi jako
firmy jednoosobowe? Bo wiem, ¿e obecnie wy-
gl¹da to tak, ¿e jest spó³ka akcyjna, zawodnicy
maj¹ jednoosobowe firmy i œwiadcz¹ us³ugi spor-
towe i ta firma podpisuje z klubem umowê. Czy
bêdzie taka mo¿liwoœæ? To jest drugie pytanie.

I trzecie, ostatnie. Pragnê, aby zosta³y rozwiane
wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce finansowania spor-
towych spó³ek akcyjnych. Czy te spó³ki bêd¹ mog³y
uzyskaæ status organizacji po¿ytku publicznego?
Z kodeksu spó³ek handlowych wynika, i¿ spó³ki po-
winny byæ nastawione na generowanie zysku, dla-
tego jest takie pytanie i bardzo proszê o ustosunko-
wanie siê do tego. Dziêkujê serdecznie.

(Senator Stanis³aw Kogut: Panie Marsza³ku,
minister chce odpowiadaæ.)

(G³os z sali: No ale…)
To w takim razie jeszcze kolejne pytanie…
(Weso³oœæ na sali)
W ustawach o samorz¹dzie województwa, sa-

morz¹dzie powiatowym, samorz¹dzie gminnym,

równie¿ w konstytucji jest sformu³owanie „kultu-
ra fizyczna”. W tej ustawie mamy now¹ formu³ê,
now¹ definicjê: sport. I jak to wygl¹da, czy to bê-
dzie zunifikowane, czy nie bêdzie jakichœ kolizji
prawnych miêdzy tymi ustawami? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Jeœli chodzi o sprawê antydopingu i podawania

tych œrodków zwierzêtom, to muszê powiedzieæ, ¿e
nie braliœmy tego aspektu pod uwagê. Oczywiœcie
w Polsce s¹ prowadzone badania przez laborato-
rium antydopingowe, te badania s¹ prowadzone
w Instytucie Sportu. S¹ robione takie badania na
zawartoœæ substancji niedozwolonych, jeœli chodzi
o zwierzêta. I w przypadku, gdy oka¿e siê, ¿e koñ
czy inne zwierzê, które bierze udzia³ w uprawianiu
sportu, jest pod wp³ywem tych œrodków, to oczywi-
œcie s¹ pewne sankcje, mo¿e nie karne, tylko san-
kcje wynikaj¹ce z przepisów poszczególnych fede-
racji, na przyk³ad Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego
czy federacji miêdzynarodowych. Tu tego nie za-
warliœmy, chocia¿ oczywiœcie podawanie tych
œrodków bez wiedzy zawodnika jest sankcjonowa-
ne. To jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

Jeœli chodzi o te spó³ki sportowe i spó³ki akcyj-
ne, to odpowiedŸ jest nastêpuj¹ca: tak, bêd¹ one
mog³y mieæ status organizacji po¿ytku publiczne-
go i bêd¹ mog³y siê ubiegaæ o œrodki.

Jeœli chodzi o podpisywanie kontraktów, to oczy-
wiœcie wydaje mi siê, ¿e tak, bo to nie dotyczy pol-
skiego zwi¹zku sportowego. Ja rozumiem, ¿e pyta-
nie odnosi³o siê do tego, ¿e ktoœ, kto prowadzi dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, nie mo¿e byæ cz³onkiem za-
rz¹du. Nie dotyczy to klubów, ustawa tego nie pre-
cyzuje.

Jeœli chodzi o samorz¹dy i definicje, to w momen-
cie, gdy akt wy¿szego rzêdu zostanie uchwalony,
samorz¹dy pewnie bêd¹ musia³y to zaaplikowaæ.
Jest jeszcze problem z konstytucj¹ polegaj¹cy na
tym, ¿e tam u¿ywamy s³ów „kultura fizyczna”, ale
w ramach ewentualnej kolejnej zmiany przyjmiemy
definicjê Komisji Europejskiej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kieres. Proszê bardzo, Panie Sena-

torze.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mówi³ pan, ¿e projekt ustawy

by³ konsultowany z jednostkami samorz¹du tery-
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torialnego czy z ich organizacjami ogólnokrajowy-
mi. Jak s¹dzê, udzieli³y one wsparcia, byæ mo¿e
nawet zdecydowanego, tej ustawie. W swoim wy-
st¹pieniu bêdê wykazywa³, ¿e ten entuzjazm mo¿e
jest na razie przedwczesny.

Pana zaœ pytam, czy nowelizuj¹c ustawê o go-
spodarce komunalnej i jej art. 10 – to jest
w art. 61 ustawy o sporcie – i s³usznie uprawnia-
j¹c jednostki samorz¹du terytorialnego do posia-
dania udzia³ów lub akcji klubów sportowych
dzia³aj¹cych w formie spó³ki kapita³owej, jak zo-
sta³o to napisane, rozwa¿aliœcie znaczenie wa-
runku, po spe³nieniu którego gmina bêdzie mog-
³a mieæ udzia³y w takiej spó³ce lub akcje takiej
spó³ki. Tym warunkiem jest znaczenie klubu
sportowego dla rozwoju gminy. Ja swego czasu
pomaga³em Wroc³awiowi w staraniach o nabycie
czy objêcie… Bo tam dosz³o do podwy¿szenia ka-
pita³u zak³adowego sportowej spó³ki akcyjnej
Œl¹sk Wroc³aw… Wiem, jak trudno by³o przeko-
nywaæ, zw³aszcza s¹dy administracyjne, gdy
chodzi³o o uzasadnianie nabywania akcji sporto-
wych spó³ek akcyjnych. S¹dy kierowa³y siê
w swoich przyzwoleniach, tak bym to powiedzia³,
zw³aszcza argumentami przemawiaj¹cymi za
promocj¹ gminy lub te¿ edukacj¹. Akceptowa³y
nabywanie udzia³ów lub akcji sportowych spó³ek
akcyjnych, je¿eli to by³o uzasadnione znacze-
niem dla promocji gminy lub walorami edukacyj-
nymi, szkoleniem m³odzie¿y. Obecne rozwi¹za-
nie prawne usuwa ca³kowicie, co wyka¿ê pod-
czas mojego wyst¹pienia, mo¿liwoœæ u¿ywania
tego rodzaju argumentów. Trzeba to bêdzie uza-
sadniaæ znaczeniem sportowej spó³ki akcyjnej
dla rozwoju gminy. Czy takie dylematy pañstwo
w ministerstwie braliœcie pod uwagê, czy te¿ tak
rewolucyjnym entuzjazmem zaspokoiliœcie ocze-
kiwania, tak¿e moje…

(Senator Andrzej Person: I moje.)
…senatora Persona i wielu innych, ¿eby jednak

gminy mog³y byæ w takich spó³kach?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Oczywiœcie analizowaliœmy wszystkie za

i przeciw. W jakiœ sposób sankcjonujemy istnie-
j¹cy stan rzeczy, poniewa¿ wiele miast czy wiele
jednostek samorz¹du terytorialnego, zw³aszcza
w takich dyscyplinach jak gry zespo³owe, na
przyk³ad pi³ka, koszykówka, równie¿ ¿u¿el…
Szukano rozwi¹zañ, za pomoc¹ których mo¿na
by by³o wspieraæ w³aœnie sportowe spó³ki akcyj-

ne. Przypominam, ¿e te sportowe spó³ki akcyjne
tworz¹ zawodowe ligi. To jest niemal¿e obo-
wi¹zek, ¿eby cz³onek ligi, dru¿yna czy klub, mia³
formê sportowej spó³ki akcyjnej. W zwi¹zku
z tym u³atwiamy jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego nabycie tych udzia³ów, akcji. Do tej pory
by³y to pewne rozwi¹zania hybrydowe polegaj¹ce
na przyk³ad na tym, ¿e zawodnicy otrzymywali
stypendia…

(Senator Leon Kieres: Sponsoring.)
Tak, to by³ sponsoring. Ale jeœli chodzi o spon-

soring, to te¿ trzeba wykazaæ, ¿e dzia³ania spon-
soringowe maj¹ na celu promowanie miasta lub
jakiegoœ podmiotu. Wydaje siê, ¿e nabycie akcji
sportowej spó³ki akcyjnej, czyli klubu, w sytuacji,
kiedy zazwyczaj miasto zarz¹dza obiektami spor-
towymi, z których z kolei korzysta dany klub, na
przyk³ad rozgrywa tam mecze, w jakiœ sposób wy-
jaœnia i porz¹dkuje ca³¹ tê sprawê. Oczywiœcie to
nie jest ³atwe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, proszê mi powiedzieæ – a mo¿e

nawet to potwierdziæ – czy sport szkolny w ra-
mach realizacji podstawy programowej i w ra-
mach szkolnego zwi¹zku sportowego nadal bê-
dzie finansowany przez dyrektorów szkó³ z sub-
wencji oœwiatowej? Czy to pozostaje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Panie Senatorze, wydaje mi siê, ¿e to chyba nie
ta ustawa. My oczywiœcie…

(Senator Marek Konopka: Rozumiem, mówimy
w tej chwili ogólnie o sporcie, o sporcie dzieci,
m³odzie¿y, doros³ych, ale jest równie¿ sport szkol-
ny, gdzie jest podstawa programowa i jest równie¿
finansowanie. Czy ta ustawa nie wyklucza finan-
sowania…)

To z niczym nie koliduje. Jeœli chodzi o sport
m³odzie¿owy, to w celu potwierdzenia naszej poli-
tyki muszê przypomnieæ, ¿e utrzymujemy przecie¿
wymiar godzin wychowania fizycznego, utrzyma-
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liœmy ten zapis. Ja rozumiem, ¿e pan mówi
o czymœ innym, o podstawie programowej itd.…

(Senator Marek Konopka: Mogê jeszcze coœ do-
powiedzieæ?)

Proszê.

Senator Marek Konopka:
Obecnie jest sport szkolny, s¹ dyscypliny, któ-

re w ramach szkolnego zwi¹zku sportowego… Dy-
rektor ma prawo delegowaæ dru¿ynê ze swojej
szko³y i sfinansowaæ jej pobyt, przejazd, a je¿eli
starczy, to nawet i diety. Czy ta ustaw nie wyklu-
cza w³aœnie takiego finansowania?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Wed³ug mnie nie ma tutaj takiego zagro¿enia.
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Jurcewicz.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chodzi o rozdzia³ 6 „Wspiera-

nie sportu przez organy w³adzy publicznej”.
W art. 28 w pkcie 1 jest mowa o klubie sportowym,
który mo¿e staraæ siê o otrzymanie dotacji celowej
itd. Czy nale¿y rozumieæ, ¿e inne stowarzyszenie
kultury fizycznej te¿ mo¿e siê staraæ o tak¹ dota-
cjê? To jest pierwsze pytanie.

W pkcie 2 w zasadzie zosta³ zawarty katalog,
gdzie wskazuje siê to, na co ta dotacja w szczegól-
noœci mo¿e byæ przeznaczona. Czy brano tutaj
pod uwagê remonty, modernizacjê obiektów?
W koñcowym fragmencie tego punktu mówi siê
o tym, ¿e ma to wp³yn¹æ na poprawê warunków
uprawiania sportu. Niew¹tpliwie obiekty sporto-
we, które mia³yby lepsz¹ infrastrukturê, na to by
wp³ywa³y. Dlaczego to siê nie pojawi³o? Chodzi
szczególnie o remonty czy modernizacjê obiek-
tów. Mam wra¿enie, ¿e to siê powinno pojawiæ.

Teraz art. 30, szybciutko. Cieszê siê, ¿e komisja
dostrzeg³a w tym artykule pkt 5, który w wyniku
propozycji komisji bêdzie wykreœlony. Mam wra-
¿enie, ¿e on nie by³ konsultowany z samorz¹dami
województw, gdy¿ ta poprawka pojawi³a siê w pra-
cach… Rozumiem, ¿e Sejm poprze wykreœlenie te-
go punktu, poniewa¿, jak mi siê wydaje, to dosyæ
mocno ingeruje…

I jeszcze jeden element, na który chcia³bym
zwróciæ uwagê. Jest obecnie kszta³cenie w za-

kresie menad¿era sportu. W rozdziale 8 mówi
siê, ¿e tytu³ami zawodowymi w sporcie s¹ tytu³y
trenera i instruktora sportu. Nie pojawi³ siê tu-
taj tytu³ mened¿era sportu. Chcia³bym wie-
dzieæ, dlaczego.

Ostatnie pytanie. Czy w œwietle art. 28 pktu 2
mo¿na zawieraæ wieloletnie umowy, bez wchodze-
nia w szczegó³y, dotycz¹ce w szczególnoœci tych
zadañ, szkoleñ itd., które tam… Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Panie Senatorze, Szanowni Pañstwo, jeœli cho-

dzi o tytu³ mened¿era sportu, to ja odpowie-
dzia³bym w ten sposób. Czym siê ró¿ni mened¿er
sportu od mened¿era, który zarz¹dza ludŸmi czy
pewnym projektem w innej dziedzinie? To jest pe-
wna ogólna wiedza, która s³u¿y do tego, ¿eby te
procesy optymalizowaæ. Oczywiœcie mog¹ byæ do-
datkowe kursy, specjalizacja czy dokszta³canie
w zakresie sportu, ale menaed¿er, czy to jeœli cho-
dzi o sport, czy o inn¹ dziedzinê, powinien posia-
daæ pewn¹ ogóln¹ wiedzê. Przecie¿ nie ma takich
wymagañ co do aplikacji na pewne stanowiska, ¿e
musi to byæ mened¿er sportu. Mówi siê, ¿e musi to
byæ mened¿er. Tak wiêc z tego punktu widzenia…
Ta argumentacja przyczyni³a siê do tego, ¿eby wy-
kreœliæ mened¿era sportu z ustawy, jeœli o chodzi
o kontekst uprawnieñ.

Co do rady sportu, to oczywiœcie siê zgadzam.
Tak jak mówi³ pan senator, zabrak³o czasu, ¿eby
to skonsultowaæ z samorz¹dami i tutaj przychyla-
my siê do propozycji.

Trzecie pytanie dotyczy³o tego, czy wieloletnie
umowy… Myœlê, ¿e nie, dlatego ¿e my w ustawie
te¿ gwarantujemy sobie to, ¿e mo¿emy zlecaæ za-
danie publiczne polskiemu zwi¹zkowi sportowe-
mu bez konkursu, w drodze dwustronnej nego-
cjacji. Ale to obowi¹zuje co roku, to zadanie zleca
siê co roku. Oczywiœcie kluby sportowe w ramach
obowi¹zuj¹cych przepisów, w ramach ustawy
o po¿ytku publicznym maj¹ prawo startowaæ
w konkursach i ubiegaæ siê o œrodki finansowe
z samorz¹du w³aœnie w drodze takich konkursów.
I w tej ustawie precyzuje siê, ¿e te konkursy og³a-
szane s¹ cyklicznie, w odpowiednich terminach,
i kluby czy inne podmioty, inne stowarzyszenia,
te¿ mog¹ braæ w nich udzia³ i otrzymywaæ œrodki
finansowe.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce infrastruktury
sportowej, to myœlê, ¿e tu nie ma przeszkód. Za-
zwyczaj obiekty sportowe nie s¹ w³asnoœci¹ klu-
bu. Obiekty sportowe takie jak baseny, hale, sale
gimnastyczne s¹ zazwyczaj w³asnoœci¹ miasta,
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wiêc w interesie jednostki samorz¹du terytorial-
nego – nie ograniczajmy siê do miasta – jest ich
utrzymanie, to ta jednostka powinna remonto-
waæ, odnawiaæ i utrzymywaæ te obiekty. Ale nie
spotka³em siê z przypadkiem, ¿eby klub maj¹cy
grunt na w³asnoœæ czy oddany w u¿ytkowanie
wieczyste, albo maj¹cy w³asnoœæ obiektu, nie
móg³ ubiegaæ siê o dotacje – oczywiœcie mo¿e to
wynikaæ z braku œrodków – i nie móg³ z racji ja-
kichœ prawnych przeszkód otrzymywaæ finanso-
wania na remonty. Oczywiœcie, jak mówiê, to zale-
¿y od œrodków finansowych, ale jeœli one s¹, to
wczeœniej czy póŸniej te obiekty s¹ remontowane.
Najlepszym przyk³adem jest miasto sto³eczne
Warszawa, które zainwestowa³o w stadion pi³kar-
ski Legii, bo ten stadion jest miejski, czy w korty
tenisowe, które s¹ obok. Œrodki finansowe zosta³y
tu przeznaczone na remont. Tak ¿e tu te¿ nie ma
¿adnej kolizji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Adamczak. Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Ministrze, mam pewne pytanie. W³aœci-

wie to chcia³abym siê dopytaæ, czy dobrze rozu-
miem treœæ art. 15. Zgodnie z poprzednim brzmie-
niem dzia³ „kultura fizyczna” obejmuje sprawy
kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji rucho-
wej, sportu dzieci i m³odzie¿y, sportu kwalifiko-
wanego i sportu osób niepe³nosprawnych. Obec-
nie jest tak: „dzia³ kultura fizyczna obejmuje
sprawy sportu, wychowania fizycznego, rehabili-
tacji ruchowej”. Pod has³em „sport”, jak rozu-
miem, jest sport dzieci i m³odzie¿y, sport kwalifi-
kowany i sport osób niepelnosprawnych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki Tomasz Pó³grabski: Tak.)

Ale brakuje mi w tym dziale jednej sprawy, czyli
rekreacji. Mam zapytanie: czy bêdzie ta rekreacja,
czy jej nie bêdzie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Pani Senator, na wstêpie pokaza³em pewn¹ fi-

lozofiê tej ustawy. Nie uwa¿amy, ¿e pañstwo po-
winno regulowaæ sprawy rekreacji odrêbnymi
przepisami. Trudno oczekiwaæ, ¿eby pañstwo
wp³ywa³o na to, co pani bêdzie robi³a po po³udniu,
w jakim wymiarze godzin pani ma funkcjonowaæ,

do jakich klubów rekreacji ruchowej chodziæ
i z kim pani mo¿e tam odbywaæ zajêcia. W dziedzi-
nie rekreacji ruchowej jest pe³na dowolnoœæ, jest
swoboda obywatelska, my jako Ministerstwo
Sportu mamy tylko stwarzaæ pewne warunki.
I stwarzamy warunki, bo przeznaczamy dosyæ po-
kaŸne œrodki na infrastrukturê sportow¹, bo pro-
wadzimy programy aktywizuj¹ce spo³eczeñstwo
do sportu, zachêcaj¹ce ludzi do sportu, finansu-
jemy te¿ imprezy sportowo-rekreacyjne, w któ-
rych oczywiœcie spo³eczeñstwo, obywatele mog¹
wzi¹æ udzia³. I to jest nasza rola. Nie potrzeba
w ustawie regulowaæ spraw zwi¹zanych z rekrea-
cj¹ ruchow¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, w sporcie, w którym wspó³za-

wodnictwo sportowe jest organizowane w formie
rozgrywek ligowych, polski zwi¹zek sportowy zgo-
dnie z t¹ ustaw¹ bêdzie móg³ utworzyæ ligê zawo-
dow¹. Je¿eli po³owa klubów sportowych bio-
r¹cych udzia³ w rozgrywkach ligowych bêdzie
w formie spó³ek akcyjnych, to utworzenie ligi bê-
dzie obligatoryjne. W sk³ad ligi zawodowej w grach
zespo³owych bêd¹ wchodzi³y wy³¹cznie kluby
sportowe dzia³aj¹ce jako spó³ki akcyjne. Ile we-
d³ug pana ministra bêdzie lig? Czy wszystkie siê
przekszta³c¹ w ligi zawodowe? O jakie chodzi³oby
dyscypliny? Jak¹ pan ma tu wiedzê?

Drugie pytanie jest trochê z pogranicza kom-
petencji pana ministra i ministra skarbu. Otó¿
samorz¹dy bardzo licz¹ na spó³ki Skarbu Pañ-
stwa podczas finansowania lokalnych przed-
siêwziêæ, je¿eli chodzi o sport, o kulturê fizyczn¹
i o kluby. Oko³o roku temu minister Grad wyda³
instrukcjê, która bardzo mocno ograniczy³a
mo¿liwoœæ finansowania, w niektórych przypad-
kach wrêcz j¹ wyeliminowa³a. Czy ministerstwo
sportu i resort kierowany przez pana ministra
czyni jakieœ starania, ¿eby zliberalizowaæ stano-
wisko ministra skarbu? Do tej pory spó³ki Skar-
bu Pañstwa bardzo mocno wchodzi³y w lokalne
przedsiêwziêcia sportowe i finansowanie lokal-
nych klubów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Odpowiadam najpierw na to drugie pytanie.

Panie Senatorze, nie zgadzam siê z panem. Od
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razu podajê tu przyk³ady. Totalizator Sportowy,
Orlen finansuj¹ Polski Komitet Olimpijski.
PGNiG finansuje Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej, repre-
zentacjê narodow¹ w pi³ce rêcznej, wioœlarzy.
Tauron finansuje Polski Komitet Olimpijski.
Be³chatów finansuje koszykarzy, siatkarzy,
pi³karzy. Wobec tego nie ma takiego zagro¿enia.
Te przyk³ady, które poda³em, s¹ dosyæ wyraŸne
i pokazuj¹, jaki jest obraz. Oczywiœcie te reko-
mendacje i te zasady, które zosta³y wydane, po-
rz¹dkuj¹ pewn¹ sprawê. Chodzi³o o to, ¿eby spó-
³ka Skarbu Pañstwa nie mia³a udzia³ów czy akcji,
nie by³a w³aœcicielem danej spó³ki sportowej czy
danej dru¿yny. Oczywiœcie mo¿e byæ tak, ¿e jeœli
jest to zgodne z lini¹ marketingow¹, z koncepcj¹
marketingu danej spó³ki, to ona mo¿e finanso-
waæ dan¹ dyscyplinê sportu, klub sportowy czy
wydarzenia lokalne. I takowe finansuje. Zapra-
szam na piknik olimpijski w sobotê, gdzie tych
sponsorów wspieraj¹cych Polski Komitet Olim-
pijski bêdzie naprawdê mnóstwo; bêd¹ tam te¿
spó³ki Skarbu Pañstwa. Tutaj chodzi³o o upo-
rz¹dkowanie pewnych kwestii. Chodzi³o o to, ¿e-
by nie by³o takich sytuacji, niezgodnych z pra-
wem i nie w porz¹dku, polegaj¹cych na tym, ¿e
znajomy prezesa czy prezes, który lubi dan¹ dy-
scyplinê albo wywodzi siê z jakiegoœ tam regionu,
w³aœnie tam przekazywa³ pieni¹dze; niekoniecz-
nie bêdzie to zgodne z lini¹ marketingow¹, z kon-
cepcj¹, ze strategi¹ marketingow¹ danego zwi¹z-
ku. Czyli jest dobra wspó³praca, podawa³em
przyk³ady. Œwietnie to funkcjonuje.

(Senator Andrzej Person: Senator Bisztyga
obieca³, ¿e bêdzie na pikniku w sobotê.)

Jeœli chodzi o ligi zawodowe, to chcia³bym
przypomnieæ, ¿e w wiêkszoœci dyscyplin sporto-
wych w grach zespo³owych te ligi zawodowe ju¿
funkcjonuj¹ – pi³ka no¿na, koszykówka, pi³ka
siatkowa – zosta³ jeszcze Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej.
Wiem, ¿e w tej chwili pracuj¹ nad tym, ¿eby tak¹
ligê utworzyæ. Oczywiœcie zale¿y to od zasobów fi-
nansowych klubów sportowych. Jeœli te kluby
sportowe maj¹ pieni¹dze, to mog¹ funkcjonowaæ
w lidze, bo trzeba kupiæ zawodników, trzeba mieæ
odpowiednie obiekty sportowe. Przypominam
o sytuacji, kiedy niektóre dru¿yny, nawet z ek-
straklasy, nie mog¹ otrzymaæ licencji ze wzglêdu
na fakt, ¿e obiekty sportowe, na których graj¹,
gdzie funkcjonuj¹, nie spe³niaj¹ okreœlonych
norm czy to bezpieczeñstwa, czy norm wynika-
j¹cych w³aœnie z pewnych regulacji poszczegól-
nych polskich zwi¹zków sportowych. Tak ¿e to
jest dobry kierunek i myœlê, ¿e niebawem, w do-
syæ krótkim okresie, we wszystkich sportach
w dyscyplinach dru¿ynowych te ligi zawodowe
bêd¹ funkcjonowaæ. A czy w sportach indywi-
dualnych? Myœlê, ¿e jeszcze nie, bo kluby musz¹
byæ silniejsze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chodzi o art. 30 pkt 3, zgod-

nie z którym do zadañ rady sportu nale¿y
w szczególnoœci opiniowanie. Mam pewne w¹t-
pliwoœci. Tam jest wymienionych piêæ punktów;
w jednym z nich mówi siê o projekcie bud¿etu.
Czyja opinia bêdzie wiêc wa¿niejsza, czy uchwa-
³y komisji, organu stanowi¹cego, czy te¿ rady
sportu? Przekornie o to pytam, poniewa¿ mo¿e
dochodziæ do prób dokonywania ró¿nej inter-
pretacji. Pkt 3 budzi moje powa¿ne w¹tpliwoœci;
mowa tu o opiniowaniu projektów uchwa³ doty-
cz¹cych kultury fizycznej. Przez kogo podejmo-
wanych? Nie ukrywam, ¿e ró¿ne organy mog¹
podejmowaæ uchwa³y. Czy nie jest to zbyt dale-
ka ingerencja, je¿eli chodzi o ten zapis? Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Filozofia ruchu sportowego na ca³ym œwiecie,

w federacjach miêdzynarodowych, o czym mówi³
te¿ pan senator Piechniczek, jest taka, ¿e ruch
sportowy jest samorz¹dny, niezale¿ny, ma wp³yw
na to, co siê dzieje, ma wp³yw na swoje decyzje, na
swoje funkcjonowanie. Jednostki samorz¹du te-
rytorialnego, które kszta³tuj¹ politykê sportu, po-
litykê jego promocji, maj¹ niebagatelne znacze-
nie, jeœli chodzi o wsparcie tego sportu. Ale dobrze
by³oby – i taka jest intencja tego zapisu – gdyby
przy jednostkach samorz¹du terytorialnego dzia-
³a³y rady sportu. Jeœli pan spojrzy na §2, to zoba-
czy zapis: organ, o którym mowa w ust. 1, ustala
sk³ad i zasadê powo³ywania cz³onków. Czyli de fa-
cto marsza³ek, burmistrz, prezydent ustala sk³ad
rady. Domniemujê, ¿e ustali sk³ad rady w roz-
s¹dny sposób, najlepiej wybieraj¹c spoœród orga-
nizacji, stowarzyszeñ, które partycypuj¹ co roku
w tej puli finansowej i które funkcjonuj¹ na da-
nym rynku. Ten sk³ad rady ma wp³yw na wiele
spraw, wyra¿a swe opinie w najwa¿niejszych kwe-
stiach, czyli: komu daæ dotacje, co z uchwa³ami
dotycz¹cymi sportu, komu przekazaæ pieni¹dze
na modernizacjê… Ale przypominam, ¿e s¹ to tyl-
ko opinie, nie ma tu obowi¹zku. Z takiej opinii sa-
morz¹d terytorialny, w³adza wykonawcza nie mu-
si skorzystaæ. Jest to tylko do ich wiedzy. Myœlê
wiêc, ¿e to jest bezpieczny zapis.
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(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Mar-
sza³ku, doprecyzowanie. Nie uzyska³em odpowie-
dzi. Ma byæ opiniowanie projektów uchwa³ – ale
przez kogo podejmowanych?)

Uchwa³ samorz¹du terytorialnego, czyli uch-
wa³ rady miasta…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Czyli z za³o¿e-
nia: opinia jest wa¿na, ale niekoniecznie…)

Tu chodzi o wyra¿enie opinii.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Koñczê etap pytañ.
(Senator S³awomir Sadowski: Nie, nie!)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak jest, koniec…)
(Senator S³awomir Sadowski: Ale chwileczkê,

nie, s¹ jeszcze pytania!)
Nodobrze,PanieProfesorze.Proszêbardzo, ale…

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Nikt z tej

strony sali nie zabiera g³osu, wiêc ju¿ ja to zrobiê.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W³aœnie, ju¿

to wczeœniej zauwa¿y³em.)
No w³aœnie, dlatego tu wszed³em. Tyle pytañ

pad³o…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale szybko!)
Oczywiœcie ¿e szybko.
Panie Marsza³ku, dziêkujê za umo¿liwienie za-

dania pytania.
Panie Ministrze, z pana wypowiedzi wynika, ¿e

Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera ró¿nego
rodzaju imprezy o charakterze masowym – mam
tu na myœli imprezy lekkoatletyczne. Czy œrodki,
którymi dysponuje ministerstwo w tym roku, s¹
mniejsze od tych z roku ubieg³ego lub z lat poprze-
dnich? Pytam o to, bo kilka imprez zosta³o pomi-
niêtych, i to imprez o charakterze ogólnopolskim,
mogê podaæ na to przyk³ady. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Potwierdzam, ¿e te œrodki s¹ mniejsze. Wynika

to miêdzy innymi z mniejszych przychodów z To-
talizatora Sportowego – szacujemy, ¿e bêdzie to
minus 15%. Oczywiœcie w stosunku do œrodków
zapisanych w ustawie bud¿etowej na rok 2009 te¿
te œrodki s¹ troszkê mniejsze. Ale jest tendencja
wzrostowa, jeœli chodzi o Totalizator Sportowy,

wiêc mam nadziejê, ¿e œrodków z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej bêdzie wiêcej i wrócimy na
normalny tor, na którym zwykle funkcjonujemy.

No, jest te¿ kryzys, mam nadziejê, ¿e wszyscy
rozumiemy, ¿e sport te¿ musi ponieœæ pewne tego
konsekwencje.

(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bardzo.
To chcia³em us³yszeæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Szewiñski rozpocznie dyskusjê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marsza³ku,

wiem, ¿e to ja jestem pierwsza.)
(Senator Andrzej Szewiñski: Jesteœmy d¿entel-

menami, wiêc…)
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Tak, senator

Rotnicka…)
W takim razie dla pani senator zrobiê nawet to,

czego nie ma w regulaminie.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku i przepra-

szam, ¿e tak… Mamy spotkanie zespo³u parla-
mentarzystów Wielkopolski, na które chcia³am
wyjœæ, ale najpierw chcê z³o¿yæ poprawki do usta-
wy, które s¹ pok³osiem szerokiej dyskusji na temat
sportu i turystyki wodnej przeprowadzonej w Ze-
spole do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.

Ograniczê siê mo¿e tylko do tego, ¿e powiem, i¿
wszystkie te poprawki dotycz¹ art. 67, który te
sprawy traktuje globalnie. Sk³adam je na piœmie
i dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
I teraz przywo³any ju¿ uprzednio pan senator

Szewiñski. Nie ma spotkania zespo³u œl¹skiego?
(G³os z sali: Nie, nie.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
WypowiedŸ mojej szanownej przedmówczyni,

jak¿e krótka, zobligowa³a mnie do tego, aby rów-
nie¿ nie nadu¿ywaæ czasu Wysokiej Izby.

Moja analiza przedmiotowego projektu ustawy
sk³oni³a mnie do tego, aby podzieliæ siê z pañ-
stwem kilkoma krótkimi uwagami. Gdy przypo-
minam sobie sport zawodowy w latach siedem-
dziesi¹tych, osiemdziesi¹tych, ale podobnie by³o
te¿ w latach wczeœniejszych, to mogê powiedzieæ,
¿e by³ on na ca³kiem wysokim poziomie. Polscy za-
wodnicy zdobywali wtedy z³ote medale na igrzys-
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kach olimpijskich, mistrzostwach œwiata, mi-
strzostwach Europy. Jednak¿e ten obszar sportu
nie by³ w odpowiedni sposób zdefiniowany, tak
jak zreszt¹ wiele obszarów ¿ycia i dzia³alnoœci
w PRL. Otó¿ byli zawodnicy reprezentuj¹cy kluby
górnicze – i byli oni zatrudniani na etatach górni-
ków do³owych. Byli ¿o³nierze, milicjanci – mówiê
tu o de facto sportowcach – zatrudniani w klu-
bach gwardyjskich, w klubach wojskowych ta-
kich jak Legia, jak Zawisza. Funkcjonowali jako
¿o³nierze zawodowi, jako milicjanci, którzy nigdy
nie czuli prochu. Tak to wygl¹da³o. I mimo ¿e ten
obszar nie by³ w jakiœ sposób zdefiniowany, ¿e nie
by³o w ogóle definicji zawodnika, zawodowca –
który czerpie zyski z racji uprawiania sportu, ale
równie¿ poœwiêca siê i nie mo¿e nic innego robiæ –
jakoœ to funkcjonowa³o.

Nastêpnie by³ okres zmian ustrojowych, od
którego do dzisiaj obowi¹zuj¹ te dwie ustawy:
ustawa o kulturze fizycznej i ustawa o sporcie
kwalifikowanym. Mówi¹c delikatnie, w mojej oce-
nie, te ustawy nie by³y doskona³e, w wielu pun-
ktach, w wielu paragrafach siê znosi³y, by³y nie-
spójne. Naprawdê bardzo trudno by³o zwi¹zkom
sportowym, klubom, zawodnikom funkcjonowaæ
w obszarze sportu.

Myœlê, ¿e ministerstwo sportu, w ogóle rz¹d,
wychodz¹c w³aœnie naprzeciw oczekiwaniom œro-
dowisk sportowych, przygotowa³ projekt ustawy
o sporcie. Wiem, ¿e przez ponad rok by³y prowa-
dzone konsultacje spo³eczne ze zwi¹zkami, trwa³y
uzgodnienia miêdzyresortowe. W mojej ocenie, ta
ustawa mimo pewnych niedoskona³oœci spe³nia
standardy XXI w., jest te¿ zgodna z zasadami po-
mocniczoœci i proporcjonalnoœci, no i dziêki usta-
wie wy¿szej, czyli ustawie o sporcie, minimalizuje
siê do minimum ingerencjê pañstwa w dzia³al-
noœæ sportow¹.

Oczywiœcie s¹ te¿ pewne s³owa krytyki kiero-
wane ze œrodowisk wywodz¹cych siê z dyscyplin
nieolimpijskich, poniewa¿ s¹ one w pewnym sen-
sie poszkodowane. Tak jak pan minister tutaj po-
wiedzia³, sporty nieolimpijskie, które nie s¹ ak-
ceptowane przez Miêdzynarodowy Komitet Olim-
pijski, nie bêd¹ mog³y mieæ zwi¹zków, które by
mia³y w nazwie okreœlenie „polski” czy te¿ „polski
zwi¹zek sportowy”, a co za tym idzie, nie bêd¹
mog³y byæ finansowane z bud¿etu pañstwa. Mo¿e
w przysz³oœci przedstawiciele ministerstwa po-
chyl¹ siê jednak nad tym tematem. W mojej oce-
nie, to rozwi¹zanie jest z jednej strony zasadne, bo
ten tort, czyli pieni¹dze w bud¿ecie, trzeba jakoœ
podzieliæ, ale z drugiej strony w wypadku jakiejœ
dyscypliny sportowej, która zrzesza ponad trzy-
dzieœci tysiêcy czy czterdzieœci tysiêcy zawodni-
ków, gdy jest takiej wielkoœci próg, gdy jest to bar-
dzo popularna dyscyplina, to kryterium popular-
noœci powinno byæ, w mojej ocenie, zasadne i po-

winno siê zakwalifikowaæ stowarzyszenie jako
polski zwi¹zek sportowy.

Drugim negatywem, w mojej ocenie – ale to jest
moje subiektywne odczucie – jest to, o czym wielo-
krotnie mówiono na tej sali, czyli ograniczenie ka-
dencyjnoœci w pe³nieniu funkcji prezesa do
dwóch kadencji. W mojej ocenie, to minimalizuje
mo¿liwoœci kariery w strukturach miêdzynarodo-
wych organizacji sportowych. Jest to na pewno
minus. Poza tym nie wiem, czy to jest zgodne
z ustaw¹ o stowarzyszeniach i czy nie ogranicza to
w pewien sposób autonomicznoœci.

A pozytywem w rozdziale dotycz¹cym zwi¹zków
jest to, ¿e zwi¹zki bêd¹ zobligowane do tego, aby
bieg³y rewident przygotowywa³ sprawozdania fi-
nansowe. W mojej o cenie, jest to jak najbardziej
zasadne, poniewa¿ dziêki temu bêdzie, ¿e tak po-
wiem kolokwialnie, porz¹dek w papierach. Nie
s³ucha³bym wypowiedzi ró¿nych zwi¹zków spor-
towych, wed³ug których bardzo drogie jest zabez-
pieczenie œrodków na bieg³ego rewidenta, sam by-
³em prezesem sportowej spó³ki akcyjnej i wiem, ¿e
koszt takiego sprawozdania wynosi³ poni¿ej 5 ty-
siêcy z³. Czyli summa summarum, mnie siê wyda-
je, ¿e to jest jak najbardziej zasadne, ¿eby coœ ta-
kiego przygotowywaæ, bo dziêki temu pewne spra-
wy bêd¹ bardzo transparentne.

Kwestia, która jak najbardziej podoba mi siê
w tej ustawie, to jest to, ¿e samorz¹dowcy zostali
uzbrojeni w instrumenty, dziêki którym bêd¹
mogli zabezpieczaæ œrodki – œrodki na dotacje,
na stypendia, na sprzêt sportowy – jak równie¿
bêd¹ mogli mieæ udzia³ w sportowych spó³kach
akcyjnych. Dziêki temu sport na poziomie sa-
morz¹du, na poziomie niejako podstawy pira-
midy, bêdzie kwit³. I to tyle z mojej strony. Dziê-
kujê serdecznie i ju¿ sobie idê na swoje miejsce.
(Oklaski)

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Andrzej Person: I my dziêkujemy.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Szaleniec. Proszê bardzo.
(G³os z sali: Wychodzi sobie ze swego miejsca.)
(Sygna³ telefonu komórkowego)

Senator Zbigniew Szaleniec:
Te telefony to jakiœ pech.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pewnie

z Zag³êbia D¹browskiego ma pan telefon.)
Chyba tak.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym powiedzieæ, ¿e je-

stem bardzo zadowolony, ¿e temat sportu zagoœci³
dzisiaj tu, w tej sali. Dyskusja by³a bardzo bogata,
by³o bardzo wiele pytañ, bo rzeczywiœcie, wydaje
mi siê, przyjmujemy dzisiaj bardzo wa¿n¹ ustawê.
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I cieszê siê, ¿e o tej ustawie mówili ludzie, którzy
na sporcie naprawdê siê znaj¹.

Jestem dumny, ¿e mogê przemawiaæ po tak
znanych sportowcach, jak pan senator Szewiñski
– znakomity siatkarz, ¿e nie wspomnê o panu se-
natorze Piechniczku, który by³ moim idolem, by³
trenerem kadry. Kiedy ja zosta³em trenerem trze-
cioligowym, by³em tak samo dumny jak on wtedy,
kiedy zdobywa³ medale na Mistrzostwach Œwiata.
Przypominamy sobie wszyscy tamte czasy i ubo-
lewamy nad tym, ¿e wyniki naszej reprezentacji
teraz s¹ nieco gorsze. Ale mo¿e ta ustawa spowo-
duje, ¿e sytuacja siê zmieni. Ja, proszê pañstwa,
w to wierzê i spróbujê w kilku s³owach udowo-
dniæ, ¿e tak bêdzie.

Pan senator Bisztyga zapyta³, czy ta ustawa
jest oczekiwana przez œrodowisko sportowe i czy
ona zmieni poziom usportowienia polskiego spo-
³eczeñstwa.

Proszê pañstwa, chcê powiedzieæ, trochê pó³
¿artem, pó³ serio, ¿e niemal natychmiast, nastêp-
nego dnia po podpisaniu tej ustawy przez pana
prezydenta, po jej przyjêciu przez nas i przez
Sejm, usportowienie polskiego spo³eczeñstwa
zwiêkszy siê co najmniej o 50%. Jako ¿e dotych-
czas – jak przekonywa³ nas pan minister, i ja te ar-
gumenty przyjmujê – najczêœciej bywa³o tak, ¿e
kiedy pytano jak¹œ pani¹, która biega³a po parku,
po lesie, czy ona uprawia sport, to ona mówi³a, ¿e
sportu absolutnie nie uprawia, co najwy¿ej kultu-
rê fizyczn¹ albo rekreacjê. No i oczywiœcie w an-
kietach na temat usportowienia spo³eczeñstwa
takich pañ nie uwzglêdniano. Podczas gdy ta sa-
ma pani, jak biega³a w jakimœ kraju zachodnim,
powiedzia³a, ¿e ona uprawia sport, oczywiœcie, i to
z wielk¹ dum¹ mówi³a o tym, ¿e ona uprawia
sport. I dlatego ten zapis wydaje mi siê tak zna-
cz¹cy, chodzi o to, ¿eby nie dzieliæ sportu na bar-
dziej wa¿ny i mniej wa¿ny. Sportowcami s¹ osoby,
które biegaj¹ w TKKF po prostu dla siebie, jak i ci,
którzy biegaj¹ w klubie sportowym po to, by byæ
mo¿e kiedyœ zostaæ mistrzem olimpijskim. To jest
ten sam sport. Dlatego mówiê, ¿e jak za pó³ roku,
kiedy ankieterzy bêd¹ robiæ kolejne badania, oka-
¿e siê, ¿e poziom usportowienia naszego spo³e-
czeñstwa znacznie wzrós³. Choæ oczywiœcie ten
poziom wci¹¿ jeszcze bêdzie daleko odbiega³ od
poziomu w krajach rozwiniêtych, bo niestety, tak
jak pod wzglêdem gospodarczym zrobiliœmy du¿y
krok naprzód, gonimy Europê zachodni¹, tak jeœli
chodzi o podejœcie do sportu, rekreacji musimy je-
szcze przebyæ du¿y kawa³ drogi, ¿eby dogoniæ kra-
je rozwiniête.

Druga sprawa – teraz ju¿ bêdê mówi³ bardzo se-
rio – która, wydaje mi siê, jest ma kapitalne zna-
czenie, to jest to, o czym bardzo wyraŸnie mówili
pan minister i pan senator Szewiñski, czyli umo¿-
liwienie dofinansowywania sportu, klubów spor-

towych przez samorz¹dy praktycznie bez ograni-
czeñ. Ja sam jako zastêpca burmistrza wiem, ile
dotychczas by³o problemów z finansowaniem
sportu przez samorz¹dy. Przychodzi³a regionalna
izba obrachunkowa i mówi³a: a, to jest sport kwa-
lifikowany – nie mo¿na, tego – nie mo¿na, tamtego
– nie mo¿na. Zadawaliœmy pytania, dlaczego –
skoro teatry mo¿na dofinansowywaæ, mimo ¿e
tam s¹ aktorzy, którym siê p³aci, i mimo ¿e widzo-
wie p³ac¹ za bilety – tego samego nie mo¿na robiæ
na przyk³ad w trzecioligowej dru¿ynie. Tam mo¿-
na, a tu nie mo¿na. By³o to rzeczywiœcie postawio-
ne na g³owie. Dziœ ustawa te wszystkie bariery
znosi i od dziœ praktycznie wszystko jest w rêkach
samorz¹dów. Ja ufam, ¿e bêdzie to owocowa³o
ogromnym wzmocnieniem sportu w gminach.

Oczywiœcie istnieje obawa, o której mówi³ pan
senator Piechniczek: czy na pewno zyskaj¹ na
tym kluby zawodowe, na przyk³ad Górnik Zabrze.
I to jest rzeczywiœcie uzasadniona obawa, bo wy-
daje mi siê, ¿e te kluby jednak powinny szukaæ
sponsoringu zewnêtrznego, jakichœ du¿ych
przedsiêbiorstw. Ale myœlê, ¿e mo¿e tak siê staæ,
¿e samorz¹dy skupi¹ siê przede wszystkim na do-
finansowywaniu ma³ych, niewielkich klubów.

Na czym polega dzisiaj s³aboœæ naszej pi³ki no¿-
nej? Skoro senator sprawozdawca z tego wywodzi³
swój pogl¹d na wiele spraw sportowych, to mo¿e
tego tematu siê trzymajmy. Otó¿ dziœ mamy szes-
naœcie dru¿yn w pierwszej lidze, tak samo, jak to
by³o w latach osiemdziesi¹tych, a poziom pi³ki –
du¿o s³abszy. Ale nikt nie wie o tym, czy wielu nie
wie o tym, ¿e oprócz tych szesnastu klubów wtedy
by³o kilka tysiêcy ma³ych klubów klasy B, klasy A,
w ligach okrêgowych i te kluby kiedyœ dzia³a³y
przy ka¿dym zak³adzie pracy. Kiedy system siê
zmieni³ i zak³ady pracy przesta³y dofinansowywaæ
kluby, wiele z nich po prostu zniknê³o z tej sporto-
wej mapy, ich dzisiaj nie ma, bo nie ma ich kto fi-
nansowaæ. Uwa¿am, ¿e ta ustawa jest podstaw¹
do tego, ¿eby wiele tych malutkich klubików po-
wsta³o od nowa i rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ,
a dziêki tej bazie, jeœli liczba zawodników bêdzie
odpowiednio du¿a, doczekamy siê za kilka czy kil-
kanaœcie lat znowu bardzo dobrej dru¿yny pi³kar-
skiej, która bêdzie odnosi³a, mam nadziejê, suk-
cesy na mistrzostwach œwiata.

Moim zdaniem, ta ustawa jest niezmiernie wa¿-
na, powinna byæ wprowadzona. I dziêkujê mini-
sterstwu i rz¹dowi, ¿e akurat teraz przygotowano
tê ustawê i ¿e my mo¿emy siê pod ni¹ podpisaæ.

Gdybym mia³ szukaæ jakichœ mankamentów,
to zwróci³bym uwagê na jedn¹ kwestiê. Na szczê-
œcie zg³osiliœmy w Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu w tej mierze poprawkê, która zosta³a zaakcep-
towana przez ministerstwo, a dotyczy³a ona fun-
kcjonowania rad sportu. Uwa¿am, ¿e nie powin-
niœmy narzucaæ tych instytucji samorz¹dom.
I myœmy wprowadzili poprawkê polegaj¹c¹ na
tym, ¿e rady sportu mog¹ funkcjonowaæ, ale nie
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musz¹. Wydaje mi siê, ¿e to jest s³uszne. Tam,
gdzie rzeczywiœcie tak siê zdarzy, ¿e w radach
miejskich nie bêdzie ludzi zwi¹zanych ze spor-
tem, to wtedy byæ mo¿e burmistrz, wójt, prezy-
dent czy marsza³ek bêd¹ uwa¿ali, ¿e trzeba powo-
³aæ tak¹ radê sportu, bo nie ma fachowców, na
których opinii mo¿na siê oprzeæ. I wtedy bêdzie ta-
ka mo¿liwoœæ. Ale je¿eli s¹ radni zwi¹zani ze spor-
tem, to po co narzucaæ na si³ê te rady, które po
prostu by siê dublowa³y z komisjami rady miej-
skiej, co mog³oby rodziæ pewne konflikty, bo te
dwa cia³a mog¹ mieæ ró¿ne spojrzenia, i jedno
z tych cia³ bêdzie niedowartoœciowane, bo nie zo-
stanie wys³uchane i jego opinia nie bêdzie wziêta
pod uwagê. Tak ¿e myœlê, ¿e ten zapis, który za-
proponowa³a komisja, jest lepszy, bo daje pe³n¹
swobodê w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.
Tyle moich uwag. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Grubski jest ju¿ gotowy. Proszê

bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Dlaczego ta ustawa jest wa¿na? Mówi³ o tym se-

nator Andrzej Szewiñski. W czasach PRL mieliœ-
my inne podejœcie. Wtedy nie by³o sportu zawodo-
wego, bo tak naprawdê by³ to sport regulowany
przez pañstwo. To by³ specyficzny system myœle-
nia polegaj¹cy na tym, ¿e pañstwo mia³o reago-
waæ zewnêtrznymi sukcesami na bol¹czki innego
rodzaju, i wtedy to faktycznie wychodzi³o, ale to
by³a trochê sztuczna konstrukcja.

Mieliœmy szaleñstwo pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych, kiedy to ustawodawstwo puœci³o na
rynek wiele elementów, co tak naprawdê zabi³o
obiekty sportowe w gminach, które nie by³y tym
zainteresowane. Obni¿yliœmy poziom, stworzyliœ-
my monokulturê, a to doprowadzi³o do tego, ¿e
tak naprawdê niewiele dyscyplin i to tych dyscyp-
lin, które s¹ najwa¿niejsze z punktu widzenia
sportu, czyli dyscyplin olimpijskich, dziœ funkcjo-
nuje. One w du¿ej czêœci poprzegrywa³y.

Najwa¿niejsze – co pan minister powiedzia³
w swojej wypowiedzi – jest zdefiniowanie na nowo,
czym jest sport. Bo dotychczas, jak pytano zwyk-
³ego obywatela, czym jest sport, to on mówi³, ¿e
sport wymaga takiego wysokokwalifikowanego
podejœcia, uwa¿a³ sport za emanacjê czegoœ, co
jest w telewizji. A to nie jest to. Sport to przede
wszystkim najprostsze dzia³ania, sportem ju¿ jest
nawet rekreacja, któr¹ pan minister wprawdzie
wy³¹czy³, ale to równie¿ jest sport i od tego nale¿y

zacz¹æ. Bo je¿eli chcemy wróciæ… My tak napraw-
dê jesteœmy na pocz¹tku pewnej drogi, nie na
koñcu. To, jaka jest sytuacja pi³ki no¿nej w Pol-
sce, pokaza³y wczorajsze wydarzenia. My jesteœ-
my dopiero na pocz¹tku pewnej drogi, pewnego
myœlenia o sporcie i tworzenia pewnej sytuacji…
My w tej dyskusji – z ca³ym szacunkiem dla Anto-
niego Piechniczka, idola równie¿ mojej m³odoœci –
poszliœmy trochê za daleko, bo sport to nie jest tyl-
ko pi³ka no¿na, i nie mo¿emy tutaj wpaœæ w takie
skrajnoœci, a ta dyskusja zosta³a zdominowa³a
przez temat pi³ki. Ja mogê powiedzieæ w ten spo-
sób. Mówiliœmy tu o lekkiej atletyce, podam przy-
k³ad z £odzi, £KS by³ wielosekcyjnym klubem,
mia³ piêtnaœcie, siedemnaœcie sekcji, byli tam
olimpijczycy, mistrzowie ró¿nych poziomów œwia-
ta, Europy. I nie ma. Dlaczego? Dlatego, ¿e zawo-
dowa pi³ka zabi³a ca³y klub. Zawodowa pi³ka we-
sz³a, wydrenowa³a ten klub od pocz¹tku do koñca
i tak naprawdê zostali pasjonaci, którym ju¿
w ogóle stowarzyszenie nie jest siê w stanie wyp³a-
ciæ.

Pytanie, co jest dzisiaj wa¿niejsze z punktu wi-
dzenia dzia³alnoœci pañstwa polskiego? Czy usta-
wa reguluje takie dzia³ania jak na przyk³ad Orliki
ministra Drzewieckiego? Co do ustawy, trzeba
wiedzieæ, jak z niej korzystaæ. Ona oczywiœcie po-
winna byæ precyzyjna, powinna otwieraæ mo¿li-
woœci, powinna dzia³aæ. Przed pañstwem, mam
na myœli ministerstwo, trzeba chyliæ czo³a za to,
co zrobiliœcie z Orlikami – otworzyliœcie siê na ten
sport najwa¿niejszy, ten, ¿e dziecko ma gdzie
przyjœæ, ma siê gdzie poruszaæ, jest jakaœ syste-
matycznoœæ, ma gdzie siê wyk¹paæ itd. Ten dzie-
ciak uczy siê sportu, tego najwa¿niejszego sportu.
Bez tego nie bêdzie póŸniej niczego innego.

Samorz¹dy – to jest dzisiaj coœ najwa¿niejsze-
go. I chwa³a pañstwu za to otwieranie siê na sa-
morz¹dy. Tylko pamiêtajmy o jeszcze jednej kwe-
stii, ¿e samorz¹d mo¿e powiedzieæ w ten sposób:
dajcie œrodki z wy¿szej struktury, od pañstwa,
w postaci wiêkszych podatków lub byæ mo¿e in-
nych elementów. Rz¹d powie: nie ma pieniêdzy.
Samorz¹d te¿ powie: nie ma pieniêdzy. I co dalej?
Stwórzmy jeszcze dalej id¹c¹ sytuacjê. Stwórzmy
sytuacjê, w której samorz¹dy bêd¹ mog³y piloto-
waæ pewne kariery zawodnicze, tworzyæ je i zara-
biaæ na nich. Ja jestem przeciwny temu, co by³o
w latach dziewiêædziesi¹tych: samorz¹d poprzez
stowarzyszenia, które dotowa³, szko³ê, która wy-
chowywa³a, tworzy³ pewne podwaliny sprawnoœci
fizycznej, która by³a do wykorzystania, tak ¿e na-
wet to ju¿ by³ pewien, ¿e tak powiem, opracowany
zawodnik, a potem przychodzi³ cwaniacki dzia-
³acz sportowy, zabiera³ tego dzieciaka za 500 z³ dla
rodziców i robi³ z tego interes. Niech samorz¹d ro-
bi taki interes. Je¿eli wychowa dzieciaka i on
osi¹gnie okreœlony poziom, to ten poziom ma
okreœlon¹ wartoœæ na rynku i mo¿na to sprzedaæ.
A wiêc niech sprzeda, stworzy, i niech te pieni¹dze
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wróc¹ do tego samorz¹du, tak ¿eby ca³y czas tymi
pieniêdzmi obracaæ, ¿eby tworzyæ nowe podwali-
ny pod dalszy rozwój sportu.

Jakie zadanie ma samorz¹d dzisiaj? Samo-
rz¹d oczywiœcie to jest szko³a, a szko³a jest naj-
wa¿niejszym motorem powstania jakiegokol-
wiek wyniku. Nikt mi nie powie, ¿e ¿aden
zwi¹zek sportowy nie jest w stanie tego zrobiæ.
To nie jest prawda. Dzieciak, który trafia do
szko³y w wieku szeœciu czy siedmiu lat, prowa-
dzony w tej szkole prawid³owo, w dobrych wa-
runkach, jest w stanie z³apaæ taki poziom przy-
gotowania, gibkoœci… ró¿nych elementów,
z których póŸniej prawid³owo funkcjonuj¹cy
w szkole nauczyciel… A najlepsze, ¿e tu te¿ na
przestrzeni lat pope³niono b³êdy, dopuszczono
do tego, ¿e nie by³o trenerów w szko³ach, a lekcje
wuefu prowadzili nie wykwalifikowani trenerzy,
ale rehabilitanci. Oczywiœcie oni mogli to robiæ,
ale jakie jest zainteresowanie cz³owieka, który
skoñczy³ wychowanie fizyczne na poziomie in-
nym ni¿ trenerskie? Je¿eli jest trener, on buduje
przygotowanie dzieciaka w szkole po to, aby by³y
przysz³e wyniki w okreœlonej strukturze, w któ-
rej funkcjonuje, w klubie sportowym. Bez tego
nigdy nie bêdzie wyników. A trener bêdzie dopie-
szcza³ tego dzieciaka pod tym k¹tem, ¿eby on by³
jak najbardziej sprawny, jak najbardziej tym za-
interesowany, ¿eby po³kn¹³ bakcyla, którego
po³yka siê na pocz¹tku, gdy zaczyna siê od spra-
wnoœci fizycznej, a w dzisiejszych czasach koñ-
czy siê to potem byæ mo¿e œwietn¹ karier¹ oraz
byæ mo¿e œwietnymi zarobkami, co jest równie¿
wa¿ne ze spo³ecznego punktu widzenia.

Sport olimpijski. To nie jest do koñca tak, ¿e
zwi¹zki sportowe to te, w których dyscypliny fun-
kcjonuj¹ w obszarze olimpijskim. Do tej pory tak
nie by³o, a kilka klubów, jak siê zrzeszy³o i wy-
st¹pi³o o to, mog³o stworzyæ zwi¹zek sportowy.
Dzisiaj dobrze, ¿e pañstwo idziecie jakby w kie-
runku racjonalizacji. Bo tych zwi¹zków jest za du-
¿o, one Ÿle funkcjonuj¹. Ale pamiêtajmy: je¿eli
sport olimpijski umrze… On ca³y czas podlega de-
gradacji, a my ca³y czas ratujemy pewne elementy
wyników sportowych. A mamy bardzo w¹sk¹ ba-
zê. Porównajmy wyniki osób, które trenuj¹
w Niemczech, choæby nawet pi³kê sportow¹ Anto-
niego. To jest kilka milionów zawodników, na ró¿-
nym poziomie. A u nas ile? Sto tysiêcy ludzi? Byæ
mo¿e, a mo¿e mniej. Niech bêdzie pó³ miliona.
Tak? Pó³ miliona. Ale to te¿ s¹ proporcje w stosun-
ku do wielkoœci pañstwa. Ale wejdŸmy w inne dy-
scypliny: judo, zapasy, w których by³y olimpijskie
medale. Tam bêd¹ znowu setki tysiêcy, a u nas
bêdzie tylko kilka tysiêcy ludzi. Jak mo¿na z kilku
tysiêcy wybraæ zawodnika i uzyskaæ wynik spor-
towy? Nie ma takiej mo¿liwoœci, potrzebna jest se-
lekcja.

Musimy wytworzyæ tê piramidê szkolenia po-
przez szko³ê. I tu jest motywacja, która powinna
za tym pójœæ. To w szkole powinna odbyæ siê ta
podstawowa selekcja, podstawowe szkolenie.
Trener, nawet je¿eli nie jest nauczycielem wycho-
wania fizycznego, powinien mieæ w szkole otwarte
drzwi. Je¿eli trener okreœlonej sekcji w okreœlo-
nym klubie chce wspó³pracowaæ ze szko³¹, to tak
powinno byæ to zrobione. On powinien siê przy-
gl¹daæ, wspomagaæ, uzupe³niaæ równie¿ wiedzê
nauczycieli wychowania fizycznego. Jednym z ta-
kich przyk³adów, w których ja akurat mam ma³y
udzia³ dziêki wspó³pracy z kuratorium, w £odzi
jest Polski Zwi¹zek Karate Tradycyjnego. Wpro-
wadziliœmy to do zajêæ. Na ten czas oczywiœcie one
s¹ w programie w niedu¿ej iloœci, w przysz³ym ro-
ku bêdzie mo¿na wprowadziæ te zajêcia. A po co?
Po to, ¿eby zwalczaæ skoliozê, bo nie ma takiej pro-
filaktyki. Nikt w szko³ach nie zwraca uwagi, ¿e te
dzieciaki s¹ koœlawe, ¿e nie potrafi¹ zrobiæ prze-
wrotu. A tak naprawdê nauczyciel wychowania fi-
zycznego, nie zajmuj¹c siê dzieæmi prawid³owo,
powoduje, ¿e one bêd¹ w przysz³oœci obci¹¿eniem
dla pañstwa. Sami znajd¹ siê pod obci¹¿eniem
psychicznym, bo bêd¹ siê Ÿle czuli z sob¹, i bêd¹
stanowiæ obci¹¿enie przede wszystkim pod k¹tem
finansowania medycznego, dlatego ¿e te efekty
stania na jednej nodze, tych wszystkich skolioz,
tych wszystkich elementów, które na to wp³ywaj¹,
bêd¹ siê odbija³y na ich doros³ym ¿yciu.

Pad³y tutaj pytania – chyba pan senator An-
drzej Szewiñski o tym mówi³ – o ubezpieczenia za-
wodników. Ja bym to inaczej, w mojej ocenie oczy-
wiœcie… Z tej ustawy raczej wynika, w ten sposób
ja to rozumiem, kwestia jakby wypadniêcia przez
kontuzjê z zainteresowania pañstwa, które jest
tylko wtedy, gdy reprezentuje siê to pañstwo. Tak
naprawdê nie mo¿e byæ takiej sytuacji, ¿e prywat-
ny podmiot gospodarczy na rynku mo¿e oczeki-
waæ od pañstwa, ¿e ono jeszcze bêdzie mu finan-
sowa³o zawodnika, gdy on nie mo¿e uczestniczyæ
w zawodach, bo z³apa³ kontuzjê. Tutaj s¹ ubezpie-
czenia prywatne. To jest inny obszar zaintereso-
wania.

Zwi¹zki sportowe. Bardzo s³abe dzia³anie od-
dolne. Jest kilka zwi¹zków sportowych, które tak
naprawdê drenuj¹ obszar, je¿eli chodzi o sport,
¿e tak powiem, na samym dnie. Szukaj¹c, tak
naprawdê nie maj¹ emisariuszy, nie wchodz¹ do
szkó³, nie wchodz¹ tam, gdzie gromadz¹ siê lu-
dzie, gdzie uprawia siê pewien sport, gdzie mo¿-
na znaleŸæ talenty. Przywo³ywane by³y przez An-
toniego Piechniczka przyk³ady zawodników bok-
su. No gdzie¿ tam szuka³o siê ludzi? W trudnych
miejscach, tam, gdzie wiadomo by³o, ¿e genetyka
jest lepsza, gdzie dzieciak ma problemy. Jak do-
stanie lepsze warunki od tych, które ma w domu,
jak dostanie jeœæ i jakieœ ubranie… Takie czasy
s¹ i dzisiaj, one siê nie zmieni³y. To nie jest tak, ¿e
my coœ wywracamy. Równie¿ s¹ takie œrodowis-
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ka, w których tym dzieciakom mo¿emy pokazaæ,
¿e sport jest czymœ, w czym mog¹ siê realizowaæ.
I ta ustawa w jakimœ sensie takie mo¿liwoœci bê-
dzie dawa³a.

Kwestia dopingu. To nie jest tak… Mnie siê nie
podoba³y… Oczywiœcie ju¿ go nie ma, ju¿ nie ¿yje
szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale po-
wiem, ¿e te wypowiedzi, które pada³y w trakcie
rozwa¿añ, czy pani Kornelia Marek za¿ywa³a coœ,
czy nie za¿ywa³a, by³y niestosowne, dlatego ¿e
wszyscy odwrócili siê od pani Kornelii i powiedzie-
li „nie”. Pan minister, który na pewno dzia³a bar-
dzo mocno w sporcie, zreszt¹ ja sam bardzo moc-
no funkcjonowa³em kiedyœ w sporcie… Tam,
gdzie jest doping, tam to widaæ. I nie ma takiej sy-
tuacji, ¿e dzia³acz sportowy umywa rêce i mówi: ja
nic nie wiedzia³em, ja by³em œlepy, w ogóle nie ma
o czym mówiæ. Bo to s¹ zmiany w okreœlonych
przedzia³ach czasu, to s¹ zmiany wygl¹du, zmia-
ny pojawiaj¹ce siê na ciele, ró¿ne elementy, które
mo¿na zauwa¿yæ, skojarzyæ i powiedzieæ, ¿e jest
stosowany doping. Bo to widaæ, to nie jest tak,
¿e… Pytanie, czy jest szansa, ¿eby w dzisiejszym
sporcie w ogóle zwalczyæ doping, jest rozwa¿a-
niem dla œwiatowego ruchu olimpijskiego. Czy
tak naprawdê mo¿e zajœæ sytuacja, w której mo¿-
na by siê zastanawiaæ, czy pewnego rodzaju sy-
tuacje s¹ dopuszczalne, czy niedopuszczalne?
Ten doping nie ujdzie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, dziesiêæ minut up³ynê³o. Proszê zmierzaæ
dopingowo do konkluzji.)

Trzy minuty minê³y czy dziesiêæ minut minê³o?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziesiêæ mi-

nut up³ynê³o.)
To ju¿ koñczê.
Dlatego karanie oczywiœcie jest w tym potrzeb-

ne, ale szukajmy równie¿ innych rozwi¹zañ, bo
nie da siê z dzisiejszego œwiata pewnych elemen-
tów do koñca wyeliminowaæ.

Cieszê siê bardzo z tego, ¿e ta ustawa powsta³a.
Ona pewne rzeczy bêdzie realizowa³a. To jest
chwa³a dla pañstwa. I pañstwo macie dzisiaj dwa
elementy, które zmieniaj¹ rzeczywistoœæ: to jest ta
ustawa, otwieraj¹ca pewne rzeczy, których do tej
pory nie rozumiano, i Orliki, które ca³y czas bêd¹
pañstwa sukcesem, na wiele lat naprzód. Gratu-
lujê! (Oklaski)

(Senator Andrzej Person: Brawo!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mnie bardzo cieszy art. 73 tej¿e ustawy, zacy-

tujê ostatni fragment: przede wszystkim wœród

dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e sportu osób niepe³no-
sprawnych. Dlaczego o tym mówiê? Poniewa¿,
aby osi¹gaæ wyniki w sporcie wyczynowym, trze-
ba kiedyœ zacz¹æ. I trzeba mieæ do tego warunki,
trzeba mieæ fachow¹ pomoc trenersk¹. I to, co zo-
sta³o w tym zawarte, jest w mojej ocenie bardzo
cenne.

I tutaj dopowiem tak odnoœnie do pi³ki no¿nej,
Panie Selekcjonerze, Panie Senatorze, Szefie Pi³ki
Kobiecej: otó¿ wykorzystujemy te Orliki. Bêdê
mówi³ poprzez pryzmat kierowania stowarzysze-
niem na Dolnym Œl¹sku, LZS – zorganizowaliœmy
minimundial „Orlik 2010”. Nie ma na mundialu
naszej reprezentacji, dzieci naprawdê dobrze siê
bawi¹. Jest to du¿a grupa i dziêkujê za patronat
panu senatorowi Bergierowi, mam nadziejê, ¿e
pan selekcjoner przyjedzie na fina³y w trzech rocz-
nikach, w tym w pi³ce kobiecej.

Teraz powiem o inwestycjach.
Szanowni Pañstwo! Panie Ministrze! Ja tu chy-

ba mam trochê inn¹ opiniê i chyba inaczej jest
w Europie. Te programy jednoroczne… nie wiem,
czy w tej chwili to jest najbardziej optymalne roz-
wi¹zanie. Dlaczego? Samorz¹d terytorialny w pe-
wnych sprawach mo¿e mieæ zawarte umowy na
okres do trzech lat i naprawdê nic siê nie dzieje.
Co by to da³o? Da³oby to pewn¹ stabilnoœæ kierun-
ku, który jest okreœlony w art. 30. Tam mówimy
o programach, o szkoleniach itd., itd. W zwi¹zku
z tym ja jednak apelujê o przeanalizowanie tego.
Jak to w praktyce siê odbywa, to przecie¿ pan do-
skonale wie. Konkursy, umowy, rozliczenia – kie-
dy to nastêpuje? W pierwszej po³owie roku, a koñ-
cówka rozliczeñ w grudniu. Na tym tle te¿ nie jest
to p³ynne i, jeszcze raz to powiem, nie tworzy to
stabilnoœci rozwi¹zañ w d³u¿szym czasie.

Teraz chcia³bym powiedzieæ o kwestii: media
a sport. W art. 60 jest nowelizowana ustawa o ra-
diofonii i telewizji. Ja myœlê, ¿e mo¿na by siê te¿
zastanowiæ nad tym, ¿e skoro inwestujemy, to
mo¿emy te¿ zainwestowaæ w informacje w jakimœ
programie. Bo przecie¿ w naszej telewizji publicz-
nej jest coraz mniej ró¿nych programów dla dzie-
ci, a w wakacje nie bêdzie w ogóle ¿adnych, jak siê
okazuje. Wiêc je¿eli celujemy œrodki, to byæ mo¿e
fajny by³by program dla telewizji lokalnych doty-
cz¹cy sportu. Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e mo¿na by
spróbowaæ i to by te¿ s³u¿y³o sportowi.

Je¿eli chodzi o art. 30, to, Panie Ministrze, roz-
mawia³em z panem po to, ¿eby jednak przemyœ-
leæ, czy zapisy tego artyku³u w ust. 3 pkcie 2 nie
id¹ zbyt daleko. Ja z³o¿ê poprawkê po to, ¿eby na-
prawdê zastanowiæ siê nad skreœleniem tego. Bo
ka¿da uchwa³a, jaka mo¿e byæ podejmowana
przez zarz¹d w zakresie kultury fizycznej, nawet
zmiana wewn¹trz przyjêtego bud¿etu w zakresie
kultury fizycznej, w mojej ocenie, powinna byæ
konsultowana, czyli zarz¹d powiatu, zarz¹d woje-
wództwa niestety musia³by za ka¿dym razem, we-
d³ug mojej oceny, to uczyniæ. W zwi¹zku z tym
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sk³adam tê poprawkê po to, aby przemyœleæ jesz-
cze raz, czy w tym artykule w ust. 3 w pkcie 2 nie
ma zbyt g³êbokiej ingerencji.

I na koniec, à propos wspomnieñ sprzed wielu
lat dotycz¹cych pi³ki no¿nej, które tu zosta³y przy-
wo³ane, powiem, ¿e ja pamiêtam, Panie Senato-
rze, tak¹ piosenkê, chyba £azuki, „Entliczek, pen-
tliczek, co zrobi Piechniczek”. Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Postaram siê skupiæ na poprawkach, które z³o-

¿y³em, ale kilka pobocznych spraw te¿ chcia³bym
omówiæ. Chcê zwróciæ pañstwa uwagê na to, ¿e
z czterdziestu piêciu stron tej ustawy tylko dwa-
dzieœcia szeœæ to ustawa o sporcie, reszta to zmia-
ny w innych przepisach. W moim pojêciu, ta usta-
wa zwi¹zana jest z okreœleniem, ze zdefiniowa-
niem kompetencji pañstwa w sporcie. I to jest za-
sadnicza sprawa. Pytania, które pada³y na sali, po
czêœci wskazywa³y na to, ¿e nie wszyscy doczytali
tekst tej ustawy, bo dyskusja dotyczy³a w³aœciwie
innych problemów.

Jeœli chodzi o te inne problemy, to chcia³bym
mo¿e o jednym powiedzieæ na wstêpie. Kilka osób
mówi³o o tym, ¿e uczelnie typu AWF powinny byæ
mo¿e podlegaæ ministrowi sportu. Taka propozy-
cja pojawi³a siê zreszt¹ w ustawie poselskiej, któ-
ra by³a w Sejmie. Tylko ¿e b³¹d takiego rozumowa-
nia polega na tym, ¿e w³aœciwie nie ma uczelni
sportowych. Podam przyk³ad z trochê innej bran-
¿y: jeœli Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
prowadzi socjologiê, ekonomiê, finanse, rachun-
kowoœæ, zarz¹dzanie, ekonometriê i informatykê,
to nie jest uczelni¹ rolnicz¹. Z kolei Politechnika
Radomska prowadzi malarstwo, Politechnika
Rzeszowska prowadzi wychowanie fizyczne. W ta-
kim kontekœcie co to jest uczelnia sportowa? Wo-
bec tego trzeba by poddawaæ jurysdykcji ministra
sportu wydzia³y, a byæ mo¿e instytuty czy kated-
ry, które maj¹ uprawnienia do prowadzenia
okreœlonych kierunków studiów.

(Senator Józef Bergier: Wystarcz¹ habilitacje…)
Ale w ustawie o szkolnictwie wy¿szym habilita-

cja nie jest warunkiem praw akademickich, s¹
nim doktoraty.

A teraz bêdê omawia³ poprawki, które z³o¿y³em
i które oficjalnie ju¿ tu le¿¹.

Pierwsza poprawka dotyczy art. 2. W moim po-
jêciu rehabilitacja ruchowa jest czymœ, co w za-
kresie pojêciowym jest raczej zwi¹zane z ochron¹
zdrowia i z tego powodu powinno to byæ w jurys-
dykcji ministra zdrowia, a w jurysdykcji ministra
sportu powinien byæ w³aœnie sport i wychowanie
fizyczne. Dlatego proponujê wykreœlenie okreœle-
nia „i rehabilitacja ruchowa”.

Proponujê te¿ wykreœlenie w art. 29 s³owa „mo-
g¹”. W tym artykule jest mowa o tym, ¿e minister
w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania oraz mi-
nister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego
mog¹ wspieraæ rozwój sportu odpowiednio w œro-
dowisku szkolnym i akademickim. Proponujê,
aby wspierali, a nie mogli wspieraæ.

Wiêksza porcja poprawek dotyczy art. 41, który
ju¿ by³ przedmiotem dyskusji, w rozdziale „Kwali-
fikacje zawodowe w sporcie”. W tej chwili stan
prawny jest taki, ¿e w ustawie – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym, która jest podstawowa dla rozpa-
trywania spraw zwi¹zanych z kszta³ceniem na po-
ziomie wy¿szym, jest odes³anie do rozporz¹dzenia
ministra, który okreœla nazwy kierunków stu-
diów. Poza tym uczelnie mog¹ prowadziæ studia
miêdzykierunkowe, na makrokierunkach oraz
tak zwane kierunki unikatowe. Jeœli maj¹ stoso-
wn¹ si³ê akademick¹, to mog¹ poprosiæ o zgodê na
prowadzenie takich w³aœnie studiów. St¹d wpisy-
wanie w ustawie o sporcie nazw kierunków stu-
diów uwa¿am za zawê¿enie mo¿liwoœci dzia³ania
tych najlepszych uczelni. Proponujê wiêc, aby
stosowny zapis, powtarzaj¹cy siê w kolejnych
ustêpach tego artyku³u, mówi³ o obszarach
kszta³cenia umo¿liwiaj¹cych uzyskanie specjali-
stycznej wiedzy i umiejêtnoœci odpowiednio tre-
nerskich czy instruktorskich. Nie bêdê szczegó³o-
wo omawia³ poszczególnych punktów, ale pojawia
siê to w kilku pozycjach.

Proponujê te¿, aby – to jest w pkcie 1 w art. 41 –
tytu³y zawodowe trenera i instruktora dotyczy³y
tylko tych sportów, w przypadku których dzia³aj¹
polskie zwi¹zki sportowe. To w³aœciwie jest
zwi¹zane z dookreœleniem roli pañstwa w tym za-
kresie. Bo skoro jest tak wiele zwi¹zków sporto-
wych, które nie s¹ polskimi zwi¹zkami sportowy-
mi, i jest tak wiele sportów, które nie s¹ klasyfiko-
wane, tak jak na przyk³ad wyœcigi sañ ci¹gniêtych
przez psy husky, to nie jestem pewien, czy trener
klasy pierwszej czy mistrzowskiej w takim sporcie
rzeczywiœcie jest tytu³em równowa¿nym z tytu³em
trenera w pi³ce no¿nej.

Kolejna porcja poprawek do art. 41 dotyczy te-
go, aby wyeliminowaæ liczby godzin, które siê po-
jawiaj¹ jako wymagania zwi¹zane z prowadze-
niem kursów. Proponujê, ¿eby to odes³aæ do roz-
porz¹dzenia ministra, który powinien okreœliæ
szczegó³owe zasady prowadzenia kursów
i zwi¹zane z tym szczegó³owe warunki uzyskiwa-
nia tytu³ów trenera i instruktora. Proponujê tak-
¿e, aby w tym¿e artykule w ust. 16 nast¹pi³o uzu-
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pe³nienie o zapis dotycz¹cy tego, kto mo¿e wyda-
waæ odpowiednie tytu³y. Bo mo¿na powiedzieæ, ¿e
domyœlnie znajduje siê tu taki podmiot, ale nie
jest to wprost okreœlone. Proponujê, ¿eby to pre-
cyzowa³o rozporz¹dzenie ministra. To minister
powinien te¿ dookreœliæ, kto prowadzi ewidencjê
takich dokumentów.

Jeœli chodzi o sprawy towarzysz¹ce tej ustawie,
to w toku dyskusji wielokrotnie pojawia³a siê
pi³ka no¿na, a inni wskazywali na rolê tej dyscyp-
liny sportu, to chcê poinformowaæ senatora Pie-
chniczka, ¿e we wrzeœniu odbêdzie siê turniej
„Eurostudent”, organizowany przez Akademicki
Zwi¹zek Sportowy. To bêd¹ rozgrywki klubów
AZS, dru¿yn AZS w pi³ce no¿nej z dru¿ynami
z Ukrainy. Zapraszam na te rozgrywki. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

(Senator Józef Bergier: Czy tylko mê¿czyzn?)
W tej edycji tylko mê¿czyzn, kobiety bêd¹ w na-

stêpnej.

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

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie!
Ustawa jest d³uga w warstwie legislacyjnej,

normodawczej, ale wyró¿nia siê w niej kilka bar-
dzo istotnych elementów, o których szanowni
przedmówcy ju¿ tu wspomnieli. Jest jeden pro-
blem, o którym ja wspomina³em, by³y pytania,
które zada³em panu ministrowi, i mimo dosyæ
krótkiej interwencji ustawodawcy w tej ustawie
te¿ wyró¿nia siê w sposób specjalny. Jest to udzia³
jednostek samorz¹du terytorialnego, a konkret-
nie gmin, nie powiatów i województw, tylko gmin,
w sporcie kwalifikowanym. Konkretnie ta ustawa
mia³a zaspokoiæ, jak s¹dzê, jak oceniam, intencje
projektodawców, potrzebê zalegalizowania udzia-
³u jednostek samorz¹du terytorialnego gmin
w sportowych spó³kach akcyjnych. Otó¿ nadal,
Panie Ministrze, mam du¿e w¹tpliwoœci co do
skutków, które wywo³a zaproponowane rozwi¹za-
nie. Jednak ze wzglêdu na przyjêcie przez Sejm te-
go rozwi¹zania, które znajduje siê w znowelizowa-
nym art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunal-
nej, jestem trochê bezradny i nie zg³oszê popraw-
ki, dlatego ¿e – w moim przekonaniu – gdybym
chcia³ poprawiæ ten nowy przepis ust. 3, to mu-
sia³bym wyjœæ poza przed³o¿enie sejmowe, a tego
Senatowi, niestety, robiæ nie mogê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
jest ustawa o sporcie. Mo¿e pan senator…)

Tak, o sporcie, oczywiœcie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale to

nie jest nowelizacja. Ustawê o sporcie mo¿emy
now¹ napisaæ.)

Ale jest tak¿e nowelizacja ustawy z 1996 r. o go-
spodarce komunalnej. Ona nowelizuje tak¿e
ustawê o gospodarce komunalnej, szereg innych
ustaw.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha,
jest wewn¹trz ustawy.)

Tak, w³aœnie, w przepisach wprowadzaj¹cych.
St¹d, jak powiedzia³em, nie mo¿emy.

Panie Ministrze, proszê przyj¹æ tych kilka rad
skromnego parlamentarzysty, kilka uwag, które
mog¹ siê pañstwu przydaæ w przysz³ej interpreta-
cji tego rozwi¹zania prawnego, do której za chwilê
bardzo krótko siê odniosê. Jako prawnik znam
akurat praktykê, a tak¿e orzecznictwo s¹dowe, je-
œli chodzi o udzia³ samorz¹du terytorialnego
w sportowych spó³kach akcyjnych. Nie tylko ten
mój Œl¹sk, Wroc³aw, gdy by³em pytany o poradê
prawn¹… Znam orzeczenie Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Lublinie, który na wniosek
wojewody lubelskiego uzasadni³ brak mo¿liwoœci
udzia³u gminy Wroc³aw w spó³ce, poniewa¿ nie-
dostatecznie uargumentowano ten udzia³ prze-
s³ankami z ustawy o gospodarce komunalnej.
Chodzi³o o promocjê i edukacjê. O ile pamiêtam
gmina Lublin uzasadnia³a swój udzia³ chyba
w spó³ce Motor Lublin, ale nie dajê tutaj g³owy za
prawdziwoœæ tego pogl¹du.

Otó¿, Panie Ministrze, proszê pañstwa, art. 3
znowelizowanej ustawy o gospodarce komunal-
nej w gruncie rzeczy zosta³ znowelizowany w ten
sposób, ¿e na koñcu tego artyku³u, który mówi, ¿e
zwalnia siê gminy od ograniczeñ w spó³kach ko-
mercyjnych, czyli w spó³kach tworzonych poza
tak zwan¹ sfer¹ u¿ytecznoœci publicznej… Gminy
do tej pory mog³y braæ udzia³ w spó³kach komer-
cyjnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ zarobkow¹,
gospodarcz¹, komercyjn¹, je¿eli spe³nia³y pewne
okreœlone warunki. W ust. 3 ustawy o gospodarce
komunalnej w art. 10 mówiono: gmina mog³a
mieæ akcje lub udzia³y w spó³kach trudni¹cych
siê czynnoœciami bankowymi. To jest lex Franci-
szka Cegielska, zwi¹zane ze sporami œwiêtej pa-
miêci Franciszki Cegielskiej, utworzeniem banku
z gminami nadmorskimi. S¹dy uzna³y, ¿e gminy
mog¹ mieæ akcje w spó³kach bankowych. Spó³ki
ubezpieczeniowe… Dalej, gdy chodzi o gminy,
spó³ki dzia³aj¹ce w formach komercyjnych zarob-
kowych, trudni¹ce siê dzia³alnoœci¹ doradcz¹,
wydawnicz¹, edukacyjn¹ i promocyjn¹, z doda-
niem zwrotu „na rzecz gminy”… Je¿eli spó³ka pro-
wadzi³a dzia³alnoœæ doradcz¹, promocyjn¹, oœ-
wiatow¹ czy edukacyjn¹ lub wydawnicz¹ na rzecz
gminy, na rzecz samorz¹du terytorialnego – nie-
koniecznie na rzecz konkretnej gminy, w ogóle na
rzecz samorz¹du terytorialnego – to gmina mog³a
mieæ akcje w takiej spó³ce, która coœ tam wydawa-
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³a, szkoli³a, prowadzi³a dzia³alnoœæ szkoleniow¹
zarobkow¹, za odp³atnoœci¹. I teraz pañstwo do-
daliœcie czy Sejm doda³ do tak sformu³owanego
artyku³u jeszcze dodatkowy element uprawnia-
j¹cy gminy do udzia³u w spó³kach komercyjnych
zarobkowych, mianowicie zwrot „w tym klubów
sportowych dzia³aj¹cych w formie spó³ki kapita-
³owej”. Tylko ¿e poprzedzaj¹ce ten zwrot sformu-
³owanie brzmi tak: a tak¿e innych spó³ek wa¿nych
dla rozwoju gminy. I na tym by³a kropka. Gminy
mog³yby byæ tak¿e w innych spó³kach wa¿nych
dla rozwoju gminy. Tutaj teraz zrobiono przecinek
i wpisano: w tym klubów sportowych. I teraz, Pa-
nie Ministrze, na pewno powstanie spór. Ja, ¿eby
pomóc tutaj i gminom, i panu, napiszê komentarz
z nastêpuj¹c¹ tez¹. Mianowicie zwrot „w tym klu-
bów sportowych” oznacza, ¿e nie trzeba udowo-
dniæ, i¿ ten klub sportowy musi byæ wa¿ny dla roz-
woju gminy. Dlaczego? Niech pan zobaczy: gmina
mo¿e braæ udzia³ w innych spó³kach wa¿nych dla
rozwoju gminy, w tym klubów sportowych.
„W tym” oznacza, ¿e tak¿e wa¿nych dla rozwoju.
Nie w ka¿dym klubie sportowym, tylko w takim
klubie, który jest wa¿ny dla rozwoju gminy. Co to
oznacza? ¯e gdybyœmy przyjêli tak¹ w³aœnie inter-
pretacjê, to ka¿dy wojewoda i ka¿da regionalna iz-
ba obrachunkowa bêdzie mia³a prawo kontrolo-
wania, czy kupuj¹c akcje sportowej spó³ki akcyj-
nej, gmina nale¿ycie oceni³a, czy ta spó³ka jest
wa¿na dla rozwoju gminy. Innymi s³owy mog¹ byæ
takie kluby, które nie s¹ wa¿ne dla rozwoju gmi-
ny, i takie, które s¹ wa¿ne dla rozwoju gminy.
Chyba nie taka by³a panów intencja. Jak s¹dzê,
chcieliœcie powiedzieæ tak: chcemy wspomagaæ
sport kwalifikowany i nawet jeœli LZS dla rozwoju
tej gminy nie bêdzie wa¿ny, to on jest wa¿ny dla
samych mieszkañców. Niech oni te¿ wspomagaj¹
ten klub, kupuj¹ akcje. Tylko ¿e ten sposób zreda-
gowania przepisu utrudnia tego rodzaju rozumie-
nie. A wiêc ja napiszê – a czasami orzecznictwo
s¹dowe siê na mnie powo³uje – nastêpuj¹co.

Intencj¹ ustawodawcy by³o, ¿eby po spe³nie-
niu innych rygorów ustawowych – bo rada gminy
najpierw musi ustaliæ zasady nabywania udzia-
³ów lub akcji, to jest art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o sa-
morz¹dzie gminnym – po ustaleniu zasad naby-
wania udzia³ów lub akcji wójt móg³ w imieniu
gminy kupiæ udzia³y, w tym wypadku akcje, bo to
s¹ sportowe spó³ki akcyjne. Ja przyjmujê, ¿e ka¿-
dy klub jest wa¿ny dla rozwoju gminy, mo¿e nie
w sensie ekonomicznym, ale rozwojem gminy
jest tak¿e integracja spo³eczna, wspomaganie
m³odzie¿y itd., itd.

Jednak gwarantujê panu, Panie Ministrze, ju¿
tutaj to mówiê, ¿e ten mój pogl¹d mo¿e byæ przed-
miotem przysz³ych sporów oraz nie musi zostaæ
podzielony w orzecznictwie s¹dowym. I muszê pa-
nu powiedzieæ, ¿e jeœli spotkam siê z wyrokiem,

w którym s¹d uzna, ¿e trzeba udowodniæ, i¿ udzia³
gminy w spó³ce akcyjnej jest wa¿ny dla jej rozwo-
ju, to on te¿ bêdzie akceptowany przez moich ko-
legów. Ja chcia³bym w ten sposób pomóc panu,
a w zasadzie nie panu, tylko spo³ecznoœciom lo-
kalnym, bo uwa¿am, ¿e sport kwalifikowany
z udzia³em jednostek samorz¹du terytorialnego
te¿ jest wa¿ny. Na Zachodzie, na przyk³ad w Niem-
czech, wiêkszoœæ miast jest zaanga¿owana. Na-
wet kiedyœ na sesji rady miejskiej Wroc³awia po-
wiedzia³em, ¿e miasto na Zachodzie charaktery-
zuje siê dwoma, jeœli chodzi presti¿, elementami.
O jednym nie bêdê mówi³, bo obowi¹zuje ustawa
o zwalczaniu alkoholizmu, ale o drugim elemen-
cie mówiê – klub pi³karski w pierwszej lidze. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Persona.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Bêdzie bardzo krótko, nie tylko dlatego, ¿e

wiem, i¿ jest problem z czasem, nie tylko dlatego,
¿e wiêkszoœæ opinii, która tu pad³a, jest absolut-
nie zgodna z moim myœleniem o tej ustawie. Jak-
by potwierdzeniem tego, ¿e sport jest ponadpar-
tyjny, ponadpolityczny, jest poprawka, któr¹
zg³osiliœmy wspólnie z senatorem Andrzejew-
skim, dotycz¹ca kosztów patentów ¿eglarskich.
Chodzi o to, ¿eby jednak przywróciæ do poprzed-
niej wersji; ta ró¿nica 10 z³ dla zwi¹zku jest
ogromna, a dla ¿eglarza, który dostaje prawo na
ca³e ¿ycie, chyba nie a¿ tak istotna. Ale przede
wszystkim bêdê mówi³ krótko dlatego, ¿e wy-
st¹pienie miêdzy profesorem Kieresem a profeso-
rem Bergierem to tak, jakby ktoœ zaprosi³ mnie do
gry w pi³kê no¿n¹ w przerwie meczu Real – Barce-
lona. Dlatego powiem tylko tyle, ¿e takie nowo-
czesne prawo jest bardzo potrzebne. Czekaliœmy
na tak¹ ustawê i gratulujê ministerstwu, mimo
wszystkich zastrze¿eñ, jakie mam, miêdzy innymi
co do tej dwukadencyjnoœci. Patrzê tu na pana se-
natora Koguta – trudno sobie wyobraziæ, ¿eby
musia³ opuœciæ Kolejarza Stró¿e po dwóch kaden-
cjach, bo przecie¿ tego klubu by ju¿ póŸniej nie
by³o. Myœlê, ¿e jakiejœ furtki siê tu znajd¹.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To prawo jest
potrzebne, ¿eby da³o szansê, bo ono samo nie
zmieni naszego sportu i nie przesunie nas do tej
Europy XXI w. Wczoraj, przyznam siê ze wstydem,
zwagarowa³em trochê i by³em na mityngu, na me-
moriale Janusza Kusociñskiego, na maleñkim
stadioniku „Orze³” na Pradze, mityngu odbywa-
j¹cym siê z udzia³em wielkich gwiazd. W przerwie
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w tych zawodach na tym ma³ym stadionie, kiedy
usiedliœmy z rodzicami jednego z senatorów w ga-
binecie prezesa i dyskutowaliœmy o sporcie, ktoœ
mnie spyta³, czy wiem, co to za mebel za mn¹ stoi.
Obejrza³em siê, widzê piêkn¹ szafê gdañsk¹. To ta
s³ynna szafa z filmu „Miœ”, ta sama, w której do
prezesa mówiono „³ubudubu”… Ochódzki siê na-
zywa³? Kto zna dobrze „Misia”?

(G³osy z sali: Ochódzki, Ochódzki.)
(Weso³oœæ na sali)
Ochódzki. A wiêc dok³adnie ta sama szafa tam

stoi. A ta ustawa jest po to, ¿eby tych prezesów
Ochódzkich ju¿ nie by³o. I jestem przekonany, ¿e
daje szansê tym wszystkim, którzy kochaj¹ sport.
Mo¿e wreszcie nie bêdzie takich – nie tej szafy, bo
ona jest piêkna, gdañska – którzy do mikrofonu
w tej szafie mówi¹… Ale wszyscy musimy w tym,
¿e tak powiem, partycypowaæ, i lobby prosporto-
we, które wci¹¿ jest u nas bardzo ma³e, i samo-
rz¹d, o którym wielokrotnie mówi³ tu senator Sza-
leniec, i senator Grubski, i wszyscy inni. Bo radny
kiwa g³ow¹, kiedy mówiê, ¿e potrzebny jest sta-
dion, a potem g³osuje za tym, ¿eby ko³o domu by³o
rondo, bo przecie¿ tam ma szeœædziesi¹t g³osów,
a z tego stadionu – niekoniecznie. To jest wiêkszy
problem, w którego rozwi¹zanie wszyscy musimy
siê w³¹czyæ.

Raz jeszcze to powiem: ustawê popieram, a mi-
nisterstwu gratulujê, ¿e doprowadzi³o to do koñ-
ca. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowne

Kole¿anki! Koledzy Senatorowie!
Nie jest ³atwo wystêpowaæ po takim znawcy

œwiatowego sportu, jakim jest pan senator Andrzej
Person. Odwa¿am siê wyst¹piæ, poniewa¿ bêdê
mówi³ g³ównie o krajowym problemie. Mój problem
podczas tej debaty dotyczy kwalifikacji zawodo-
wych w sporcie, czyli rozdzia³u 8 tej ustawy.

Szanowni Pañstwo! Chcia³bym przypomnieæ,
¿e dzisiaj trenerów w naszym kraju w ró¿nych dy-
scyplinach sportu kszta³c¹ akademie wychowa-
nia fizycznego, kszta³ci ich kilka politechnik, kil-
ka uniwersytetów, kszta³c¹ ich tak¿e uczelnie
prywatne. I takie jest moje zasadnicze pytanie:
jak spowodowaæ to, ¿ebyœmy w naszym kraju le-
piej kszta³cili trenerów? Naj³atwiej jest chyba mó-
wiæ samokrytycznie o sobie jako o trenerze; repre-
zentujê tê dziedzinê. Panie Ministrze, martwi nas
wszystkich, ¿e lepiej wypadamy dzisiaj w sporcie
wyczynowym jako sportowcy ni¿ jako polscy tre-

nerzy, nawet tylko, powiem skromnie, na rynku
europejskim. Marzy mi siê, ¿ebyœmy poprawili siê
w tym zakresie i ¿eby pierwszy Polak móg³ na
przyk³ad prowadziæ grupy m³odzie¿owe w Hiszpa-
nii, ¿eby zacz¹æ od podstaw i trochê poprawiæ na-
sze nastroje. W mojej ocenie – i cieszê siê, ¿e pan
minister zwróci³ na to uwagê – problem kszta³ce-
nia kadr w zakresie sportu jest dzisiaj faktycznie
jednym z podstawowych problemów; chodzi o to,
¿ebyœmy mogli odnosiæ wiêksze sukcesy. Odwa¿ê
siê powiedzieæ, znowu mówi¹c samokrytycznie,
jako ten, który pisze tak¿e o sporcie wyczynowym,
¿e œwiat nam uciek³ w zakresie myœli. St¹d w naj-
bli¿szym czasie bêdzie inicjatywa naszej komisji
dotycz¹ca tych zagadnieñ.

Nastêpna kwestia jest zwi¹zana z finansowa-
niem sportu przez samorz¹dy, co uwa¿am za jed-
no z najwiêkszych osi¹gniêæ tej ustawy. Ale
chcia³bym przy tej okazji podzieliæ siê, Panie Mini-
strze, tak¹ uwag¹ – mówiê to, jak s¹dzê, w imieniu
prezesa Zarz¹du G³ównego AZS, pana senatora
Marka Rockiego – ¿e uciek³y nam gry zespo³owe.
Nadal bêdzie bardzo trudno przy tym nowym zapi-
sie – mówiê o finansowaniu przez resort – promo-
waæ w tym samorz¹dzie dru¿yny akademickie, bo
samorz¹dy mimo wszystko odbieraj¹ je jako tro-
chê nie swoje, bo bardziej swoja jest na przyk³ad
dru¿yna „Huragan” w danej miejscowoœci ni¿
klub uczelniany AZS, który funkcjonuje w danym
oœrodku akademickim.

Pozwolê sobie z racji pewnych okolicznoœci,
o których mówi³ kolega, powiedzieæ o pi³ce no¿nej
kobiet w Polsce. Pi³ka no¿na kobiet, która zaczyna
siê przebijaæ, zajmuje dzisiaj dwudzieste siódme
miejsce w rankingu FIFA. Nie bêdê odnosi³ siê,
z racji sympatii do tej dyscypliny, do drugiej czêœci
uprawiaj¹cych pi³kê no¿n¹ w naszym kraju. Je-
dnoczeœnie chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e upra-
wiaj¹cy tê dyscyplinê olimpijsk¹ – bo od 1996 r.
jest to ju¿ dyscyplina olimpijska – staj¹ przed po-
wa¿nym dylematem. Chodzi o to, jak dostaæ no-
wych skrzyde³ finansowych, o szukanie popular-
noœci, mo¿liwoœci promowania, sponsoringu.
Droga jest do tego bardzo daleka. St¹d przy tej
okazji, wiedz¹c, ¿e mówiê trochê obok ustawy, ale
dziêki nawi¹zaniu do spraw samorz¹du jednak
na temat ustawy, chcia³bym przy tej okazji jako
osoba, której przysz³o od roku kierowaæ kobiec¹
pi³k¹ no¿n¹ w naszym kraju, zwróciæ uwagê na
ten problem. G³ównym problemem jest szkolenie
kadr, w tym, Panie Ministrze, zrozumienie ró¿nicy
w szkoleniu kadr kobiet i mê¿czyzn, czemu po-
œwiêciliœmy konferencjê zorganizowan¹ przez na-
sz¹ komisjê. Bo my na uczelniach, które kszta³c¹
trenerów, zapomnieliœmy w ogóle, ¿e kobiety trze-
ba szkoliæ trochê inaczej ni¿ mê¿czyzn. Przenosi-
my swoje przyzwyczajenia jako trenerzy tej dy-
scypliny, któr¹ praktycznie jeszcze do niedawna
uprawiali tylko mê¿czyŸni. Dziêkujê za mo¿liwoœæ
wyst¹pienia. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Do protoko³u z³o¿yli swoje wyst¹pienia pan se-

nator Knosala, pani senator Adamczuk…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Adamczak.)
Adamczak, przepraszam bardzo. A poza tym

senator Smulewicz i senator Meres*.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli wspólnie senator

G³ocki…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: G³owski.)
…G³owski, senator Rocki i senator Jadwiga

Rotnicka. W trakcie przemówienia wnioski z³o¿yli
senator Jurcewicz i senator Rocki. I to byliby
wszyscy.

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Jeszcze Pie-
chniczek.)

A gdzie jest senator Piechniczek? A, jest, z³o¿y³
wniosek na piœmie. A senator Andrzejewski z³o¿y³
dwa wnioski.

W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, przede wszystkim chcia³bym

pañstwu bardzo podziêkowaæ, w szczególnoœci
panu senatorowi Piechniczkowi, ¿e uda³o nam
siê odbyæ merytoryczn¹ dyskusjê bez mówienia:
„a to PiS, a to PO”, co staje siê w tej Izbie nudne
i nie na miejscu. Tym razem by³a bardzo dobra
dyskusja, jestem ca³kowicie usatysfakcjonowa-
ny dzisiejsz¹ dyskusj¹. Czyli istniej¹ pewne te-
maty, o których mo¿na ponadpartyjnie dyskuto-
waæ.

Mam bardzo wa¿ny komunikat dla pañstwa.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze
legislacyjnym, proszê Komisjê Nauki, Edukacji
i Sportu o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Poproszê o odczytanie komunikatów.
Proszê pañstwa, mo¿e ja zacznê od bardzo is-

totnej informacji. Og³aszam przerwê do jutra do
godziny 10.00.

Przypominam, ¿e jutrzejsze obrady rozpocznie-
my od debaty nad programem prac Komisji Euro-
pejskiej na 2010 r. Program przedstawi Senatowi

wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, komi-
sarz do spraw stosunków miêdzyinstytucjonal-
nych i administracji, pan Maroš Šefèoviè. Z uwagi
na goœcia prosi³bym o frekwencjê.

Proszê o wys³uchanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê jutro, w czwartek, o godzi-
nie 8.15 w sali nr 179.

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych odbêdzie siê jutro, to jest
10 czerwca, o godzinie 8.30 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
odbêdzie siê jutro, w czwartek, to jest 10 czerwca
bie¿¹cego roku o godzinie 8.30 w sali nr 179. Po-
rz¹dek obrad: rozpatrzenie poprawek zg³oszo-
nych w toku debaty do ustawy o sporcie.

Nastêpny komunikat. Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Pañstwowej Inspek-
cji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami odbêdzie siê jutro o godzi-
nie 9.00 w sali nr 217.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od-
bêdzie siê w dniu 9 czerwca zaraz po og³oszeniu
przerwy w sali nr 179. Porz¹dek obrad: przygoto-
wanie projektu uchwa³y Senatu w sprawie zmian
w sk³adzie komisji senackich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przerwa do jutra do godziny 10.00.
Dziêkujê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 03)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 05)

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni
Senatorowie! Panie i Panowie!

Jest dla mnie wielkim zaszczytem przemawiaæ
dziœ na posiedzeniu Senatu. Chcia³bym gor¹co
wam podziêkowaæ, a w szczególnoœci przewodni-
cz¹cemu Senatu, panu Borusewiczowi, za zapro-
szenie, które przyj¹³em z wielk¹ przyjemnoœci¹.

To tyle, jeœli chodzi o mój polski. (Oklaski)
A teraz, je¿eli pañstwo pozwolicie, chcia³bym

kontynuowaæ moje wyst¹pienie po angielsku,
gdy¿ jestem przekonany, ¿e dziêki temu bêdê
móg³ bardziej precyzyjnie siê wypowiadaæ.

Zanim rozpocznê moje wyst¹pienie, muszê po-
wiedzieæ coœ bardzo istotnego z mojego osobistego
punktu widzenia. By³em bardzo poruszony z po-
wodu tragicznej straty, któr¹ Polska ponios³a
10 kwietnia, tej strasznej tragedii, w której ucze-
stniczy³o tak¿e wielu moich przyjació³. Zdajê so-
bie sprawê z tego, ¿e zginêli wtedy tak¿e cz³onko-
wie tej Izby. Pragn¹³bym powiedzieæ, ¿e naprawdê
podziwiam godnoœæ, z jak¹ Polska przesz³a przez
tê jak¿e trudn¹ sytuacjê, a tak¿e godnoœæ, z jak¹
tê wielk¹ stratê dla Polski i dla Europy prze¿ywa-
no w Parlamencie Europejskim, w koœcio³ach
w Brukseli, a tak¿e w ca³ej Europie. Chcia³bym
te¿ powiedzieæ od siebie – jako ¿e pochodzê z kraju

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porz¹dku obrad: debata nad programem prac

Komisji Europejskiej na 2010 r.
Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu wiceprzewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, komisarza do

spraw stosunków miêdzyinstytucjonalnych i administracji, pana Maroša Šefèovièa.
Dziêkujê panu komisarzowi za przyjêcie zaproszenia do udzia³u w tej wa¿nej debacie. (Oklaski)
Przypominam, ¿e tekst programu prac Komisji Europejskiej zawarty jest w druku nr 879, a stanowisko

rz¹du – w druku nr 879dod.
Chcê te¿ poinformowaæ pañstwa, ¿e pan komisarz bêdzie z nami do godziny 12.00.
Proszê o zabranie g³osu wiceprzewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, pana komisarza Ma-

roša Šefèovièa.

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni
Senatorowie! Panie i Panowie!

Jest dla mnie wielkim zaszczytem przemawiaæ
dziœ na posiedzeniu Senatu. Chcia³bym gor¹co
wam podziêkowaæ, a w szczególnoœci przewodni-
cz¹cemu Senatu, panu Borusewiczowi, za zapro-
szenie, które przyj¹³em z wielk¹ przyjemnoœci¹.

This is my Polish. (applause)
And if you allow me, I would continue in

English because, I am sure, I will be more
precise. But, before I start, I have to say one very
important thing for me personally. I was very
much touched by the terrible loss of 10 April for
Poland, for the terrible tragedy, where I had also
many of my friends, and where I know that also
the members of this house lost their lives. I would
like to tell you that I really admire the level of
dignity with which Poland went through this very
difficult situation and the level of dignity of how
we commemorated this big loss for Poland and for
Europe in the European Parliament, in churches
in Brussels and all over Europe. Take it as my
pe rsona l exp ress i on o f be ing f r om the
neighbouring country, from Slovakia, and take it
as a real expression of my admiration of how the
country became united, stronger and with what

Wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej
Maroš Šefèoviè:



oœciennego, S³owacji – ¿e podziwiam pañstwa za
to, w jaki sposób wasz kraj potrafi³ siê zjednoczyæ
i umocniæ, a tak¿e za to, z jak¹ godnoœci¹ przecho-
dziliœcie przez te trudne chwile.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e teraz zmagacie siê
pañstwo z kolejn¹ bardzo trudn¹ sytuacj¹ – z bez-
precedensowymi powodziami, które nawiedzaj¹
Polskê. My na S³owacji tak¿e mieliœmy powodzie,
choæ ich skala by³a z tymi nieporównywalna.
W imieniu Komisji Europejskiej pragn¹³bym powie-
dzieæ, i¿ naturalnie solidarnoœæ w Europie jest bar-
dzo istotna, jest ona bardzo wa¿na z punktu widze-
nia Komisji Europejskiej, i ¿e bêdziemy robili
wszystko co w naszej mocy, aby pomóc Polsce w tej
jak¿e trudnej sytuacji. Niezale¿nie od tego, jestem
g³êboko przekonany, ¿e dok³adnie takie samo zje-
dnoczenie, do jakiego dosz³o po tragedii, nast¹pi
tak¿e po tych powodziach i Polska wyjdzie z tego
kryzysu jeszcze silniejsza i bardziej konkurencyjna
ni¿ uprzednio.

W tej chwili, jeœli pañstwo pozwol¹, chcia³bym
przejœæ do omówienia programu prac Komisji.
Chcia³bym przedstawiæ pañstwu polityczne prio-
rytety tego programu, jako ¿e w ramach nowej Ko-
misji wprowadziliœmy pewne zmiany dotycz¹ce
systemu opracowywania takiego programu. Pro-
gram ten zosta³ przyjêty 31 marca. Pewnie pañ-
stwo wiecie, ¿e Komisja Europejska, ze wzglêdu
na pewne opóŸnienia zwi¹zane z ratyfikacj¹ trak-
tatu lizboñskiego i bardzo wyczerpuj¹cym pro-
cesem przes³uchañ nowych komisarzy, rozpoczê-
³a dzia³ania z pewnym opóŸnieniem. Dlatego te¿
potem musieliœmy dzia³aæ szybko i postanowiliœ-
my dzia³aæ teraz w inny sposób. Co wiêc zrobiliœ-
my? Zaplanowaliœmy trzydzieœci cztery priorytety
na rok bie¿¹cy, ale ¿eby nikogo nie zaskoczyæ – ¿a-
dnych rz¹dów, parlamentów, interesariuszy –
sporz¹dziliœmy listê dwustu osiemdziesiêciu ini-
cjatyw, które chcielibyœmy zrealizowaæ w trakcie
ca³ej kadencji Komisji, w ci¹gu kolejnych piêciu
lat. Bêdziemy oczywiœcie raz w roku dokonywali
przegl¹du tego programu pracy. Bêdziemy tak¿e
informowali parlamenty narodowe o tym, co robi-
liœmy, co uda³o nam siê osi¹gn¹æ, a gdzie potrzeb-
ne bêd¹ jeszcze dodatkowe wysi³ki. Zatem wszys-
cy bêd¹ wiedzieli, jak ten program jest realizowa-
ny, co mamy jeszcze do zrobienia i w przypadku
których projektów powinniœmy dzia³aæ wspólnie.

Jakie s¹ g³ówne elementy programu pracy Komi-
sji w przysz³oœci? Chcia³bym powiedzieæ, ¿e je¿eli
chodzi o plan podstawowy, to jest on oparty na wizji
d³ugofalowej, któr¹ przewodnicz¹cy Barroso ju¿
okreœli³ w swoich wytycznych politycznych. Nasza
wizja jest taka, ¿e do roku 2020 chcemy zbudowaæ
zrównowa¿on¹ spo³eczn¹ gospodarkê rynkow¹
i bez w¹tpienia nasze wysi³ki, nasze zasoby bêdzie-
my skupiali na dzia³aniach, które przynosz¹ praw-
dziwe wartoœci europejskie. Chcemy bardzo jasno
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) kind of dignity you managed to go through this
very difficult situation.

I know that you are going through another
difficult situation of unprecedented floods in
Poland. We have the floods also in Slovakia,
even though of not similar magnitude. I would
like to tell you on the behalf of the European
Commission that, of course, the solidarity is
very important for Europe, it’s very important
for the Commission and we will do our best to
help Poland in this very difficult situation. Even
though I am very much convinced that the same
unity which you demonstrated after the tragedy
will be demonstrated also after these floods and
that Poland will become after this crisis even
stronger and more competitive than before.

If you allow me now to come to the Commission
work programme, I would like to present you the
political priorities of this programme, because in
the new Commission we changed a little bit the
system of programming. We adopted this
programme already on the 31st of March, because
you know that the Commission, due to the
delayed ratification of the Lisbon Treaty and a
very gruelling process of hearings of the new
Commissioners, came into the office with a
certain delay. So we had to move very fast and we
decided to do things differently right now. So what
did we do? We planned 34 priorities already for
this year, but not to surprise anybody, no
governments, no parliaments, no stakeholders,
we listed another 280 initiatives, which we would
like to accomplish in the course of the whole
period of the Commission in the next 5 years. We
will review every year the work programme, we
will inform also national parliaments how we did,
what we managed to fulfil, or where we need
additional efforts. So everybody would know how
the programme was fulfilled, what is ahead of us
and on which projects we should work together.

What are the main elements of the Commission’s
work programme for the future? I would say that
the underlying scheme is the long-term vision,
which our president Barroso already set out in his
political guidelines. Our vision is that we would like
to build a sustainable social market economy by
2020. We would definitely focus our attention and
our resources on actions, which deliver genuine
European values. We want to demonstrate very
clearly that the euro invested in European budget
and on European projects brings more value than
the euro invested in the national budgets. Because
this is what we call a value added of the European
Union, this is the value added, which the European
Commission can bring to its members and this is
what the Commission intends to do very clearly.
Therefore, we would like to focus our efforts on the
so-called flagship programmes, which would be
coming under the umbrella of EU 2020 strategy.
These would be such flagship programmes like the



pokazaæ, ¿e euro zainwestowane w bud¿et europej-
ski, w projekty europejskie bêdzie przynosi³o wiêcej
wartoœci ni¿ euro zainwestowane w bud¿ety naro-
dowe. Bo jest to, jak mówimy, w³aœnie ta wartoœæ
dodana Unii Europejskiej, to jest ta wartoœæ doda-
na, któr¹ Komisja Europejska mo¿e daæ pañstwom
cz³onkowskim, i to jest oczywiœcie to, co ma zamiar
zrobiæ Komisja Europejska. Dlatego te¿ chcielibyœ-
my koncentrowaæ nasze wysi³ki na tak zwanych
programach flagowych, które bêd¹ realizowane
wramachstrategiiUE2020.By³yby to takieprogra-
my flagowe, jak Agenda Cyfrowa, Europejski Plan
Badañ Naukowych i Innowacji, specjalny program
dla m³odzie¿y, zwany „Youth on the Move”; pozwoli
on m³odzie¿y na przechodzenie z jednego uniwersy-
tetu na drugi po to, ¿eby uczyæ siê jêzyków, zdoby-
waæ nowe umiejêtnoœci, lepiej przygotowaæ siê do
wejœcia w przysz³oœci na rynek pracy. Oczywiœcie
szczególn¹ uwagê bêdziemy zwracali na kwestie,
które s¹ wa¿kie tak¿e dla Polski. To s¹ dwa obszary
– obszar energetyki oraz obszar transportu.

Chcielibyœmy bardziej efektywnie wykorzysty-
waæ ogromny potencja³ europejskiego rynku je-
dnolitego. Jesteœmy najwiêkszym rynkiem na
œwiecie, mamy piêæset milionów obywateli, jest to
krêgos³up gospodarki europejskiej. Je¿eli uda
nam siê wykorzystywaæ go bardziej efektywnie,
jeœli uda nam siê redukowaæ bariery, je¿eli uda
nam siê uwolniæ potencja³, który tam jest, to jes-
teœmy g³êboko przekonani, ¿e bêdzie to stanowi³o
kolejne Ÿród³o przysz³ego rozwoju Europy i kolej-
ne Ÿród³o bli¿szej wspó³pracy. Dlatego te¿ bêdzie-
my wykorzystywali ten raport, który zosta³ przed-
stawiony przez poprzedniego komisarza, profeso-
ra Mario Montiego, i przygotujemy bardzo du¿y
pakiet propozycji, w jaki sposób lepiej wykorzy-
stywaæ jednolity rynek w roku 2012.

Wszyscy w Europie cierpimy z powodu wysokie-
go bezrobocia i dlatego te¿ w³¹czenie spo³eczne zde-
cydowanie pozostanie jednym z kluczowych priory-
tetów Komisji Europejskiej. Chcemy korzystaæ
z ka¿dej pojawiaj¹cej siê mo¿liwoœci, aby promowaæ
zatrudnienie, aby tworzyæ nowe miejsca pracy, aby
wyposa¿aæ pracowników w lepsze umiejêtnoœci. Bo
jest zupe³nie oczywiste, ¿e przysz³a gospodarka bê-
dzie wymaga³a nowych umiejêtnoœci, nowych kom-
petencji. Dlatego te¿ musimy bardzo blisko
wspó³pracowaæ z placówkami edukacyjnymi i prze-
mys³em oraz okreœliæ, jakie nowe kompetencje, no-
we umiejêtnoœci bêd¹ niezbêdne na rynku pracy,
tak abyœmy mogli zmieniaæ nasze systemy i lepiej
przygotowywaæ ludzi do tych wymogów, bo wtedy
bêd¹ mieli u³atwiony dostêp do takiej edukacji.

Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e Polska w bardzo
du¿ym stopniu jest uœwiadomiona i jednoczeœnie
ostro¿na, jeœli chodzi o kwestie swobód, bezpie-
czeñstwa i sprawiedliwoœci. Na pewno du¿o tych
kwestii i du¿o elementów, które s¹ tak wa¿ne, jeœli
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) Digital Agenda, the European plan for research and
innovation, the special programme for the young
people, which is called “Youth on the Move”, which
would allow the young people to change their
universities, to learn the languages, to gain new
skills so they will be much better equipped for the
labour markets of the future. Of course, we will pay
particular attention to the issues, which are so
importantalso forPoland,and theseare theareasof
energy and transport.

We would like to use much more efficiently
the huge potential of the European single
market. We are the biggest market in the world.
We have 500 million citizens and this is the
backbone of European economy. If we manage
to use it better; if we manage to reduce the
barriers and unlock the potential which lies
there, we are very much convinced that there is
another source of future growth for Europe,
another source of closer cooperation. Therefore
we would use the report which was presented by
the former Commissioner, Professor Mario
Monti, and we prepared a major package of
proposals of how to use better single market in
the year 2012.

We all in Europe are suffering with the high
unemployment, and therefore the social
inclusion will definitely remain a key priority for
the Commission. We would like to use and seize
every opportunity we have to encourage
employment, to create new jobs, equip the people
with better skills, because it’s very clear that
future economy would require new skills and
new competencies. We need to work very closely
with the educational institutions and with the
industry to define these competencies and skills,
which the labour market requires so we can
change our system and prepare our people
better, so they will have easier access to the
education.

I know that Poland is very much conscious and
cautious when it comes to the issues of freedom,
security and justice. You will find a lot of these
concerns and a lot of the elements, which are so
important for having all these programmes in
place in the new set of initiatives, which would
come under the actions of the Stockholm
Programme.

Of course, we cannot hide anymore that we
need solid, structural reforms in Europe. We have
to start to discuss also difficult issues: the
sustainability of the welfare system in many
European countries, the sustainability of our
economies. Therefore we will be coming with
difficult issues to discuss, like the pension
systems, like the sustainability of our social
systems, because it ’s very clear that the
demographic pressure is here and we need to
tackle it, we need to discuss it and we need to look
for sustainable solutions.



chodzi o wdro¿enie tych wszystkich programów,
znajdzie siê w nowym zestawieniu inicjatyw, które
zostan¹ wdro¿one w ramach dzia³añ dotycz¹cych
programu sztokholmskiego. Nie da siê ju¿ dalej
ukrywaæ tego, ¿e w Europie potrzebne s¹ solidne re-
formy strukturalne. Musimy zacz¹æ dyskutowaæ
tak¿e nad kwestiami trudnymi, nad tym, jak mo¿e
byæ zapewniona trwa³oœæ systemu spo³ecznego
w wielu krajach, co zrobiæ, ¿eby zapewniæ stabil-
noœæ naszych gospodarek. To bêdzie wywo³ywa³o
pojawianie siê trudnych zagadnieñ, które trzeba
bêdzie omówiæ, dotycz¹cych systemu emerytalnego
czy te¿ trwa³oœci naszych systemów zabezpieczeñ
spo³ecznych.Jest zupe³nieoczywiste, ¿e towarzyszy
nam presja demograficzna. Musimy jakoœ sobie
z tym poradziæ, musimy o tym rozmawiaæ i musimy
staraæsiêposzukiwaæ jakichœ trwa³ychrozwi¹zañ.

Ostatniakwestia– jawiem,¿e to jestbardzo istotne
z punktu widzenia Senatu i w ogóle z punktu widze-
niaPolski– to jestsilniejszapozycjaEuropywœwiecie.
Europa to ekonomiczny gigant, ale nie zawsze jest to
przekuwane, je¿eli chodzi o politykê zagraniczn¹, na
jej siln¹ pozycjê globaln¹. Dlatego te¿ bardzo intensy-
wnienad tympracujemy, ja ibaronessaAshton jeste-
œmy ze strony Komisji Europejskiej odpowiedzialni za
stworzenie s³u¿by do spraw dzia³añ zewnêtrznych,
zagranicznych. Chcielibyœmy, aby europejskie s³u¿by
dyplomatyczne dzia³a³y ju¿ jesieni¹ bie¿¹cego roku,
abyœmy mieli bardziej spójne dzia³ania w ramach po-
lityki zagranicznej, abyœmy byli bardziej widoczni
i bez w¹tpienia bardziej efektywni, je¿eli chodzi o pro-
mocjê interesów europejskich oraz forsowanie po-
gl¹dów europejskich i obecnoœæ Europy na arenie
miêdzynarodowej.

I ostatnia ju¿, ale równie wa¿na kwestia – i zno-
wu jest to takie zagadnienie, które na pewno bê-
dzie bardzo szczegó³owo przedyskutowane przez
Senat – to jest kwestia przegl¹du bud¿etu. Kiedy
przyjmowaliœmy ostatni¹ perspektywê finansow¹,
czyli bud¿et siedmioletni na lata 2007–2013, to
wówczas jeden z postulatów w dyskusji by³ taki, ¿e
w momencie, kiedy dojdziemy do po³owy realizacji
perspektywy finansowej, powinniœmy mieæ mo¿li-
woœæ zweryfikowania, jak ten bud¿et jest realizo-
wany, jakie s¹ priorytety i jakie – wed³ug nas – po-
winny zostaæ okreœlone priorytety na przysz³oœæ.
Komisja jest zobowi¹zana do tego, aby przedstawiæ
raport na temat bud¿etu w tym roku i my przeka-
¿emy te informacje w drugiej po³owie bie¿¹cego ro-
ku po to, ¿eby stworzyæ swoist¹ mapê, która okreœ-
li, jak sobie radzimy w obecnej perspektywie finan-
sowej i jakie powinny byæ kluczowe elementy, któ-
rymi bêdziemy zajmowali siê w przysz³oœci.

Przed tym spotkaniem rozmawialiœmy z przewo-
dnicz¹cym Senatu o kwestii, która nam wszystkim
le¿y na sercu, czyli o kryzysie gospodarczym oraz
nauce, jaka p³ynie z ubieg³orocznego kryzysu, o
tegorocznym kryzysie zwi¹zanym z zad³u¿eniem
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) The last issue, which I know that is very
important for the Senate and for Poland, is a
stronger place of Europe in the world. Europe is
an economic giant but this is not always
transformed into the strong position of Europe on
the global stage as regards the foreign policy.
Therefore we are working very hard and together
with Baroness Ashton I am responsible on the
side of the Commission for creation of the
External Action Service. We would like to have the
European diplomatic service up and running by
the autumn of this year, so we would have more
coherence in our foreign policy actions; we would
be more visible and we would be definitely much
more efficient as regards the promotion of
European interest and pushing across European
views and European presence on the foreign
policy global stage.

And last but not least, and this would again be
the issue which I am sure will be very thoroughly
discussed in the Senate, is the budget review.
When we have been adopting the last financial
perspective, this 7-year budget for the years
2007 until 2013, at that time one of the elements
of the deal was that, when we come in the middle
of the financial perspective, we should have to
look how we are fulfilling the budget, what are
the priorities, what we think should be the
priorities for the future. The Commission is
obliged to present such a budget report this year
and we will be coming with this information in
the second half of the year, just to map out how
well we are doing under the current financial
perspective and what we think should be the
highlights for the future.

Before our meeting, we were discussing with
Mr. President the issues which are very much
present in all our minds, namely the economic
crisis and the lessons to be learned from the crisis
of the last year, from the sovereign debt crisis of
th is year and how to improve economic
governance in Europe, how to complete the exit
strategy from the crisis and how to create the
conditions that would minimize the potential risk
of return to the crisis situation we had the last
year in the world and this spring in Europe. Of
course, it’s very clear that the lesson learned is
that we need to re in force the economic
g o v e r n a n c e , b e c a u s e E u r o p e i s a s
interdependent as we probably never had it
before.

We can see that the sovereign debt crisis in one
of the member states, it doesn’t have to be even a
big one, can cause very difficult tensions across
the whole European Union. Therefore we need to
introduce new measures, new mechanisms,
which would prevent such a crisis from repeating.

Two measures which are currently discussed
and which finally got the backing from the finance
ministers are the increased powers of Eurostat,



pañstw oraz o tym, jak mo¿emy poprawiæ
zarz¹dzanie gospodarcze w Europie, w jaki sposób
mo¿emy sfinalizowaæ strategie wyjœcia z kryzysu
i w jaki sposób mo¿emy wypracowaæ warunki, któ-
re pozwol¹ zminimalizowaæ potencjalne ryzyko, ¿e
wrócimy do sytuacji kryzysowej, jaka mia³a miej-
sce w zesz³ym roku na œwiecie, a tak¿e wiosn¹ tego
roku w Europie. I oczywiœcie sta³o siê jasne, ¿e na-
uka p³ynie taka, ¿e musimy wzmocniæ zarz¹dzanie
gospodarcze, dlatego ¿e pañstwa europejskie s¹
tak wzajemnie od siebie uzale¿nione jak prawdo-
podobnie nigdy przedtem. Mo¿emy stwierdziæ, ¿e
je¿eli chodzi o kryzys zad³u¿enia pañstwowego
w jednym z pañstw cz³onkowskich, nawet gdy nie
jest ono du¿e, to mo¿e on doprowadziæ do bardzo
istotnych napiêæ w ca³ej Unii Europejskiej. Dlatego
te¿ musimy wprowadzaæ nowe dzia³ania, nowe
mechanizmy, które pozwol¹ na zapobieganie tego
typu kryzysom, tak aby one siê ju¿ nie powtarza³y.

S¹ dwa dzia³ania, nad którymi siê obecnie dys-
kutuje, które ostatecznie zyska³y poparcie ze
strony ministrów finansów.

Otó¿, po pierwsze, jest to zwiêkszenie upra-
wnieñ Eurostatu, poniewa¿ w minionych latach
mieliœmy du¿e problemy dotycz¹ce danych staty-
stycznych. Komisja po prostu przypomnia³a mini-
strom finansów, ¿e ju¿ piêæ lat temu pada³a propo-
zycja zwiêkszenia uprawnieñ Eurostatu w celu za-
pewnienia dok³adniejszego monitoringu, uzyski-
wania lepszych danych i bardziej rzetelnych staty-
styk. Bo tylko wtedy, gdy mamy dobre dane staty-
czne, mo¿emy podejmowaæ dobre decyzje. I cieszê
siê, ¿e ministrowie finansów zgadzaj¹ siê, ¿e Euro-
stat powinien byæ silniejsz¹ instytucj¹ i powinien
mieæ znacznie dalej id¹ce uprawnienia.

Drugie wa¿ne dzia³anie, które na samym po-
cz¹tku by³o byæ mo¿e niew³aœciwie rozumiane, to
jest tak zwana kontrola bud¿etów narodowych.
Jak to wyjaœnia³em panu przewodnicz¹cemu, Ko-
misja nie jest zainteresowania szczegó³ami bud¿e-
tów narodowych. Nie ma takiej mo¿liwoœci, abyœ-
my mówili pañstwom cz³onkowskim, ¿e powinny
przesuwaæ okreœlone kwoty z jednej dzia³ki bud¿e-
towej do innej, z opieki zdrowotnej na szkolnictwo
lub z obrony narodowej na politykê zagraniczn¹.
Nie, nie, Komisja Europejska ma pe³n¹ œwiado-
moœæ, ¿e jest to pañstwa prerogatywa, ¿e jest to
kompetencja narodowa. Co Komisja Europejska,
i wydaje mi siê, ¿e tak¿e ministrowie finansów
w ramach Ecofin, chcia³aby osi¹gn¹æ? Bardzo
chcielibyœmy zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ ogólne ra-
my, perspektywa makroekonomiczna, ¿eby mo¿na
by³o przeprowadziæ analizê, czy proponowany bu-
d¿et spe³nia kryteria, na których przestrzeganie
wszyscy siê zgodziliœmy. Chcielibyœmy uzyskaæ ta-
kie informacje ju¿ wiosn¹. Komisja Europejska
mog³aby wtedy przygotowaæ swoj¹ ocenê i opubli-
kowaæ te dane, ¿eby ministrowie finansów mogli to
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) because we had big problems with the statistics in
the last years. The Commission was just
reminding the finance ministers that already five
years ago there was a proposal on the table, which
was requesting stronger powers for Eurostat, for
closer monitoring, for getting better figures and
much more reliable statistics. Because only with
good statistics you can make good decisions. And
now we are very pleased that finance ministers
are agreeing to having much stronger Eurostat
and to have much stronger powers for this
institution.

Another issue, which at the beginning was a
little bit misunderstood, was the so-called control
of the national budgets. I was also explaining to
Mr. Speaker that the Commission is not
interested in the details of the national budgets.
There is no way how we would be telling to the
member states that you should move certain
amount of money from one budget line into
another, to switch from health care to education,
or from defence to foreign policy. No, the
Commission is fully aware that it is your
prerogative, this is national competence. What
the Commission and, I believe, the fellow finance
ministers in the Ecofin Council would be
interested to see would be the general framework,
the macroeconomic outlook and the analysis
whether the proposed budget is meeting the
criteria which we all agreed to respect. We would
like to have this information already in the spring,
so the Commission can prepare its evaluation and
can make this information public and the finance
ministers can discuss it among themselves, if
necessary, to exert peer pressure on the country
which is not following up the agreed criteria. We
also would like you to know in the national
parliaments what the Commission and what the
finance ministers of other states think about
these macroeconomic parameters of the budget.
Thus you can have more informed discussion
about what to do and how to amend the budget so
that the European economic house is in better
order.

We know that prevention is the best attitude.
But what to do if prevention does not work? Then
we need correction. And what could be the
corrective mechanism? How can we get the teeth
into the Stability and Growth Pact? What we are
now considering and what we would be proposing
to the finance ministers is that if the country does
not follow the agreed limits, we should have the
possibility to introduce the corrective measures.
What could they be? For example, we would
suggest freezing of the cohesion funds. If you are
not respecting the agreed policies, we would be
freezing the Cohesion Fund for you because you
are not respecting the rules. Or, we can also
suggest re-channelling of the Cohesion Fund into
the areas where we know it would help reduce the



miêdzy sob¹ przedyskutowaæ i, je¿eli bêdzie taka
koniecznoœæ, wywieraæ odpowiedni¹ presjê, jeœli
jakiœ kraj nie bêdzie stosowa³ siê do uzgodnionych
kryteriów. Bardzo chcielibyœmy tak¿e, abyœcie
pañstwo w parlamentach narodowych wiedzieli,
co Komisja Europejska, a tak¿e ministrowie finan-
sów innych pañstw cz³onkowskich myœl¹ na temat
makroekonomicznych parametrów bud¿etu. Dziê-
ki temu bêd¹ pañstwo dysponowali wiêksz¹ liczb¹
informacji do dyskusji nad tym, co robiæ i w jaki
sposób mo¿na poprawiaæ bud¿et, aby gospodarka
europejska by³a w lepszej formie.

Wiemy o tym, ¿e najlepszym sposobem dzia³a-
nia jest prewencja. Ale co mo¿emy zrobiæ, jeœli pre-
wencja siê nie sprawdza? Wtedy trzeba podejmo-
waæ dzia³ania naprawcze. A jaki móg³by byæ me-
chanizm naprawczy? Co mo¿emy zrobiæ, ¿eby
przyczyniæ siê do realizacji Paktu Stabilnoœci i Roz-
woju? Rozwi¹zanie, nad którym siê teraz zastana-
wiamy i które zamierzamy zaproponowaæ mini-
strom finansów, jest nastêpuj¹ce: na wypadek
gdyby jakiœ kraj nie przestrzega³ uzgodnionych li-
mitów, powinniœmy mieæ mo¿liwoœæ wprowadze-
nia dzia³añ naprawczych. Co to mo¿e byæ? Propo-
nujemy na przyk³ad zamro¿enie œrodków z Fundu-
szu Spójnoœci. Czyli mówimy: jeœli nie przestrze-
gasz uzgodnionej polityki, nie przestrzegasz zasad,
zamra¿amy dla ciebie Fundusz Spójnoœci. Mo¿e-
my tak¿e zasugerowaæ przekierowanie œrodków
z Funduszu Spójnoœci na takie obszary, co do któ-
rych mamy pewnoœæ, ¿e tam pomo¿e to zreduko-
waæ nadmierny deficyt bud¿etowy.

Oczywiœcie s¹ tak¿e inne mo¿liwoœci, które przy-
chodz¹namdog³owy, ale onebêd¹wymaga³yodpo-
wiedniego prawodawstwa wtórnego i, rzecz jasna,
zgody wszystkich pañstw cz³onkowskich, jak rów-
nie¿ Parlamentu Europejskiego. Dlatego te¿ ja tylko
przedstawiam to pañstwu jako pewien pomys³. Bo
potrzebna jest nam prewencja, ale potrzebne s¹
nam tak¿e dzia³ania naprawcze. Gdyby to wszystko
mia³onie zadzia³aæ i gdybynaprawdêmia³odojœædo
takiego kryzysu, jaki mia³ miejsce w przesz³oœci,
chcielibyœmy posiadaæ sta³y mechanizm, który po-
zwoli³by na rozwi¹zanie kryzysów zwi¹zanych z za-
d³u¿eniem pañstwowym, tak jak to mia³o miejsce
w przypadku Grecji. Wypracowano obecnie mecha-
nizm, w ramach którego pañstwa strefy euro zaofe-
rowa³y udzielenie gwarancji pañstwowych na
ewentualne kredyty do wysokoœci 750 miliar-
dów euro – bo zale¿y nam na osi¹gniêciu wiêkszej
stabilnoœci, na tym, ¿eby te pieni¹dze by³y w naszej
kieszeni. Gdyby wiêc dzia³o siê coœ z³ego, bêdziemy
mogli interweniowaæ mo¿liwie jak najszybciej i be-
dziemy mogli wspomóc kraj, który znajdzie siê
w potrzebie. To tyle, je¿eli chodzi o kryzys.

Ale tê sytuacjê musimy tak¿e wykorzystaæ i po-
traktowaæ j¹ jako trampolinê do skoku w lepsz¹
przysz³oœæ. Bo je¿eli chcemy utrzymaæ konkuren-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) excessive budget deficit. Then, of course, there
are other possibilities which come to mind, but
they would require the secondary legislation and,
of course, the consent of all member states and
the European Parliament. So therefore, I am just
presenting you this as an idea. Because we need
prevention and we need correction. And if this all
will not work and we would really end up in a
crisis as we had before, we would like to see more
permanent mechanism for the resolution of
sovereign debt crises like we just witnessed in
Greece. The mechanism, which is now here with
us, is the so-called special purpose vehicle, where
the member states of the euro zone offered their
state guarantees for the possible loans up to the
level of 750 billion euro to get more permanent
status. So we have it in our pockets, if something
goes really wrong, then we can intervene quickly
and we can help the country in need. This was
about the crisis.

But we need also to use the situation as a
springboard to the better future. It is very clear
that if you would like to stay on the competitive
edge of our major competitors, we have to
change the way the European economy
functions. Therefore, we came with this EU
2020 strategy, which is replacing the former
Lisbon Strategy. And we learned the lessons.
We need to deliver better. It must be much more
clear and therefore we are focusing only on five
headline targets. Under the Lisbon Strategy we
had more than twenty and nobody was even
able to remember them. We want to focus on five
key criteria. We know that if we would manage
to compete with our compet i tors in the
spending on the innovation and research, in
giving high quality university education to our
young people, if we can reduce the rate of young
kids who cannot complete primary or secondary
education - which I know is not the case in
Poland, but you would be surprised in how
many European countries we have enormously
high rates of the kids who are not able to
complete the secondary education. And if we
were able to engage more people into the labour
market, we would be on the right track. We
would be fully compatible and comparable with
our major competitors and at the same time
major partners on the global trade stage.

We see that the member states are taking this
initiative very seriously. We are now discussing
with them their headline targets bilaterally,
because we need to respect the different
starting position of each member state. We hope
that the European Council, which we will have
next Thursday, will endorse the EU 2020
strategy, will adopt headline targets and we will
work on the strategy together. Because after the
strategy is approved at the European level, each
member state would have to come up with their



cyjnoœæ, musimy zmieniæ sposób funkcjonowania
gospodarki europejskiej. Dlatego te¿ wypracowa-
liœmy strategiê UE 2020, która zast¹pi poprzedni¹
strategiê – Strategiê Lizboñsk¹. Bo wyci¹gnêliœmy
pewne wnioski. Musimy lepiej realizowaæ nasze
za³o¿enia, wszystko musi byæ bardziej przejrzyste.
Dlatego w³aœnie koncentrujemy siê na piêciu tylko
kluczowych celach. W Strategii Lizboñskiej by³o
ich ponad dwadzieœcia i nikt nie by³ w stanie nawet
ich zapamiêtaæ. Teraz zaœ chcemy skoncentrowaæ
siê na piêciu kluczowych kryteriach. Wiemy, ¿e
gdyby uda³o nam siê rywalizowaæ z naszymi kon-
kurentami pod wzglêdem wydatków na innowacyj-
noœæ i badania, pod wzglêdem dawania naszej m³o-
dzie¿y wykszta³cenia uniwersyteckiego na wyso-
kim poziomie, gdybyœmy potrafili zmniejszyæ odse-
tek dzieci, które nie koñcz¹ szkó³ podstawowych
czy œrednich… Ja wiem, ¿e to nie dotyczy Polski,
ale pañstwo bylibyœcie naprawdê zdziwieni, wi-
dz¹c dane, w ilu krajach europejskich jest ogrom-
ny odsetek m³odzie¿y, która nie jest w stanie ukoñ-
czyæ szko³y œredniej. Gdybyœmy mogli wprowadziæ
wiêcej osób na rynek pracy, to znaleŸlibyœmy siê na
w³aœciwej œcie¿ce, stalibyœmy siê w pe³ni kompaty-
bilni i porównywalni z naszymi konkurentami,
a jednoczeœnie bylibyœmy g³ównymi partnerami
w globalnej wymianie handlowej.

Widzimy, ¿e pañstwa cz³onkowskie traktuj¹ te-
go typu inicjatywy bardzo powa¿nie. Tocz¹ siê
obecnie dyskusje dotycz¹ce kluczowych celów,
prowadzimy je na zasadach dwustronnych, bo
musimy uwzglêdniaæ ró¿ne sytuacje wyjœciowe
poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Mamy
nadziejê, ¿e Rada Europejska, która bêdzie obra-
dowa³a w przysz³y czwartek, zatwierdzi strategiê
UE 2020, przyjmie te kluczowe cele i bêdziemy ra-
zem pracowali nad t¹ strategi¹. Bo po zatwier-
dzeniu jej na poziomie europejskim ka¿de pañ-
stwo cz³onkowskie bêdzie musia³o wypracowaæ
w³asny program reform, w³asne reformy struktu-
ralne. Jeœli chcemy osi¹gn¹æ w³aœciwe wyniki, bê-
dziemy musieli pracowaæ indywidualnie, w kra-
jach cz³onkowskich, a tak¿e wspólnie, na p³asz-
czyŸnie europejskiej.

Chcia³bym wnieœæ, je¿eli pañstwo pozwol¹, je-
szcze jedn¹ uwagê na temat podstawowego celu
mojej wizyty w polskim Senacie. Chodzi tu
o ogromne przywi¹zanie nowej Komisji Europej-
skiej do zacieœniania i poprawy relacji z parlamen-
tami narodowymi. Jak pañstwo wiecie, ju¿ w roku
2006 Komisja Europejska, jej przewodnicz¹cy
Barroso i moja poprzedniczka, wiceprzewodni-
cz¹ca Wallström, wprowadzi³a nowy instrument:
dialog polityczny. Zgodnie z nim wszystkie infor-
macje, wszystkie inicjatywy, wszystkie propozycje
ustawodawcze by³y przekazywane parlamentom
narodowym, a my otrzymywaliœmy od pañstwa
wasze opinie. S¹ one dla nas bardzo wa¿ne, ponie-

57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r.
180 Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r.

(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) reform programme, with their structural
reforms, because we need to work individually
in our member states and together on the
European level if we want to gain appropriate
results.

If you allow me to say one word about the
primary goal of my visit to the Polish Senate.
And this is the strong attachment of the new
European Commission to the improved and
c l o s e r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e n a t i o n a l
parliaments. As you know, already in 2006 the
European Commission President Barroso and
my predecessor, Vice President Wallström,
introduced the new instrument called “political
dialogue”, under which all the information, all
the initiatives, all the legislative proposals have
been sent to the national parliaments and we
have been receiving your opinions. They are
very important for us to know what you think
about what we do in Brussels, whether you
think i t ’ s proport ional and in l ine with
subsidiarity, and relevant to the life in the
concrete member state.

I was just presenting to the Commission the
last year the report on what we did in the
previous term of the Commission and I have to
say that over the last five years there were more
than 600 visits of the Commissioners to the
national parliaments and we received more
than 700 opinions from the Member States’
national parliaments commenting on the work
we do in Brussels and our legislative proposals.
These two figures mean that there were more
visits of the Commissioners to the national
parliaments in five years than in the whole
history of the European Union since 1957. And I
can assure you that now this number would be
even higher, because we very much want to
have a very close relationship with you, we want
to listen to your opinions and we want to get
your feedback about what you think we can do
better in Brussels.

You would ask my, why? Because you got new
competencies. You have now the possibility to
use subsidiarity check mechanisms, you have
new competencies in the area of freedom,
security and justice. You are very important
when it comes to any discussion on the revision
of the treaties. We need you also as a very
important ally, because all our work in Brussels
will not materialize if we don’t have a strong
relationship with you. You are very important as
regards the transposition of the European
legislation into national law order. You are very
important in monitoring how this legislation is
being fulfilled, whether the country is really
doing what was promised or to which the country
got committed itself. We would need your
support in very difficult debates which are ahead
of us. And I am speaking now about budgets - a



wa¿ dziêki nim wiemy, jak oceniacie to, co robimy
w Brukseli, czy s¹dzicie, ¿e jest to proporcjonalne,
czy jest to spójne z zasad¹ pomocniczoœci, czy ma
to w ogóle jakiœ zwi¹zek z tym, co dzieje siê w po-
szczególnych krajach cz³onkowskich.

W³aœnie przedstawi³em Komisji raport za zesz³y
rok na temat tego, jak w poprzedniej kadencji myœ-
my siê wywi¹zali z tego zadania. I muszê przyznaæ,
¿e w ci¹gu ostatnich piêciu lat mia³o miejsce ponad
szeœæset wizyt komisarzy w parlamentach krajo-
wych, otrzymaliœmy ponad siedemset opinii od par-
lamentów narodowych pañstw cz³onkowskich. Te
opinie, które otrzyma³a Komisja, to by³y komenta-
rze na temat pracy, jak¹ wykonujemy w Brukseli
i na temat naszych propozycji ustawodawczych. Te
dwie liczby pokazuj¹, ¿e w ci¹gu piêciu lat by³o wiê-
cej wizyt komisarzy w parlamentach narodowych
ni¿ w ci¹gu ca³ej poprzedniej historii Unii Europej-
skiej, pocz¹wszy od roku 1957. Ale mogê pañstwa
zapewniæ, i¿ obecnie ta liczba bêdzie jeszcze wiêk-
sza, dlatego ¿e bardzo chcielibyœmy zacieœniæ nasze
relacje z wami. Bardzo chcielibyœmy ws³uchiwaæ siê
w pañstwa opinie i uzyskiwaæ od was informacje
zwrotne na temat tego, co wed³ug was w Brukseli
mo¿emy robiæ lepiej. Byæ mo¿e zapytacie: dlaczego?
Bo macie nowe kompetencje, macie teraz mo¿li-
woœæ korzystania z mechanizmu kontroli zasady
pomocniczoœci, macie nowe kompetencje w zakre-
sie swobód, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, od-
grywaciebardzo istotn¹ rolêwdyskusjachna temat
rewizji traktatów. Potrzebujemy pañstwa tak¿e jako
bardzo wa¿nego sprzymierzeñca, dlatego ¿e ca³a
nasza praca, która jest wykonywana w Brukseli, ni-
gdynie zaowocuje, jeœli niebêdziemysilnie zwi¹zani
z wami. Jesteœcie te¿ pañstwo bardzo wa¿ni w kon-
tekœcie transpozycji ustawodawstwa europejskiego
do krajowego porz¹dku prawnego, jesteœcie pañ-
stwo bardzo wa¿ni w kontekœcie monitorowania te-
go, jak to ustawodawstwo jest wykorzystywane, czy
faktyczniewposzczególnychkrajach jest realizowa-
ne to, co zosta³o obiecane, czy kraje robi¹ to, do cze-
go siê zobowi¹za³y. Bêdziemy te¿ potrzebowali pañ-
stwa wsparcia w bardzo trudnych debatach, które
nas czekaj¹ – mówiê w tym momencie o debatach
na temat bud¿etu, bud¿etu na rok kolejny, mówiê
tu tak¿e o perspektywie finansowej, bo chodzi tu
o bud¿et siedmioletni. I dlatego oczekujemy bardzo
skomplikowanych dyskusji, w szczególnoœci ze
wzglêdu na obecne ograniczenia fiskalne. Jest bo-
wiem zupe³nie oczywiste, ¿e dobry bud¿et Unii Eu-
ropejska oznacza, ¿e bêdziemy mieli odpowiednie
œrodki na wspólne polityki.

Potrzebujemy was tak¿e z tego wzglêdu, ¿e jes-
teœcie pañstwo naszym najlepszym sprzymie-
rzeñcem w komunikacji europejskiej, w wyjaœnia-
niu tego, co robimy w Brukseli, swoim wyborcom
i obywatelom, w wyjaœnianiu, jak wygl¹daj¹ na-
sze nieraz bardzo skomplikowane struktury. Dla-
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financial perspective, which is 7-year budget.
And there I expect very complicated discussion,
especially because of current fiscal constraints.
And it’s very clear that to have a good budget for
the EU, it means to have adequate means for our
joint policies.

We need you also, because you are our best
allies in communicating Europe, in explaining
what we are doing in Brussels to your voters, to
your citizens, in explaining these sometimes very
complicated structures. Therefore, we are ready
to invest in our relationship as much as possible,
because I believe that it can bring a lot of positive
results.

And therefore, I am very glad that this morning
I have the honour and privilege to speak to you
and in the afternoon I will have the same honour
and privilege to speak to the Sejm, because I
would like to raise awareness that these new
possibilities, these new instruments are here and
the Commission is ready to cooperate with you as
closely as possible.

Na koniec chcia³bym zapewniæ Pañstwa, ¿e
Komisja Europejska jest do Waszej dyspozycji
oraz ¿e jesteœmy zdeterminowani do dalszego
promowania roli parlamentów narodowych
poprzez umieszczanie ich na czele naszej
instytucjonalnej i politycznej agendy.

Serdecznie dziêkujê za Wasz¹ uwagê.
Thank you very much. (Applause)



tego te¿ jesteœmy gotowi zainwestowaæ bardzo
wiele w te relacje. Jestem przekonany, ¿e mog¹
one zaowocowaæ bardzo wieloma pozytywnymi
wynikami.

Dlatego bardzo siê cieszê, ¿e dzisiejszego po-
ranka mam zaszczyt i przywilej rozmowy z pañ-
stwem. Po po³udniu bêdê mia³ zaszczyt i przywilej
rozmowy z pos³ami w Sejmie. Chcia³bym, by
wzros³a w was œwiadomoœæ, i¿ s¹ nowe mo¿liwoœci
i instrumenty i ¿e Komisja Europejska jest gotowa
do jak najœciœlejszej wspó³pracy z pañstwem.

Na koniec chcia³bym zapewniæ pañstwa, ¿e Ko-
misja Europejska jest do waszej dyspozycji oraz
¿e widzimy koniecznoœæ dalszego promowania roli
parlamentów narodowych poprzez umieszczanie
ich na czele naszej instytucjonalnej i politycznej
agendy.

Serdecznie dziêkujê za wasz¹ uwagê.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê prze-
strzegaæ tej zasady jednej minuty, dobrze?)

Panie Przewodnicz¹cy, mam dwa pytania. Je-
dno wi¹¿e siê z Rad¹ Europy. Poniewa¿ jestem
wiceprzewodnicz¹cym polskiej delegacji do Rady
Europy, chcia³bym zapytaæ o relacje pomiêdzy
ni¹ a Komisj¹ Europejsk¹ w zakresie raportu
Junckera. Co siê z tym raportem dalej dzieje?
Jak wygl¹da wspó³praca w zakresie Europejskie-
go Trybuna³u Praw Cz³owieka, a tak¿e zbiorczego
cz³onkostwa Unii Europejskiej w Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka? To jest moje pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy bud¿etu. Pan mówi³
bardzo wiele na temat bud¿etu, ale ja mam takie
pytanie, które odnosi siê do dyscypliny bud¿eto-
wej. Czy chc¹ pañstwo jedynie utrzymaæ te wymo-
gi, które by³y ju¿ ustalone dla bud¿etów pañstw
cz³onkowskich, czy mo¿e maj¹ pañstwo jakieœ po-
mys³y, ¿eby tê dyscyplinê zwiêkszyæ? Jakie mo¿-
na by by³o podj¹æ kroki? Jakie planujecie? Jakie
jest podejœcie Komisji Europejskiej w tej mierze
do przysz³ej dyscypliny bud¿etowej pañstw cz³on-
kowskich? Dziêkujê bardzo.

Bardzo dziêkujê.

57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r.
182 Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r.

(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè)

Mr. Chairman, I have two questions. One is
connected with the Council of Europe. I am vice
chair of the Polish delegation to the Council of
Europe and I would like to ask about the relations
between the Council of Europe and the European
Commission, about the Juncker’s report, how it
is going, about the cooperation in the field of the
European Court of Human Rights, and also about
the collective membership of European Union in
the European Convention on Human Rights.
That’s the first question.

And the second one is about the budget. You
spoke a lot about it , but my question is
concerning the budgetary discipline. Do you want
just to keep requirements in place, which were
already set for the budgets for the member states,
or you have some ideas about making stronger
discipline? Some more steps? Do you think about
them? What is the approach of the Commission at
the moment to the future budgetary discipline of
the Member States? Thank you.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Komisarzu.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ pytania panu komisarzowi? Mam ju¿ listê, proszê siê

zg³aszaæ.
Pan senator Wach, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Wach:



Pierwsze pytanie, odnoœnie do Rady Europy.
Oczywiœcie relacje pomiêdzy Komisj¹ czy w ogó-
le Uni¹ Europejsk¹ a Rad¹ Europy s¹ bardzo
œcis³e. Oczywiœcie do tej pory by³ pewien podzia³
pracy, mianowicie myœmy siê koncentrowali ra-
czej na ustawodawstwie europejskim, na kwe-
stiach ekonomicznych, ekologicznych, mone-
tarnych, podczas gdy Rada Europy koncentro-
wa³a sw¹ uwagê raczej na kwestiach praw cz³o-
wieka. Oczywiœcie by³a te¿ du¿a ró¿nica, je¿eli
chodzi o liczebnoœæ cz³onków. Staje siê ju¿ je-
dnak jasne, ¿e Unia Europejska zdobywa coraz
wiêcej kompetencji równie¿ w obszarze praw
cz³owieka – dlatego te¿ Karta Praw Podstawo-
wych sta³a siê czêœci¹ traktatu lizboñskiego –
nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e obywatele europej-
scy oczekuj¹ dzia³añ i wiêkszej ochrony równie¿
od Unii Europejskiej, je¿eli chodzi o przestrze-
ganie praw cz³owieka.

W zwi¹zku z tym podjêto w Unii Europejskiej
decyzjê, ¿e Unia jako ca³oœæ zostanie cz³onkiem
Rady Europy i przyst¹pi do Europejskiej Konwen-
cji Praw Cz³owieka. Nie jest to przedsiêwziêcie ³at-
we, jak pan to zreszt¹ bardzo s³usznie podkreœli³,
poniewa¿ z punktu widzenia legislacyjnego jest to
sprawa dosyæ z³o¿ona. Obecnie wytyczne w
sprawie negocjacji zwi¹zanych z przyst¹pieniem
Unii Europejskiej do systemu zosta³y ju¿ zatwier-
dzone, rozpoczynaj¹ siê negocjacje z Rad¹ Euro-
py. Mo¿emy oczekiwaæ, ¿e bêd¹ one trwaæ od pó³
roku do roku w zale¿noœci od tego, jak bardzo z³o-
¿one bêd¹ te zagadnienia. W mojej opinii, jeden
z elementów, którym bêdziemy musieli siê zaj¹æ
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The first question about the Council of Europe.
Of course, the relat ionship between the
Commission, I would say the whole European
Union, and the Council of Europe is a very close
one. Until now, there was such a division of
labour that we were mostly focused on the
European legislation, on such the economic,
environmental and monetary part of life, while
the Council of Europe was mostly focused on
human rights. And of course there is a big
difference in the membership. But it’s very clear
that the European Union is gaining more and
more competencies also in the area of the human
rights. Therefore, the Charter of Fundamental
Rights became the part of the Lisbon Treaty and
it’s very clear that the European citizens expect
the activities and more protection also from the
European Union as regards the respect for
human rights.

Therefore, there was a decision taken that the
European Union as such would join the Council,
would join the European Convention of Human
Rights. As you very rightly pointed out, it’s not an
easy business, because it’s a very demanding
legislative issue. What’s happening right now is
that the directive for negotiating the entry of the
EU into the system was already approved and
now the negotiations are started with the Council
of Europe. So we expect that they could last
something between half a year to one year,
depending on how complicated the issue would
be. I think that one of the issues we have to tackle
in the course of negotiations would be the

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jeszcze dwie osoby.
Pan senator Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Du¿¹ czêœæ swojej wypowiedzi poœwiêci³ pan kryzysowi. Wiemy, ¿e ten kryzys rozpocz¹³ siê w Stanach

Zjednoczonych. Czy nie uwa¿a pan, ¿e Europa powinna bardziej korzystaæ z w³asnych mo¿liwoœci nauko-
wych, gospodarczych, oczywiœcie nie ograniczaj¹c korzyœci ze wspó³pracy z innymi krajami, ale i nie uza-
le¿niaj¹c siê od nich? Jaki jest pana pogl¹d na tê sprawê i jakie s¹ mo¿liwoœci? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I teraz ja mam pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Jak wygl¹da, Panie Komisarzu, perspektywa budowy gazoci¹gu Nabucco, inwestycji europejskiej?

Dziêkujê bardzo.

Wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej
Maroš Šefèoviè:



w trakcie negocjacji, bêdzie dotyczyæ relacji po-
miêdzy dwoma trybuna³ami, czyli Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu i Eu-
ropejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci w Luk-
semburgu, szczególnie jeœli chodzi o zakres kom-
petencji, jeœli chodzi o obszar wydawania orze-
czeñ, ¿e tak siê wyra¿ê. Myœlê, ¿e to jest plan dzia-
³añ na kolejne miesi¹ce. Nie ulega w¹tpliwoœci,
obie strony zgodnie to przyznaj¹, i¿ jest to coœ, co
nale¿y przedsiêwzi¹æ i to w sposób prawid³owy,
aby unikn¹æ jakichœ potencjalnych komplikacji
legislacyjnych w przypadku, gdyby nastêpowa³
konflikt obszarów kompetencji tych bardzo wa¿-
nych trybuna³ów.

Teraz kwestie bud¿etowe. Jak pañstwo wie-
dz¹, Polska jest jedynym krajem w Europie, któ-
ry nadal odnotowuje wzrost gospodarczy. By³o
tak szczególnie w ostatnim roku, w zesz³ym ro-
ku. Obecnie gospodarka wydaje siê o¿ywiaæ
i w innych pañstwach cz³onkowskich, szczegól-
nie I kwarta³ by³ dosyæ pozytywny, jednak w ze-
sz³ym roku byliœcie jedynym takim krajem. Je-
dnoczeœnie jest tylko jeden kraj w Europie, któ-
ry spe³nia wszystkie kryteria, by wst¹piæ do
strefy euro, mianowicie jest to Estonia, i naj-
prawdopodobniej nied³ugo wst¹pi do tej strefy.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e musimy zmieniæ spo-
sób, w jaki dzia³amy w Europie, aby nie by³y po-
trzebne na przyk³ad nowe limity. By³oby œwiet-
nie, jak myœlê, gdybyœmy przestrzegali limitów
i kwot zak³adanych w Pakcie Stabilnoœci i Roz-
woju, to znaczy, 3% deficytu bud¿etu, inflacja
poni¿ej 2% i d³ug publiczny poni¿ej 60% bud¿e-
tu. Nawet te kryteria s¹ bardzo ostre. Ale kiedy
badamy narodowe bud¿ety, pojawia siê nowy
element. Do tej pory koncentrowaliœmy siê g³ó-
wnie na inflacji oraz na deficycie bud¿etowym,
jednak nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nowy kryzys,
którego doœwiadczyliœmy wiosn¹ tego roku, tak
zwany kryzys zad³u¿enia pañstwowego, poka-
zuje, i¿ musimy byæ znacznie bardziej ostro¿ni,
je¿eli chodzi o ogólny poziom zad³u¿enia. Te
60% to jest, jak myœlê, bardzo, bardzo wa¿ne
kryterium. A jest spora liczba krajów, które
przecie¿ przekroczy³y próg 60% d³ugu. Zatem
to, co Komisja chcia³aby zrobiæ, to usprawniæ,
przywróciæ si³ê, zaciêcie i moc Paktowi Stabilno-
œci i Rozwoju. Wiecie, ¿e si³a w nim by³a, ale po-
tem dwa du¿e pañstwa nie czu³y siê w Unii Eu-
ropejskiej komfortowo – w takim kaftanie bez-
pieczeñstwa i z tymi ograniczeniami Paktu Sta-
bilnoœci i Rozwoju.

Ju¿ piêæ lat temu czuliœmy, ¿e je¿eli chcemy
podj¹æ precyzyjne decyzje, to Eurostat musi byæ
zdecydowanie silniejszy. Jednak wówczas by³o
to nie do zaakceptowania przez pañstwa cz³on-
kowskie, które postrzega³y to jako pewnego ro-
dzaju próbê wtr¹cania siê w wewnêtrzne sprawy
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European Court of Human Rights in Strasburg
a n d t h e E u r o p e a n C o u r t o f J u s t i c e i n
Luxembourg. Especially – as regards their
competencies, the field of ruling making, I would
use that expression. So I think that this is the
course of action for the next months, but there is
very clear goodwill from the both sides that this is
something we have to do and we have to do it
properly to avoid the potential legislative
complications in case of conflicting competencies
between these two very important courts.

When it comes to the budget. As you know, now
Poland is the only country which is still growing in
Europe, especially the last year. Now it seems
that the economy is picking up also in other
member states, at least the first quarter looked
quite positive, but in the last year you’ve been the
only one. And we have only one country in
Europe, which fulfils all the criteria – this is
Estonia, the very prospective new member of the
euro zone. So it’s very clear that we have to
change the way how we do business in Europe so
we wouldn’t need, let’s say, new limits. I think it
would be so fine if we could respect the limits and
the target numbers we have in the Stability and
Growth Pact, namely 3% of budget deficit,
inflation below 2% and the deficit of the public
finances below 60%. Even these criteria are now
quite demanding. And we have a new element in
studying the national budgets, because until now
we’ve been focused mostly on inflation and the
budget deficits. But it’s very clear that the new
crisis we witnessed in the spring of this year, the
so-called sovereign debt crisis, highlighted that
we have to be much more careful about the overall
level of debt, where 60% is, I think, a very
important criterion. And again, we have quite a
few countries, which are below the 60% line. So
what the Commission wants to do is to improve
and give back the strength, the teeth, the power to
the Stability and Growth Pact. You know that it
was there. But then two big member states were
not very comfortable with the straitjacket, with
the limits and we weakened the Stability and
Growth Pact.

We felt already five years ago that if we want to
adopt a precise decision, we have to have a much
stronger Eurostat. But it was not acceptable at
that time for the member states, because they
viewed it as an attempt at meddling in the internal
cuisine of the member states. Now I have to say
that the opinion among the finance ministers,
among the prime ministers has changed. They
realize that we need reliable information. We are so
interdependent that - if we want to trust each
other, if we want to rely on each other, because we
have to - we need to work with the precise
numbers and we need to respect the treaties and
the agreements we have reached. Therefore, we



danego pañstwa. Teraz muszê stwierdziæ, ¿e
opinie ministrów finansów, opinie premierów
zmieni³y siê od tego czasu. Wszyscy zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e musimy mieæ rzetelne informacje.
Jesteœmy tak bardzo od siebie nawzajem uzale¿-
nieni, i¿ jeœli chcemy sobie wzajemnie ufaæ i na
sobie polegaæ, bo przecie¿ musimy, to wówczas
musimy mieæ bardzo dok³adne dane i musimy
szanowaæ zobowi¹zania wynikaj¹ce z traktatów
i umów, które przyjêliœmy. I z tego powodu
wprowadzamy kolejny zestaw œrodków, czyli
umocnienie Eurostatu, który powinien byæ or-
ganizacj¹ bardziej asertywn¹, otwart¹, je¿eli
chodzi o upublicznianie swoich wniosków,
szybciej reaguj¹c¹. Je¿eli widaæ bêdzie, ¿e coœ
siê dzieje niedobrego, cz³onkowie organizacji
udadz¹ siê z misj¹, by na miejscu dok³adnie
sprawdziæ liczby, zweryfikowaæ ich rzetelnoœæ.
Ponadto chcemy mieæ zestaw przepisów natury
prewencyjnej, ju¿ od samego pocz¹tku procesu,
sugerujemy zatem tak zwane przegl¹dy bud¿e-
towe ex ante. Gdy na wiosnê dostaniemy projek-
ty ustaw bud¿etowych ze S³owacji, z Polski,
z Niemiec, Komisja dok³adnie je przeanalizuje
i sprawdzi, czy spe³niaj¹ kryteria makroekono-
miczne, czyli czy s¹ zgodne z Paktem Stabilnoœci
i Rozwoju, i czy d¹¿¹ do redukcji deficytu bud¿e-
towego, czy te¿ nie.

Zasiada³em w Ecofin jako ambasador przez
piêæ lat i muszê przyznaæ, ¿e debaty, które siê to-
cz¹ pomiêdzy ministrami finansów, mog¹ byæ do-
syæ ostre. Ale nie mogê sobie wyobraziæ – zw³asz-
cza w obecnej sytuacji – aby dane pañstwo nie
mia³o mo¿liwoœci zredukowania swojego deficytu
przy pomocy takich œrodków, gdy Komisja Euro-
pejska powie, ¿e dany bud¿et jest ca³kowicie nie-
mo¿liwy do zrealizowania. Mogê wiêc pañstwa za-
pewniæ, ¿e debata, która siê tam odbêdzie, bêdzie
bardzo trudna, tym razem dlatego, ¿e intencje Ko-
misji s¹ takie, aby jej wyniki by³y podane do wia-
domoœci publicznej. Jestem tak¿e pewien, ¿e te
informacje bêd¹ udostêpnione parlamentom na-
rodowym, bo taki jest nasz cel: abyœcie mieli pañ-
stwo informacje na temat tego, jak Europa po-
strzega projekty bud¿etowe Polski, Niemiec, S³o-
wacji czy Wêgier. A wiêc my otrzymujemy infor-
macje na temat tego, jak wygl¹da sytuacja, a pañ-
stwa prerogatyw¹ pozostaje to, w jaki sposób
chcielibyœcie wprowadziæ ewentualn¹ korektê
tych projektów bud¿etowych w waszym procesie
legislacyjnym.

Je¿eli chodzi o dodatkowe sankcje, to je¿eli pre-
wencja zawiedzie, wówczas bêdziemy musieli roz-
patrzyæ mo¿liwoœæ czy to zamro¿enia funduszy
europejskich, czy przekierowania œrodków z tych
funduszy na rzecz obszarów, co do których bê-
dziemy mieli pewnoœæ, ¿e uda siê tam zmniejszyæ
deficyt bud¿etowy, albo te¿ zastosowania innych
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enhanced powers for the Eurostat, which will be
much more assertive, much more public about the
findings, much faster. When they discover that
something is going on, that something is not
appropriate, the mission will go there and they will
really crunch the figures, if they are really reliable.
We want to have also the set of rules of preventive
character already from the beginning of the
process. Therefore, we are suggesting the so called
ex ante budget review. When we will get a budget
project from Slovakia, from Poland, or Germany in
the spring, the Commission would study it
carefully whether it fulfils the macroeconomic
criteria for being in the line of the Stability and
Growth Pact, and whether it’s on the path of
reducing the budget deficit, or not.

I’ve been sitting in the Ecofin as ambassador for
five years and I can tell you that the debates
between the finance ministers could be pretty
rough. And especially in this situation I cannot
imagine that - when the Commission says that a
given project of the budget is totally unsustainable
- there is no way that the country can reduce the
budget deficit with this type of measures. So I can
assure you that the debate will be very difficult this
time, because of the Commission intentions the
results will be public and I am sure that this
information will be also available to the national
parliaments, because this is what our goal is. You
would have the information how Europe see the
budget project of Poland, of Germany, of Slovakia,
or Hungary, so we would have the information
what the situation looks like and it’s your
prerogative how you would like to correct the
budget proposal in your legislative process.

And then of course the additional teeth. If this is
not working out, we will be looking for the ways,
l ike the freeze of the European funds or
re-directing of the European funds into the areas,
where we are sure that they can reduce the budget
deficit, or some other measures, which we would
need to get the country on the right course.

When it comes to the reliance on other
countries and if we shouldn’t use the scientific
and economic potential of Europe better –
definitely yes. I mean, it’s very clear that the
potential of Europe in this area is underused. And
we have here a very clear structural problem.
Because we have only few countries, most of them
in the Nordic area, which are able to invest the
competitive amount of public finances into the
research and development, which is 3%. I think
Sweden and Finland are over it, but these are the
only countries, which really deliver this required
amount of investment into the economy, so the
economy could be really high-tech and they can
be really competitive. And what is the major
difference? Why we are lagging behind? If you
look at the figures in the United States and in



œrodków, które, jak uznamy, mog³yby przywróciæ
dane pañstwo na w³aœciwy kurs.

Je¿eli chodzi o uniezale¿nienie siê od innych
pañstw i o to, czy powinniœmy w wiêkszej mierze
wykorzystywaæ nasz europejski potencja³ nauko-
wy i gospodarczy – na pewno tak, jest dla mnie ja-
sne, ¿e europejski potencja³ w tych obszarach jest
nie do koñca wykorzystany. I mamy tutaj wyraŸny
problem natury strukturalnej. Jest niewiele pañ-
stw, g³ównie s¹ to kraje nordyckie, które s¹ w sta-
nie zainwestowaæ konkurencyjne kwoty œrodków
publicznych w rozwój naukowy, czyli 3%. Zdaje
siê, ¿e Finlandia i Szwecja s¹ ponad tym progiem,
ale to s¹ w³aœciwie jedyne kraje, które staæ na po-
niesienie tego rodzaju inwestycji w gospodarkê,
tak aby ta gospodarka by³a naprawdê high-tech
i tak, aby mog³y byæ konkurencyjne. Na czym po-
lega g³ówna ró¿nica? Dlaczego pozostajemy z ty-
³u? Je¿eli popatrzymy na liczby dotycz¹ce Stanów
Zjednoczonych i te dotycz¹ce Europy, to zobaczy-
my, ¿e w kwestii wielkoœci inwestycji publicznych
w obszar badañ i innowacji, mniej wiêcej jesteœmy
na tym samym poziomie. A to, czego brakuje nam
w Europie, czego nie mamy, to prywatne inwesty-
cje w badania i rozwój. Nasze spó³ki, nasze uni-
wersytety, nasze oœrodki naukowo-badawcze na-
dal nie s¹ konkurencyjne w skali miêdzynarodo-
wej, je¿eli chodzi o poszukiwanie funduszy czy
mo¿liwoœci tworzenia programów finansowych,
które mog³yby przyci¹gn¹æ prywatnych inwesto-
rów do programów badawczych. A oni s¹ bardzo
wa¿ni, stanowi¹ prawie po³owê tego, co w Sta-
nach Zjednoczonych inwestuje siê w gospodarkê.
Inwestycje prywatne sprawiaj¹ te¿, ¿e badania
znajduj¹ wiêksze zastosowanie w praktyce, tak ¿e
s¹ nie tylko badania akademickie, ale mo¿na te¿
uzyskaæ konkretne rozwi¹zania rynkowe. I tego
w³aœnie brakuje w Europie.

Co wiêc potrzebujemy w tej mierze zrobiæ? Po
pierwsze, trzeba poprawiæ prawo patentowe. Ma-
my œwietne innowacje, na przyk³ad s³ynne mp3,
urz¹dzenia tak popularne wœród m³odzie¿y, które
zosta³y wymyœlone w Niemczech, ale opatentowa-
ne w Stanach, bo uwa¿a siê, ¿e tamtejsze prawo
patentowe jest bardziej wiarygodne, lepiej egzek-
wowane i du¿o ³atwiejsze do przestrzegania.
W Europie zaœ ci¹gle siê z tym zmagamy. Byæ mo-
¿e bêd¹ pañstwo zaskoczeni, gdzie tkwi problem,
dlaczego nie mo¿emy zmodernizowaæ naszego
ustawodawstwa w zakresie patentowym. Otó¿
chodzi o kwestie jêzykowe. Niektóre pañstwa
cz³onkowskie wci¹¿ uwa¿aj¹, ¿e decyzje patento-
we powinny byæ wydawane we wszystkich dwu-
dziestu trzech jêzykach oficjalnych. Mog¹ sobie
pañstwo wyobraziæ, ¿e to niezbyt dobre rozwi¹za-
nie. Nie jesteœmy w stanie uzgodniæ jednego jêzy-
ka, w którym mo¿na by przedstawiaæ wnioski o re-
jestracjê i tym podobne rzeczy. Musimy zaj¹æ siê
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) Europe, you would see that in terms of the public
investments into the innovation and research we
are more or less on the same level. But what we
lack, what we do not have in Europe, are private
investments into the research and development.
Our companies, our universities, our research
institutes are still not up to the international
competition when it comes to the looking for
f i nances o r f o r some k ind o f f i nanc i a l
programmes to attract private investment also in
the research programme. Because they are very
important, because they are almost half of what
is being invested in the States in the economy.
And the private investments make the research
much more applicable. So it’s not only academic
research, but you can get concrete, marketable
results. And this is what we miss in Europe.

What do we need to do? It’s very clear we need
to improve our patent law, because very often
even you have very good innovations, like famous
MP3, which is so popular with teenagers, which
was invented in Germany, but patented in the
States, because they consider patent legislation
much more reliable, better informed and much
easier to respect. We are still struggling in
Europe. You would be surprised what the
problem is, why we cannot modernize our patent
legislation – it’s because of languages. Simply
because of some member states, it still looks like
we need to have all patent decisions in twenty
three official languages, which, you can imagine,
is not a very good solution. We cannot agree on
one language in which we would be able to
present the request for registration and things
like that. We just simply have to get over it and the
Commission will be coming with adequate
proposals. We have also to change the culture in
the research and innovation communities. They
shouldn’t just wait for the grants from the
government. They need to be also more proactive
to try to get the financing from the private source,
from the private funds and to make them more
compatible.

What we lack in Europe - and I know that you do
not lack it in Poland - is also entrepreneurial spirit.
If you look at the younger generation of these days,
they would prefer to do a different kind of job, but
there is not enough enthusiasm to start up your
own business, to be entrepreneurial. Therefore,
we’ve been suggesting already for some time that
you need to introduce also this as a subject to the
secondary schools and to the universities: What
does it mean to be an entrepreneur? What are the
conditions to start up your business? We need to
encourage the entrepreneurial spirit of the young
generation in Europe, because we are definitely
lagging behind in this area.

As regards Nabucco, I’m not sure I have the
recent information, because this falls under the
responsibility of my colleague, Commissioner



tym problemem i Komisja Europejska przedstawi
odpowiednie rozwi¹zania. Ponadto musimy zmie-
niæ zwyczaje w œrodowiskach zajmuj¹cych siê ba-
daniami i innowacjami. Nie powinny one tylko cze-
kaæ na rz¹dowe granty, powinny aktywniej szukaæ
finansowania ze Ÿróde³ i funduszy prywatnych, po
to aby staæ siê bardziej konkurencyjnymi.

To, czego brakuje w Europie, a czego, jak wiem,
nie brakuje w Polsce, to tak¿e duch przedsiêbior-
czoœci. Je¿eli popatrzymy na obecne m³odsze po-
kolenie, jego przedstawiciele woleliby mo¿e wyko-
nywaæ jak¹œ inn¹ pracê, ale brakuje entuzjazmu
do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci, do bycia przed-
siêbiorczym. Dlatego ju¿ od jakiegoœ czasu suge-
rowaliœmy, aby wprowadziæ te kwestie do progra-
mów nauczania na poziomie szkó³ œrednich i na
uniwersytetach: co to znaczy byæ przedsiêbiorc¹
i jakie s¹ warunki konieczne do za³o¿enia w³asnej
dzia³alnoœci. Trzeba podsycaæ tego ducha przed-
siêbiorczoœci wœród m³odzie¿y w Europie, bo na
tym polu na pewno pozostajemy w tyle.

Je¿eli chodzi o ruroci¹g Nabucco, to obawiam
siê, ¿e nie mam najœwie¿szych informacji na ten
temat, bowiem to komisarz Oettinger siê tym za-
jmuje. Myœlê jednak, ¿e wyrazi³ siê jasno: potrze-
bujemy dywersyfikacji Ÿróde³ energii, potrzebuje-
my tak¿e dywersyfikacji szlaków jej przesy³u. Pol-
ska, S³owacja i Bu³garia to te pañstwa, jak myœlê,
które szczególnie odczu³y ostatni kryzys gazowy.
I wydaje mi siê, ¿e je¿eli mia³ on jakiekolwiek po-
zytywne konsekwencje, to jedn¹ z nich by³ wzrost
œwiadomoœci, jak bardzo jesteœmy uzale¿nieni od
jednego Ÿród³a, œwiadomoœci, ¿e nasze systemy s¹
zbudowane w sposób, który pozwala na przep³yw
gazu tylko w jednym kierunku. Dla mojego kraju,
dla Polski czy Bu³garii bardzo trudno by³o znaleŸæ
jakieœ rozwi¹zanie techniczne tego, aby wznowiæ
produkcjê w fabrykach, które nie mog³y dzia³aæ
przez ponad dwa tygodnie, bo po prostu nie by³o
energii. A wiêc kwestia udoskonalenia sieci,
zmniejszenia liczby brakuj¹cych po³¹czeñ miêdzy
naszymi sieciami energetycznymi jest jednym
z priorytetów. I Nabucco jest takim bardzo wa¿-
nym projektem, który na pewno wykorzysta now¹
trasê i pop³ynie nim gaz z nowych Ÿróde³. Musimy
ten projekt wspieraæ, poniewa¿ bêdzie on gwaran-
cj¹, ¿e je¿eli coœ pójdzie nie tak w jednej czêœci
œwiata, zawsze bêdziemy mogli korzystaæ z zaso-
bów i rozwi¹zañ dostêpnych w innej czêœci œwiata.
Dziêkujê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) Oettinger. But I think he was very clear that what
we need is the diversification of energy sources
and we need the diversification of energy routes. I
think that Poland, Slovakia and Bulgaria have
been the countries most severely hit and affected
by the recent gas crisis. And I think that if this
crisis brought something positive, that was again
awareness of how much dependent we are on one
source and that our systems are all constructed
in such a way that the gas goes just in one
direction. It was very difficult for my country, for
your country and for Bulgaria to find the
technical solution so we could restart our
factories, since they were not operating for more
than two weeks because simply there was no
energy. So the issue of improving the networks, of
reducing the so-called missing links between our
energy networks is one of the priorities. Nabucco
is such an important project, which would
definitely use the new routes, will bring the gas
from new sources and we definitely have to
support it, because this would be the guarantee
that if something goes wrong in one part of the
globe, we can always find the resources and
solutions from other parts of the globe. Thank you
very much Mr. President.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Komisarzu.
Teraz panowie senatorowie, w takiej kolejnoœci: pan Sidorowicz, pan marsza³ek Romaszewski i pan se-

nator Dajczak.
Proszê bardzo, pan senator Sidorowicz.



Dziêkujê, Panie Komisarzu, za tê œwietn¹ pre-
zentacjê polityki Komisji. Chcia³bym zapytaæ
o rozmowy prowadzone z Rosj¹ odnoœnie do pla-
nów modernizacji. Po rosyjskiej agresji na Gruzjê
powsta³o pewne napiêcie pomiêdzy Europ¹ a Ro-
sj¹. Czy te nowe rozmowy bior¹ pod uwagê kwe-
stiê interesów Ukrainy i Gruzji? Pytam dlatego, ¿e
wydaje siê nam, i¿ nie mo¿emy w tych rozmowach
zapominaæ o innych naszych partnerach europej-
skich. Jaka jest pañstwa opinia?

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè : Czyli opinia o kwestii Unia Europej-
ska – Rosja?)

Tak. Mówiê tutaj o planie modernizacji i o tych
rozmowach.

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: Partnerstwo Wschodnie?)

Tak.
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Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Thank you, Mr Chairman, for your excellent
presentation about the Commission policy. I’d
like to ask about the talks with Russia, about
modernization plan. After the Russian aggression
against Georgia, there was some friction between
Europe and Russia. Do these new talks also take
account of the business of Ukraine and Georgia?
Because we think that in these talks we can’t
forget about other European partners. What is
your opinion about these talks?

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè : European Union and Russia?)

Yes, plan for modernization, and the talks.
(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-

roš Šefèoviè: Eastern Partnership?)
Yes.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Komisarzu, w³aœciwie jedna kwestia trochê mnie zaniepokoi³a. Ja doskonale rozumiem, ¿e my

jesteœmy w tej chwili poch³oniêci spraw¹ powodzi, a pañstwo s¹ poch³oniêci sprawami deficytu bud¿eto-
wego Grecji, zreszt¹ za chwilê mo¿emy mieæ podobn¹ sytuacjê w Portugalii i Irlandii. Rozumiem, ¿e pañ-
stwo na tym siê koncentruj¹ i mowa o kontroli, o wp³ywie na bud¿ety narodowe w tej chwili najbardziej
pañstwa interesuje. Jednak ja, w moim przekonaniu, nie s³ysza³em nic na temat tego, co uwa¿am za g³ó-
wn¹ przyczynê kryzysu, nic o jakiejœ zupe³nie nowej zasadzie ekonomicznej, która powsta³a i któr¹ ten
kryzys ujawni³, mianowicie ¿e w œwiecie finansów dochody s¹ nasze, a straty wasze, ¿e powsta³y giganty-
czne konsorcja, których bud¿ety czêsto wielokrotnie przekraczaj¹ bud¿et niektórych pañstw narodo-
wych i które pozostaj¹ poza jakimkolwiek wp³ywem nie tylko poszczególnych parlamentów narodowych,
ale równie¿ poza wp³ywem Unii. I sytuacja jest taka, ¿e musimy p³aciæ, bo grozi nam po prostu katastrofa.
I p³acimy. Czy s¹ jakieœ koncepcje rozwi¹zania tego problemu, koncepcje odnoœnie do ograniczania roz-
rostu wielkich gigantów finansowych? Jak to Unia zamierza za³atwiæ? Bo to jest to, czego mo¿e dokonaæ
tylko Unia. Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
W dokumencie, który otrzymaliœmy, na stronie 9 mo¿emy przeczytaæ ciekaw¹ informacjê o d³ugofalo-

wych problemach spo³ecznych, które bêd¹ siê wi¹za³y z d³ugofalowymi tendencjami maj¹cymi bezpoœre-
dni wp³yw na ¿ycie obywateli w Unii Europejskiej. Wœród nich wymienia siê miêdzy innymi imigracjê
i proces starzenia siê spo³eczeñstwa. Podajecie pañstwo, ¿e w zwi¹zku z tym w najbli¿szym czasie rozpo-
cznie siê debata publiczna nad nastêpuj¹cymi zagadnieniami… i miêdzy innymi jest tam wymieniona ko-
niecznoœæ dalszego rozwoju polityki dotycz¹cej legalnej imigracji, która w po³¹czeniu z now¹ polityk¹ do-
tycz¹c¹ integracji pozwoli ograniczyæ skutki starzenia siê spo³eczeñstwa i zwiêkszy konkurencyjnoœæ Eu-
ropy. Niew¹tpliwie diagnoza co do starzenia siê spo³eczeñstwa i zagro¿enia dla systemów emerytalnych
jest s³uszna, ale mam pytanie, dlaczego Komisja Europejska próbuje rozwi¹zaæ ten problem tylko jedno-
kierunkowo. Podajecie pañstwo tutaj, ¿e bêdzie to robione poprzez ten w³aœnie system imigracji i politykê



Bardzo dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Je¿eli chodzi o now¹ Europejsk¹ Politykê

S¹siedztwa oraz je¿eli chodzi o relacje pomiêdzy
Rosj¹ a Uni¹ Europejsk¹, to s¹ one oczywiœcie
niezwykle z³o¿one. Z³o¿one, ale jednoczeœnie bar-
dzo wa¿ne. We wszystkich dokumentach Rosja
jest opisywana jako strategiczny partner Unii Eu-
ropejskiej. Mogê zatem powiedzieæ, ¿e relacje
z Rosj¹ s¹ niezwykle intensywne i jest to realizo-
wane na ró¿nych poziomach. Systematycznie od-
bywaj¹ siê spotkania na szczycie z rz¹dem rosyj-
skim. Jakoœæ wspó³pracy i relacji oczywiœcie
w du¿ej mierze wynika z ogólnej sytuacji na arenie
miêdzynarodowej. Jest to tego rodzaju przebieg
wydarzeñ, który ma swoje plusy i minusy, i muszê
powiedzieæ, ¿e lista kwestii, które mamy w naszej
agendzie, raczej siê nie skraca. Jest takie zaga-
dnienie jak zezwolenie na przelot samolotów eu-
ropejskich nad Syberi¹ – od lat omawiamy tê kwe-
stiê – jest jeszcze mnóstwo innych, bardziej z³o¿o-
nych kwestii. Ale jednoczeœnie bardzo wa¿ne jest
to, aby nadal wspó³pracowaæ, szukaæ rozwi¹zañ
i staraæ siê, aby te relacje by³y jak najlepsze.

I dlatego te¿ Unia Europejska, jak równie¿ Ko-
misja s¹ niezwykle wdziêczne Polsce, ¿e wraz z po-
zosta³ymi cz³onkami Grupy Wyszehradzkiej oraz
Szwecj¹ przyczyni³a siê do promocji i zaprezento-
wania nowej polityki s¹siedztwa Unii Europej-
skiej. Myœlê, ¿e to by³ bardzo konkretny wk³ad no-
wych pañstw cz³onkowskich do Unii Europej-
skiej. Bo przecie¿, jak pañstwo wiedz¹, przedtem
Unia Europejska w ramach s¹siedztwa koncen-
trowa³a siê raczej na regionach po³udniowych.
Teraz, dziêki poszerzeniu, uda³o nam siê skiero-
waæ nasz¹ uwagê równie¿ na wschód. Oczywiœcie
na pocz¹tku w Unii Europejskiej by³y momenty
wahania, czy to dobrze, abyœmy nasz¹ uwagê
dzielili miêdzy wschód i po³udnie, by³y tak¿e dys-
kusje na temat podzia³u œrodków finansowych
przeznaczonych na wsparcie tych inicjatyw. Pew-
ne napiêcia pojawi³y siê tak¿e w Rosji, która nie
by³a do koñca pewna, na czym ta nowa polityka
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(senator W. Dajczak)

Thank you very much, Mr. President. The
relationship between Russia and the European
Union and the new European neighbourhood
policy. As regards the relationship between the
EU and Russia, of course it’s very complex. It’s
very complex and at the same time it’s very
important. Therefore, Russia is understood and
is described in all the documents as a strategic
partner of the European Union. Therefore, I can
say that the relationship with Russia is very
intense and it goes on different levels. We have
regular summits with the Russian leadership.
And the quality of the cooperation and the
relationship is, of course, very much influenced
by the overall situation on the international
arena. It’s always, I would say, the development,
where you see some pluses, something positive
and something negative at the same time and I
have to say that the list of the issues on our
agenda isn’t getting shorter. I think we have the
issues like overflight clearances over Siberia on
our table, for the planes from Europe, for years,
and there are many even more complex and more
complicated issues. But at the same time it’s very
important to stay engaged, to look for the
solutions and to have the relationship as good as
possible.

And therefore, the European Union and the
Commission was very much obliged to Poland for
having been very much instrumental, together
with other Visegrad 4 partners and with Sweden,
in promoting and presenting this new European
neighbourhood policy. I think that was one of the
very concrete contributions the new member
states brought to the European Union. Because
as you know, earlier the focus on the neighbours
in the European Union had been mostly oriented
to the South. Now, thanks to the enlargement,
we managed to get our orientation also to the
East. And of course, at the beginning there was
certain hesitation, also within the European
Union, if this was good to split our attention to

integracji. Dlaczego jednak nie bierzecie pod uwagê drugiego kierunku, który w tej sytuacji wydaje siê
bardziej s³uszny, czyli stworzenia systemu zachêt, wp³ywania na to, aby nastêpowa³ przyrost naturalny,
który jest najlepszym rozwi¹zaniem w tej sytuacji, aby nastêpowa³ wzrost demograficzny? Czy Unia Eu-
ropejska przewiduje w ogóle takie dzia³ania? Mam tu na myœli chocia¿by znaczne ograniczenie VAT na
produkty dla dzieci czy system zachêt powoduj¹cy to, ¿e mo¿na bêdzie godziæ rodzicielstwo z prac¹ zawodo-
w¹. Czy Unia Europejska ten kierunek w ogóle bierze pod uwagê? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie, Panie Komisarzu.

Wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej
Maroš Šefèoviè:



ma polegaæ i co Europa tak naprawdê robi. Myœlê,
¿e my bardzo jasno stwierdziliœmy, ¿e dla nas bar-
dzo wa¿ne jest, aby promowaæ demokracjê, do-
brobyt, praworz¹dnoœæ i prawa cz³owieka tak¿e
w krajach Partnerstwa Wschodniego, poniewa¿
s¹ to nasi s¹siedzi, poniewa¿ chcemy, aby sytua-
cja u naszych s¹siadów by³a jak najlepsza. S¹dzê,
¿e teraz zosta³o to ju¿ zrozumiane. Mamy pier-
wsze pozytywne rezultaty tej naszej wspó³pracy,
poniewa¿ podchodziliœmy do tego bardzo pragma-
tycznie. Powiedzieliœmy: „Bêdziemy z wami
wspó³pracowaæ, bêdziemy real izowaæ tê
wspó³pracê w tempie, na które jesteœcie gotowi.
Nie bêdziemy wam narzucaæ, jak szybko macie
wprowadzaæ reformy czy ulepszenia. My bêdzie-
my gotowi, gdy wy bêdziecie gotowi, poniewa¿ za-
le¿y nam na tym, aby ta wspó³praca i te relacje
Unii Europejskiej z pañstwami Partnerstwa
Wschodniego by³y prawdziwe i silne”. Myœlê, ¿e ze
wzglêdu na to, ¿e jest to nowa polityka, trudno jest
ju¿ jakoœ to oceniaæ. Wa¿ne jest to, ¿e ju¿ ruszy³a
ona z miejsca i zmierza w dobrym kierunku.

To bardzo dobre pytanie. Chodzi³o w nim o to,
¿e nie powinniœmy koncentrowaæ siê wy³¹cznie na
sytuacji bie¿¹cej, na powodziach i deficytach bu-
d¿etowych, ale ¿e musimy szukaæ przyczyny tego
ogromnego kryzysu gospodarczego. Jak to siê
sta³o, ¿e zostaliœmy z obligacjami o ratingu AAA,
które sta³y siê bezwartoœciowe po kilku dniach,
a nawet kilku godzinach? Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e przepisy europejskie – ale tak¿e i system regu-
lacji globalnych – nie by³y na tyle m¹dre, aby wy-
kryæ wszelkiego rodzaju bañki spekulacyjne czy
to na rynku nieruchomoœci, czy w internecie, czy
te¿ innego rodzaju. W wyniku tego kryzysu okaza-
³o siê, ¿e nasz system przepisów finansowych jest
pe³en luk i pozwoli³ na to, ¿eby fundusze hedgin-
gowe przejê³y tak wa¿n¹ czêœæ gospodarki, zaczê³y
dyktowaæ warunki i doprowadzi³y nas do tej bar-
dzo trudnej sytuacji. Europa chce zatem tworzyæ
lepsze ustawodawstwo, m¹drzejsze ustawodaw-
stwo, aby móc tworzyæ tak¿e znacznie lepsze roz-
wi¹zania, je¿eli chodzi o kwestie finansowe. Je¿eli
popatrzymy na aneksy do programów prac Komi-
sji i inicjatywy strategiczne, które chcemy przyj¹æ
ju¿ w pierwszej po³owie tego roku, to bêdziemy
mogli zobaczyæ, ¿e istnieje wiele inicjatyw i propo-
zycji wysuwanych przez Komisjê, szczególnie
przez komisarza Barniera, w zakresie regulacji fi-
nansowych dotycz¹cych na przyk³ad zdecydowa-
nie g³êbszej i szerzej zakrojonej kontroli, leszego
nadzoru, wiêkszej przejrzystoœci i stabilnoœci ryn-
ku instrumentów pochodnych, dotycz¹cych short
selling, credit default swap. Obecnie dyskutuje
siê o dyrektywie CRD. Jest to dyrektywa mówi¹ca
o tym, ile kapita³u banki powinny mieæ – chodzi
o ich plany depozytowe – zanim bêd¹ mog³y wejœæ
w bardziej ryzykowne operacje biznesowe.
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) the South and to the East, there was a lot of
discussion over the division of the financial
resources for supporting these initiatives. There
was also certain tension in Russia. Russia was
not sure what this new policy meant and what
Europe was doing. I think we made it very clear
that for us it’s very important to promote
democracy, prosperity, the rule of law and the
human rights also in the countries of the
Eastern Partnership. Because they’re our
neighbours, because we want to have our
neighbours in the best possible condition. I
think now it’s understood and we have the first
positive results of this cooperation, because
we’ve been very pragmatic about it. We said: “We
would cooperate with you and we would go in our
cooperation at the same pace as you are ready to
go. We are not going to impose on you how
quickly you have to reform, improve... We would
be ready when you are ready, because we want to
build a genuine, strong relationship between the
European Union and the countries of Eastern
Partnership”. This is a new policy, so I think it’s
very difficult to give some definite evaluation,
but the important thing is that we have started
and we are working in that direction.

That was a very good question. That we
shouldn’t be just overcome by the current
circumstances, floods, budget deficit, but we
have to look into the roots of what was the
beginning of this big economic crisis. How come
we could end up with triple A bonds, which’ve
been worthless after a couple of days or
sometimes even in a couple of hours? It’s very
clear that European, but also global regulation,
was not smart enough to detect different kind of
bubbles, be it real estate, be it Internet, be it
anything else. We created so many loopholes in
the financial regulation system, which allowed
different kinds of hedge funds simply take over
such important parts of economies that they
started to dictate the conditions and in the end we
end up in this very difficult situation. So what
Europe wants to do is to legislate better, smarter
and to present much better recipes for how we
should regulate the fiscal area. If we look through
the annex of the Commission’s work programme
and for the strategic initiatives we would like to
adopt, I mean already in the first half of this year,
we would see that there is a lot of initiatives and a
lot of proposals which are coming from the
Commission, especially from Commissioner
Barnier in the area of fiscal regulation, be it
broader and deeper surveillance, be it proposal
for increased transparency and stability in
derivatives market, be it initiative on short selling
and credit default swaps. A very important
discussion is taking place on the so called CRD
directive. This is a directive on how much capital
the banks must have in their depository schemes



Mówimy tu zatem o wielu nowych przepisach
dla ca³ej Europy. Mamy jednak du¿y problem,
w jaki sposób mo¿emy polepszyæ regulacje w skali
globalnej, poniewa¿ Unia Europejska mo¿e wpro-
wadziæ przepisy, ale pozostan¹ luki w przepisach
w innych krajach. Nie bêdziemy na przyk³ad
w stanie zaj¹æ siê tak zwanymi rajami podatkowy-
mi i postawimy nasze banki na pozycji bardzo nie-
korzystnej, a du¿y margines dla spekulantów na-
dal bêdzie istnia³ i znowu bêd¹ oni mogli zagroziæ
nam w przysz³oœci. Zatem chcemy po prostu sk³a-
daæ propozycje i dzia³aæ we w³asnym tempie, uzy-
skaæ jak najwiêksze poparcie na poziomie G-20
i spróbowaæ stworzyæ jakiœ system standardów
globalnych dotycz¹cych tego, jak powinniœmy re-
gulowaæ ca³y przemys³ finansowy. W Komisji
stwierdziliœmy, ¿e gdyby na przyk³ad doprowa-
dzono do przyjêcia tak zwanego globalnego podat-
ku od transakcji, od wszystkich tych transakcji,
które s¹ realizowane miêdzy spekulantami finan-
sowymi, a my czêsto nawet nie wiemy, ¿e takie
transakcje maj¹ miejsce, to wsparlibyœmy to. Ale
niestety nadal nasi g³ówni partnerzy s¹ do tego
nieprzekonani, wiêc myœlê, ¿e po prostu musimy
dzia³aæ dalej, iœæ do przodu i t³umaczyæ, jak jest to
niebezpieczne i trudne, i d¹¿yæ do tego, aby wpro-
wadziæ bardziej z³o¿ony zestaw mechanizmów re-
guluj¹cych, które uniemo¿liwi¹ powstanie takich
niespodzianek, nag³ych kryzysów, z jakimi mie-
liœmy do czynienia w zesz³ym roku.

Ostatnie pytanie dotyczy³o emigracji, jak rów-
nie¿ pewnych zmian o charakterze demograficz-
nym.

No có¿, to s¹ tego typu zagadnienia, które s¹
bardzo mocno ze sob¹ powi¹zane, i dlatego te¿
bardzo czêsto prowadzi siê ³¹czne dyskusje na
ich temat. Zgadzam siê z pañstwem, ¿e wtedy by-
³oby znacznie lepiej. S¹dzê tak¿e, ¿e by³oby to
bardziej akceptowalne, gdybyœmy potrafili stwo-
rzyæ tak¹ politykê, która by motywowa³a m³o-
dych ludzi do tego, ¿eby mieli wiêcej dzieci. Ale
nie jestem pewien, czy uda nam siê to osi¹gn¹æ,
nawet za pomoc¹ ró¿nego rodzaju mechanizmów
fiskalnych. Mo¿emy tylko pomóc. A je¿eli chodzi
o wskaŸniki urodzeñ w Europie, to s¹ one bardzo
niskie, o ile dobrze pamiêtam, wynosz¹ oko³o 1.
Czyli wskaŸnik urodzeñ nie jest nawet równy
wskaŸnikowi reprodukcji i to stanowi bardzo is-
totny problem demograficzny w Europie. Dlatego
te¿ jedn¹ z debat, jaka powinna siê odbyæ, jest
debata o trwa³oœci naszego systemu emerytalne-
go. Bêdziemy bowiem mieli bardzo wielu emery-
tów, a nie bêdziemy mieli wystarczaj¹co du¿o
osób w wieku produkcyjnym, którzy zarabialiby
na te emerytury. Czyli naprawdê musimy zasta-
nowiæ siê nad istot¹ tego problemu. Musimy za-
stanowiæ siê, co mo¿emy wspólnie zrobiæ w przy-
sz³oœci. Pojawia siê te¿ taki problem, ¿e jeœli nie

57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r.
Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r. 191

(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) before they can enter upon more risky business
operations.

So, there will be the whole set of new fiscal
regulation going on for Europe. And our big
problem, honestly, is how we can improve the
regulation on the global scale. Because if Europe
just legislates and the loopholes will persist in
other countries or they would not be able to tackle
the issue of so-called fiscal paradises, we would
just disadvantage the banking industry of Europe
and the speculators will still have a lot of areas
where they can really do their business and
create the problems for us in the future. So now
the idea is to go with our own proposals, with our
own pace, and try to get as much support as
possible on the G20 level and to try to build up
some kind of global standard on how we should
regulate the financial industry. We said in the
Commission that if we were able to adopt on a
global level the so-called global transaction tax on
all the transactions which are taking place
between different kinds of financial speculators -
and very often we even do not know that they exist
and that transactions are taking place - then we
would support it. But unfortunately, there is still
very strong hesitant approach from our major
partners. And I think we have to just press on, we
just have to explain how dangerous and difficult it
is and really to press for much more complex set
of regulatory mechanisms, which would not allow
such surprises and such a sudden crisis like we
have witnessed last year.

And the last question concerning immigration
and demographic challenge.

I mean these are the issues, which are very
closely interlinked and therefore they are very
often discussed together. I agree with you that it
would be much better and, I think, much more
acceptable if we were able to create such policies
to motivate young people to have more children.
But I’m not sure that we can achieve it even
through the fiscal measures. We can help it, but
the birth rates across Europe are very low. If I
remember the figure correctly, it’s somehow
about one. So it’s not even the reproductive rate of
birth rate. So we have a really big demographic
problem in Europe. Therefore, one of the debates
we would have would be on the sustainability of
our pension systems, because simply we would
have so many pensioners that we wouldn’t have
enough people in their productive age to
contribute to those pensions. We really have to
look at the core of this issue to see what we could
do together in the future.

Once you have a problem that there is no
adequate birth rate policy, of course the
immigration comes in. And here is a big problem
how to manage immigration. You have illegal
immigration, which is always the source of work
on the black market, source of criminality,



ma odpowiedniej polityki rodzinnej, to pojawia
siê równie¿ kwestia imigracji.

Problem le¿y w tym, jak zarz¹dzaæ procesami
imigracyjnymi. Mamy nielegaln¹ imigracjê, która
zawsze prowadzi do pracy na czarno i wp³ywa na
zwiêkszenie przestêpczoœci, powstawanie krymi-
nalnych gangów i ró¿nych rodzajów przemytu. A je-
dnoczeœnie mo¿emy mieæ m¹dr¹, inteligentn¹ poli-
tykê imigracyjn¹, która by³aby odpowiednio moni-
torowana, odpowiednio realizowana i dobrze pro-
wadzona. S¹ to tego typu zagadnienia, w przypadku
których musimy znaleŸæ odpowiedni¹ równowagê.
Czyli jakiego rodzaju zachêty mo¿emy stworzyæ, ja-
kiego rodzaju propozycje mo¿emy z³o¿yæ, aby zmo-
tywowaæ m³ode pary w Europie do posiadania dzie-
ci? W jaki sposób mamy sobie radziæ z kwesti¹ nie-
legalnej imigracji? Ta sprawa jest bardzo skompli-
kowana, zw³aszcza w po³udniowej czêœci Europy.
Jednoczeœnie musimy dokonaæ szacunku, jaki po-
ziom imigracji w Europie prawdopodobnie bêdzie
niezbêdny w przysz³oœci i jak chcemy zarz¹dzaæ t¹
sytuacj¹. Jest to bowiem coœ takiego, co jest bardzo
dra¿liw¹ kwesti¹ dla ka¿dego pañstwa cz³onkow-
skiego. Jestem przekonany, i¿ pañstwo doskonale
wiecie, ¿e to jedna z najbardziej dra¿liwych narodo-
wych prerogatyw w ka¿dym pañstwie cz³onkow-
skim. Je¿eli chodzi o imigracjê, to ministrowie
spraw wewnêtrznych jasno daj¹ do zrozumienia, ¿e
nie ma mowy o tym, aby ktoœ w Brukseli decydowa³,
ile imigrantów i sk¹d ma wje¿d¿aæ do danego pañ-
stwa cz³onkowskiego. Le¿y to w kompetencji dane-
go kraju. Muszê powiedzieæ, ¿e to samo dotyczy po-
lityki spo³ecznej i spraw spo³ecznych. Czyli najlep-
sz¹ rzecz¹, jaka siê mo¿e zdarzyæ w Europie, jest do-
bradebata.Chodzi owypracowaniewielu rekomen-
dacji, które mo¿na by zaproponowaæ pañstwom
cz³onkowskim, bo to w³aœnie rz¹dy krajowe maj¹
stosowaæ potem te zalecenia. Komisja Europejska
nie ma takich silnych kompetencji w zakresie poli-
tyki spo³ecznej i polityki rodzinnej jak w innych ob-
szarach. To, co mo¿emy zrobiæ, to szukaæ najlep-
szych mo¿liwych rozwi¹zañ. Ale ich przyjêcie i wy-
konaniemamiejscenaszczeblukrajowym.Dziêku-
jê, Panie Przewodnicz¹cy.

Dla mnie podstawowym pytaniem jest pytanie
o trzydzieœci cztery priorytety. Czy nie s¹dzi pan,
¿e jest to zdecydowanie za du¿o? Czy nie s¹dzi
pan, ¿e Europa powinna skoncentrowaæ siê na
pewnych strategicznych problemach i je roz-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) criminal gangs, different kinds of smuggling and
the increase of crime rate, which is tremendous.
Or you can have the smar t , in te l l i gent
immigration policy, which is properly monitored,
properly executed, which is well-managed. And
these are the issues, where we have to find
appropriate balance. What kind of incentives can
we recommend, what kind of proposals can we
make to motivate the young couples in Europe to
have more kids? How to tackle the issue of illegal
immigration, which is extremely difficult,
especially in the southern part of Europe? At the
same time we have to estimate a probable level of
immigration Europe would need in the future and
to decide how we want to manage the situation,
because this is a very sensitive issue for each
member state. I am sure that you know that this
is one of the most sensitive national prerogatives
fo r each member s ta te . As regards the
immigration, the ministers of interior are very
clear that there is no way for somebody in
Brussels to decide how many immigrants and
from where may enter their member states. This
is a national competence. And I have to say the
same about the social policy and social welfare.
So the best that could happen in Europe is to have
a good debate in order to propose a set of
recommendations for the member states,
because it’s really up to the member states and
the national governments to adopt these
measures. The European Commission, when it
comes to the social policies and family policies,
doesn’t have such strong competencies like in
other areas. So what we can do is to look for the
best possible solutions, but then of course the
adoption and execution would be on the national
level. Thank you Mr. President.

The fundamental question for me is about
the 34 priorities. Don’t you think that this is
much too many? Don’t you think that Europe
should focus on and solve some strategic
problems?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Komisarzu.
Teraz panowie senatorowie Rachoñ, Sepio³, Wittbrodt.
Proszê bardzo, pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:



wi¹zywaæ? Wed³ug mnie wygl¹da na to, ¿e chcieli-
byœmy zadowoliæ ka¿dego, co oczywiœcie jest nie-
mo¿liwe.

Drugie pytanie: zgadzam siê z panem, je¿eli cho-
dzi o przysz³oœæ Europy, ¿e najwa¿niejszy jest pro-
gram poœwiêcony m³odym osobom, w tym tak¿e
wymianie studentów. Ale je¿eli chodzi o propozycjê
bud¿etow¹ na rok kolejny, to kwota œrodków, które
pañstwo proponujecie na program Erasmus, jest
na takim samym poziomie jak w roku ubieg³ym.
Jak siê panu wydaje, dlaczego Strategia Lizboñska
upad³a i nie uda³o nam siê osi¹gn¹æ jej celu?

Moja osobista opinia jest taka: jestem pesymi-
st¹, je¿eli chodzi o nasze konkurowanie ze Stana-
mi Zjednoczonymi. A wiecie pañstwo czemu? Po-
niewa¿ s¹dzê, ¿e w Stanach Zjednoczonych stara-
j¹ siê rozwi¹zaæ problem, a w Europie staramy siê
pomagaæ ludziom.

I ostatnie pytanie: czy nie s¹dzi pan, ¿e powin-
niœmy szukaæ nowych, bardziej rzetelnych
i obiektywnych instrumentów, które pozwoli³yby
na kontrolowanie bud¿etów krajowych tak, abyœ-
my uniknêli kreatywnej ksiêgowoœci.

Bardzo dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
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(senator J. Rachoñ) To me, it looks like we would like to please or
satisfy everybody, which is of course impossible.

The second question: I agree with you that for
the future of Europe the most important
programme is a programme dedicated to the
young people, among these programmes, the
exchange of students. But on the other hand, the
proposal of the budget for the next year, the
amount of money you propose for the Erasmus
programme, is at the same level as last year. What
is your opinion why the Lisbon strategy collapsed
and we didn’t reach the goal? My private opinion
is that I am pessimistic about the competition
with the USA. And you know why?

Because I think that in the USA they try to solve
the problem and in Europe we try to help people.

And the last question is: don’t you think we
should look for the new instruments, more
reliable and objective instruments to control the
nat ional budgets , to avo id the creat ive
bookkeeping?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Pan przewodnicz¹cy mówi³ ju¿ sporo o przysz³oœci relacji z Rosj¹. Ja chcia³bym jednak ten temat pod-

r¹¿yæ, bo niedawno w Rostowie nad Donem odby³y siê negocjacje w sprawie programu „Partnerstwo dla
modernizacji” i wygl¹da na to, ¿e zbyt wiele nie osi¹gniêto.

Chcia³bym zapytaæ: czy jeszcze w tym albo w przysz³ym roku spodziewa siê pan jakiegoœ postêpu w tej
sprawie, jakie s¹ oczekiwania oraz jakie jest miejsce i rola w programie „Partnerstwo dla modernizacji” ta-
kich krajów jak Polska, które s¹siaduj¹ z Rosj¹?

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja zadam panu komisarzowi jedno pytanie. Pan mówi³ na pocz¹tku, ¿e Komisja ma nowe podejœcie do

przygotowywania rocznego planu pracy. Rozumiem, ¿e to jest pocz¹tek pracy Komisji i pokazuje raczej
kierunki dzia³ania. My przyzwyczailiœmy siê do tego, ¿e by³ strategiczny plan pracy z perspektyw¹ piêciu
lat, mo¿e d³u¿ej. Wtedy w trakcie oceny mogliœmy porównywaæ, jak realizowana jest strategia piêcioletnia
i plan roczny.

A pytanie moje jest takie – oczywiœcie mówimy o strategii Europa 2020 – jak bêd¹ okreœlone cele ilo-
œciowe, jakoœciowe i poœrednie, które bêd¹ osi¹gane w ci¹gu kolejnych lat?

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



Je¿eli chodzi o trzydzieœci cztery priorytety, to
byæ mo¿e niezbyt jasno siê wyrazi³em. Na ten rok
mamy trzydzieœci cztery inicjatywy. One s¹ tutaj
wyszczególnione. Jeœli mam wskazaæ jedn¹ przy-
k³adow¹, to niech to bêdzie propozycja ustawo-
dawcza, aby poprawiæ przejrzystoœæ i stabilnoœæ
na rynkach instrumentów pochodnych. To jest je-
dna inicjatywa, ale mamy trzydzieœci cztery takie
pakiety ustawodawcze, które zosta³y zapropono-
wane na ten rok. I bardzo pilnujemy tych liczb, je-
¿eli chodzi o strategiê UE 2020.

Gdybyœcie pañstwo zadali mi pytanie, dlaczego
Strategia Lizboñska zdecydowanie zawiod³a, to
powiedzia³bym, i¿ jeden z powodów by³ taki, ¿e
wed³ug mnie mieliœmy zbyt wiele priorytetów, bo
okreœlono a¿ dwadzieœcia cztery cele. I chocia¿ by-
³em odpowiedzialny za te sprawy, nie jestem
w stanie powiedzieæ, jakie w³aœciwie cele siê tam
znalaz³y. Dlatego w strategii UE 2020 staramy siê
skoncentrowaæ tylko na piêciu celach, na piêciu
priorytetach, na piêciu kluczowych zagadnie-
niach, poniewa¿ jest to ³atwiejsze. One okreœlaj¹
pewne, powiedzia³bym, ramy makroekonomicz-
ne. Jesteœmy zdania, ¿e je¿eli bêdziemy w stanie
kolektywnie jako Unia Europejska dopasowaæ siê
do tych ram, to utrzymamy nasz¹ konkurencyj-
noœæ i bêdziemy funkcjonowali na takim samym
poziomie jak nasi g³ówni partnerzy, a jednoczeœ-
nie konkurenci.

Poruszy³ pan tak¿e kwestiê programu Eras-
mus, który jest bardzo bliski memu sercu. Ja tak-
¿e uwa¿am, ¿e jest to jeden z najlepszych progra-
mów, jaki stworzyliœmy w Europie. Do 9 lutego,
nie przez d³ugi czas, ale przez kilka miesiêcy, by-
³em komisarzem do spraw edukacji. Jednym
z wydarzeñ, w którym uczestniczy³em, by³a spec-
jalna ceremonia w Sztokholmie, podczas której
wrêczaliœmy nagrody dwumilionowym studen-
tom programu Erasmus. Mówiê o studentach,
dlatego ¿e podjêliœmy decyzjê, i¿ powinien tam
byæ dwumilionowy student z ka¿dego kraju ucze-
stnicz¹cego w tym programie. Czyli by³o tam kil-
kunastu takich dwumilionowych studentów. Te
liczby robi¹ ogromne wra¿enie, dlatego bêdziecie
zdziwieni, kiedy powiem, ¿e zainteresowanie
udzia³em w tym programie, zw³aszcza studentów
ze starych pañstw cz³onkowskich, s³abnie. Dla-
czego? Podam kilka powodów.

Pierwszy jest taki, ¿e najprawdopodobniej pro-
gram Erasmus nie wspó³gra dobrze z reform¹ bo-
loñsk¹, któr¹ wprowadziliœmy. Podzieliliœmy edu-
kacjê uniwersyteck¹ – najpierw trzy lata licencja-
tu, a póŸniej dwa albo trzy lata programu magi-
sterskiego. Gdyby to by³ program piêcioletni, wte-
dy ³atwiej by³oby studentom na przyk³ad na pó³
roku czy na rok wyjechaæ na inny uniwersytet po
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Mr. President. Concerning the 34 priorities, I
probably expressed myself wrongly. We have 34
initiatives for this year and they are listed here.
You would see, if I should read, for example one: a
legislative proposal to improve transparency and
stability in the derivatives market. So this is the
initiative and we have 34 of these, I would say,
packages of the legislation being proposed for this
year. And we’ve been very careful about the
numbers when it comes to this EU 2020 strategy.

If you ask me why the Lisbon Strategy
definitely didn’t succeed, one of the reasons is, I
think, that we had too many priorities. We had 24
goals. And even though I was responsible for it, I
cannot tell you which one of them has been there.
Therefore, in the EU 2020 strategy we are trying
to focus only on 5 targets, 5 priorities, 5 headline
targets because it’s easier. They are creating, I
would say, a macroeconomic framework and we
believe that if we collectively, as the EU, fit in this
framework, we would keep our competitiveness
and would be on the same level as our major
partners and competitors at the same time.

And you touched another issue, the Erasmus
programme, which is very close to my heart. I also
think that this is one of the best programmes we
established in Europe. Until the 9th of February I
was serving, not for long, for a couple of months,
as a commissioner for education. One of the
events I attended was the special ceremony in
Stockholm, where we were handing over the
prizes to the two-millionth Erasmus students. I
am telling about students, because we decided
that there would be one two-millionth student
from each participating country. So we had
several of them. The number seems very
impressive, but you would be surprised to know
that the interest in participation, especially in the
old member states, is declining. If you ask me
why, I have several explanations.

The first one is that probably the Erasmus
programme doesn’t correspond well to the
Bologna reform we did before, when we had
actually split the university education between
the three years of the Bachelor and two years, or
three years of the Master programme. If you were
in a five year programme, then it would be easier
for you to go for half a year or for one year to
another university to improve your language.
Hopefully, some credits and exams would be
recognized when you come back. And it would be
much easier. So this is probably one reason.

The second reason, which we discovered
especially in France - France was a major
example of this issue - was that young people
prefer a different kind of Erasmus: not to go to the
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to, ¿eby doskonaliæ znajomoœæ jêzyka obcego. Za-
pewne niektóre oceny i egzaminy zosta³yby uzna-
ne po powrocie. To by³oby du¿o ³atwiejsze. Myœlê,
¿e jest to jeden z powodów.

Drugi powód odkryliœmy we Francji. Tam by³ ta-
ki, ¿e tak powiem, kluczowy przyk³ad. Chodzi o to,
¿e m³odzi ludzi wol¹ inne formy Erasmusa. Za-
miast jechaæ na uniwersytet wol¹ pójœæ do firmy.
Dla m³odych ludzi, gdy ubiegaj¹ siê o pracê, bardzo
wa¿ne jest wykazanie, ¿e mieli jakieœ doœwiadcze-
nie zawodowe, zaœ zdobycie go nie jest ³atwe. Dla-
tego te¿ m³odym ludziom zale¿y na tym, aby byli
wys³ani do jakiejœ firmy w innym kraju. Potem bê-
d¹ mogli sobie to wpisaæ do CV, gdy bêd¹ siê ubie-
gaæ o pracê.

Trzeci powód jest nastêpuj¹cy. Jeœli uniwersy-
tet chce przyjmowaæ lub wysy³aæ erasmusów,
musi mieæ podpisane umowy z innymi uniwersy-
tetami. Wtedy jest gwarancja, ¿e gdy student wró-
ci, zaliczenia i stopnie zostan¹ mu przepisane.
Niestety, nie wszêdzie dzia³a to tak, jak powinno.

Moim zdaniem, to s¹ w³aœnie przyczyny tego, ¿e
nie roœnie liczba studentów tym zainteresowa-
nych, choæ w³aœciwie ta krzywa jest prawie p³aska,
ale dzieje siê to g³ównie dziêki nowym pañstwom
cz³onkowskim. Widzimy, ¿e w starych pañstwach
cz³onkowskich to zainteresowanie s³abnie.

A wiêc musimy naprawiæ ten program, musimy
poprawiæ wspó³pracê pomiêdzy uniwersytetami,
tak aby studentom ³atwiej by³o wyje¿dzaæ i aby nie
obawiali siê, ¿e strac¹ rok i nie ukoñcz¹ studiów
w terminie. Myœlê, ¿e musimy popracowaæ nad
tym nowym elementem. To by³by Erasmus dla
m³odych ludzi, którzy chc¹ zdobywaæ doœwiad-
czenie zawodowe, bo to jest im potrzebne.

Myœlê, ¿e tak czy owak jest to bardzo dobry pro-
gram i powinniœmy go utrzymaæ. Gdy rozmawiam
z pañstwami cz³onkowskimi, zawsze mówiê, ¿e je-
¿eli chc¹ zmniejszyæ deficyt, niech to robi¹, ale
niech nie dotykaj¹ edukacji. Oczywiœcie nie za-
wsze udaje mi siê przekonaæ rozmówców.

Jeœli chodzi o „kreatywn¹ statystykê”, bardzo
mi siê podoba takie sformu³owanie, tak jak
pojêcie „konstruktywna dwuznacznoœæ”,
którego bardzo czêsto u¿ywamy w Komisji Euro-
pejskiej i w ogóle w Unii Europejskiej. S¹dzê, ¿e
trzeba, aby Eurostat by³ profesjonalnie wyposa-
¿ony i aby mia³ wystarczaj¹c¹ liczbê pracowni-
ków. Myœlimy o tym, ¿eby w Dyrekcji Generalnej
do spraw Ekonomicznych i Finansowych zatrud-
niæ nowe osoby. Chodzi o rozwój, o to, aby osoby
zatrudnione w Eurostacie mia³y te same b¹dŸ
wy¿sze umiejêtnoœci ni¿ osoby zatrudnione
w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym lub
Banku Œwiatowym. One mia³yby takie same
umiejêtnoœci zwi¹zane z prognozowaniem i ana-
lizowaniem i wtedy to wszystko by³oby na w³aœci-
wym poziomie.
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) university, but to go to the companies. What is
very important for the young people when they
want to get a job is to show that they have some
kind of work experience, which is not easy for
them to get. So, they’ve been very much looking
for the possibilities to go to the companies in a
third country, so that they can put it in their CV
when they would be applying for the job.

The third reason: the universities which want
to receive the Erasmus students or to send them
out are obliged to have agreements with other
universities so there is a guarantee for a student
to have his credits and exams recognized when
he comes back. Unfortunately, this is again not
working everywhere as it should be.

So these are, I think, the reasons that we still
have an inclining number of the students
interested, or it’s almost thanks mostly to the new
member states and we see that in old member
states the interest is declining.

So we really have to fix the programme, we have
to improve the coopera t i on among the
universities to make it easier for the students to
go there, and they should not be worried that they
lose one year, that they cannot complete the
university education on time. I think we have to
work on this new element which would be
Erasmus for the young people who want to can
get work experience, because this is what they
need.

But I think it’s a very good programme. We
should keep it and when I was speaking to the
Member States my plea always was “If you need to
reduce the deficit, please do it, but do not touch
education”. But of course not always I succeeded.

When it comes to the „creative statistics”, I like
very much your term, it ’s something like
“constructive ambiguity”, which we use very often
in the European Commission and the European
Union as well. I think that the Eurostat should be
professionally equipped and have enough people.
We are th ink ing about boost ing up the
Directorate General for Economic and Financial
Matters DG ECFIN in the Commission, so they
could be of the same, if not better quality as the
people from the IMF and the World Bank, so they
would have the same quality of forecast, analysis
and be really up to the scratch.

There is, of course, a bigger problem, which is
not that easily resolved – to have the same
accounting standards. This is the issue which
has been on the table for a long time. We are doing
progress in Europe, but I don’t know how much
time we would need to get at the same wavelength
of thinking with Americans. It would be a
tremendous help to business, to the banking
sector and would improve the transparency
tremendously, if we had the same accounting
standards in Europe and in the States. Of course,
it’s not that easy, so the financial experts are



Oczywiœcie wiêkszym problemem, który wcale
nie jest taki ³atwy do rozwi¹zania, jest to, aby by³y
takie same standardy rachunkowoœci. Jest to
kwestia, nad któr¹ dyskutuje siê ju¿ od bardzo
dawna. Co prawda zrobiliœmy postêp w Europie,
ale nie wiem, ile czasu bêdzie trzeba na to, ¿eby
dojœæ do takiego samego poziomu myœlenia, jaki
jest w Stanach Zjednoczonych. Gdyby by³y dok³a-
dnie takie same standardy rachunkowe w Sta-
nach Zjednoczonych i w Europie, to by bardzo po-
mog³o w rozwoju biznesowym, w sektorze banko-
wym oraz niezmiernie poprawi³oby przejrzystoœæ.
Ale to nie jest takie proste, dlatego eksperci do
spraw finansów pracuj¹ w Bazylei, pracuj¹ tam
na zasadzie dwustronnej. Oczywiste jest to, ¿e
musimy zrobiæ postêp, ale na pewno nie jest on
teraz na poziomie, jakiego byœmy sobie ¿yczyli.

Je¿eli chodzi o partnerstwo dla modernizacji po-
miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ i Europ¹. Có¿, uczciwie
powiem,¿eniemamjakichœprecyzyjnych informacji
na temat tego partnerstwa. Ale jestem przekonany –
pamiêtam to te¿ z czasów, kiedy by³em ambasado-
rem – ¿e musimy inwestowaæ w partnerstwo z Rosja-
nami. I to jest absolutnie jasne. Musimy tak¿e wyka-
zaæ nasze mo¿liwoœci techniczne, jakoœæ naszych
us³ug, które mo¿emy im zaoferowaæ, na przyk³ad je-
œli chodzi o modernizacjê infrastruktury w zakresie
energetyki. To jest tak wysoka jakoœæ, ¿e czasem nie
mo¿na znaleŸæ us³ug na podobnym poziomie w Fe-
deracjiRosyjskiej.Musimy tak¿e inwestowaæwuno-
woczeœnienie wzajemnej komunikacji w zakresie te-
go, jak funkcjonuje s³u¿ba cywilna w Rosji. Jest wie-
le innych dziedzin, w które – jestem pewny – Europa
mog³aby wnieœæ istotny wk³ad. Europa chce to zro-
biæ, dlatego ¿e chcemy mieæ solidne, stabilne par-
tnerstwo bez ¿adnych niespodzianek, w szczególno-
œci bez negatywnych niespodzianek, które zazwyczaj
najgorzej wp³ywaj¹ na relacje. To jest bardzo wa¿ne
i chcemy to budowaæ.

Kwestia planu krocz¹cego i planu piêciolet-
niego. Jest to powód, dla którego zmieniliœmy
system. Do tej pory mieliœmy tak zwan¹ politykê
roczn¹, strategiê roczn¹ i plany roczne. Zmieni-
liœmy sposób, w jaki realizujemy ustawodaw-
stwo, bowiem jest oczywiste, ¿e je¿eli chcemy
przyjmowaæ dobre ustawodawstwo, musimy
stosowaæ nowe koncepcje. Nowa koncepcja po-
lega na tym, ¿e staramy siê wypracowaæ bardzo
solidny proces konsultacyjny, zanim wprowa-
dzimy jakieœ ustawodawstwo. To oznacza, ¿e
anga¿ujemy wszystkich interesariuszy, których
póŸniej to ustawodawstwo bêdzie dotyczyæ.
W momencie, kiedy taki zakrojony na szerok¹
skalê proces konsultacyjny jest zakoñczony,
nowe zasady zobowi¹zuj¹ nas do przeprowadze-
nia bardzo dok³adnej oceny oddzia³ywania: co
to bêdzie oznacza³o dla przedsiêbiorstw, co to
bêdzie oznacza³o dla polityki spo³ecznej i jak ko-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) working in Basel, they are working bilaterally. It’s
very clear that we need to advance, but again the
progress is not as what we would expect.

The partnership for modernization between
the Russian Federation and Europe. Again,
honestly speaking, I do not have that precise
information on this partnership. What I can say is
- that’s what I remember from my ambassador
times - that we need to invest in the partnership
with Russians. That very clear. We need also to
demonstrate that the technical abilities, the
quality of services we can offer, for example, for
refurbishment of their energy infrastructure, are
of such high quality that they can sometimes
hardly find it even in the Russian Federation. We
need also to invest in the modernization of our
mutual communication, in the way the civil
service in Russia functions and in many other
areas, where, I’m sure, Europe has a lot to
contribute. Europe wants to contribute, because
we want to have a very solid, stable partnership
without any surprises and preferably without any
negative surprises, which are usually the worst
for the relationship which is very important and
which we would like to build up.

Concerning the rolling plan and the five-year
plan. That was exactly the reason why we
changed the system. Until now we had the
so-called annual policy, strategy and we had
annual plans. But we changed the way we
legislate, because it’s very clear that if we want to
adopt a good legislation, we must use a new
concept. And the new concept is that we try to
have a very solid consultation process before we
legislate. It means that we involve all the
stakeholders who would be then working under
this legislation. Once this extensive consultative
process is completed, we are also obliged by the
new rules, and we do it gladly, to do a very
thorough impact assessment: what does it mean
for businesses, what does it mean for social
policies, how costly this legislation would be to
implement and many, many other areas. It’s very
difficult to predict, once all these processes are
done, when exactly the proposals would be put
forward. So therefore, we are proposing for the
next year the pieces of legislation, where we are
more or less sure we can deliver. They are already
in such advanced stage that we are convinced we
can present them.

As regards the five-year plan, these 250
additional initiatives are the visions of the
Commissioners and what they would like to do in
the future. The DGs are working on them and we
will precise this rolling-over plan at the end of
each year, when we know precisely what we are
able to deliver the next year. Why did e put
everything on the paper? Because we didn’t want
to surprise anybody. We will invite all the
stakeholders for the comments and we will work



sztowne bêdzie wdro¿enie tego ustawodawstwa.
Uwzglêdnia siê tak¿e wiele innych obszarów.
W zwi¹zku z tym trudno jest przewidzieæ, kiedy
dok³adnie jakaœ propozycja zostanie sformu³o-
wana. Dlatego te¿ na przysz³y rok zaproponuje-
my takie elementy ustawodawstwa, co do któ-
rych w³aœciwie jesteœmy pewni, ¿e bêdzie siê je
da³o zrealizowaæ. Tutaj zrobiliœmy ju¿ pewien po-
stêp i jesteœmy przekonani, ¿e bêdziemy mogli to
przedstawiæ i z³o¿yæ konkretn¹ propozycjê.

Jeœli chodzi o plan piêcioletni, to mamy dwieœcie
piêædziesi¹t dodatkowych inicjatywy. To s¹ swoi-
ste wizje komisarzy dotycz¹ce tego, co chcieliby
zrobiæ w przysz³oœci. Dyrekcje generalne nad tym
pracuj¹. Plan krocz¹cy bêdziemy precyzowali na
koniec ka¿dego roku, kiedy dok³adnie bêdziemy
wiedzieli, co uda nam siê zrealizowaæ w kolejnym
roku. Dlaczego to wszystko umieœciliœmy na pa-
pierze? Poniewa¿ nie chcieliœmy nikogo zaskaki-
waæ. Na pewno bêd¹ prowadzone konsultacje pub-
liczne, bêdziemy prosili wszystkich interesariuszy
o uwagi i bêdziemy nad nimi pracowali. Chcieliœmy
poinformowaæ wszystkich interesariuszy w taki
sposób: „Popatrzcie, to bêdziemy robili w tym roku;
zobaczcie, co siê bêdzie dzia³o, jakie inicjatywy bê-
dziemy podejmowaæ, co planujemy. W zwi¹zku
z tym lepiej, ¿ebyœcie siê tym zainteresowali. To
jest coœ, co nadchodzi, nie b¹dŸcie zaskoczeni,
weŸcie udzia³ w tym procesie ustawodawczym
i przeka¿cie nam wasze opinie.” A wiêc to s¹ powo-
dy, dla których system zosta³ zmieniony.

Cele iloœciowe i jakoœciowe. W EU 2020 kon-
centrujemy siê na celach iloœciowych. Bêd¹
okreœlone cele dotycz¹ce w³¹czenia osób na rynek
pracy. Cele bêd¹ dotyczy³y udzia³u w spo³eczeñ-
stwie osób, które maj¹ dyplom wy¿szej uczelni.
Chcielibyœmy, ¿eby to by³o na poziomie 40%. W³a-
œnie przeczyta³em w materia³ach informacyjnych
o tym, ¿e na przyk³ad tutaj, w tym kraju, studiuje
50% m³odych ludzi. Ta liczba robi naprawdê du-
¿e, du¿e wra¿enie. Jesteœcie o 10% lepsi od Sta-
nów i jesteœcie na tym samym poziomie co Japo-
nia. Musimy zmniejszyæ odsetek tych, którzy
wczeœnie przerywaj¹ edukacjê. Zdziwi¹ siê pañ-
stwo, ¿e w niektórych krajach Europy nawet 30%
dzieci nie jest w stanie skoñczyæ szko³y œredniej.

Oczywiœcie naszym celem jest tak¿e inwesto-
wanie w innowacyjnoœæ i w badania. Chcielibyœ-
my zrealizowaæ cel dotycz¹cy 3%… Ju¿ uzgodni-
liœmy pewne limity dla sektora energetyki. Tak jak
powiedzia³em, w ka¿dym kraju te cele bêd¹ opra-
cowywane na podstawie innych przes³anek. Prze-
cie¿ jeœli jakiœ kraj w tym roku, powiedzmy, ma za-
inwestowaæ 0,5% PKB w innowacyjnoœæ i w bada-
nia, to absolutnie nierealistyczne jest oczekiwa-
nie, ¿e w przysz³ym roku bêdzie to 3%. Najczê-
stszym problemem nie jest zainwestowanie w da-
ny sektor, ale to, jak efektywnie wydaæ œrodki i ja-
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stakeholders: “Look, this is what we do this year
and you will see what’s in the filing board, what’s
in the pipeline, what we would like to do in the
next year. So you better get interested, there will
be for sure a public consultation process. So
something is coming, don’t be surprised, be a part
of this legislative process and give us your
opinion”. So that was the reason why we changed
the system.

Concerning the quantitative and qualitative
targets – in the EU 2020 we are now focusing on
quantitative targets. So we will have the targets
for the inclusion of the people in workforce. We
would have targets for the proportion of the
population with university diplomas, which we
would like to be 40%. I just read in my briefing
materials that especially here, in this country, the
young people are already at 50%, which is, I have
to say, very, very impressive. You are 10% better
than the States and you are at the same level as
Japan. We need to reduce the proportion of early
school leavers. You would be surprised that we
have countries in Europe, where at certain age
you can have over 30% of kids who are not able to
complete the secondary school.

Then, of course, there are our targets for
investment into innovation and research, and we
would like to get to the EU 3% target. We have
already agreed limits for the energy sector. As I
said, each country will have these targets done on
a different basis, because we know that if a
country is investing this year 0,5% of GDP into
research and innovation, it’s totally unrealistic to
expect that the next year it will be at 3%. A
frequent problem is not only the investment into
the sector, but how this money can be efficiently
spent, how it can be absorbed. Very often these
countries need to improve their educational and
research infrastructure, because otherwise this
is a waste of money. Therefore, we would be and
we are in the bilateral contacts with every
government. We are trying to make them a little
bit more ambitious than they were the last year
and a little bit more visionary in their plans. We
would like to motivate them to set for themselves
more ambitious targets in these particular five
areas, so they would progress on the national
level and we would progress, the EU, as one union
together. Of course, we hope that in these very
active bilateral contacts we would achieve the
overall EU targets as they have been prescribed.

I have to underline one thing. This is not a
burden-sharing as we had with the energy
targets. It is clearly based on the motivation of
individual member states, because we do not
think it appropriate to consider as the
burden-sharing if we want a country to have more
university students. Thank you very much.



ka bêdzie ich absorpcja. Bardzo czêsto te kraje
musz¹ poprawiæ swoj¹ infrastrukturê edukacyj-
n¹ i badawcz¹, bo w przeciwnym razie bêdzie to
strata pieniêdzy. Dlatego jesteœmy i bêdziemy
w kontakcie z ka¿dym rz¹dem. Bêdziemy siê sta-
rali sprawiæ, aby sta³y siê one bardziej ambitne
w porównaniu z tym, jakie by³y w ubieg³ym roku,
i aby postêpowa³y troszeczkê bardziej jak wizjone-
rzy, kiedy sporz¹dzaj¹ swoje plany. Chcemy je
motywowaæ, aby wypracowywa³y w tych konkret-
nych piêciu obszarach bardziej ambitne cele i aby
osi¹ga³y postêp na szczeblu krajowym, a my bê-
dziemy wypracowywali postêp jako ca³a Unia Eu-
ropejska, jedna unia, wszyscy razem. Oczywiœcie
mamy nadziejê, ¿e w momencie, gdy bêdziemy
prowadzili takie œcis³e kontakty dwustronne, uda
nam siê osi¹gn¹æ wszystkie cele Unii Europej-
skiej, tak jak zosta³y one zapisane.

I muszê tutaj zaakcentowaæ jedn¹ kwestiê. To
nie jest dzielenie siê ró¿nymi obci¹¿eniami, tak jak
to jest w przypadku energetyki. To wszystko tak
naprawdê sprowadza siê do motywacji poszczegól-
nych pañstw cz³onkowskich. Nie s¹dzimy, aby
mo¿na by³o traktowaæ jako dzielenie siê obci¹¿e-
niami to, ¿e chcemy, aby dany kraj mia³ wiêcej stu-
dentów na uniwersytetach. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Teraz panowie senatorowie: Chróœcikowski, Wyrowiñski, Dobkowski.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów na temat rolnictwa, gdy¿ wspólna polityka rol-

na jest bardzo wa¿nym elementem wœród wszystkich polityk, mo¿na powiedzieæ, Unii Europejskiej. Ale
mamy pomys³y na nowe wspólne polityki, takie jak polityka energetyczna.

W zwi¹zku z tym pytanie: jak Unia Europejska, Komisja Europejska widzi utrzymanie tych wszystkich
priorytetów przy coraz to ni¿szych propozycjach bud¿etowych? Czy Komisja chce byæ ¿andarmem nie-
skutecznym, stwarzaj¹cym coraz wiêcej prawodawstwa, a coraz mniej instrumentów? Przecie¿ bez fi-
nansów nie da siê tym sterowaæ. Czy zamierza to rozwa¿aæ, prowadziæ dyskusjê na temat zwiêkszenia
œrodków na zarz¹dzanie, na zwalczanie kryzysów, czy te¿ bêdziemy po prostu dryfowaæ i tylko mówiæ, ¿e
bêdziemy ¿andarmem, ale nieskutecznym? Du¿emu wolno, ma³emu – nie. Albo tego, kto jest niezbyt du-
¿y, tym bardziej siê jeszcze dyskryminuje. A wiêc czy w tej sytuacji tworzenia nowych polityk, nowych
dzia³añ, zamierza siê znaleŸæ rozwi¹zania? Myœlê szczególnie o wspólnej polityce rolnej, dlatego ¿e nie
mo¿na zostawiæ krajów, które wesz³y póŸniej, na p³atnoœciach historycznych dla starej Piêtnastki. A no-
wa Dwunastka, w tym nasze kraje…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: …zostaj¹ pozostawione bez tej mo¿liwoœci.)
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e pan komisarz bêdzie z nami do godziny 12.00. Chcia³bym, ¿eby wszyscy mieli mo¿li-

woœæ zadania pytania, w zwi¹zku z tym proszê o zwiêz³oœæ i pytaj¹cych, i odpowiadaj¹cego. A mamy jesz-
cze oœmiu pytaj¹cych.

I teraz oddajê g³os panu senatorowi Wyrowiñskiemu.



Dziêkujê.
Pierwsze pytanie dotyczy³o bud¿etu wspólnej po-

lityki rolnej, jak równie¿ wspólnej polityki energety-
cznej. Je¿eli chodzi obud¿et, ja siêoczywiœcie zpañ-
stwem zgadzam. Zgadzam siê tutaj w stu procen-
tach. W³aœciwie sam przeszed³em takie bardzo
ostre negocjacje dotycz¹ce kolejnej perspektywy fi-
nansowej. One by³y tak bardzo z³o¿one, bardzo
skomplikowane, ¿e jeden z premierów, który prze-
wodzi³ jednej z sesji negocjacyjnej powiedzia³, ¿e ni-
gdy nie powinniœmy tego powtarzaæ. Mam nadziejê,
¿e tym razem bêdziemy troszeczkê bardziej pozyty-
wnie wizjonerscy co do naszego podejœcia do bud¿e-
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(marsza³ek B. Borusewicz)

The first question was related to the budget,
Common Agricultural Policy and common energy
policy. With the budget, I agree with you 100%. I
went through very acrimonious negotiations on
the last financial perspective, which were so
complicated, so difficult that one of the prime
ministers who was chairing part of these
negotiations said that we should never repeat this
again. I hope that this time we will be a little bit
more positively visionary in our approach to the
budget, even though I am fully aware that in the
situation of fiscal constraints the negotiations
would be very difficult.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Przewodnicz¹cy! Panie Marsza³ku!
Pierwsze pytanie. Czy nie uwa¿a pan, ¿e w obliczu tego najwiêkszego kryzysu, jaki dotkn¹³ Uniê Euro-

pejsk¹, bo tak to jest oceniane, pozycja Komisji Europejskiej s³abnie, dlatego ¿e zasadnicze decyzje, które
zapad³y odnoœnie do sposobu pomocy i wyjœcia z sytuacji, zosta³y podjête pomiêdzy pani¹ Merkel i panem
prezydentem Sarkozy przy, ¿e tak powiem, milcz¹cej obojêtnoœci Londynu. Widzimy tutaj pewne przesu-
niêcie si³. Czy Komisja Europejska ma œwiadomoœæ tego, ¿e ta sytuacja po prostu os³abia jej pozycjê?

Drugie pytanie. Mówi³ pan, ¿e trudno na poziomie globalnym dogadaæ siê co do sposobów walki z kry-
zysem. Jak pan doskonale wie, Amerykanie, a w szczególnoœci pan Volcker, zaproponowali bardzo re-
strykcyjne regu³y gry na rynku finansowym, które w skrócie mo¿na opisaæ tym powiedzeniem „too big to
fail”, ¿eby to przezwyciê¿yæ. Czy jest koordynacja w tych dzia³aniach? Mówi³ pan o tym, ¿e na G-20 siê po-
dejmuje takie… Ale czy Komisja ma konkretne propozycje koordynacji tych dzia³añ, które podejmuje
w tej materii i które podejmowa³a dosyæ skutecznie w poprzednim roku, z dzia³aniami na przyk³ad amery-
kañskimi?

I trzecie pytanie. Chcia³bym zapytaæ pana jako S³owaka, odnoœnie do tego kraju, który jest panu naj-
bli¿szy. I proszê teraz – nie jako przewodnicz¹cy, tylko jako S³owak… Chodzi mi o to, jak pañstwo ocenia-
cie to, ¿e jesteœcie w eurozonie w tej chwili.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Dobkowski, proszê uprzejmie.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Komisarzu, Unia Europejska narzuci³a limity emisji gazów cieplarnianych, w tym w szczególno-

œci dwutlenku wêgla. Dla Polski, której energetyka oparta jest na wêglu kamiennym i brunatnym, ozna-
cza to znaczny wzrost kosztów produkcji energii. Jest to szczególnie wa¿ne w dobie kryzysu. Jednoczeœ-
nie w Polsce mamy du¿¹ iloœæ kompleksów leœnych, najwiêcej w Europie, s¹ lasy pañstwowe, których nie
ma w innych krajach Unii. A lasy te przecie¿ poch³aniaj¹ dwutlenek wêgla.

Czy zastanawiano siê, aby przy bilansie emisji dwutlenku wêgla braæ pod uwagê zarówno wielkoœæ tej
emisji, jak i zdolnoœæ poch³aniania tego gazu przez lasy? Bo brak takiego bilansu jest dla nas krzywdz¹cy.
I czy przewiduje siê wprowadzenie limitów i odpowiednich op³at za produkcjê odpadów radioaktywnych
przez elektrownie j¹drowe, tak aby zapewniæ uczciw¹ konkurencjê pomiêdzy energetyk¹ opart¹ na ró¿-
nych paliwach? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie, Panie Komisarzu.

Wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej
Maroš Šefèoviè:



tu, nawet jeœli mam pe³n¹ œwiadomoœæ, wzi¹wszy
pod uwagê wszelkie ograniczenia fiskalne, ¿e nego-
cjacje bêd¹ procesem bardzo trudnym.

S¹dzê te¿, choæ nie wiem, czy nam siê to uda czy
nie, ¿e bêdziemy musieli zaniechaæ u¿ywania pojêæ
p³atników netto i beneficjentów netto. Gdy chodzi
o rachunkowoœæ, wiemy, ile wnosimy do wspólne-
go bud¿etu oraz ile z niego otrzymujemy poprzez
p³atnoœci na przyk³ad na rzecz wspólnej polityki
rolnej czy poprzez fundusze strukturalne. Ale nie
zawsze jest obliczane, ile z tego wykorzysta ca³a
Unia, ile korzystaj¹ z tego podmioty gospodarcze
z krajów, które s¹ p³atnikami netto do bud¿etu
i które s¹ bardzo czêsto bardzo rozwiniête, ani ile te
firmy zyskuj¹ dziêki kontraktom, inwestycjom
w nowych pañstwach oraz jak w ogóle konkuren-
cyjnoœæ Unii Europejskiej poprawia siê z korzyœci¹
dla wszystkich, jeœli te œrodki s¹ wydatkowane
w³aœciwie. Dlatego te¿ podkreœla³em w moim
wstêpnym wyst¹pieniu, ¿e chcielibyœmy przedsta-
wiæ bardzo czytelny argument odnoœnie do bud¿e-
tu i bardzo solidnie go poprzeæ: jeœli wydaje siê
œrodki na poziomie Unii Europejskiej, to mamy
wiêcej korzyœci ni¿ gdy to siê dzieje na szczeblu na-
rodowym, zw³aszcza w tych obszarach, gdzie wie-
my, ¿e uda nam siê wiêcej osi¹gn¹æ, wspó³pracu-
j¹c. Obawiam siê tylko, ¿e znowu czeka nas bardzo
trudna debata na temat tak zwanego Klubu 1%,
debata nad tym, ¿e ten udzia³ nie powinien byæ wy-
¿szy ni¿ 1% DNB. Oczywiœcie jako Komisja na po-
cz¹tku przysz³ego roku z³o¿ymy odpowiedni wnio-
sek wobec nowej perspektywy finansowej. Bêdzie-
my realistyczni, ale jednoczeœnie ambitni. Bêdzie-
my chcieli podaæ cenê za ka¿dy obszar, za ka¿d¹
z inicjatyw, o co siê do nas zwracano. My nie robi-
my przecie¿ tego sztuka dla sztuki, robimy to dla
dobra Europy. Oczywiœcie, ¿e jak siê coœ robi dla
ca³ej Dwudziestki Siódemki, to ma to jak¹œ cenê.
Jestem przekonany, ¿e pieni¹dze zainwestowane
w Uniê Europejsk¹ s¹ inwestycj¹ dobr¹. Niestety
negocjacje bêd¹ oczywiœcie bardzo trudne i dlatego
bêdziemy chcieli mówiæ o bud¿etach i perspekty-
wie finansowej tak¿e z parlamentami narodowymi.
Ta dyskusja nie mo¿e byæ ograniczona tylko do
Brukseli, ministrów finansów i rad finansowych.
Myœlê, ¿e parlamenty krajowe powinny wiedzieæ,
z czym to siê wi¹¿e i jaka jest cena dobrze dzia³a-
j¹cej Unii Europejskiej.

Je¿eli chodzi o wspóln¹ politykê roln¹, to mój
m³odszy ode mnie kolega, Dacian Cioloº, jest komi-
sarzem niezwykle dynamicznym, œwietnym fachow-
cem w dziedzinie rolnictwa. Pochodzi on z Rumunii,
z nowego pañstwa cz³onkowskiego, zatem znane mu
s¹ dobrze wszystkie ró¿nice i rozbie¿noœci pomiêdzy
starymi i nowymi pañstwami cz³onkowskimi. Zdaje
sobie przeto œwietnie sprawê z niedostatków tego sy-
stemu, na przyk³ad ustalania p³atnoœci bezpoœre-
dniej na podstawie historycznych danych, a w przy-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) I think we would need to abandon - and I don’t
know if we succeed - the notion of net contributors
and net receivers. If you look at it from the
accounting angle, you can see how much you give
into the common budget and how much you
receive back through the payments for common
agricultural policy or through the structural
funds. But it’s not always calculated how much
the EU as a whole benefits from all these
investments, how much benefit the companies
from the net contributors’ countries, which are
very often quite developed and are gaining through
the contracts and investments in the new member
states, and how much the whole competitiveness
of Europe is being improved for the benefit of all, if
this money is well spent. Therefore, I stressed in
my initial presentation that we want to make a
very clear case - I think that we can make a very
solid case- that the budget spent on the EU level
brings more benefits than the national budgets.
Especially in the areas, where we know that we can
achieve much more when we are together. So I am
very much afraid that we would again have a very
difficult debate around the so called 1% club that it
shouldn’t be more than 1% of GNI. Of course, we
will make the proposal early next year as the
Commission for the next financial perspective. We
will be realistic, but at the same time we will be
ambitious. We will just try to name the price for
each of the areas, or for each of the initiatives,
what we’ve been very often asked to do. I mean, we
are not doing it for the sake of the Commission, we
are doing it for Europe; and of course if you do
something for 27, it has a price and I really think
that the money invested in the European Union is
invested very well. But the discussion would be
very difficult and therefore we want to speak about
the budgets and the financial perspective also with
the national parliaments, because I think that
these debates should not be taking place only in
Brussels with the finance ministers and financial
counsellors. I think the national parliaments
should know what is at stake and what the price is
for having a successful European Union.

When it comes to the Common Agricultural
Policy, I think that my colleague Dacian Cioloº,who
is younger than me, is a very dynamic commissioner.
He really has a strong expertise in the agriculture
and, being from Romania, a new member state, is
very much aware of all the discrepancies and all the
differences between the new and old member states.
He is also very aware about the deficiencies of the
system, which are here right now, when we are
basing the direct payments on the so-called historic
data; and with the new member states it is, of course,
a totally different concept. So I am pretty sure that he
would address this issue when it comes to the
reformulation of the Common Agricultural Policy.
Now the big public consultation process is going on
andhewillbecomingwiththeproposalsverysoon.



padku nowych pañstw cz³onkowskich jest oczywi-
œcie zupe³nie inna koncepcja. Jestem wiêc przeko-
nany, ¿e komisarz zajmie siê kwesti¹ reformowania
wspólnejpolityki rolnej.Odbywaj¹siê obecnie szero-
kie konsultacje spo³eczne i jestem pewien, ¿e nied³u-
go przeka¿e jakieœ propozycje.

Gdy chodzi o wspóln¹ politykê energetyczn¹, to
muszê powiedzieæ, ¿e jest tu pewnego rodzaju pozyty-
wna ewolucja. Je¿eli bowiem chcielibyœmy zbieraæ
pieni¹dze, powiedzmy, na fundusz na transeuropej-
sk¹sieæenergetyczn¹ jakieœdwa, trzy lata temu, tona
pewno niczego byœmy nie osi¹gnêli. Trzeba by³o tych
dwóch kryzysów gazowych, aby Europa przebudzi³a
siê, zobaczy³a, ¿e nasze sieci energetyczne s¹ przesta-
rza³e i jakich inwestycji trzeba do ich udoskonalenia.
Polityka energetyczna by³a postrzegana, szczególnie
przez pañstwa du¿e, jako kwestia narodowa: trzeba
siê o to zatroszczyæ w ramach w³asnych pieniêdzy,
dlaczego mielibyœmy inwestowaæ w ten obszar na
szczeblu europejskim. Ale myœlê, ¿e bardzo wyraŸnie
widaæ, ¿e jesteœmy od siebie wzajemnie zale¿ni i mog-
libyœmydu¿ozaoszczêdziædziêki takiejpolityce,bo ja-
ko zbiorczy kupiec moglibyœmy staæ siê wa¿nym
uczestnikiem rynku i mo¿na by by³o po³¹czyæ nasze
zamówienia,wiêcnapewnouda³obysiênamuzyskaæ
lepsze warunki ni¿ wtedy, gdy próbujemy za³atwiæ
wszystko indywidualnie. Myœlê wiêc, ¿e ta ewolucja
jestpozytywna,aczkolwiekopracowaniewspólnejpo-
lityki energetycznej jeszcze trochê potrwa.

Widzê, ¿e jest pan ekspertem, je¿eli chodzi o re-
lacje miêdzyinstytucjonalne, którego zajmuje
kwestia miejsca i kompetencji Komisji Europej-
skiej. Prawda jest taka, ¿e teraz jest zupe³nie no-
wy pejza¿ instytucjonalny w Brukseli. W tej jak¿e
wa¿nej grze pojawili siê nowi gracze. Jest bardzo
silna Rada Europejska, sk³adaj¹c¹ siê z g³ów pañ-
stw i szefów rz¹dów, która po raz pierwszy ma
swojego sta³ego przewodnicz¹cego, która ma tak-
¿e w³asny bud¿et, która na mocy traktatu oficjal-
nie sta³a siê instytucj¹. Ma tak¿e bardzo bogat¹
agendê i pod nowym przewodnictwem zajmuje siê
ratowaniem Europy i ratowaniem Grecji i ju¿
w tym roku musi³a odbyæ bardzo wiele spotkañ.
A premierzy to ludzie o wielkiej w³adzy, przyzwy-
czajeni do decydowania o bardzo wielu wa¿kich
sprawach. Wed³ug nas taka mniejsza Rada Euro-
pejska, sk³adaj¹ca siê tylko z premierów czy pre-
zydentów, bez innych ministrów, jest organem
du¿o bardziej kolegialnym i bezpoœrednim. I to
jest formu³a, która zdaje siê spotykaæ z przychyl-
noœci¹ wszystkich. To jest ta dobra strona. Pewn¹
wad¹ jest jednak to, ¿e premierom bardzo podoba
siê takie podejœcie miêdzyrz¹dowe, jeœli chodzi
o funkcjonowanie Rady Europejskiej. W tym kon-
tekœcie zwykle mówiê, ¿e dla Unii Europejskiej
i jej przysz³oœci liczy siê nie tylko to, jakie decyzje
podejmujemy, ale i to, w jaki sposób s¹ one pode-
jmowane. Czy wszyscy jesteœmy czêœci¹ tego pro-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) When it comes to the common energy policy, I
have to say that there is again a positive
evolution. If two or three years ago we had asked
for more money into the so-called fund for
trans-European networks for energy, we
definitely wouldn’t have succeeded. We needed
these two gas crises to wake up Europe to realize
that our power grids are outdated and what kind
of investment we need to improve them. Because
the energy policy was considered, especially by
the big member states, as a national issue: you
should take care of it with your own money so why
we should invest into this area from the European
level. But I think it’s very clear that we are so
interdependent and we can save so much money,
and we could be, as a collective purchaser, such
an important player on the market, that if we can
align and combine our resources together, I am
sure we would get a much better deal than when
we try to do everything on the individual basis. So
here again, I think that the evolution is positive,
but it will take some more time until we really
develop the common energy policy.

I see that you are an expert on interinstitutional
relations and you are worried about the place and
the power of the Commission. The truth is that we
are now having new institutional landscape in
Brussels. And the truth is that we have new
players in this very important game. We have a
very powerful, strong European Council, heads of
state and the government, which for the first time
has a permanent president, which has its own
budget, and which officially became an institution
also according to the Treaty. It has a very loaded
agenda under the new chairman, under the new
president and they’ve been saving Europe, they’ve
been saving Greece and they had to meet many
times already this year. Of course, the prime
ministers are very powerful people who are used to
decide on very difficult topics. I have to say that
this smaller European Council, where only prime
ministers or presidents are sitting together with no
other ministers with them, is much more collegial,
much more intimate and there is a lot of energy, I
would say, to work with this format. This is the
positive thing. A negative thing is that, of course,
the prime ministers l ike very much this
intergovernmental approach when it comes to how
the European Council should function. In this
respect, I usually say that for the European Union
and for its future it’s not only important what kind
of decision we are adopting, but how we are doing
it. Are we all part of it, or was it just brought on the
table and we have to accept it? This is very
important for the overall culture, atmosphere in
the European Union; not only what, but also how.
And I think that this is what has to be reminded
from time to time.

In the other corner you have the new, powerful
European Parliament, which is the major



cesu, czy po prostu postawiono nas przed faktem
dokonanym i musieliœmy coœ zaakceptowaæ? To
jest bardzo wa¿ne dla ca³ej kultury europejskiej
i atmosfery panuj¹cej w Europie – a wiêc nie tylko
co, ale tak¿e jak – i powinniœmy sobie o tym czasa-
mi przypominaæ.

Z drugiej zaœ strony jest nowy silny Parlament
Europejski, który w³aœciwie chyba najwiêcej sko-
rzysta³ na traktacie lizboñskim. W chwili obecnej
ponad 90% ca³ego ustawodawstwa powstaje na
zasadzie kodecyzji, czyli z pe³nym zaanga¿owa-
niem Parlamentu. Jest to równowa¿ny partner Ra-
dy, szczególnie je¿eli chodzi o ustawodawstwo
i kwestie finansowe. Zreszt¹ dla Parlamentu Euro-
pejskiego kwestie wspólnotowe s¹ najwa¿niejsze.

Oprócz tego pojawili siê inni nowi bardzo wa¿ni
gracze, nast¹pi³o mianowicie zaanga¿owanie w te
procesy parlamentów narodowych dziêki mecha-
nizmowi kontroli zasady pomocniczoœci. Ten pro-
ces siê nasila, zobaczymy, w jaki sposób w przy-
sz³oœci parlamenty narodowe bêd¹ wp³ywaæ na
proces legislacyjny.

Pojawi³a siê tutaj jeszcze jedna kwestia, o któ-
rej dot¹d nie mówiliœmy, mianowicie inicjatywa
obywatelska. Je¿eli obywatele zbior¹ milion pod-
pisów, to mog¹ wp³ywaæ na agendê Unii Europej-
skiej. Jest to nowy instrument, który – jestem te-
go pewien – zostanie przyjêty w tym roku, a ju¿ wi-
dzimy wielkie zainteresowanie nim spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, organizacji pozarz¹dowych,
a nawet partii politycznych. Wszyscy chc¹ korzy-
staæ z tego instrumentu, aby móc przedstawiaæ
swoje wnioski i wp³ywaæ na agendê europejsk¹.

Tak wiêc jest bardzo wielu nowych graczy,
a w œrodku tego wszystkiego znajduje siê Komisja
Europejska. Czasami, a to dlatego, ¿e jestem od-
powiedzialny w³aœnie za kwestie miêdzyinstytu-
cjonalne, jestem krytykowany przez Parlament
Europejski, ¿e jestem zbyt blisko Rady, z kolei Ra-
da mnie krytykuje, ¿e jestem za blisko Parlamen-
tu, czyli zdaje siê, ¿e jestem w idealnym miejscu.
W tym momencie jesteœmy w trakcie opracowy-
wania nowej mapy wp³ywów politycznych.

Co wed³ug mnie powinna zrobiæ Komisja Euro-
pejska? Powinniœmy zrobiæ to, w czym jesteœmy
najlepsi. Jesteœmy najlepsi w udzielaniu wspar-
cia technicznego i dostarczaniu rozwi¹zañ. Jeste-
œmy jedyn¹ instytucj¹ w Europie, która mo¿e daæ
pañstwom cz³onkowskim perspektywê ogólnoeu-
ropejsk¹. Jesteœmy w stanie dzia³aæ bardzo szyb-
ko, co zademonstrowaliœmy podczas ostatniego
kryzysu fiskalnego, i jako jedyni posiadamy pra-
wo inicjatywy ustawodawczej. Mamy wiêc w rêku
bardzo skuteczne narzêdzie, którego strze¿emy
jak oka w g³owie, poniewa¿ mo¿na mieæ ró¿nego
rodzaju grupy zadaniowe, ró¿nego rodzaju komi-
sje i byæ w ró¿nych konfiguracjach, ale tylko my
mo¿emy zg³aszaæ inicjatywy ustawodawcze, dziê-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) benefactor of the Lisbon Treaty, because now
more than 90% of the whole legislation is being
adopted by the co-decision, which means that the
European Parliament is fully involved. It has
become the equal partner to the Council when in
legislative and financial matters. And, of course,
for the European Parliament the communitary
matter is the top. We have new, very important
players, namely the involvement of the national
parliaments through the subsidiarity check
mechanism. This is picking up and we will see
how the national parliaments will be influencing
the legislative process in the future.

There is one particular issue, which we haven’t
discussed yet and this is the citizens’ initiative by
which the citizens, through this one million
signature collecting, can influence the agenda of
the European Union, and this new instrument, I
am sure, will be approved in the course of this
year.

We already see an enormous interest on the
part of the civic society, the NGOs and political
parties to use this instrument to influence the
agenda in Europe and to present the proposal.

So we have a lot of new players, and in the
middle of it is the Commission. Sometimes,
because I am responsible for interinstitutional
relations, I am criticized by the European
Parliament that I am too close to the Council. Very
often I am criticized by the Council that I’m very
close with the Parliament, so I think that I’m in
the right place. The fact is that we are now
charting such a new map of political influences.

What I think the European Commission should
do? We should do what we are best at. We are best
at providing technical expertise, at providing the
solutions. We are the only institution in Europe
which can provide the member states with the
overall European picture. We can work very fast,
as we demonstrated during this fiscal crisis, and
we are the only one to have the right of legislative
initiative. And this is a very powerful tool which we
are really guarding as a big treasure, because you
can have different kinds of task forces, different
kinds of committees and different kinds of set-ups,
but it’s only us who can come up with a legislative
initiative, and by this look after the community,
truly European-wide proposals, and we are doing
so as much as possible.

If I compare the atmosphere… and this was
particularly evident when we were discussing the
External Action Service and when we proposed
some changes so that also the role of the
Commission was properly reflected in the
functioning of External Action Service. We were
supported by one member state only, which
means that we are not one of the most popular
institutions with the member states. We are
coming through a different wavelength and I
think also that member states, especially the



ki czemu zajmujemy siê propozycjami wspólnoto-
wymi, ogólnoeuropejskimi i staramy siê robiæ to
w tak du¿ym zakresie, w jakim to tylko mo¿liwe.

Kiedy porównujê atmosferê… To by³o szczegól-
nie odczuwalne wtedy, kiedy rozmawialiœmy
o Europejskiej S³u¿bie Dzia³añ Zewnêtrznych
i kiedy proponowaliœmy zmiany zmierzaj¹ce do
tego, aby rola Komisji by³a stosownie odzwier-
ciedlana tak¿e w funkcjonowaniu tych s³u¿b.
Otrzymaliœmy wtedy wsparcie tylko jednego pañ-
stwa europejskiego, co œwiadczy o tym, ¿e nie jes-
teœmy zbyt popularn¹ instytucj¹ wœród pañstw
cz³onkowskich. Prze¿ywamy pewne trudnoœci.
Ponadto pañstwa cz³onkowskie, szczególnie te
œredniej wielkoœci i mniejsze, musz¹ zastanowiæ
siê, w jaki sposób ich interes bêdzie najlepiej rea-
lizowany. Moim zdaniem, stanie siê tak dziêki po-
szanowaniu metody wspólnotowej, poszanowa-
niu podzia³u ról i zadañ. Jak mówi³em, prawdopo-
dobnie bêdzie musia³o min¹æ trochê czasu, zanim
ta nowa struktura siê ustabilizuje. A mogê pañ-
stwa zapewniæ, ¿e dla nas bardzo istotne jest to
wa¿ne miejsce zajmowane w tej strukturze przez
Komisjê Europejsk¹, która jest si³¹ napêdow¹ in-
tegracji, inicjatorem procesów ustawodawczych,
a jednoczeœnie stra¿nikiem traktatów i Unii Euro-
pejskiej. Bêdziemy starali siê zrobiæ wszystko, co
w naszej mocy, aby ten stan zachowaæ.

Je¿eli chodzi o gazy cieplarniane, to wiem, ¿e jest
to kwestia bliska Polsce. Muszê powiedzieæ, ¿e macie
pañstwo œwietnych i twardych negocjatorów, którzy
bardzo jasno precyzuj¹ wasze stanowisko. Obecnie
chyba wszystkie osoby w Unii Europejskiej zajmu-
j¹ce siê kwestiami energetycznymi czy œrodowisko-
wymi s¹ œwiadome tego, jak wa¿ny jest w Polsce sek-
tor przemys³u wêglowego i jak wa¿ne s¹ ogranicze-
nia, jakie macie w tym obszarze. Komisja Europej-
ska bardzo ostro¿nie podesz³a do tego, w jaki sposób
winny byæ wype³niane zobowi¹zania narzucone
przez Radê Europejsk¹, i przedstawi³a analizy doty-
cz¹ce tego, czy powinniœmy przejœæ z ograniczenia,
jeœli chodzi o emisjê CO2 , wynosz¹cego 20% w roku
2020 do ograniczenia wynosz¹cego 30%. Wed³ug
mnie komunikat by³ bardzo jasny: w tej ciê¿kiej sy-
tuacji by³oby to zbyt trudne zadanie, chocia¿by z fi-
nansowego punktu widzenia, a poza tym nie mo¿e-
my dokonaæ tego w pojedynkê. Jeœli nie bêdzie
udzia³u w tym naszych partnerów miêdzynarodo-
wych, takich jakChinyczy Indie, tonawet gdybyœmy
zredukowalinasz¹emisjêdozera,nieodnieœlibyœmy
takiego efektu, jakiego byœmy oczekiwali. Wydaje mi
siê, ¿e redukcjaemisjiCO2 powinnabyæpostrzegana
nie tylko w kategoriach robienia czegoœ dobrego dla
Europy, ale tak¿e jako próba modernizacji przemys-
³u, który móg³by staæ siê mniej zale¿ny od zasobów
albo te¿ bardziej efektywnie wykorzystywaæ zasoby,
czyli zu¿ywaæ mniej energii przy tym samym pozio-
mie produkcji. Dziêki temu nasz przemys³ móg³by
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) medium size and the small ones, also have to
recognize how their interest would be best served.
I think that they would be served, if we respect the
community method, if we respect the division of
roles, the division of work in the European Union.
As I said, it would probably take some time until
this new structure settles down and I can assure
you that for us the important place of the
Commission in the whole structure – as an engine
of the integration, as an initiator of the legislative
processes and as a guardian of the treaties and
the European Union as such - is very important
and we will do our best to definitely preserve it.

When it comes to the greenhouse gases, I know
this is the issue very close to the heart of Poland. I
can tell you that you have very good and tough
negotiators who have been making your case very
clear. I think that now everybody in the energy part
or the environmental part of EU knows about the
importance of coal energy industry in Poland and
about the natural restrictions you have in this
area. The Commission was very careful about how
it would respect the obligations we got from the
European Council and presented the analysis of
whether we should go from the 20% reduction of
the CO2 emissions in year 2020 to 30%. I think
that the communication was very clear that in this
difficult situation it would be too difficult fiscally
and we cannot do it alone. Unless we have our
other international partners on board, like China,
India, we can just reduce CO2 emissions to zero
and still the effect will not come as we would expect
it. So, I think that what we do with the reduction of
CO2 emissions – we are doing not only for the good
Europe, but we are trying to modernize our
industry to make it less resource-dependent, o
rather more resource-efficient, so we would need
less energy for the same production. I think this is
the tendency which would make our industry
more competitive and therefore the Commission is
supporting it.

As regards the forests and a possible offset, I
know that such a possibility exists, but I cannot
give you the details because it’s a very specific
issue. But I know that if you are in the business of
trading the CO2 emissions – buying or selling
them - there are different kinds of schemes of how
we can offset part of the CO2 production also by
supporting the forests and different kinds of
schemes which are good for the environment.
Thank you very much.



staæ siê bardziej konkurencyjny. Dlatego Komisja
popiera to rozwi¹zanie.

Je¿eli chodzi o lasy i mo¿liwoœæ offsetu, to
wiem, ¿e istnieje taka mo¿liwoœæ, ale nie mogê
przedstawiæ pañstwu ¿adnych szczegó³ów, bo to
jest kwestia bardzo specyficzna. Jednak wiem, ¿e
gdy zajmujemy siê handlem emisjami dwutlenku
wêgla, gdy sprzedajemy czy kupujemy, istnieje
wiele ró¿nych programów, dziêki którym mo¿emy
zrekompensowaæ utratê czêœci produkcji, tak¿e
poprzez wspieranie tego, co dotyczy lasów, oraz
wiele ró¿nego rodzaju programów maj¹cych na
celu ochronê œrodowiska. Dziêkujê bardzo.

Panie Przewodnicz¹cy, Szanowny Panie Šefèo-
viè – Nasz S¹siedzie ze S³owacji!

S³owacja jest bardzo bliska Polakom.
Chcia³bym zadaæ pytanie dotycz¹ce bud¿etu

Unii Europejskiej. Czy daje on mo¿liwoœæ finanso-
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Mr. President, Mr. Sefcovic, our neighbour
from Slovakia.

Slovakia is very close to Polish people.
Now I would like to ask you a question

concerning the budget of the European Union.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Komisarzu.
Pan senator Iwan, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, chcê kontynuowaæ ten w¹tek, który by³ poruszany przed chwil¹, ale w takim

trochê szerszym kontekœcie. Mianowicie wszyscy wiemy, jesteœmy o tym przekonani, ¿e jednolita, wspól-
na Unia ma szansê konkurowaæ na rynku globalnym, ma szansê osi¹gaæ sukcesy. Ale by³o ju¿ tutaj dzi-
siaj sygnalizowane w wyst¹pieniach moich kolegów, ¿e s¹ takie zjawiska, które wzbudzaj¹ niepokój z po-
wodu mo¿liwoœci powstania tego, co siê nazywa ró¿nymi prêdkoœciami. Chodzi o to, ¿e istniej¹ grupy
pañstw, które w pewnych obszarach s¹ silniejsze albo s³absze, z ró¿nych przyczyn, od ekonomicznych
pocz¹wszy, na technologiach, na zasobach itd. skoñczywszy. W zwi¹zku z tym chcia³bym prosiæ pana
przewodnicz¹cego o opiniê w³aœnie odnoœnie do niebezpieczeñstwa zaistnienia ró¿nych prêdkoœci rozwo-
ju, tych ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi pañstwami.

Nawi¹zuj¹c do pakietu klimatyczno-energetycznego, chcê zapytaæ o tak¹ sprawê. Te mechanizmy,
o których pan tutaj przed chwil¹ mówi³, s¹…

Panie Marsza³ku, jak mi pan tak bêdzie pokazywa³, to… Ja siê nie mogê skupiæ i sformu³owaæ tego, co
mam do powiedzenia. (Weso³oœæ na sali)

Chcê o to zapytaæ, bo te mechanizmy zaprojektowane w Unii te¿ finansowo nie graj¹. Czêœæ œrodków
uzyskiwanych ze sprzeda¿y dwutlenku wêgla mamy kierowaæ na przyk³ad na rozwój, restrukturyzacjê
energetyki. Ale wiadomo, ¿e w tej chwili, w kryzysie, kiedy obni¿one jest zapotrzebowanie na energiê, te
tony s¹ bardzo tanie, one ma³o kosztuj¹, w zwi¹zku z tym pieniêdzy te¿ jest mniej.

I jeszcze trzecie, tylko jedno pytanie… Mo¿e pytanie, a mo¿e uwaga. Mówimy tutaj o tym, ¿e Unia siê
starzeje, ¿e jest ma³a liczba dzieci itd., itd. By³ pan uprzejmy powiedzieæ, ¿e sprawy spo³eczne nale¿¹ do
poszczególnych krajów. I bardzo dobrze. Ale mnie brakuje w tych wszystkich dokumentach has³a: polity-
ka prorodzinna. Bo jak w Unii bêdzie polityka prorodzinna, to bêdzie równie¿ wzrasta³a liczba dzieci. Tak
mi siê przynajmniej wydaje. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o pytania pana senatora Bendera.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:



wego wspierania nowych podmiotów pozarz¹do-
wych, aktywnych w obszarze kultury, miêdzy in-
nymi tak¿e instytucji o korzeniach religijnych?
W Polsce jest wiele tego rodzaju instytucji, na
przyk³ad wydawnictwa, czasopisma, stacje radio-
we i telewizyjne oraz portale internetowe, które s¹
prowadzone przez parafie, zakony religijne i orga-
nizacje religijne. Czy te instytucje mog¹ liczyæ na
to, ¿e nie bêd¹ dyskryminowane w stosunku do
innych grup?

Ostatnio bardzo wiele mówiono o nadcho-
dz¹cym zagro¿eniu, o tym, ¿e Unia Europejska
mo¿e siê podzieliæ, ¿e mog¹ powstaæ w³aœnie te
obszary dwóch prêdkoœci – centrum, daj¹ce sobie
radê, i peryferie, które pozostaj¹ w tyle. Czy jest to
zagro¿enie realne? Je¿eli tak, to w jakich obsza-
rach? Co mo¿na by zrobiæ, aby zapobiec takiej sy-
tuacji? Sam pan twierdzi³, ¿e zapobieganie jest
lepsze ni¿ naprawianie, dlatego dobrze by³oby
wiedzieæ, jak temu zapobiec.

Dziêkujê bardzo.
Zda³em sobie sprawê z tego, ¿e zapomnia³em

powiedzieæ, jak S³owacy czuj¹ siê w strefie euro.
Muszê powiedzieæ, ¿e w zesz³ym roku, przez ca³y
zesz³y rok, kiedy to przyst¹piliœmy do strefy euro,
byliœmy z tego niezwykle dumni. To by³o wielkie
osi¹gniêcie, uda³o nam siê niejako prze³amaæ ta-
k¹ barierê psychologiczn¹, jako ¿e byliœmy pier-
wszym krajem z tego naprawdê postsowieckiego
bloku, który przyst¹pi³ do strefy euro, bo je¿eli
mówimy o Cyprze, Malcie czy S³owenii, to s¹ to in-
ne sytuacje.

W ci¹gu ostatniego roku euro pomog³o nam,
by³o tak¹ bardzo siln¹ ochronn¹ tarcz¹, jeœli cho-
dzi o turbulencje dotycz¹ce wymiany walutowej,
a szczególnie turbulencje, które dotknê³y pañ-
stwa o s³abych walutach. Myœmy mieli sytuacjê
stabiln¹, siln¹ walutê, depozyty naszych obywa-
teli w bankach by³y bezpieczne i nie traci³y na
wartoœci. Spo³ecznoœæ biznesowa by³a zadowolo-
na, ¿e mo¿e dokonywaæ planowania w stabilnej
sytuacji, ¿e nie trzeba tworzyæ specjalnych dzia-
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Does it allow for providing financial support to
non-governmental entities active in the field of
culture, including such entities with religious
roots? There are many such institutions in
Poland, printing houses, periodicals, radio and
TV stations and Internet sites operated by
dioceses, parishes, religious followers and
organizations. Can they count on not being
discriminated against in comparison with other
groups?

Much has bee said about imminent danger
that the EU could become a sort of divided into
this two-speed community with the inner core
aiming at further unification and much looser
periphery lagging somewhat behind. The
question is, do you consider this danger real, in
which domains and what could be done in order
to prevent it? Using your own words, prevention
is better than correction. So it would be good to
know how to prevent that.

Now I realized that I forgot to answer the
question how I feel in the euro zone. Of course, the
last year, when we joined the euro zone, there was
a very strong feeling of pride, of accomplishment.
We were also very glad that we managed to break
down some kind of psychological barrier because
we were the first country from the post-Soviet
past, which joined the euro zone, because
Cyprus, Malta or Slovenia have been different
cases.

I have to say that if you look at the last year, the
euro was serving us as a very strong protective
shield I think. We saw it especially when the
turbulences were bigger, when you saw the huge
changes in the exchange rates in the countries
with the smaller currencies. So in our case we had
stability, we had a solid currency, the deposits of
citizens in the banks were safe – they were not
changing the value; the businessmen were very
pleased when it comes to the business planning
because they could plan in the stable currency
a n d t h e y d i d n o t h a v e t o h a v e s p e c i a l

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I teraz ja chcia³bym zadaæ pytanie, poniewa¿ jestem na liœcie.

Senator Marek Zió³kowski:

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê teraz o odpowiedzi na te trzy pytania.

Wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej
Maroš Šefèoviè:

(senator R. Bender)



³ów dla celów obliczania fluktuacji kursów walu-
towych, ¿e nie trzeba by³o uwzglêdniaæ takich ry-
zyk w biznesplanach. By³o to te¿ znacznie ³atwiej-
sze dla firm za granic¹. Ja nie mam tutaj konkret-
nych liczb, ale mogê powiedzieæ, ¿e na pewno
przyst¹pienie do strefy euro pozwoli³o nam przy-
ci¹gn¹æ nowych inwestorów pomimo kryzysu go-
spodarczego, za³amania gospodarczego.

W tym roku, kiedy nast¹pi³ ten gwa³towny kry-
zys zad³u¿enia pañstowego… Có¿, jak pañstwo
wiedz¹, mieliœmy kampaniê przedwyborcz¹, aku-
rat w sobotê s¹ wybory, i w kampanii wyborczej ta
kwestia, szczegolnie kwestia Grecji, by³a czêsto
podkreœlana przez ró¿nych przedstawicieli œwiata
politycznego. Zadawano pytanie, w jaki sposób
my mamy wspieraæ na przyk³ad Greków, których
emerytury s¹ niejednokrotnie dziesiêciokrotnie
wy¿sze od naszych. Oczywiœcie trudno by³o odpo-
wiedzieæ na to pytanie.

Wydaje mi siê, ¿e trzeba tutaj przyj¹æ dwie per-
spektywy. Po pierwsze, Unia Europejska kieruje
siê systemem wartoœci i jedn¹ z podstawowych
wartoœci jest solidarnoœæ. Je¿eli któreœ z pañstw
znajduje siê w k³opocie, to reszta powinna temu
pañstwu pomóc, nawet je¿eli jest oczywiste, ¿e
ten problem jest wynikiem nieodpowiedzialnego
dzia³ania by³ych rz¹dów. Po wtóre, co jest nawet
wa¿niejsze, by odpowiedzieæ, dlaczego interwe-
niowaliœmy.Gdybyœmy nie rozwi¹zali sytuacji
w Grecji, to mog³oby to mieæ wp³yw na ca³¹ strefê
euro, na ca³¹ Uniê Europejsk¹, mog³oby to wywo-
³aæ cykl kolejnych negatywnych zjawisk gospo-
darczych prowadz¹cych do kryzysu. Mia³oby to
negatywne konsekwencje dla gospodarki ca³ej
Europy. Wiemy ju¿, co dla ca³ego systemu
oznacza upadek jednego banku. Bardzo trudno
jest natomiast wyobraziæ sobie, jakie konsekwen-
cje móg³by mieæ upadek jednego pañstwa. To by³a
decyzja, ¿e musimy znaleŸæ rozwi¹zanie, które zo-
sta³o w koñcu przyjête, oparta na wartoœciach,
by³a to te¿ decyzja czysto ekonomiczna. Dla
pañstw cz³onkowskich strefy euro by³a to kwestia
trudna, bo trzeba by³o, po pierwsze, podj¹æ decyz-
jê o bezpoœrednim udzieleniu pomocy, pamiêta-
j¹c, ¿e te pieni¹dze to nie prezent, ale kredyt o wy-
sokim oprocentowaniu, a po drugie, trzeba jesz-
cze by³o wygospodarowaæ stosowne gwarancje na
wypadek potencjalnych problemów. Dyskusje
w parlamentach by³y bardzo trudne, ale w koñcu
nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e to jest jedyne roz-
wi¹zanie, jakie mo¿emy przyj¹æ i ¿e jednoczeœnie
musimy przyj¹æ ca³y ten zestaw dzia³añ, aby za-
pobiec kryzysowi w przysz³oœci.

S³owacja, jak dot¹d, jest nadal bardzo proeuro-
pejska, tak jak Polska. Myœlê, ¿e jesteœmy dwoma
najbardziej proeuropejskimi krajami w UE. Jes-
teœmy niezwykle zadowoleni z euro, które da³o
nam wielk¹ stabilnoœæ i solidnoœæ. Nie cieszy nas
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currencies and to include this calculation of the
risk into their business plan. It was much easier
for the businesses abroad. I do not have the exact
figures, but it was clearly the factor attracting the
further investment into Slovakia despite the
economic crisis, economic downturn.

This year, when the sudden sovereign debt
crisis arose… as you know we have a pre-election
campaign and we have elections this Saturday, so
this issue, especially of Greece, was very much
highlighted by different political actors. I mean
there have been questions asked how we, with
our pensions, should now support Greece, where
the pensions are, I don’t know, ten times higher in
some cases. Of course, it was not easy to answer
these questions.

I think that we can only answer them from two
angles. The first one is that if the European Union is
based on values, I am sure that one of the core
values we are cooperating on is solidarity. If one
country gets into troubles, the rest of them should
help that country, even when it’s very clear that the
problem was caused by irresponsible policies of the
former government. The second issue is even more
important, why did we intervene? If we had not
sorted out the situation in Greece, the whole euro
zone and the whole European Union could be in
another negative cycle of potential economic crisis.
It would have very negative repercussions on the
whole European economy. We see what the
collapse of one bank could do to the system and it’s
very difficult, or not so difficult, to imagine - but we
do not know the ramifications of the proportion -
what kind of problem it could be if we have the
whole country with such a problem. So I think it
w a s t h i s v a l u e - b a s e d a n d v e r y c l e a r
economy-based decision that we had to look for the
solution, which was in the end adopted. But it was
very difficult for the euro zone member states,
because at first you have to come up with a decision
of direct assistance even though these are not gifts,
these are loans with a very solid interest rate. Then,
you have to come up with the guarantees for even
bigger sums for the potential problems. The
discussions in national parliaments were very
difficult, but in the end it became clear that that
was the only solution how we can take care of the
situation for now. But we have also to adopt all this
set of measures for the future.

So far the people in Slovakia are still very
pro-European, as pro-European as the Poles. I
think we are the two most pro-European
countries in the EU. They are very pleased with
the euro, because it gives them stability and
solidity. Of course, they are not that happy about
the crisis and the measures we have to adopt...
But, again, I think the situation in crisis had one
very solid consequence in my country – that we
look now at the public deficit with totally different



oczywiœcie kryzys i dzia³ania, które musieliœmy
podj¹æ, ale myœlê, ¿e ta sytuacja kryzysowa mia³a
te¿ bardzo wa¿n¹ konsekwencjê w moim kraju,
mianowicie zmieni³o siê nasze postrzeganie defi-
cytu publicznego. Gdyby ta debata odby³a siê rok
temu, prawdopodobnie nikt nie potraktowa³by te-
go tak serio, jak to ma miejsce obecnie. Myœlê, ¿e
to bêdzie odpowiednio odzwierciedlone w dzia³a-
niach nowego rz¹du w S³owacji.

Teraz kwestia zjawiska ró¿nych prêdkoœci. Byæ
mo¿e s³yszeliœcie pañstwo o pojêciu variable geo-
metry w kontekœcie Unii Europejskiej. Musimy
sobie szczerze powiedzieæ, ¿e to zró¿nicowanie do
pewnego stopnia istnieje, poniewa¿ ró¿ne pañ-
stwa w innej liczbie s¹ w strefie Schengen, a w in-
nej – w strefie euro. Teraz jeszcze po raz pierwszy
bêdziemy korzystali z tak zwanej zasady wzmoc-
nionej wspó³pracy, w ramach której jedenaœcie,
jak dotychczas, pañstw cz³onkowskich rozwa¿a
przyjêcie wspólnych rozwi¹zañ prawnych w kwe-
stii rozwodów, przez co powstanie nowa grupa.
A wiêc nie s¹dzê, ¿ebyœmy mogli tego zjawiska
ca³kowicie unikn¹æ, poniewa¿ niektóre kwestie s¹
tak politycznie dra¿liwe dla pewnych pañstw
cz³onkowskich, ¿e trudno jest im przystêpowaæ do
wiêkszych liczebnie grup porozumieñ. Bêdziemy
wiêc do pewnego stopnia mieæ do czynienia z tym
zró¿nicowaniem, z variable geometry. Wa¿ne jest
jednak, abyœmy pamiêtali, i¿ nie powinno to powo-
dowaæ poczucia, ¿e Unia Europejska jest podzielo-
na, ¿e jest jakieœ mocno rozwijaj¹ce siê j¹dro i s¹
jakieœ peryferie, bo to by mia³o negatywny wp³yw
na relacje z tymi pañstwami, które mog³yby poczuæ
siê wykluczone albo nietraktowane serio.

Co bêdzie siê dzia³o teraz, w nadchodz¹cym
okresie? Myœlê, ¿e mo¿emy spodziewaæ siê bardzo
przejrzystej, zwiêkszonej wspó³pracy w strefie eu-
ro, w zakresie zagadnieñ gospodarczych. Bardzo
wa¿ne bêdzie to, abyœmy zobaczyli, w jaki sposób
pañstwa cz³onkowskie chcia³yby byæ zwi¹zane
z tym zestawem dzia³añ – trudnych, wymaga-
j¹cych poœwiêceñ i podjêcia obowi¹zków wynika-
j¹cych ze wzmocnionej wspó³pracy w strefie eu-
ro. A skoro mówimy o wzmo¿onej wspó³pracy
w ramach strefy euro, to na pewno bêdziemy
chcieli, aby do tej strefy przyst¹pi³o jak najwiêcej
pañstw cz³onkowskich Unii, aby pokazaæ, ¿e jest
to wspólny projekt ca³ej Unii Europejskiej, a nie
koncepcja dotycz¹ca strefy euro. I wówczas zo-
baczymy, czy mo¿emy odnieœæ sukces. I to by³a-
by moja odpowiedŸ na zjawisko variable geome-
try, na ró¿ne prêdkoœci, je¿eli chodzi o sferê poli-
tyczn¹.

Je¿eli chodzi o rozwój gospodarczy, to nie ule-
ga w¹tpliwoœci, ¿e Europa jest obszarem nie-
zwykle zró¿nicowanym. Widzimy to bardzo wy-
raŸnie w Polsce, widzimy to w moim kraju, widzi-
my w Rumunii. S¹ regiony, które plasuj¹ siê po-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) eyes. If we had had this debate a year ago, nobody
would have probably taken it that seriously as
now, and I am sure that this will be properly
reflected in the policies of the new government in
Slovakia.

Coming to the phenomenon of different
velocities, you probably have heard about the
concept of variable geometry in the European
Union. Let’s be honest – to a certain extent we
have it. Because we have different kinds, different
number of countries in Schengen, different
number of countries in the euro zone... Now we
are going to use, for the first time, the principle of
the so called enhanced cooperation, where, I
th ink, so far e leven member states are
considering to adopt the common legislation for
divorces, so there will be a new group. I don’t
think that we can totally avoid it, because some
issues are so politically sensitive for particular
member states that it’s very difficult for them to
be part of this bigger agreement. So we probably
would have this variable geometry to a certain
extent. But what is very important, I think, is that
it should not create the feeling that the EU is
divided, that there is a kind of inner core and
periphery in the EU, because it would totally
negatively affect the relationships of those
countries which might feel excluded and not
taken seriously.

What would happen now in the current,
forthcoming period? I think that we will see very
clear, reinforced cooperation within the euro zone
in the economic field. I think that it is very
important to see how the EU member states
would like to be associated with this set of
measures, which, of course, will be quite difficult,
quite demanding since there will be a lot of
obl igat ions coming with this re inforced
cooperation within the euro zone. Therefore, I
th ink that when we speak of re inforced
cooperation within the euro zone, it would be very
important to try to get on board as many
countries as possible in order to present it as the
European Union concept and not the euro-zone
concept. And then we would see how successful
we could be. This is about the variable geometry,
different velocities as regards the political sphere.

When we talk about economic development,
it’s very clear that Europe is very diverse. It’s very
clear in Poland, it’s very clear in my country and
in Romania, that you have regions which are well
above the EU average and you have regions which
belong to the poorest regions in Europe. If you
look at it through some kind of bigger binoculars,
you would see that you have such a situation also
within the European Union. Therefore, I think, it
would be very important for all of us to keep the
cohesion policy in the future and make it more
efficient, better focused, better executed,
simplified, less complicated and much more



wy¿ej poziomu Unii Europejskiej, ale s¹ te¿ re-
giony, które nale¿¹ do najbiedniejszych w ca³ej
Europie. Je¿eli przyjrzymy siê sytuacji bli¿ej, to
zobaczymy, ¿e w pañstwach Unii Europejskiej
te¿ takie sytuacje wystêpuj¹. Dlatego bardzo
wa¿ne by³oby dla nas wszystkich to, abyœmy
utrzymali w przysz³oœci politykê spójnoœci i spra-
wili, by by³a ona bardziej efektywna, lepiej skon-
centrowana, lepiej wdra¿ana, uproszczona,
w mniejszym stopniu z³o¿ona, bardziej obecna
we wszystkich naszych dzia³aniach. Uwa¿am bo-
wiem, ¿e polityka spójnoœci nie dotyczy tylko
tych regionów, które s¹ poni¿ej œredniej i które
czerpi¹ z tej polityki korzyœci, ale dotyczy ca³ej
Unii, która te¿ na tym korzysta. Bo my jako ca³a
Unia stajemy siê przez to bardziej konkurencyj-
ni, oferujemy nowe mo¿liwoœci biznesowe i inwe-
stycyjne równie¿ dla firm o ustalonej pozycji,
z dobrze prosperuj¹cych regionów. Dlatego
s¹dzê, ¿e wa¿ne jest, by polityka spójnoœci prze-
zwyciê¿y³a takiego rodzaju ró¿nice na tle gospo-
darczym. Jest to coœ, o czym powinniœmy pamiê-
taæ i powinniœmy odrzucaæ wszelkie próby zmia-
ny tej polityki prowadz¹ce do tego, ¿e nie spe³nia-
³aby ona celu wprowadzenia wszystkich regio-
nów w Europie na jak najbardziej korzystny,
a w przysz³oœci mo¿e i wspólny poziom.

Kwestia bud¿etu i organizacji pozarz¹dowych.
To by³o bardzo konkretne pytanie, ale moja odpo-
wiedŸ bêdzie taka: wiem, ¿e Komisja bardzo silnie
wspiera z bud¿etu spo³eczeñstwo obywatelskie,
wiem te¿, ¿e wiele organizacji pozarz¹dowych jest
wspieranych. Nie mam tu jednak konkretnych
odpowiedzi. Nie chcê przez to powiedzieæ, ¿e nie
wspieramy wspominanych organizacji poza-
rz¹dowych, ale, szczerze mówi¹c, nie znam w tej
kwestii danych. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e organi-
zacje pozarz¹dowe, bêd¹ce reprezentacj¹ spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, s¹ wspierane, ale nie
znam konkretnych liczb. Spotka³em siê jednak
ostatnio, w ubieg³ym tygodniu, z cz³onkami komi-
tetu o nazwie COMECE, w którym religijni repre-
zentanci pracuj¹ wspólnie w Brukseli, zreszt¹ na
czele tej delegacji stoi przedstawiciel Polski, polski
ksi¹dz. Muszê powiedzieæ, ¿e te organizacje religij-
ne s¹ wyraŸnie obecne w Brukseli, robi¹ te¿ bardzo
wiele dobrego. Mo¿e pañstwo wiecie, ¿e organiza-
cje religijne i koœcio³y po raz pierwszy otrzyma³y
w traktacie lizboñskim swój w³asny, specjalny ar-
tyku³ dotycz¹cy dialogu pomiêdzy instytucjami
europejskimi a koœcio³ami. To jest sytuacja bez
precedensu. Czyli mamy nawet jak¹œ podstawê in-
stytucjonaln¹ dla tego dialogu. Mogê pana zape-
wniæ, ¿e przedstawiciele koœcio³ów, organizacji re-
ligijnych korzystaj¹ z mo¿liwoœci wsparcia. Je¿eli
by³aby jakaœ konkretna proœba, na przyk³ad taka
lub inna organizacja szuka takiego wsparcia, jakie
otrzymuj¹ organizacje pozarz¹dowe, to po prostu
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) present in what we do. I think that it’s not only the
regions below average that benefit from the
cohesion policy, but also the whole EU, because
as a union we are getting more competitive, we are
offering new business and new investment
possibilities also to well established companies
from well established regions. So, I think that the
cohesion policy would be very important for
overcoming these differences in the economic
field. We just have to dispel any attempts to
modify this policy which could prevent it from
fulfilling the purpose of getting the different
regions in Europe on the most prosperous and,
hopefully, the same level in the future.

Concerning the budget and the NGOs – this is a
very specific question. My answer is only that I
know that the Commission supports the civic
society from the budget very strongly and I know
that a lot of NGOs are supported. So I do not have
the exact answer when it comes to these particular
NGOs. I do not want to say that we do not support
these NGOs, because I do not know, honestly.... I
think that it’s very clear that the NGOs as the
representatives of the civic society are supported,
but I do not have the exact figures with me. But I
had a meeting last week with the committee, which
i s c a l l e d C O M E C E w h e r e a l l r e l i g i o u s
representatives in Brussels are working together
and the delegation is led by a Polish representative,
a Polish priest, and they are very much present in
Brussels. They do a lot of good things and, you
would probably know, the religious organizations
and churches got for the first time a special article
in the Lisbon Treaty. There is a special article on the
dialogue between the European institutions and
churches. It was not like that before. So we have
even an institutional base for this dialogue and I
can assure you that representatives of churches
and religious organizations are really using this
opportunity. So if you have any concrete requests
that this or that organization is looking for a
support, which is given to the NGOs, you can send
it to me, we will check what is possible and I will
definitely give you an answer.

(Senator Ryszard Bender: Czy jest mo¿liwe, by
otrzymaæ to…)

There is a special budget line for support of
NGO organizations, but I cannot tell you now
from my head how much it is, but I know that
many NGOs are supported.



proszê przys³aæ mi to, sprawdzimy, co jest mo¿li-
we, i z pewnoœci¹ dam panu odpowiedŸ.

(Senator Ryszard Bender: Czy jest mo¿liwe, by
otrzymaæ to…)

Tak, jest specjalna linia bud¿etowa na wspiera-
nie organizacji pozarz¹dowych, ale nie jestem
w stanie powiedzieæ, jakie s¹ tam sumy. Wiem je-
dnak, ¿e wiele takich organizacji jest w ten sposób
wspieranych.

Dziêkujê bardzo.
Teraz chcia³bym pana zapytaæ, czy musi pan

wyjœæ w samo po³udnie, czy jest takie ogranicze-
nie czasowe, czy te¿ móg³by pan poœwiêciæ nam ze
swego cennego czasu jeszcze parê dodatkowych
minut, by z nami zostaæ?

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: Widzê, ¿e jest jeszcze sporo nazwisk
na liœcie…)

S¹ jeszcze cztery nazwiska. Ile ma pan czasu,
ile minut? Dwadzieœcia? Czy do dwadzieœcia
po…?

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: To zale¿y od przewodnicz¹cego Sena-
tu…)

Teraz ja jestem przewodnicz¹cym prowa-
dz¹cym obrady w Senacie, wiêc…

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: A wiêc teraz to zale¿y od pana. Zdaje
siê, ¿e w Sejmie mam byæ o 12.30. Wy w telegrafi-
cznym skrócie i ja w telegraficznym skrócie…)
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè)

Now, I would like to ask you, do you have to
leave? What are the time constraints or will you
be able to sacrifice a couple of minutes more of
your precious time to stay with us?

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: I see that you have not that many
names on the list…)

I’ve got four more names.... How many
minutes, twenty minutes? Twenty past?

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: It would depend on the Speaker of the
Senate, because we…).

Now I am the acting speaker of the Senate.
(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-

roš Šefèoviè: So, then it depends on you. I think I
have to be at 12:30 in the Sejm. So you will try to
be telegraphic and I will try to be telegraphic…)

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, zatem odczytam listê pytaj¹cych, bo chcia³bym zamkn¹æ listê. S¹ to pañstwo senato-

rowie: Arciszewska-Mielewczyk, Jurcewicz, Szewiñski, Andrzejewski. I na tym zamykamy listê, tak?
(G³os z sali: Tak, zamykamy.)
To w takim razie bêd¹ te cztery pytania.
A wiêc otrzyma³by pan jeszcze cztery pytania i mo¿e by³by pan w stanie odpowiedzieæ.
(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Maroš Šefèoviè: Mam tak¹ nadziejê.)
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê bardzo.
Du¿o wiêcej ni¿ cztery.
Panie Wiceprzewodnicz¹cy, bardzo sie cieszê, ¿e mo¿na panu zadaæ parê pytañ. Szczerze mówi¹c, bar-

dzo podoba mi siê pana odpowiedŸ. Mam nadziejê, ¿e jeszcze bêdzie okazja porozmawiaæ w wê¿szym gronie.
Mam trzy pytania w zwi¹zku z tym, ¿e… Moi koledzy lubi¹ takie wypowiedzi na forum publicznym. Zadam

wiêc trzy pytania. Poniewa¿ jesteœmy w Polsce, chcia³abym pana zapytaæ o kwestie naszych problemów.
Mianowicie mówi siê teraz o tworzeniu obywatelskiej Europy, o Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka

w celu lepszego przestrzegania praw podstawowych w ca³ej Europie. Czy znany jest panu, Komisji Europej-
skiej, raport naszej komisji petycji z poprzedniej kadencji parlamentu, raport dotycz¹cy Jugendamtów
dzia³aj¹cych w Republice Federalnej Niemiec? Dotyczy³ on traktowania dzieci francuskich, austriackich,
niemieckich i polskich – tych w bodaj¿e najwiêkszym stopniu… Odniós³ siê on równie¿ do raportu Organi-

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:



Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Przede wszystkim chcia³bym pogratulowaæ panu

wyst¹pienia ipowiedzieæ,¿ebardzoceniêpanapracê.
Chcê zapytaæ, jak pan postrzega mo¿liwoœæ wy-

s³ania si³ EUFOR do Afganistanu w celu wsparcia
dzia³alnoœci pokojowej w tym regionie œwiata. Co
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(senator D. Arciszewska-Mielewczyk)

First of all, I would like to congratulate Mr.
Chairman on the speech and underline that I
appreciate your work.

I would like to ask you, what’s your opinion
about sending the European forces (EUFOR) to
Afghanistan to support the US troops in keeping

zacji Narodów Zjednoczonych, w którym stwierdzono, ¿e ta wspomniana organizacja, która powsta³a
w 1936 r., ³amie prawa cz³owieka, przekracza swoje kompetencje, bo dzieci odbierane s¹ rodzicom itd., itd.
Czy ten raport jest znany, czy zosta³y z niego wyci¹gniête jakieœ wnioski, czy przyjêliœcie pañstwo jakieœ roz-
wi¹zania i czy raport ten bêdzie podlega³ debacie w Parlamencie Europejskim?

Drugie pytanie. Czy znany jest panu problem komitetu czy te¿ pewnej komisji – przepraszam, ale nie
pamiêtam jej nazwy – która dzia³a w ramach Parlamentu Europejskiego i zajmuje siê sprawami mniejszo-
œci narodowych? Otó¿ polska mniejszoœæ narodowa w Niemczech, która wspó³pracuje z innymi organiza-
cjami reprezentuj¹cymi mniejszoœci narodowe w Unii Europejskiej, domaga³a siê przywrócenia statusu
mniejszoœci w Republice Federalnej Niemiec – co jej siê zreszt¹ nale¿y, poniewa¿ meandry II wojny œwia-
towej i ówczesne fakty spowodowa³y, ¿e pewna ci¹g³oœæ prawna zwi¹zana z odebraniem jej tych przywile-
jów obowi¹zuje do dzisiaj. Czy znany jest panu w ogóle problem mniejszoœci w Europie, a tak¿e problem
w kontekœcie naszej mniejszoœci w Niemczech?

Trzecia sprawa. Mówimy o obywatelach, o wspó³pracy z krajami otaczaj¹cymi Europê, uczymy ich de-
mokracji, niejako podwy¿szania poziomu myœlenia etc. Jak pan by siê do tego ustosunkowa³ i kiedy
w koñcu bêdzie jakaœ reakcja na odpowiednim poziomie w sprawie traktowania Polaków na Bia³orusi?
Dlaczego jest to nadal temat tabu? Ja rozumiem ³agodny jêzyk i dialog z krajami Wschodu, ale nie mo¿e
byæ tak, ¿e my ca³y czas dostajemy kijem i jednak ujawnia siê niemoc Unii Europejskiej w podejmowaniu
decyzji, wyra¿aniu kategorycznych zdañ czy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych tych, którzy ewidentnie
³ami¹ prawa naszych obywateli. Nie wiem, kto zalicza nas do pierwszej kategorii, drugiej kategorii w Unii
Europejskiej, jak to jest dzielone, ale my odczuwamy brak poparcia w kwestii rozwi¹zania tego problemu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Komisarzu!
Niew¹tpliwie wp³yw na osi¹gniêcie celów strategii UE 2020 bêdzie mia³ rynek wewnêtrzny, mo¿liwoœæ

zwiêkszenia PKB. I mam konkretne pytania dotycz¹ce tej sprawy.
Czy, a jeœli tak, to w jakim czasie, nale¿y oczekiwaæ pe³nego wdro¿enia na przyk³ad dyrektywy o us³u-

gach, która niew¹tpliwie bêdzie mia³a wp³yw na potencja³ tego rynku i jego mo¿liwoœci?
Za jak¹ harmonizacj¹ pan czy te¿ Komisja Europejska siê opowiada? Mam na myœli harmonizacjê

maksymaln¹ albo mieszan¹. Bo to te¿ bêdzie mia³o zdecydowany wp³yw na to w kontekœcie obowi¹zu-
j¹cych praw krajowych, gdy¿ tu s¹ du¿e ró¿nice zdañ.

Bardzo siê cieszê, ¿e przyjêta jest ambitna europejska Agenda Cyfrowa mówi¹ca o tym, ¿e ka¿dy miesz-
kaniec bêdzie posiada³ szybki i bardzo szybki internet. Jak pan ocenia, czy œrodki strukturalne, które s¹
na to przeznaczone, œrodki pomocowe bêd¹ wystarczaj¹ce, aby zrealizowaæ tak ambitny plan i osi¹gn¹æ
ten cel? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:



prawda obecnie nie ma zimnej wojny, ale jesteœ-
my zagro¿eni terroryzmem.

Czy móg³by pan powiedzieæ, w jaki sposób mo¿-
na stworzyæ skuteczn¹ politykê dotycz¹c¹ syste-
mu bezpieczeñstwa europejskiego?

Ostatnie pytanie. Dlaczego nie ma jednej wspól-
nej polityki energetycznej w Unii Europejskiej i dla-
czego kraje nie mówi¹ jednym g³osem, kiedy nego-
cjuj¹ na przyk³ad z Rosj¹? To dlatego pañstwa Unii
dziel¹ siê na dwie grupy: te, które potrzebuj¹ gazu,
i te, które mówi¹ o wartoœciach. Czy nie uwa¿a pan,
¿e Unia Europejska potrzebuje i gazu, i wartoœci?

Dziêkujê.

Dziêkujê bardzo.
Muszê przyznaæ, ¿e nie mam takich szczegó³o-

wych informacji dotycz¹cych pana pytania.
Je¿eli chodzi o kwestiê mniejszoœci, to prawd¹

jest, ¿e nad zagadnieniem tym bardzo czêsto deba-
tuje siê w Parlamencie Europejskim. W wiêkszoœci
przypadków decyzja o tym, nad którymi petycjami
odbêdzie siê dyskusja podczas posiedzeñ komisji,
podczas posiedzenia plenarnego, nale¿y do komi-
sji do spraw petycji. Je¿eli chodzi o debaty doty-
cz¹ce mniejszoœci, to w wiêkszoœci przypadków to-
cz¹ siê one w komisji do spraw swobód podstawo-
wych. Bardzo czêsto w³aœnie tam takie rozmowy s¹
prowadzone. Wiem, ¿e w poprzednim Parlamencie
Europejskim by³a intergrupa zajmuj¹ca siê
sprawami mniejszoœci narodowych, w jej sk³ad
wchodzili przedstawiciele ró¿nych mniejszoœci na-
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(senator A. Szewiñski) peace in that part of world. Now we don’t have the
cold war but we face a new danger – a threat of
terrorism.

Mr. Chairman, could you tell us a few basic
things about creating efficient European security
and defence system policy.

And the last question is, I think that the
European Union countries don’t have one energy
policy and don’t speak with one voice when they
negotiate, for example, with Russia. And this is why
the European Union countries are divided into two
categories: those which need gas and those which
speak about values. Don’t you think that the
European Union needs both gas and values?

Thank you.

Thank you very much.
I have to admit I do not have the detailed

information on your question.
When it comes to the issue of minorities, it’s

true that this issue is quite often debated in the
European Parliament and it’s usually the
decision of the Committee for the Petitions which
petitions are then being discussed within the
committee and in the plenary. As regards the
minority debates, they usually take place in the
Committee Libre, a committee for basic freedoms,
very often they are discussed there. I know that in
the previous European Parliament there was also
the intergroup for national minorities, which was
grouping together representatives of different
national minorities. So those were the questions
discussed there. In the Commission we can issue

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo za przybycie. Jesteœmy niezwykle szczêœliwi z tego powodu.
Jaki jest pogl¹d pana ministra na ograniczenie mocy prawodawstwa unijnego przez zasadê nienaruszal-

noœci konstytucji kraju cz³onkowskiego? Myœlê tu o Polsce. Dotyczy to szczególnie przejmowania kompe-
tencji dzielonych miêdzy kraje cz³onkowskie i Uniê. I czy nale¿y uwzglêdniaæ zawarty w naszej konstytucji
priorytet wyprzedzaj¹cy, który oznacza, ¿e najpierw my musimy podj¹æ decyzjê, nasz parlament, decyzjê
nie konsultacyjn¹, ale o przekazaniu tych kompetencji dzielonych, zanim zostanie to dokonane na mocy
decyzji Unii podejmowanej w procedurze, powiedzmy, nawet uproszczonej czy zwyk³ej? Jakie jest pana
zdanie na ten temat? Jak dalece mo¿emy liczyæ na instytucjê, któr¹ Unia wprowadza? Chodzi o zmianê in-
stytucjonaln¹ w dziedzinie pieniê¿nej, ale wydaje siê, ¿e w tym kontekœcie jest ona istotna. Mianowicie de-
cyzje w tym zakresie wchodz¹ w ¿ycie dopiero po ich zatwierdzeniu przez pañstwa cz³onkowskie zgodnie
z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. To siê ³¹czy. W zwi¹zku z tym jest to problem uzale¿nienia
mocy obowi¹zuj¹cej od zatwierdzenia tego przez pañstwo cz³onkowskie zgodnie z jego wymogami konstytu-
cyjnymi. Czy ta zasada mo¿e dotyczyæ równie¿ przejmowania przez Uniê kompetencji dzielonych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Panie Komisarzu, prosimy o odpowiedzi.

Wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej
Maroš Šefèoviè:



rodowych. Tak wiêc tego typu sprawy tam omawia-
no. Je¿eli chodzi o sam¹ Komisjê Europejsk¹, to
mo¿emy prezentowaæ nasze stanowisko tylko w ra-
mach naszych kompetencji. Bardzo czêsto te zaga-
dnienia, które dotycz¹ mniejszoœci narodowych, jê-
zyków mniejszoœciowych, mieszcz¹ siê w ramach
kompetencji krajowych. Tak ¿e nie potrafiê bardziej
precyzyjnie odpowiedzieæ na pani pytanie. To mo¿e
byæ sprawa graniczna, dlatego te¿ musia³bym mieæ
wiêcej informacji dotycz¹cych tego zagadnienia.
Trzeba by o tym porozmawiaæ z moimi kolegami,
którzy siê specjalizuj¹ w tym obszarze.

A teraz relacje z Bia³orusi¹. Mogê zapewniæ
pañstwa, ¿e uczestniczy³em w kilku debatach,
podczas których sprawa Polaków na Bia³orusi by-
³a bardzo szczegó³owo omawiana.

Naturalnie, je¿eli chodzi o wspóln¹ politykê za-
graniczn¹ i bezpieczeñstwa, to jest to takie zaga-
dnienie, które wymaga jednomyœlnoœci. Bardzo
czêsto takie dyskusje s¹ bardzo skomplikowane
i wielokrotnie staramy siê znaleŸæ wspólny mia-
nownik, to, co mo¿emy tak naprawdê zrobiæ
wspólnie. Dlatego te¿ mamy ró¿nego rodzaju dy-
namikê, je¿eli chodzi o myœlenie o tym w ró¿nych
pañstwach cz³onkowskich, ale bardzo wa¿ne jest
to, ¿e w ostatecznym rozrachunku wspólne sta-
nowisko, nawet je¿eli ono nie jest perfekcyjne dla
wszystkich, bêdzie przyjête i póŸniej takie wspól-
ne stanowisko bêdzie promowane.

Mogê pañstwa zapewniæ, ¿e Polacy s¹ obywate-
lami pierwszej kategorii w Unii Europejskiej. Pol-
ska jest nies³ychanie wa¿nym krajem, macie bar-
dzo dobrych dyplomatów, macie œwietnych
przedstawicieli w Unii Europejskiej. Mogê zape-
wniæ, ¿e reprezentuj¹ wasze interesy w sposób
nies³ychanie wrêcz umiejêtny.

Je¿eli chodzi o tê dyrektywê jednolitego rynku
orazus³ug, tobardzoserdeczniedziêkujê za topyta-
nie, dlatego ¿e jest to jeden z tych przyk³adów, któ-
rymi w wiêkszoœci przypadków siê pos³ugujê. Mia-
nowicie gdybyœmy mieli tak¹ odpowiednio imple-
mentowan¹ dyrektywê us³ugow¹ we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich, to moglibyœmy ju¿ ge-
nerowaæ miliardy euro z tytu³u wzrostu wymiany
handlowej . Ale problem jest w tym, ¿e chyba osiem-
naœcie pañstw cz³onkowskich, o ile dobrze pamiê-
tam, jeszcze nie dokona³o transpozycji tej dyrekty-
wydoswojegoustawodawstwakrajowego.Wzwi¹z-
ku z tym ona jeszcze nie jest wdro¿ona, czyli w ogóle
nie funkcjonuje tak, jak powinna. I oczywiœcie Ko-
misja bêdzie musia³a bardziej zdecydowanie po-
dejœæ do wdra¿ania dyrektyw, które s¹ wspólnie uz-
godnione, ale nie s¹ przestrzegane, poniewa¿ nasza
praca nie jest tak skuteczna, jak powinna.

Je¿eli chodzi o tê Agendê Cyfrow¹, to bardzo
chcielibyœmy, ¿eby to by³ wspólny e-rynek, rynek
cyfrowy, chcielibyœmy, aby takie dzia³ania stano-
wi³y dla pañstw cz³onkowskich swojego rodzaju
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) our positions or our statements only within our
competency. And very often the issues of national
minorities, of languages are within the national
competence. So I don’t know the precise answer
to your question, because it could be also the
border case, so I would need to have more
information on this and to discuss it with
colleagues who are experts on the issue.

As regards the relationships with Belarus, I
can assure you that I attended several debates
where the issue of Poles in Belarus discussed in
great detail.

Of course, the common security and foreign
pol icy is the issue, where you need the
unanimous approach. Very often these debates
are quite complicated and very often we look for
the common denominator, what we can do
together. So you have various dynamics in the
thinking of various member states. But what is
very important – that in the end the common
position, even though not ideal for everybody, is
adopted and the common approach then is
advocated.

I can absolutely assure you that Poles are the
first category citizens in the European Union. You
are a very important country, you have very
sk i l f u l d i p l oma t s , y ou have ve r y good
representatives in the European Union, and I can
assure you that they represent your interests
with great skill.

As regards the EU single market and services
directive, thank you very much for that question,
because this is one of the examples I usually use.
I f the se rv i ces d i r ec t i v e were proper l y
implemented in all the member states, we could
already benefit each year by billions of euro in
increased trade, increased business. But the
problem is that, if I remember correctly, still 18
member states haven’t transposed this directive
into their national legislation, so it’s not in force,
it’s not actually working as it should. Therefore,
the Commission will have to take a much stronger
approach to the enforcement of the directives,
which have been commonly agreed but not
respected, because then of course our work is not
as efficient as it should be.

As regards the EU digital agenda, we would like
to see e-single market, digital market, and we
would like to see this measure as a motivating
boost for the member states to invest most in this
area, because Europe must be fully competitive
in this field as well.

I think that in the future also structural
resources coming from the EU funds would be
channelled into the priorities of the EU 2020
strategy more than it was before. So I presume
that in the next financial perspective there will be
a strong motivation for the member states to
invest in such promising areas like the EU digital
agenda. But I am sure that the EU budget alone



bodziec motywuj¹cy, aby inwestowa³y one wiêcej
w ten obszar, dlatego ¿e Europa musi byæ w pe³ni
konkurencyjna tak¿e i w tym obszarze.

Moim zdaniem, w przysz³oœci œrodki strukturalne
pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej bêd¹ bar-
dziejni¿uprzednioukierunkowywanena tepriorytety,
któres¹wstrategiiUE2020.Je¿eli chodziwiêco têko-
lejn¹ perspektywê finansow¹, to bêdzie bardzo silna
motywacja dla pañstw cz³onkowskich, aby inwesto-
waæ w tak obiecuj¹ce obszary jak na przyk³ad Agenda
Cyfrowa Unii Europejskiej. Ja jestem jednak przeko-
nany,¿ebud¿etsamejUniiEuropejskiejniewystarczy,
¿eby zaj¹æ siê tak du¿ym obszarem. Potrzebne bêd¹
tak¿e inicjatywy krajowe, inwestycje prywatne i sami
obywatele Unii Europejskiej bêd¹ musieli wykazaæ za-
interesowanie takimi mo¿liwoœciami cyfrowymi, po-
niewa¿ oni bêd¹ g³ównymi beneficjentami. I je¿eli
stworzymy takie zainteresowanie, to bêdzie to – jestem
o tym przekonany – bardzo skuteczne przedsiêwziêcie
na przysz³oœæ, bo to obywatele bêd¹ korzystali z tego
nowego wspólnego cyfrowego rynku, e-rynku.

Je¿eli chodzi o te kwestie wojskowe czy
wspó³pracê wojskow¹… No có¿, to, co teraz po-
wiem, to jest moja osobista opinia, ale bardzo istot-
ne w przysz³oœci bêdzie to, aby by³a lepsza
wspó³praca pomiêdzy Uni¹ i NATO. Nie mo¿emy
naszych ¿o³nierzy zaanga¿owaæ jednoczeœnie
w NATO i w Unii, bo to s¹ ci sami ¿o³nierze. Musimy
w zwi¹zku z tym poprawiæ komunikacjê, musimy
uporaæ siê z ró¿nego rodzaju przeszkodami, które
utrudniaj¹ odpowiedni¹ wspó³pracê na tym pozio-
mie.Bowydajemi siê, i¿nies³ychanie istotne jest to,
aby dwie jak¿e wa¿ne organizacje gra³y w jednej
dru¿ynie. Mamy przecie¿ bardzo wiele mo¿liwoœci
do zaoferowania, mamy bardzo wiele umiejêtnoœci,
którymi mo¿emy siê dzieliæ. I musimy wspó³praco-
waæ skuteczniej ni¿ do tej pory. Wydaje mi siê, ¿e ta-
kim pierwszym przyk³adem, jak pan tutaj powie-
dzia³, jest Afganistan, gdzie ¿o³nierze z Europy s³u¿¹
pod ró¿nymi flagami. Unia Europejska tak¿e jest
bardzo wyraŸnie obecna, je¿eli chodzi o pomoc te-
chniczn¹, kwestie rozwojowe i wiele innych projek-
tów. Dla wszystkich jest zupe³nie jasne, ¿e bardzo
rzadko rozwi¹zuje siê problemy wy³¹cznie przy po-
mocy si³ wojskowych. Trzeba wypracowaæ politykê
rozwojow¹, nale¿y inwestowaæ w edukacjê, w stwo-
rzenie odpowiedniej s³u¿by cywilnej danego kraju,
tak aby projekt pozytywnej transformacji takiego
pañstwa móg³ byæ skutecznie sfinalizowany.

Je¿eli chodzi o uprawnienia ustawodawcze, to
by³o bardzo dobre pytanie konstytucyjne. Oczywi-
œcie wiedz¹ pañstwo, ¿e podstawow¹ zasad¹
w prawie Unii Europejskiej jest ponadnarodowoœæ,
to, ¿e prawo europejskie jest nadrzêdne wobec pra-
wa narodowego. Je¿eli chodzi o konstytucje, jest to
bardzo delikatna kwestia i dlatego konstytucje s¹
respektowane, a ka¿de pañstwo cz³onkowskie czy-
ni z tego najwa¿niejszy argument podczas wszyst-
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) will not be enough to take care of such a big area.
We would need, of course, national incentives
and private investments, and we would need the
citizens to get interested in the digital possibilities
because they wou ld be then the ma jo r
benefactors. If we create an interest in this area,
I’m sure that this would be a very successful
exercise for the future, where the citizens would
benefit from the new e-digital single market.

When it comes to the military cooperation. This
is my private opinion. I think that it is very
important for the future to have a much better
cooperation between the EU and NATO. We
cannot commit our soldiers to the NATO and to
the EU at the same time. They are the same
s o l d i e r s . A n d w e n e e d t o i m p r o v e t h e
communication, we have to overcome the
obstacles which are hampering the appropriate
cooperation on this level. Because I think it’s very
important for our two important organizations to
play the game together. We have a lot of
possibilities to offer; a lot of different skills to
provide and we need to cooperate much better
than before. I think that the first such example is
already, as you said, in Afghanistan, where our
soldiers from Europe are serving under different
flags and where the European Union is also very
much present with technical assistance, with
development aid and with many projects. It’s very
clear that you very rarely solve the issue only
th rough mi l i t a r y f o r c e . You need a l so
development policy, you need investment in
education and in building a civil service system of
a given country, so that the project of the positive
transformation of the state could be concluded
successfully.

When it comes to the legislative powers – this is
a very good constitutional question. Of course, you
k n o w t h e b a s i c r u l e i n t h e E U l a w ,
supranationality of the European law supersedes
the power of the national law. Of course, with
constitutions it ’s very sensit ive and the
constitutions are respected and each member
state makes it as the highest argument when it
comes to legal debates: “According to our
constitution we cannot do this, we cannot do that”.

You asked, when it comes to the new project,
what could happen i f the nat ional legal
requirements must always be satisfied. Of course
it’s really up to each member state to define it.
When a minister comes to the Council where a
directive is being approved, it’s expected that he
knows his mandate, that his mandate was
properly consulted with the parliament, and if he
commits his government and his country to
respect the directive, the directive will be properly
transposed into the national legislation. You have
different systems in the member states: you have
almost obligatory mandates in Denmark and in
Finland, and there are a little bit weaker systems



kich debat prawnych, mówi¹c: zgodnie z nasz¹
konstytucj¹ nie mo¿emy zrobiæ tego czy tamtego.

Spytaliœcie pañstwo, w kontekœcie tego nowego
projektu, co siê mo¿e zdarzyæ, gdy krajowe wymogi
prawne bêd¹ musia³y byæ spe³nione. Oczywiœcie
w³aœciwie ka¿de pañstwo cz³onkowskie bêdzie to
definiowa³o indywidualnie. Kiedy minister pojawi
siê w Radzie, gdy dyrektywa bêdzie zatwierdzana,
to oczekuje siê, ¿e bêdzie wiedzia³, jaki jest jego
mandat, oraz ¿e jego mandat zosta³ odpowiednio
skonsultowany z parlamentem. Je¿eli on zobo-
wi¹zuje swój rz¹d czy swój kraj do tego, ¿eby prze-
strzegano dyrektywy, to oczekuje siê te¿, ¿e ta dy-
rektywa bêdzie odpowiednio przetransponowana
do ustawodawstwa krajowego. S¹ ró¿ne systemy
w poszczególnych pañstwach, czasami s¹ to man-
daty obligatoryjne, jak w Danii czy w Finlandii,
mamy te¿ trochê s³absze systemy w innych pañ-
stwach cz³onkowskich. Ale je¿eli chodzi o ustawo-
dawstwo Unii Europejskiej, to oczekuje siê, ¿e mi-
nistrowie, którzy przybywaj¹ na posiedzenie Rady,
maj¹ pe³ne uprawnienia do dzia³ania.

Nastêpne by³o pytanie na temat tej metody,
ewentualnoœci passarelle. To s¹ takie klauzule
pomostowe okreœlaj¹ce na przyk³ad, jak przejœæ
od g³osowania w danym obszarze na zasadzie je-
dnomyœlnoœci do kwalifikowanej wiêkszoœci. No
có¿, tutaj parlamenty narodowe maj¹ bardzo sil-
ne uprawnienia. Pañstwo jako parlament narodo-
wy mo¿ecie zdecydowaæ, ¿e do tego nie dojdzie. To
siê nie zdarzy – powiecie – bo chcielibyœmy prze-
prowadziæ rzeteln¹ dyskusjê, odpowiednie konfe-
rencje miêdzyrz¹dowe, odpowiedni proces ratyfi-
kacji. To jest ogromne uprawnienie, które maj¹
parlamenty narodowe, i jestem przekonany, ¿e
w razie potrzeby bêd¹ z niego korzystaæ.

Bardzo serdecznie dziêkujê. Stara³em siê bar-
dzo szybko odpowiadaæ na wszystkie pytania, bo
wiem, ¿e musimy spieszyæ siê na kolejne spotka-
nie. (Oklaski)

Proszê pañstwa, to koñczy nasz¹ debatê.

Teraz chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów, tak ju¿
na zakoñczenie.

W imieniu polskiego Senatu chcia³bym bardzo
serdecznie podziêkowaæ Panu za pana prezenta-
cjê, za to, ¿e by³ pan z nami, za pana wyst¹pienie
i za wszystkie odpowiedzi, których pan udzieli³ na
wszystkie nasze pytania, które dotyczy³y szeregu
ró¿nego rodzaju problemów. I myœlê, ¿e w imieniu
ca³ego Senatu mogê wyraziæ tak¹ oto opiniê, ¿e ta
debata by³a uczciwa, szczera, otwarta i interesu-
j¹ca. Serdecznie dziêkujemy, Panie Komisarzu.

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo.)
(Oklaski)

(G³os z sali: Przerwa?)
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(wiceprzewodnicz¹cy M. Šefèoviè) in other member states. But when it comes to the
EU legislation, it’s expected that when the
ministers come to the Council, they have full
powers to act.

When it comes to the question about the
possible passarelle, the bridging clauses which
make it possible to move in a given area from
unanimity voting to qualified majority voting.
Here the national parliaments have very strong
power. As a national parliament you can decide
that this is not going to happen, because we
would like to have a proper discussion, a proper
intergovernmental conference, a proper
ratification process. This is a big power that the
national parliaments have and I am sure they
would exercise it when necessary. Thank you very
much, I was trying to be very speedy, because I
know that we have another meeting. Thank you.

Just to conclude, on behalf of the Polish Senate
I would like to thank you very much for your

presentation, for your stay with us and for all your
answers to our questions that covered quite a lot
of problems. I reckon I can express the opinion on
behalf of the whole Senate that this debate was
frank, sincere, open and interesting. Thank you
very much, Mr. Commissioner.

(Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefèoviè: Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo.)
(Applause)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:



Nie ma ¿adnej przerwy, Senatorze z Krakowa,
idziemy dalej.

Proszê pañstwa, w tym momencie opuszcza
nas pan komisarz. Wed³ug planu powinien teraz
zabraæ g³os sekretarz do spraw europejskich, pan
minister Miko³aj Dowgielewicz, który by³ z nami
do godziny za dwadzieœcia dwunasta. On ucze-
stniczy w tej chwili w posiedzeniu ambasadorów,
a to jest bardzo wa¿ne spotkanie.

Chcia³bym tylko przypomnieæ to, o czym po-
wiedzia³ ju¿ pan marsza³ek Borusewicz, mianowi-
cie ¿e stanowisko rz¹du odnoœnie do tego raportu,
który przedstawi³ pan komisarz, jest w dokumen-
cie, jaki pañstwo dostali.

Zawsze jest mo¿liwoœæ zadania jakichœ dodat-
kowych pytañ panu ministrowi Dowgielewiczowi
w formie pisemnej.

W zwi¹zku z tym, jak rozumiem, mo¿emy po-
traktowaæ tê czêœæ jako za³atwion¹. I dziêkujê
bardzo za takie stanowisko.

Proszê pañstwa, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
marsza³ek Senatu skierowa³ program prac Komi-
sji Europejskiej na rok 2010 do Komisji Spraw
Unii Europejskiej. Posiedzenie komisji odby³o siê
w dniu 27 maja.

I chcia³bym prosiæ pana senatora Wittbrodta,
przewodnicz¹cego Komisji Spraw Unii Europej-
skiej, o zabranie g³osu.

Proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja muszê powiedzieæ, ¿e pewnie lepiej by by³o,

gdybym przedstawia³ to sprawozdanie komisji
w obecnoœci pana wiceprzewodnicz¹cego Komisji
Europejskiej. Ale myœlê, ¿e bardzo dobr¹ decyzjê
podj¹³ pan marsza³ek, ¿e pozwoli³ pañstwu wszy-
stkim skorzystaæ z obecnoœci pana komisarza, ¿e
mo¿na by³o nawi¹zaæ z nim bezpoœredni kontakt
i bezpoœrednio zadawaæ pytania. Bo to jest tak, ¿e
myœmy bardzo d³ugo zabiegali o to, aby w czasie
najwa¿niejszych dyskusji dotycz¹cych problema-
tyki unijnej, szczególnie o programach strategicz-
nych, rocznych, wieloletnich, by³ ktoœ, kto odpo-
wie na pytania, ktoœ z autorów. I tak¹ okazjê mie-
liœmy dzisiaj.

Zreszt¹ ja myœlê, ¿e to jest, wiecie pañstwo, nie
pierwsza taka okazja, bo po raz pierwszy my dys-
kutowaliœmy w ten sposób nad programem pracy
Komisji Europejskiej na 2009 r. Ale wtedy to by³o
z udzia³em pani komisarz Danuty Hübner, a dziœ
po raz pierwszy by³ to ktoœ z innego kraju, a wiêc
myœlê, ¿e to ma dodatkow¹ wartoœæ. Ponadto
chcia³bym tutaj podkreœliæ, ¿e nasza komisja ma
wiele ró¿nych spotkañ z przedstawicielami Komi-
sji Europejskiej. My ju¿ za czasów nowej Komisji
mieliœmy mo¿liwoœæ spotkaæ siê z pani¹ komisarz

Cecili¹ Malmström i z panem komisarzem Janu-
szem Lewandowskim. Tak ¿e to prze³o¿enie, ten
bezpoœredni kontakt, jest coraz lepszy. I nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e osobisty udzia³ komisarza w ta-
kim posiedzeniu plenarnym Senatu w sposób is-
totny przybli¿a problematykê unijn¹ nie tylko na-
szej Izbie, ale i pañstwu cz³onkowskiemu, a tym
samym przybli¿a Uniê obywatelom Rzeczypospo-
litej. A to by³o jedno z podstawowych oczekiwañ,
zanim podjêliœmy dyskusjê nad nowymi roz-
wi¹zaniami, nad traktatem lizboñskim.

Proszê pañstwa, tak jak pan marsza³ek powie-
dzia³, Komisja Spraw Unii Europejskiej zapozna³a
siê szczegó³owo i z programem pracy Komisji, i ze
stanowiskiem rz¹du. Na tym etapie, gdyœmy dys-
kutowali w dniu 27 maja, najwa¿niejsze by³o wska-
zanie tych inicjatyw i projektów legislacyjnych, któ-
re bêd¹ przedmiotem naszego szczególnego zainte-
resowania, równie¿ ze wzglêdu na przygotowanie
programowe polskiej prezydencji w drugiej po³owie
2011 r. Dlatego te¿ w swoim wyst¹pieniu sku-
pi³bym siê tylko na niektórych zagadnieniach, jakie
bêd¹ kluczowe w pracach naszej komisji.

Jednym z najwa¿niejszych obszarów zaintere-
sowañ Komisji Spraw Unii Europejskiej by³y
oczywiœcie kwestie gospodarczo-finansowe.
W obliczu przed³u¿aj¹cego siê kryzysu ekonomi-
czno-finansowego oraz narastaj¹cych problemów
w strefie euro zdominowa³y one zreszt¹ tak¿e pro-
gram prac Komisji Europejskiej na ten najbli¿szy
czas, na rok 2010.

Nasza komisja z zadowoleniem przyjê³a te¿ no-
w¹ wieloletni¹ inicjatywê strategiczn¹ Komisji
Europejskiej – jest to „Europa 2020. Strategia na
rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju
sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu”. To jest
najwa¿niejsza strategia d³ugoterminowa. I podo-
bnie jak Komisja Europejska my optujemy za
wzmocnieniem nadzoru gospodarczego, koordy-
nacj¹ oraz popraw¹ zarz¹dzania w strefie euro, za
przywróceniem równowagi finansowej publicz-
nym sektorom krajów cz³onkowskich, za zape-
wnieniem tym wszystkim sektorom gospodarki
europejskiej stabilnych i odpowiedzialnych ryn-
ków finansowych.

I wœród wielu dzia³añ uzupe³niaj¹cych, przewi-
dywanych przez komisjê, za szczególnie wa¿n¹
uwa¿amy europejsk¹ Agendê Cyfrow¹, która ma
na celu upowszechnienie dostêpu do szybkiego in-
ternetu, pan komisarz o tym mówi³, i ten europej-
ski plan na rzecz badañ naukowych i innowacji,
który ma na celu poprawê warunków prowadzenia
badañ naukowych oraz sprzyja zwiêkszaniu krea-
tywnoœci i innowacyjnoœci nauki i biznesu.

Jest te¿ program na rzecz nowych umiejêtnoœci
i zatrudnienia, prowadz¹cy do zwiêkszenia mobil-
noœci si³y roboczej, do podniesienia jej kwalifika-
cji i kompetencji zawodowych.

I jest wreszcie program „Europa efektywnie ko-
rzystaj¹ca z zasobów”, zmierzaj¹cy miêdzy inny-
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mi do dwudziestoprocentowych oszczêdnoœci
energii w budownictwie i transporcie oraz do za-
pewnienia bezpiecznych, zrównowa¿onych i kon-
kurencyjnych dostaw energii dla gospodarstw do-
mowych i przedsiêbiorstw.

Podzielamy tak¿e opiniê Komisji Europejskiej,
¿e warunkiem sine qua non pomyœlnej realizacji
tych priorytetów bêdzie odpowiednie dostosowa-
nie bud¿etu Unii Europejskiej w bie¿¹cej i w no-
wej perspektywie finansowej.

Szanowni Pañstwo, obok wiod¹cych proble-
mów finansowych i ekonomicznych, istotnym za-
gadnieniem z punktu widzenia interesów Polski
jest kszta³t wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Do
tego nawi¹zywa³y pytania i komisarz równie¿ siê
do tego ustosunkowywa³. Pod koniec 2010 r. Ko-
misja Europejska przedstawi komunikat na te-
mat kierunku reform wspólnej polityki rolnej, jej
celów, zasad i wk³adu w strategiê Europa 2020 po
2013 r., kiedy bêdzie obowi¹zywa³ nowy plan fi-
nansowy. Dokument ten przygotowuje grunt pod
jedn¹ z g³ównych inicjatyw strategicznych Komi-
sji Europejskiej – zapowiedziany na po³owê
2011 r. pakiet propozycji prawnych dotycz¹cych
kszta³tu poszczególnych instrumentów wspólnej
polityki rolnej. Tu nale¿y okreœliæ cele wspólnej
polityki rolnej w nowej rzeczywistoœci, w strategii
Europa 2020, a wiêc ustaliæ miejsce i rolê rolni-
ctwa w gospodarce. Nale¿y te¿ rozwa¿yæ, na ile
wspólna polityka rolna po 2013 r. powinna byæ in-
strumentem stosowanym jako odpowiedŸ na no-
we wyzwania, w tym o zasiêgu ponadgranicznym
i globalnym. S¹ to wyzwania zwi¹zane miêdzy in-
nymi z ochron¹ zasobów naturalnych, ze zmiana-
mi klimatycznymi, z gospodark¹ wodn¹, z ró¿no-
rodnoœci¹ biologiczn¹ oraz z energi¹ odnawialn¹.
Nale¿y jednak do³o¿yæ starañ, aby w trakcie prze-
noszenia g³ównych za³o¿eñ strategii Europa 2020
na p³aszczyznê polityki rolnej nie zahamowaæ
procesu stabilizacji europejskiego modelu rolni-
ctwa i aktywizacji obszarów wiejskich.

Istotn¹ spraw¹ dla Polski, na co zwracano
uwagê na spotkaniu naszej komisji z komisa-
rzem Januszem Lewandowskim oraz w pracach
senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest
wyrównanie wsparcia p³atnoœciami bezpoœre-
dnimi miêdzy krajami cz³onkowskimi oraz rela-
cje miêdzy pierwszym i drugim filarem wspólnej
polityki rolnej. Równie¿ po 2013 r. powinna od-
grywaæ ona kluczow¹ rolê w zapewnieniu Unii
Europejskiej bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego,
zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, równych warunków konkurencji na
jednolitym rynku rolnym, a tak¿e silnej pozycji
konkurencyjnej Unii Europejskiej na globalnym
rynku. Kolejn¹ równie wa¿n¹ z punktu widzenia
interesów Polski inicjatyw¹ zapowiedzian¹ przez
Komisjê Europejsk¹ jest przygotowanie pakietu

legislacyjnego dotycz¹cego ca³oœciowej i zasa-
dniczej reformy wspólnej polityki rybo³ówstwa,
która w obecnym kszta³cie nie zapewnia zrówno-
wa¿onego korzystania z zasobów morskich. Za-
pewnienie przysz³oœci sektorowi rybo³ówstwa
musi pozostaæ wa¿nym celem politycznym Unii
Europejskiej, ale uzale¿nione jest ono od dostê-
pu do przestrzeni morskiej i zdrowych ekosyste-
mów morskich.

Wœród wiod¹cych inicjatyw strategicznych
Komisja Europejska zapowiada komunikat
w sprawie przeciwdzia³ania zmianom klimaty-
cznym i dostosowania do nich w poszczególnych
dziedzinach polityki Unii Europejskiej, z uw-
zglêdnieniem instrumentów finansowych. Ma
to byæ wstêp do wielu dokumentów nielegisla-
cyjnych i legislacyjnych, w tym przegl¹du nie-
których aktualnych aktów prawnych. Wymieniæ
tu trzeba dwie inicjatywy strategiczne zaplano-
wane na 2010 r., to jest bia³¹ ksiêgê w sprawie
transportu oraz pakiet w sprawie infrastruktu-
ry energetycznej. W tym ostatnim przypadku
nale¿y zaznaczyæ, ¿e mechanizm solidarnoœci
ma szanse byæ skuteczny, je¿eli przes³anki pra-
wne bêd¹ wspó³gra³y z przes³ankami technicz-
nymi. Zreszt¹ dyskutowaliœmy o tym równie¿
dwa dni temu w Brukseli podczas wspólnego po-
siedzenia przedstawicieli Parlamentu Europej-
skiego i parlamentów narodowych w sprawie
przysz³oœci Europejskiej Wspólnoty Energety-
cznej w XXI w.

Dalej. W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie traktatu
lizboñskiego zakres zagadnieñ, którymi zajmuje
siê Komisja Spraw Unii Europejskiej, powiêkszy³
siê o obszar wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawied-
liwoœci. Kluczowe znaczenie bêdzie tu mia³a pro-
pozycja Komisji Europejskiej dotycz¹ca realizacji
programu sztokholmskiego – on by³ tutaj wymie-
niany – który zosta³ przyjêty przez Radê Europej-
sk¹ w grudniu 2009 r. Nasza komisja zwróci
szczególn¹ uwagê na zaproponowane przez Komi-
sjê Europejsk¹ kompleksowe uregulowanie kwe-
stii przekraczania zewnêtrznych granic Unii i le-
galnej oraz nielegalnej imigracji z pañstw trzecich
oraz zatrudniania osób z pañstw trzecich. Szcze-
gólnym zainteresowaniem objête zostan¹ projek-
ty aktów prawnych harmonizuj¹cych prawo kar-
ne i procedurê karn¹. Planujemy je rozpatrywaæ
z udzia³em Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.
Teraz, w zwi¹zku z nowo przyjêtymi mechanizma-
mi dzia³ania naszej Izby, ma miejsce silne
wspó³dzia³anie z komisjami bran¿owymi i to jest
niezwykle wa¿ne.

Zarówno nasz¹ komisjê, jak i ca³¹ Izbê szcze-
gólnie interesuj¹ rozporz¹dzenia w sprawie Euro-
polu oraz Eurojustu, gdzie, zgodnie z art. 88 i 85
traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ko-
misja Europejska powinna okreœliæ uprawnienia
parlamentów narodowych pañstw cz³onkowskich
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do kontrolowania dzia³añ Europolu oraz oceny
dzia³añ Eurojustu.

I wreszcie wymiar spo³eczny. Tutaj Komisja
Spraw Unii Europejskiej zwróci szczególn¹ uwagê
na spo³eczny wymiar prac Komisji Europejskiej,
gdy¿ jednym z czterech najwa¿niejszych zadañ,
które Komisja Europejska zamierza wykonaæ
w 2010 r. i w latach nastêpnych, jest opracowanie
programu stawiaj¹cego obywateli w centrum po-
lityki europejskiej. W tym celu Komisja Europej-
ska chce podj¹æ wiele inicjatyw, licz¹c siê ze zja-
wiskami, z którymi obecnie mamy do czynienia,
czyli z wysokim bezrobociem, zw³aszcza wœród
m³odzie¿y, ze starzeniem siê spo³eczeñstwa –
o tym mówiliœmy – z ubóstwem, z ró¿nicami w po-
ziomie rozwoju spo³ecznego i gospodarczego pañ-
stw cz³onkowskich i poszczególnych regionów.
Mówi³ o tym te¿ pan komisarz.

Nowa unijna strategia na lata 2010–2020, na
której oparty jest program prac Komisji Europej-
skiej na 2010 r., wytycza Europie ambitne cele.
Walka z wykluczeniem spo³ecznym i rozwój go-
spodarki opartej na wiedzy to dwa z trzech prio-
rytetów tej strategii. Europejski program walki
z ubóstwem zmierza do tego, aby korzyœci p³y-
n¹ce ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
by³y szeroko dostêpne, a osoby ubogie mog³y ak-
tywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczeñstwa. Pro-
gram jest konsekwencj¹ og³oszenia roku 2010
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Spo³ecznym. Ma na celu zwrócenie wiê-
kszej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubó-
stwa w Europie.

W przysz³ym tygodniu trzy po³¹czone komisje
senackie – Komisja Spraw Unii Europejskiej, Ko-
misja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych – odbêd¹ debatê
z udzia³em wicepremiera i ministra gospodarki
Waldemara Pawlaka w sprawie strategii Euro-
pa 2020, bo to jest chyba najwa¿niejszy strategi-
czny dokument.

Nasza komisja planuje równie¿ zorganizowa-
nie specjalnego posiedzenia poœwiêconego pro-
blemowi ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego. Ma
to pomóc miêdzy innymi w wypracowaniu takie-
go sposobu mierzenia skali tego zjawiska, aby
uwzglêdniæ ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi
pañstwami.

Pragniemy zwróciæ te¿ szczególn¹ uwagê na
propozycje Komisji Europejskiej dotycz¹ce
zmian zarówno w dyrektywie o czasie pracy, jak
i dyrektywie o delegowaniu pracowników. Kwe-
stie te by³y ju¿ przedmiotem d³ugich, zakoñczo-
nych niepowodzeniem negocjacji. Proponowane
zmiany ograniczaj¹ bowiem swobodê poszczegól-
nych stron stosunku pracy. W¹tpliwoœci budzi
równie¿ projekt aktu prawnego dotycz¹cy delego-
wania pracowników œwiadcz¹cych us³ugi. Wa¿-

niejsze, naszym zdaniem, by³oby lepsze wdra¿a-
nie ju¿ istniej¹cych rozwi¹zañ i pog³êbianie
wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
w tej dziedzinie.

Na koniec chcia³bym wyraziæ nadziejê, i myœlê,
i¿ to siê ju¿ dzieje, ¿e przedstawiane przez Komisjê
Europejsk¹ inicjatywy i proponowane rozwi¹za-
nia szczegó³owe – bo na razie mówimy ogólnie,
a potem bêdziemy rozpatrywali szczegó³owe pro-
pozycje – bêd¹ dyskutowane z udzia³em parla-
mentów narodowych, zgodnie zreszt¹ z zapisami
traktatu lizboñskiego, a ich g³os, czyli g³os parla-
mentów narodowych, stanowiæ bêdzie istotny
wk³ad w europejsk¹ debatê oraz w przyjmowane
rozwi¹zania koñcowe. Czyli nie tylko chcielibyœ-
my przekazywaæ swoje uwagi, ale równie¿ chcieli-
byœmy widzieæ, ¿e uzgodnione na szczeblu euro-
pejskim rozwi¹zania znalaz³y praktyczne zasto-
sowanie.

Proszê pañstwa, zasadnicz¹ jednak kwesti¹
jest sprawa skutecznoœci realizacji nie tylko pro-
gramu prac Komisji Europejskiej na 2010 r., ale
przede wszystkim wieloletniego programu strate-
gicznego Europa 2020. Jeœli chodzi o skutecznoœæ
naszego dzia³ania w Unii Europejskiej, to miewa-
my z tym du¿e problemy. To zreszt¹ te¿ pojawia³o
siê tutaj w pytaniach. Wystarczy wspomnieæ fias-
ko Strategii Lizboñskiej czy nieskutecznoœæ fun-
kcjonowania Paktu Stabilnoœci i Rozwoju. My
mamy pewne regulacje, ale one nie spe³ni³y na-
szych oczekiwañ. I wobec tego istotne jest to, jakie
mechanizmy zostan¹ uruchomione, aby nowe
projekty zadzia³a³y skutecznie. Metoda otwartej
koordynacji, niestety, zawiod³a. Pan komisarz
mówi³ o tym, jakie mechanizmy i instrumenty bê-
d¹ wprowadzone w zakresie finansów, ale jak to
bêdzie wygl¹da³o w innych obszarach?

My uwa¿amy, ¿e osi¹gniêcie ambitnych celów
bêdz ie mo¿ l iwe jedyn ie dz iêk i pe ³nemu
wspó³dzia³aniu instytucji unijnych oraz du¿ej de-
terminacji i konsekwencji pañstw cz³onkowskich.
To musi byæ wspólne dzia³anie. Trzeba zatem od-
powiedzieæ sobie na pytanie, jak w wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu zmobilizowaæ pañstwa cz³on-
kowskie do wziêcia pe³nej odpowiedzialnoœci za
realizacjê przyjêtych na siebie zobowi¹zañ. Byæ
mo¿e ta nowa, bardziej realistyczna metoda do-
chodzenia do wzajemnie przyjmowanych zobo-
wi¹zañ stanie siê równie¿ bardziej realistyczna,
jeœli chodzi o wykonanie.

Proszê pañstwa, na koniec powiem, ¿e nawet
najlepsza wizja i najlepsze regulacje to za ma³o,
¿eby osi¹gn¹æ sukces. Jest wiêc potrzebny nie tyl-
ko, tak jak to jest w nazwie programu prac Komisji
na rok 2010 „Czas na dzia³anie”… Przede wszyst-
kim potrzebna jest silna i konsekwentna wola ta-
kiego dzia³ania. Bez woli nawet najlepsze regula-
cje niczego nie zmieni¹. Byliœmy tego œwiadkami
w przesz³oœci i myœlê, ¿e powinniœmy z tego wy-
ci¹gn¹æ w³aœciwe wnioski. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytania.)
Nie, nie. Proszê pañstwa, wed³ug scenariusza,

który mam, pytania by³y tylko do komisarza. Tym
razem pan senator nie bêdzie wys³uchiwa³ pytañ
i nie bêdzie udziela³ na nie odpowiedzi.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Szkoda.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Aha, to by³o wy-
st¹pienie w dyskusji.)

(G³os z sali: To nie by³o sprawozdanie.)
To nie by³o sprawozdanie komisji. To by³a pew-

na opinia, to by³o wyst¹pienie, takie pierwsze wy-
st¹pienie w dyskusji.

I teraz otwieram dyskusjê.
Tak przynajmniej tu jest napisane, a staram siê

opieraæ na scenariuszu. I jest ju¿ nawet zapisany
pierwszy dyskutant. To jest pan senator Wach.
Je¿eli ktoœ chce w³¹czyæ jakieœ pytania do dysku-
sji, to proszê bardzo, ale pan senator Wittbrodt
bêdzie móg³ siê do nich ustosunkowaæ jako dys-
kutant.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Czy
jest ktoœ na liœcie…)

Nie, nie ma. Mo¿emy zapisaæ pani¹ senator.
Proszê bardzo, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Marsza³ku, proszê wybaczyæ, ale zacznê

od pytania do pana. Czy ta dalsza czêœæ debaty,
która siê toczy w ramach punktu dwunastego…
Czy to bêdzie przekazane komisarzowi, panu wi-
ceprzewodnicz¹cemu i Komisji Europejskiej, czy
te¿ to jest wy³¹cznie nasza wewnêtrzna debata?
Pytam, poniewa¿ to, co chcê powiedzieæ, trochê od
tego zale¿y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, myœlê, ¿e zrobimy wszystko,
aby to zosta³o przekazane. Przecie¿ w³aœnie o to
chodzi. To jest debata, która jest pok³osiem odpo-
wiedzi udzielonych na nasze pytania, w zwi¹zku
z tym to jest integralna czêœæ tego punktu. S¹dzê,
i¿ zrobimy wszystko, ¿eby to w odpowiedniej for-
mie dotar³o do Komisji Europejskiej.

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê uprzejmie, bêdê stara³ siê bardzo kró-

tko...
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przeka¿emy

to, oczywiœcie.)
Bêdê stara³ siê w telegraficznym skrócie przed-

stawiæ to, o co mi chodzi.

Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ pa-
nu komisarzowi za obecnoœæ u nas, za to wprowa-
dzenie w jêzyku polskim, za wyra¿enie kondolen-
cji i sympatii do nas. Chcia³bym panu komisarzo-
wi powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie to by³a dla nas bar-
dzo powa¿na sprawa. Senat poœwiêci³ ca³e wtor-
kowe popo³udnie i wieczór i d³ugo debatowa³ na
temat postêpów w œledztwie oraz przyczyn tego
wypadku. Prze¿ywamy to bardzo. Za dziesiêæ dni
bêd¹ wybory prezydenckie, które s¹ tego pok³o-
siem. Tak ¿e przyjmujemy kondolencje i dziêkuje-
my za ¿yczliwoœæ Europy, tym bardziej ¿e to by³a
dla nas ciê¿ka sprawa.

Pan komisarz skoncentrowa³ siê g³ównie na
sprawach ekonomicznych. Bardzo piêknie, i¿ za-
uwa¿y³, ¿e jest wzrost gospodarczy, ¿e w zesz³ym
roku byliœmy jedynym krajem, który… W I kwar-
tale dalej by³ wzrost, trzyprocentowy, niemniej je-
dnak mamy swoje problemy. Na przyk³ad pro-
blem zwi¹zany z redukcj¹ i likwidacj¹ d³ugu pub-
licznego w Polsce jest powa¿nym problemem, bo
my siê opieramy… Lekko przekroczyliœmy granicê
50%, je¿eli chodzi o d³ug publiczny. I to jest dla
nas problem.

Kolejny problem, o którym tu by³a mowa – to
pojawi³o siê w wyst¹pieniu i tego równie¿ dotyczy-
³y pytania z sali – to wprowadzenie euro. To jest
powa¿ny problem równie¿ dla nas, w Polsce. Nie
chodzi tylko o to, ¿e jesteœmy do tego zobowi¹zani,
ale o to, ¿e bardzo chcemy byæ w strefie euro. Ma-
my jednak pewne w¹tpliwoœci. Nasze wzglêdnie
przyzwoite wychodzenie z kryzysu i przejœcie tego
kryzysu ekonomicznego w znacznej czêœci przypi-
suje siê temu, ¿e mieliœmy odrêbn¹ walutê, a tak-
¿e stosunkowo du¿ej elastycznoœci, jeœli chodzi
o eksport. Tak wiêc to w³aœnie spowodowa³o na-
sze pewne zastanowienie. Jednak gdybyœmy ju¿
mieli euro, to by³oby to ju¿ za nami. Chodzi o to, ¿e
na przyk³ad – ja to wyraŸnie odczuwam i myœlê, ¿e
równie¿ wielu Polaków – rzadziej jeŸdzimy na S³o-
wacjê, do kraju rodzinnego pana komisarza, pana
przewodnicz¹cego, w³aœnie ze wzglêdu na tê ró¿-
nicê walutow¹, która stanowi pewn¹ barierê.
A przecie¿ my tak bardzo korzystaliœmy… tak in-
tensywnie jeŸdziliœmy na S³owacjê w celach tury-
stycznych, w celach rekreacyjnych.

Jest jeszcze powa¿niejsza sprawa, jeœli chodzi
o euro. Dyskutowaliœmy wiele o Europie dwóch
prêdkoœci. I czy chcemy, czy nie, wystêpuje to dla-
tego, ¿e niektóre kraje nale¿¹ do strefy euro, a nie-
które nie. To w naturalny sposób dzieli kraje i ten
podzia³ bêdzie postêpowa³. W zwi¹zku z tym, po-
mimo pewnych w¹tpliwoœci, powinniœmy w spo-
sób intensywny zmierzaæ do strefy euro. Ze wzglê-
du na ochronê euro i zagro¿enia, które wyst¹pi³y
w ostatnim pó³roczu, Unia Europejska, je¿eli cho-
dzi o nadzór, legislacjê i kroki dotycz¹ce ekono-
mii, bêdzie znacznie bardziej dba³a o kraje, które
s¹ w strefie euro. I dlatego w naszym interesie, po-
mimo pewnych w¹tpliwoœci, le¿y zmierzanie do
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strefy euro. Chodzi o to, aby nie pozostawaæ poza
krêgiem krajów, które siê szybko i dobrze rozwija-
j¹, i którym siê trochê pomaga, jeœli chodzi o takie
bardzo trudne kroki jak na przyk³ad likwidacja
deficytu bud¿etowego. Pozostawieni sobie samym
– a bardzo czêsto mamy wybory – bêdziemy mieli
powa¿ne k³opoty, jeœli chodzi o istotne kroki doty-
cz¹ce likwidacji zad³u¿enia publicznego.

By³a tu równie¿ mowa o innowacyjnoœci. To ju¿
jest sprawa dotycz¹ca programu, sprawa bardzo
powa¿na. Ja jestem cz³onkiem parlamentarnego
zespo³u do spraw innowacyjnoœci, którego szefem
jest pan profesor KaŸmierczak. Na przyk³ad wczo-
raj w ramach spotkania tego zespo³u spotkaliœmy
siê z panem Janem Krzysztofem Bieleckim… Ale
to jest za ma³o. To jest nasz s³aby punkt i musimy
to prze³amaæ. Podczas wyst¹pienia wiele siê mó-
wi³o na ten temat. Równie¿ z punktu widzenia
nadchodz¹cej prezydencji Polski powinniœmy
zwróciæ na to uwagê i od razu przygotowaæ siê do
tego, ¿e kraj przewodnicz¹cy Unii zwyczajowo or-
ganizuje konferencje przewodnicz¹cych komisji
z ró¿nych parlamentów, tych, którzy prowadz¹
komisje nauki, komisje postêpu. Tak by³o w przy-
padku Francji, tak by³o teraz, w przypadku Hi-
szpanii. Powinniœmy siê do tego dobrze przygoto-
waæ, bo to u nas jest tematyka w³aœciwie margi-
nalna, traktowana, niestety, jedynie w sposób, ¿e
tak powiem, werbalny. Myœlê, ¿e ostatni pakiet
dotycz¹cy nauki ma szansê trochê to prze³amaæ.
Ale to jest niestety nasz s³aby punkt. W czasie na-
szej prezydencji musimy na to zwróciæ uwagê.

Na koniec powiem o polityce rolnej. Jest to nasz
powa¿ny problem. Uwa¿am, ¿e wielk¹ zdobycz¹
jest to, ¿e polska wieœ dosta³a pieni¹dze. To po-
zwoli³o ludnoœci wiejskiej, rolnikom, odetchn¹æ
I nie chodzi³o tylko o zwiêkszenie dochodów, ale
o uzyskanie pewnego oddechu, pewnej perspek-
tywy inwestycyjnej. Dla najs³abszych te pieni¹dze
stanowi³y pierwsze, ¿e tak powiem, luŸniejsze pie-
ni¹dze, jakie w ogóle mieli. I dlatego myœlê, ¿e o to
powinniœmy walczyæ. Ale musimy walczyæ m¹d-
rze. Zreszt¹ jest komisarz, który siê zajmuje spra-
wami bud¿etowymi i przygotowuje kolejn¹ per-
spektywê oraz debaty, dyskusje zwi¹zane z t¹ per-
spektyw¹. Problem jest nastêpuj¹cy. Kraje, które
s¹ g³ównymi dostarczycielami pieniêdzy, czyli
p³atnikami netto, generalnie, z wyj¹tkiem Fran-
cji, s¹ temu przeciwne. Uwa¿aj¹, ¿e poprzez te
p³atnoœci konserwujemy w³aœciwie tak¹ staroda-
wn¹ strukturê . Trzeba by zwracaæ intensywnie
uwagê na to, ¿e w pewnym sensie nasza wieœ by³a
cywilizacyjnie opóŸniona – podobnie jak w ogóle
w tej grupie krajów – i dopiero te pieni¹dze pozwa-
laj¹ siê wydŸwign¹æ. Stanowi¹ one istotny sk³a-
dnik, który wp³ywa na wzrost konkurencyjnoœci
Unii teraz i w najbli¿szej przysz³oœci. Te ró¿nice
cywilizacyjne by³y bardzo du¿e, a u nas wyraŸnie

widaæ, ¿e pieni¹dze, ¿e p³atnoœci bezpoœrednie dla
rolników mia³y na wsi bardzo istotny wp³yw
w sensie cywilizacyjnym, rolnicy mog¹ bowiem te-
raz w wiêkszym stopniu korzystaæ z kultury, wy-
sy³aæ dzieci na studia itd., itd.

Tyle w telegraficznym skrócie. Uwa¿am, ¿e s¹
to bardzo wa¿ne debaty. Jest to te¿ pewien sym-
ptom Lizbony – dzisiejsza debata oraz obecnoœæ
komisarza tutaj. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pani senator Arciszewska-Mie-

lewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie bêdê mia³a tak d³ugiej wypowiedzi jak mój

poprzednik. Chcia³abym jednak, poniewa¿ nie
mo¿na zadawaæ pytañ panu senatorowi, nadaæ
swojej wypowiedzi formê pytañ.

Pan wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europej-
skiej chêtnie odpowie pisemnie na moje pytania
po zapoznaniu siê z materia³em i po powrocie do
Parlamentu Europejskiego, niemniej jednak
wspomnia³, ¿e nie jest tutaj kompetentny, ¿eby
odpowiadaæ na pewne pytania. Czy ja mam rozu-
mieæ, ¿e komisja europejska polskiego parla-
mentu w ogóle nie bêdzie siê zajmowa³a, wraz
z Komisj¹ Spraw Zagranicznych czy spo³eczn¹,
tymi sprawami, które dotycz¹ polskich obywateli
w innych krajach? Pan senator przedstawi³ bar-
dzo du¿y katalog problemów, w³aœciwie taki
ksi¹¿kowy, który mo¿na przepisaæ, bardzo szero-
ki, na wysokim poziomie ogólnoœci; oczywiœcie
by³a tylko mo¿liwoœæ jego przedstawienia. Mam
jednak pytanie, czy te kwestie, o które pyta³am
pana wiceprzewodnicz¹cego Komisji Europej-
skiej, bêd¹ przez Komisjê Europejsk¹ podejmo-
wane i w którym segmencie, dlatego ¿e Polacy,
polscy obywatele, funkcjonuj¹ w krajach Unii
Europejskiej i mieszkaj¹c, pracuj¹c, ¿yj¹c w in-
nych krajach, maj¹ tam wiele problemów. Nie za-
uwa¿y³am, by wskazano tutaj pewien aspekt te-
go tematu, by zwrócono uwagê na to, ¿e powin-
niœmy im pomagaæ w³aœnie poprzez dyskusjê na
forum Parlamentu Europejskiego, poprzez komi-
sjê petycji czy wnioski wp³ywaj¹ce do trybuna³u,
bo chodzi o bardzo powa¿n¹ kwestiê problemów
naszych obywateli funkcjonuj¹cych w innych
krajach. Mam wiêc pytanie, jak to siê bêdzie mia-
³o do definiowania konkretnych problemów i za-
jmowania siê sprawami naszych obywateli, któ-
rzy zwracaj¹ siê i do rz¹du polskiego, dok³adnie
do premiera, i do swoich przedstawicieli w Parla-
mencie Europejskim. Niestety, czêsto nic z tego
nie wynika.
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I jeszcze jedna kwestia. Pan senator mówi³ o pro-
gramie dotycz¹cym rybo³ówstwa. Ja siê obawiam,
¿e wobec podjêcia przez pana ministra Plockego de-
cyzji co do zmian okreœlanych przez rybaków pry-
watyzacj¹ Ba³tyku i handlu kwotami po³owowymi
za chwilê w ogóle nie bêdziemy mieli o czym rozma-
wiaæ. Bo najpierw nastawialiœmy siê na z³omowa-
nie, teraz bêdzie skup kwot po³owowych przez du¿e
firmy i wpadanie rybaków w pu³apkê z przyczyn
ekonomicznych, tak jak to siê zdarzy³o w Danii;
o tym problemie mówi siê w Unii Europejskiej. Jes-
tem wiêc ciekawa przysz³oœci i tego, jakie warunki
bêd¹ stawiane przez Polskê, przy takim podejœciu,
o którym mówi³ tu bardzo ³adnie przedstawiciel Ko-
misji Europejskiej, odpowiadaj¹c panu senatorowi
Andrzejewskiemu na pytanie dotycz¹ce decyzji
pierwotnych, wed³ug polskiej konstytucji w parla-
mencie polskim. Jak to bêdzie wygl¹da³o w rzeczy-
wistoœci, skoro wiem, ¿e szykujecie pañstwo jako
koalicja rz¹dz¹ca drugie czytanie w parlamencie
i w³aœciwie wszystkie decyzje, które mia³yby byæ
przeniesione na forum Polski, by³yby tylko opinio-
wane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w Komisji Euro-
pejskiej? Dla mnie to w ogóle jakaœ niewyobra¿alna
sytuacja. W zwi¹zku z tym jeszcze raz sygnalizujê,
¿e nie chodzi tylko o takie ogólne przepisanie – cza-
sem mo¿na odnieœæ takie wra¿enie – spisu treœci,
ale o zwrócenie uwagi na nasze problemy, na pro-
blemy naszych obywateli i pokazanie naszego, pol-
skiego punktu widzenia podczas wypracowywania
stanowiskaUniiEuropejskiej. Jakpowiadam,mnie
interesuje w³aœnie pogl¹d naszej strony, a nie roz-
mywanie tego w takich ogólnych stwierdzeniach, ¿e
wszystkim zale¿y, ¿e wszyscy musz¹ mieæ dobr¹
wolê. Bo widzimy, jak w Europie wygl¹da solidar-
noœæ, o której siê tyle mówi, ta pomocniczoœæ, i jak
siê dzieli Europê na kraje wielkie i ma³e, na star¹
i now¹, Ba³tyk jest podzielony na wschodni i zacho-
dni; s¹ te¿ ró¿ne podzia³y historyczne, które wywo-
³uj¹ konflikty. Potem to siê, niestety, przenosi na
pewne zapisy i obsadê stanowisk. Zg³aszam te swo-
je w¹tpliwoœci, mimo ¿e s³yszeliœmy zapewnienia
przemawiaj¹cego tutaj przed chwil¹ wiceprzewo-
dnicz¹cego Komisji Europejskiej, ¿e mamy spraw-
nych polityków i urzêdników w Parlamencie Euro-
pejskim. Chcia³abym, ¿ebyœmy jednak nie wstydzi-
li siê dzia³aæ, a czasami nawet, ¿e tak powiem, wy-
s³ugiwali siê parlamentarzystami czy politykami
z innych pañstw, którzy maj¹ odwagê o czymœ po-
wiedzieæ i zadawaæ k³opotliwe pytania w interesie
dobrze pojêtego wspólnego interesu Unii Europej-
skiej. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê pana senatora Bisztygê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Profesorze! Panie Marsza³ku! Wysoki Se-
nacie!

Jestem pod wra¿eniem wyst¹pieñ pana wice-
przewodnicz¹cego, a tak¿e pana profesora, pana
przewodnicz¹cego, pana ministra Wittbrodta,
a tak¿e ca³ej debaty. Ja nie jestem cz³onkiem ko-
misji, która siê zajmuje problematyk¹, o której
dzisiaj mówimy, za to nale¿ê do komisji gospodar-
ki. Gospodarka jest codziennie w moim krêgu za-
interesowañ. Bardzo siê cieszê, ¿e bêdzie wspólne
posiedzenie z udzia³em pana prezydenta. Chwa³a
za to panom przewodnicz¹cym komisji.

Myœlê, ¿e pomimo zachowania du¿ego stopnia
ogólnoœci wiele kwestii szczegó³owych zosta³o po-
ruszonych. Kwestia bezpieczeñstwa energetycz-
nego, tego os³awionego gazoci¹gu Nabucco, a tak-
¿e ruroci¹gów w jedn¹ stronê, jest niezwykle wa¿-
na i ona nie mo¿e schodziæ z krêgu naszej uwagi.

Pad³o z ust pana Maroša Šefèovièa stwierdzenie,
¿e bêd¹ kontrolowane bud¿ety poszczególnych
krajów. Pytanie, czy to nie bêdzie nadmierna inge-
rencja. I czy potrafimy kontrolowaæ te bud¿ety,
czy potrafimy mierzyæ wszystkie bud¿ety jedna-
kow¹ miar¹, skoro w koñcu nastêpnej sekwencji
pan wiceprzewodnicz¹cy mówi³, ¿e jest du¿y k³o-
pot ze wspólnymi parametrami, je¿eli chodzi o ra-
chunkowoœæ, ze standardami rachunkowoœci?
Tutaj odczuwam pewien lêk. Nie wiem, czy to po-
trafimy i jaka bêdzie rola parlamentów europej-
skich, czy ich dzia³alnoœæ bêdzie tak samo dyna-
miczna.

Powiedzmy – bardzo wa¿ne stwierdzenie – ¿e
by³a upad³oœæ banku. Proszê sobie teraz wyobra-
ziæ, jakie by³yby konsekwencje, gdyby by³a upad-
³oœæ danego kraju. Ja nie mia³em œwiadomoœci…
Bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawia³em, od-
biera³o pomoc dla Grecji jako pewnego rodzaju
darowiznê. I dobrze, ¿e na tej sali pad³o stwierdze-
nie, ¿e to nie jest dotacja i darowizna, tylko wyso-
ko oprocentowana po¿yczka, któr¹ oni bêd¹ mu-
sieli oddaæ. A zatem pewien program oszczêdno-
œciowy bêdzie musia³ zostaæ wdro¿ony.

Jeszcze jedna bardzo wa¿na sekwencja, na któ-
r¹ zwróci³em uwagê. Mianowicie chodzi o eduka-
cjê i przysz³oœæ naszego kraju. Podzielam zdanie,
¿e ona jest po stronie m³odych ludzi, ale my po-
winniœmy im stworzyæ warunki. Je¿eli 50%
Polaków uczy siê – jest to znakomity wskaŸnik,
prawie dorównuj¹cy wskaŸnikom Japonii – to
trzeba siê z tego cieszyæ.

(Senator Józef Bergier: Studiuje.)
Studiuje. Bardzo wa¿ne jest, ¿eby jak najwiêcej

ludzi koñczy³o studia. WskaŸnik nie musi byæ taki
jak w Zwi¹zku Radzieckim, 99,9%, ale powinien
byæ ponad przeciêtn¹.

I teraz bardzo wa¿ne stwierdzenie, które pad³o.
Otó¿ oszczêdzajmy, róbmy ciêcia w bud¿ecie, ale
niech siê to nie odbywa kosztem edukacji. To po-
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wiedzia³ dzisiaj tutaj, na tej sali, pan wiceprzewo-
dnicz¹cy. I na to trzeba zwróciæ uwagê.

Koñczê pytaniem postawionym przez pana mi-
nistra Wittbrodta: jak zmobilizowaæ pañstwa
cz³onkowskie do wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ,
czy bêdzie wola realizacji tych zobowi¹zañ i tej
wspólnej strategii? Te problemy, te kwestie musi-
my ca³y czas mieæ z ty³u g³owy, to nad nimi ca³y
czas musimy pracowaæ. Dziêkujê za uwagê. (Ok-
laski)

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku, cztery minuty.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Start.)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Wach by³ uprzejmy podkreœliæ tutaj

wyj¹tkowoœæ naszej dzisiejszej debaty. Rzeczywiœcie
tak jest. Pamiêtam poprzednie debaty. Wtedy ¿ycze-
niem by³o, ¿eby to siê odbywa³o w przytomnoœci
tych, którzy tworzyli projekt. Dzisiaj mieliœmy okaz-
jê… Niew¹tpliwie to jest warte uznania.

W zwi¹zku z pytaniami, które zada³em panu wi-
ceprzewodnicz¹cemu, chcia³bym raz jeszcze z tej
trybuny podkreœliæ i przywo³aæ w pañstwa œwiado-
moœci fakt, ¿e ambitny projekt, który nazywa siê
Unia Europejska, obecnie jest w najwiêkszym kry-
zysie od momentu powstania, od traktatów rzym-
skich. Dzieje siê to z tego powodu, ¿e najambitniej-
szy projekt integracyjny stworzony przez Uniê,
czyli strefa euro, znalaz³ siê w œmiertelnym zagro-
¿eniu. Jesteœmy na rozdro¿u. Dlatego powiedzia-
³em… Moim zdaniem, to jest widoczne. Komisja
Europejska dosyæ dobrze dzia³a³a w przypadku
kryzysu wywo³anego w Stanach Zjednoczonych.
Wtedy rzeczywiœcie sp³ywa³y inicjatywy legislacyj-
ne itd., itd. Jednak w sytuacji zagro¿enia we w³as-
nym œrodowisku, niestety, dzia³a bardzo wolno.
Dlatego potrzebne by³y ekstraordynaryjne dzia³a-
nia wspomnianych przeze mnie najwiêkszych…
Niestety to oni maj¹ w sytuacji dramatycznego za-
gro¿enia… Je¿eli kanclerz Merkel mówi, ¿e trzeba
utrzymaæ eurozony, to oczywiœcie zrobi wszystko,
¿eby tak siê sta³o, i bêdzie podejmowa³a kroki, któ-
re bêd¹ nie do koñca zgodne z dotychczasowymi
procedurami i sposobami dzia³ania. Zobaczymy,
czy siê sprawdzimy. Powiem tak: Unia zosta³a
stworzona na dwóch zasadach, zasadzie solidar-
noœci i zasadzie pomocniczoœci. Potrzebna jest je-
szcze jedna zasada, zasada odpowiedzialnoœci. Je-
¿eli zasada odpowiedzialnoœci równie¿ stanie siê
fundamentem tego projektu, to oczywiœcie bêdzie
mia³ on szansê dalej istnieæ. Jeœli zaœ jej nie bêdzie

i my nie bêdziemy w stanie wykrzesaæ z siebie obo-
wi¹zku bycia odpowiedzialnym cz³onkiem Unii
Europejskiej, to, Szanowni Pañstwo, ja to niestety
bardzo czarno widzê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wittbrodt, proszê bardzo.
(Senator Jan Wyrowiñski: Janusz, trzy minuty.)
(Senator Janusz Rachoñ: Nawet mniej.)
Tak jest, trzy minuty by³y, potwierdzam.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja bym nie zabra³ g³osu, gdyby nie pytanie, które

zosta³o zadane, i nazwisko, które zosta³o wymienio-
ne. Odpowiedzia³bym tak: rozmawialiœmy wczeœ-
niej z panem komisarzem u pana marsza³ka i on
opowiada³ o wczorajszej wizycie w Brukseli z³o¿onej
przez wielu cz³onków polskiego rz¹du. By³a dysku-
sja na temat polskiej prezydencji. On powiedzia³, ¿e
wiele osób, ca³a Komisja by³a pod wra¿eniem, jeœli
chodzi o to, jak rz¹d, Polska przygotowuje siê do te-
go. Robi to z du¿ym wyprzedzeniem. Mówi³ te¿, ¿e
w odniesieniu do innych pañstw wyraŸnie jest to na
plus i ¿e zosta³o to bardzo dobrze odebrane. W pro-
gramie, o którym siê mówi – pyta³ te¿ o to pan sena-
tor Wach – s¹ przewidziane ró¿nego rodzaju spotka-
nia,konferencje itd., awiêc tobêdziemia³omiejsce.

Pani senator Arciszewska-Mielewczyk powiedzia-
³a, ¿e to, co przedstawia³em, by³o takie ksi¹¿kowe. Ja
siê cieszê, ¿e sprawozdanie z posiedzenia Komisji
i dyskusja, jaka mia³a miejsce, s¹, ¿e tak powiem,
w formie ksi¹¿kowej, mo¿liwej do wydania. Mo¿emy
to w postaci ksi¹¿kowej przes³aæ panu komisarzowi
wraz z wypowiedziami, które by³y na tej sali.

Proszê pañstwa, zawsze by³ taki problem. Je¿e-
li mówimy o programach strategicznych, to wia-
domo, ¿e s¹ one doœæ ogólne, maj¹ ogólny charak-
ter. My zaœ w œlad za tym oczekujemy konkret-
nych rozwi¹zañ problemów, o których tutaj siê
mówi i które sygnalizujemy. Jest miejsce i czas na
artyku³owanie tego, jaki mamy stosunek, co nam
siê podoba, a co siê nie podoba i dopiero wtedy jest
to przek³adane na jêzyk konkretnej regulacji pra-
wnej. To, ¿e uda³o nam siê zaprosiæ pana komisa-
rza… Pañstwo pamiêtacie, ¿e wielokrotnie mówi-
liœmy poprzedniej pani komisarz Wallström
o tym, ¿e jest to niezbêdne. Zrobiliœmy to po to, ¿e-
by zadaæ panu komisarzowi pytania szczegó³owe.
Moim zdaniem, je¿eli s¹, ¿e tak powiem, szczegó-
³owe problemy, to trzeba tutaj o nie pytaæ. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿dy komisarz ma swoj¹
specjalnoœæ i ¿e nie na wszystkie pytania bêdzie
móg³ szczegó³owo odpowiedzieæ.

Je¿eli chodzi o rybo³ówstwo, to jest to taki sam
problem. My teraz mówimy o tym, ¿e to jest wa¿ny
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problem i ¿e w zwi¹zku z polityk¹ dotycz¹c¹ rybo-
³ówstwa trzeba znaleŸæ rozwi¹zania. Jak to siê bê-
dzie przek³ada³o… Oczywiœcie bêdziemy mówili
o tym póŸniej. Pani senator Arciszewska powie-
dzia³a, ¿e nie widzi solidarnoœci w Unii. Proszê
pañstwa, gdyby nie by³o solidarnoœci w Unii, to
nie mielibyœmy ani funduszy strukturalnych, ani
spójnoœci, ani tego, co dzisiaj widzimy dooko³a.
I do tego nie trzeba nawet zak³adaæ okularów.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana, nikt nie z³o-

¿y³ przemówienia do protoko³u.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, stwierdzam, ¿e Senat zakoñ-

czy³ debatê nad programem prac Komisji Euro-
pejskiej na rok 2010.

Chcia³bym jeszcze raz podziêkowaæ panu ko-
misarzowi Marošowi Šefèovièowi, teraz in absen-
tia, za wziêcie udzia³u w posiedzeniu Senatu i za
przedstawienie programu prac Komisji Europej-
skiej na forum Wysokiej Izby.

To powiedziawszy, og³aszam przerwê, Wysoki
Senacie, do godziny 14.00. Po niej zaczniemy g³o-
sowania.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 56
do godziny 14 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, proszê o spokój. Proszê o za-

jmowanie miejsc, poniewa¿, z tego co siê orientu-
jê, czêœæ osób bardzo siê spieszy, bo ma o konkret-
nych godzinach poci¹gi.

Wznawiam posiedzenie.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz
zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.

Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-
jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisja po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³a do niego poprawki i wnosi
o przyjêcie jednolitego projektu ustawy zawartego
w druku nr 857S.

Komisja proponuje ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Piotra Zientarskiego do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 79 senatorów,

77 popar³o…
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê!
W g³osowaniu uczestniczy³o 79 senatorów,

77 popar³o uchwa³ê, 1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 1)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o li-
cencji syndyka i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej,
ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz usta-
wy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy. Jest to
druk senacki nr 889A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma charakter doprecyzo-

wuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 79 senatorów

i 79 popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 2)
Poprawki druga, pi¹ta, siódma i jedenasta

zmierzaj¹ do precyzyjnego wskazania, jaki zakres
informacji…

(Rozmowy na sali)
Poproszê o ciszê! Proszê pañstwa, proszê o ci-

szê w tym momencie! Przepraszam bardzo, czy
mog¹ panowie przerwaæ rozmowy?

…mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu
sk³adaj¹cego zawiadomienie o zamiarze nabycia
albo objêcia akcji lub praw z akcji banku krajowe-
go, krajowego zak³adu ubezpieczeñ, towarzystwa
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funduszy inwestycyjnych lub domu maklerskie-
go, powinien byæ przez ten podmiot przedstawia-
ny Komisji Nadzoru Finansowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 81 senatorów

i 81 by³o za. (G³osowanie nr 3)
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 81 senatorów

i 81 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 4)
Poprawki czwarta, szósta, dziewi¹ta i dwuna-

sta zmierzaj¹ do zapewnienia zmienianym przepi-
som brzmienia zgodnego z zasadami redagowania
tekstów prawnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 senatorów

i 80 popar³o poprawki czwart¹, szóst¹, dziewi¹t¹
i dwunast¹.

(G³osowanie nr 5)
Poprawka pi¹ta by³a przeg³osowana ³¹cznie

z poprawk¹ drug¹, poprawka szósta – ³¹cznie
z poprawk¹ czwart¹, a poprawka siódma – ³¹cznie
z poprawk¹ drug¹.

Przechodzimy do poprawki ósmej, która ma
charakter redakcyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

80 popar³o poprawkê, 2 nie g³osowa³o. (G³osowa-
nie nr 6)

Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta usuwa zbêdne odes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wg³osowaniuuczestniczy³o82senatorów i82po-

par³o poprawkê dziesi¹t¹. (G³osowanie nr 7)
Poprawka jedenasta i dwunasta by³y przeg³o-

sowane.
Poprawka trzynasta ma zapewniæ spójnoœæ no-

weli w zakresie, w jakim zmienia ona ustawê
o nadzorze nad rynkiem finansowym, z oczeku-
j¹c¹ na wejœcie w ¿ycie nowelizacj¹ ustawy o nad-
zorze nad rynkiem finansowym, przewiduj¹c¹
zmiany w tej samej jednostce redakcyjnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 82 senatorów i 82 popar³o poprawkê

trzynast¹. (G³osowanie nr 8)
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?
Jeszcze jedna osoba. Dobrze.
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

81 popar³o uchwa³ê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 9)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go…

(G³os z sali: Jeszcze: stwierdzam, ¿e…)
Tak, przepraszam.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe, ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwesty-
cyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli
skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 885Z.

Poproszê sprawozdawcê, senatora Kleinê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych roz-

patrzy³a omawian¹ ustawê i wnosi o przyjêcie po-
prawek: trzeciej, pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej,
dziewi¹tej i dziesi¹tej.

Równoczeœnie proponujemy, aby g³osowaæ
³¹cznie nad poprawkami trzeci¹, szóst¹, ósm¹,
dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹, jako ¿e s¹ to poprawki re-
dakcyjne i doprecyzowuj¹ce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Pawe³ Klimowicz

chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Bardzo proszê o poparcie moich trzech popra-

wek – pierwszej, drugiej i czwartej.
Poprawki pierwsza i druga zmierzaj¹ do tego,

aby inspektorów i pracowników kontroli skarbo-
wej nie wyposa¿aæ w dodatkowe narzêdzia ma-
j¹ce na celu jeszcze wiêksz¹ inwigilacjê obywate-
li oraz gromadzenie danych o nich. Z kolei po-
prawka czwarta zmienia zapis, zgodnie z którym
wobec kobiet o widocznej ci¹¿y, osób o widocz-
nym kalectwie lub w podesz³ym wieku oraz osób,
których wygl¹d wskazuje na wiek poni¿ej trzyna-
stu lat, mo¿na stosowaæ si³ê fizyczn¹ wy³¹cznie
w postaci chwytów obezw³adniaj¹cych. Moja po-
prawka zmierza do tego, aby do tych osób nie sto-
sowaæ chwytów obezw³adniaj¹cych. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza skreœla dokonywane nowe-
lizacj¹ zmiany, rozszerzaj¹ce mo¿liwoœæ pozyski-
wania i wykorzystywania informacji przez organy
kontroli skarbowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, poprawka zosta³a poparta przez 14 se-
natorów, 66 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 10)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

drug¹, która ogranicza mo¿liwoœci pozyskiwania
informacji przez organy skarbowe do zakresu nie-
zbêdnego do realizacji zadañ ustawowych w miej-
sce uchwalonej przez Sejm przes³anki realizacji
celów zak³adanych ustaw¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 80 obecnych senatorów, poprawka

zosta³a poparta przez 41 senatorów, 33 g³osowa³o
przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 11)

Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawki ósma, dziewi¹ta i dziesi¹ta to po-

prawki o charakterze formalnym, w zwi¹zku

z czym bêdziemy nad nimi g³osowali ³¹cznie, o ile
nikt nie zg³osi sprzeciwu.

Poniewa¿ sprzeciwu nie widzê, poddajê te po-
prawki pod g³osowanie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jeda osoba nie g³osowa³a… No trudno.
83 obecnych senatorów. Poprawki zosta³y po-

parte przez 81 senatorów, 1 by³ przeciw, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 12)

Poprawki rzyjête.
Przechodzimy do poprawki czwartej. Poprawka

czwarta wy³¹cza mo¿liwoœæ stosowania œrodków
przymusu bezpoœredniego w stosunku do kobiet
o widocznej ci¹¿y, osób o widocznym kalectwie
lub w podesz³ym wieku oraz osób, których wygl¹d
wskazuje na wiek poni¿ej trzynastu lat.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 obecnych se-

natorów, 46 popar³o przed³o¿on¹ poprawkê,
27 by³o przeciw, 10 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 13)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która pozwa-

la na zastosowanie uproszczonej procedury na-
boru do komórek organizacyjnych wywiadu skar-
bowego w przypadku funkcjonariuszy lub by³ych
funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, 81 senatorów popar³o poprawkê,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)

Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma poszerza zakres spraw

przekazywanych do uregulowania w rozpo-
rz¹dzeniu dotycz¹cym wysokoœci dodatku kon-
trolerskiego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, 81 popar³o poprawkê, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 15)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad ósm¹, dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹ ju¿ teraz nie

g³osujemy, wobec tego mo¿emy przyst¹piæ do g³o-
sowania nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-
natorów, uchwa³a zosta³a poparta przez 51 sena-
torów, 31 by³o przeciw. (G³osowanie nr 16)

Czyli ustawa z punktu czwartego, dotycz¹ca
ustawy o kontroli skarbowej, zosta³a przyjêta.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 884Z.

Proszê senatora sprawozdawcê Piotra Juliusza
£ukasza Andrzejewskiego o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawcza i Komisja Kultury

i Œrodków Przekazu na wspólnym posiedzeniu –
odby³o siê z udzia³em pana ministra i przedstawi-
cieli biur prawnych i Senatu, i ministerstwa – po-
par³y wszystkie poprawki z wyj¹tkiem tej popraw-
ki przyjêtej przez komisje, która zosta³a zdomino-
wana… W druku przy poprawce dwudziestej
pi¹tej proszê odnotowaæ, i¿ wy³¹czono stosowanie
poprawki dwudziestej szóstej, bo tego tam nie ma.
Proponujê ³¹czne g³osowanie nad tymi poprawka-
mi do ustawy, które zmierzaj¹ do uœciœlenia in-
tencji ustawodawcy i zapewnienia spójnoœci sys-
temowej i terminologicznej ustawy oraz usuwaj¹
b³êdy technicznolegislacyjne. Je¿eli Wysoki Se-
nat siê zgodzi, to zaproponujê, ¿eby odbyæ ³¹czne
g³osowanie nad nastêpuj¹cymi poprawkami jako
odpowiadaj¹cymi w³aœnie temu kryterium: trze-
ci¹, czwart¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, trzynast¹, czter-
nast¹, siedemnast¹, osiemnast¹, dwudziest¹
drug¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziesta czwart¹,
dwudziest¹ siódm¹ i dwudziest¹ ósm¹. Pozosta³e
przyj¹æ…

(G³os z sali: Jeszcze dwudziesta.)
S³ucham?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,

jeszcze dwudziesta.)
(G³os z sali: Jeszcze dwudziesta.)
Jeszcze dwudziesta, przepraszam bardzo. Biu-

ro zwraca uwagê, ¿e trzeba do³¹czyæ do tego

wspólnego g³osowania poprawkê dwudziest¹, ja-
ko te¿ odpowiadaj¹c¹ wspomnianemu kryterium.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze. Jeszcze ten wniosek powtórzê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Przypominam, ¿e wnioski w trakcie dyskusji

zg³osili: senator Piotr £ukasz Andrzejewski, sena-
tor Krzysztof Piesiewicz, senator Kazimierz Kleina
i senator Cichoñ. Sprawozdawc¹ Komisji Ustawo-
dawczej by³ senator Bohdan Paszkowski. Czy
ktoœ z nich chcia³by zabraæ g³os? Nie widzê zg³o-
szeñ.

Przypominam, ¿e senatorowie Piotr £ukasz An-
drzejewski oraz Krzysztof Piesiewicz wycofali po-
prawkê drug¹ zawart¹ w druku nr 884Z. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów chcia³by podtrzymaæ wyco-
fan¹ poprawkê? Nie widzê chêtnych.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
pierwsz¹. Przypominam, ¿e przyjêcie tej poprawki
wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ drug¹. Po-
prawka pierwsza precyzuje, i¿ porozumienia do-
tycz¹ce udzielania licencji na korzystanie z utwo-
rów lub przedmiotów praw pokrewnych bêd¹
mog³y obejmowaæ wy³¹cznie pole eksploatacji
– odtwarzanie. Podkreœla te¿ znaczenie zatwier-
dzonych tabel wynagrodzeñ w odniesieniu do wy-
nagrodzenia z tytu³u udzielonej licencji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 83 obecnych senatorów, 83 odda³o

g³osy za przyjêciem poprawki. (G³osowanie
nr 17)

Proszê pañstwa, w tej chwili przystêpujemy do
g³osowania nad poprawkami o charakterze, po-
wiedzia³bym, formalnym, a s¹ to poprawki, jesz-
cze raz odczytujê: trzecia, czwarta, szósta, siód-
ma, ósma, dziewi¹ta, dziesi¹ta, jedenasta, dwu-
nasta, trzynasta, czternasta, siedemnasta,
osiemnasta, dwudziesta, dwudziesta druga,
dwudziesta trzecia, dwudziesta czwarta, dwu-
dziesta siódma i dwudziesta ósma.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów jest przeciwny
temu, abyœmy nad tymi poprawkami g³osowali…

(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie ma g³osów sprzeciwu. Wobec tego mo¿emy

przyst¹piæ… G³osujemy nad odczytanymi po-
prawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 82 obecnych senatorów, 82 popar³o

przed³o¿one poprawki. (G³osowanie nr 18)
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹, umo¿liwiaj¹c¹ kandydowanie na arbitra
Komisji Prawa Autorskiego oraz pe³nienie funkcji
arbitra osobie, która pope³ni³a przestêpstwo nie-
umyœlne.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 83 obecnych senatorów, 81 popar³o

poprawkê, 2 by³o jej przeciwnych. (G³osowanie
nr 19)

Poprawka pi¹ta zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki piêtnastej, która

dodaje przepis nak³adaj¹cy na przewodnicz¹cego
Komisji Prawa Autorskiego obowi¹zek publiko-
wania w Biuletynie Informacji Publicznej zatwier-
dzonych tabel wynagrodzeñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 80 obecnych senatorów, 80 senato-

rów popar³o poprawkê piêtnast¹. (G³osowanie
nr 20)

Poprawka szesnasta modyfikuje katalog pod-
miotów, które bêd¹ mog³y wyst¹piæ do s¹du
z wnioskami o zatwierdzenie albo odmowê za-
twierdzenia tabeli wynagrodzeñ i przyjmuje, i¿ bê-
dzie móg³ to zrobiæ ka¿dy uczestnik postêpowania
w sprawie o zatwierdzenie tabeli.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 83 obecnych senatorów, 83 senato-

rów popar³o poprawkê szesnast¹. (G³osowanie
nr 21)

Tak wiêc i ta poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziewiêtnastej, któ-

ra zmierza do tego, aby w przypadku istotnej
zmiany okolicznoœci stanowi¹cych podstawê
orzeczenia w sprawie zatwierdzenia tabeli wyna-
grodzeñ ka¿dy z uczestników postêpowania o za-
twierdzenie tabeli móg³ wyst¹piæ z wnioskiem
o uchylenie zatwierdzonej tabeli, a nie, jak
uchwali³ Sejm, z wnioskiem o zmianê zatwierdzo-
nej tabeli. Konsekwencj¹ tej poprawki jest po-
prawka dwudziesta pi¹ta, która ustala wysokoœæ
op³aty sta³ej od wniosku o uchylenie zatwierdzo-
nej tabeli.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?

Kto przeciw? jest
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

82 senatorów popar³o poprawkê dziewiêtnast¹…
(G³osy z sali: Trzech, trzech.)
Trzech? To siê w ostatniej chwili ktoœ do³¹czy³.

Przepraszam.
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 obecnych se-

natorów, 83 senatorów popar³o poprawkê dzie-
wiêtnast¹… (G³osowanie nr 22)

(G³os z sali: I dwudziest¹ pi¹t¹.)
(G³os z sali: Dziewiêtnast¹ i dwudziest¹ pi¹t¹.)
Tak, popar³o poprawkê dziewiêtnast¹ i dwu-

dziest¹ pi¹t¹, nad którymi g³osowaliœmy razem.
Tak jest.

Tak wiêc poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ pierwsz¹. Zmierza ona do tego, aby
uczestnikiem postêpowania w sprawie o wskaza-
nie organizacji w³aœciwej móg³ byæ twórca lub up-
rawniony z tytu³u prawa pokrewnego, który nie
nale¿y do ¿adnej organizacji albo nie ujawni³ swo-
jego autorstwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 81 obecnych se-

natorów, 81 senatorów popar³o poprawkê dwu-
dziest¹ pierwsz¹. (G³osowanie nr 23)

Tak wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ szóst¹…
(G³osy z sali: A ca³oœæ?)
(G³os z sali: Ta poprawka jest wykluczona.)
Dwudziesta szósta ju¿ jest przeg³osowana?
(G³os z sali: Jest wykluczona.)
Dobrze. Wobec tego mo¿emy przyst¹piæ do g³o-

sowania nad ca³oœci¹ uchwa³y wraz z przyjêtymi
poprawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 obecnych se-

natorów, 78 popar³o uchwa³ê, 5 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 24)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-
go…

(G³os z sali: Jeszcze: stwierdzam, ¿e…)
Tak, tak.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokre-
wnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy

57. posiedzenie Senatu w dniu 10 czerwca 2010 r.
226 G³osowania

(wicemarsza³ek Z. Romaszewski)



o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 886Z.

Poproszê sprawozdawcê, senatora Janusza Se-
pio³a, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:
Komisje na wspólnym posiedzeniu rekomendu-

j¹ Wysokiemu Senatowi przyjêcie poprawek: pier-
wszej, drugej, trzeciej, czwartej, pi¹tej i ósmej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak jest. Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Poprawka pierwsza dookreœla tryb opiniowa-
nia studium i planów miejscowych przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, 81 popar³o poprawkê, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 25)

Poprawka pierwsza zosta³a przyjêta.
Poprawki druga i ósma zastêpuj¹ obowi¹zek

opiniowania planów zagospodarowania prze-
strzennego z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków obowi¹zkiem uzgadniania tych planów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, 82 popar³o poprawki. (G³osowanie
nr 26)

Przechodzimy do poprawki trzeciej, która to
umo¿liwi, w uzasadnionych przypadkach, prze-
d³u¿enie terminu na przedstawienie opinii albo
dokonanie uzgodnienia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

W g³osowaniu uczestniczy³o 83 obecnych se-
natorów, 81 popar³o poprawkê, 1 g³osowa³ prze-
ciw, równie¿ 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 27)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czwartej, która po-

woduje koniecznoœæ modyfikacji poprawek:
pi¹tej, szóstej i siódmej.

Poprawka czwarta przywraca dwunastomie-
siêczny maksymalny termin zawieszenia postê-
powania w sprawach ustalenia lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, poprawka zosta³a poparta przez 82 se-
natorów. (G³osowanie nr 28)

Tak wiêc poprawka zosta³a jednog³oœnie przy-
jêta.

Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która wyklucza
g³osowanie nad poprawkami szóst¹ i siódm¹. Po-
prawka ta nak³ada obowi¹zek uzgadniania z dyrek-
torem regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego oraz decyzji o warunkach zabudowy na obsza-
rach nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 obecnych se-

natorów, 81 popar³o poprawkê, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 29)

Tak wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zosta³a przyjêta, wobec tego

nie bêdziemy g³osowali nad poprawkami szóst¹
i siódm¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy, w ca³oœci, ze zmiana-
mi wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 obecnych se-

natorów i 80 senatorów popar³o uchwa³ê w ca³o-
œci, wraz ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek. (G³osowanie nr 30)

Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siódmego
porz¹dku obrad…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mar-
sza³ku, drugie pó³ godziny to ju¿ ja mia³em prowa-
dziæ.)
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Tak? Dobrze, proszê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, punkt siódmy porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk ob-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania przez to tery-
torium.

Komisja Obrony Narodowej wnosi o przyjêcie
ustawy bez poprawek; to jest w druku nr 883A.

Proszê w takim razie o g³osowanie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 82 obecnych senatorów 81 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 31)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach
ich przemieszczania przez to terytorium.

Punkt ósmy porz¹dku obrad, dotycz¹cy usta-
wy o bardzo d³ugiej nazwie: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umo-
wy o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym
dotycz¹cej wzmocnienia g³osu i uczestnictwa
w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym,
przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynaro-
dowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2
w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do
Umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Waluto-
wym dotycz¹cej rozszerzenia dzia³alnoœci inwesty-
cyjnej Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego,
przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynaro-
dowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-3
w dniu 5 maja 2008 r.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty ustaw, ¿eby przyj¹æ tê
ustawê bez poprawek.

Obecnoœæ, Wysoki Senacie.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 32)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie tej ustawy o ratyfi-
kacji, której tytu³ poprzednio odczyta³em.

Dziêkujê bardzo.

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania karnego.

Wczoraj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji o projekcie oraz by³a przeprowadzona de-
bata. Obecnie trwa trzecie czytanie projektu usta-
wy, które obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje wnosz¹ o przyjêcie
tego projektu ustawy bez poprawek. Pan senator
Piotr Zientarski bêdzie nas reprezentowa³ w dal-
szych pracach.

Przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 33)
Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy

– Kodeks postêpowania karnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Upowa¿ni³ te¿ senatora Zientarskiego do repre-
zentowania nas w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Punkt dziesi¹typorz¹dkuobrad:drugie czytanie
projektuustawyozmianieustawy–Kodekskarny.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie i by³a przeprowadzona dysku-
sja. Trzecie czytanie to jedynie g³osowanie.

Przypominam te¿, ¿e komisje po rozpatrzeniu
tego projektu wnosz¹ o przyjêcie go bez poprawek.
Komisje proponuj¹, aby pan senator Leon Kieres
reprezentowa³ Senat w dalszych pracach nad ty-
mi projektami.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Se-

nat przyj¹³ projekt uchwa³y ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Bêdzie nas reprezentowa³ pan senator Leon
Kieres.

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o sporcie.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, która po debacie przygoto-
wa³a sprawozdanie zawarte w druku nr 887Z.

Pan senator Antoni Piechniczek proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Panie Senatorze, proszê bardzo.
(G³os z sali: No, lepiej ni¿ z Hiszpani¹…)
(Weso³oœæ na sali)
Pan senator ju¿ tu biegnie.
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Senator Antoni Piechniczek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu po rozpatrze-

niu wszystkich wniosków prosi o przyjêcie projek-
tu z tymi poprawkami: drug¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedena-
st¹, dwunast¹, trzynast¹, czternast¹, szesnast¹,
siedemnast¹, osiemnast¹, dziewiêtnast¹, dwu-
dziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹,
dwudziest¹ trzeci¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, wnioski w trakcie dyskusji

zg³aszali: Rocki, Jurcewicz, Piechniczek, Rotnic-
ka, G³owski, Andrzejewski i Person.

Czy ktoœ z pañstwa chce zabraæ g³os? Nie widzê
chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania. Najpierw po-
prawki, potem ca³oœæ.

Poprawka pierwsza jest zestawiona z nastêpu-
j¹c¹ poprawk¹ jako jej konsekwencj¹: w art. 63
w pkcie 2 skreœla siê pkt 3.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

44 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 35)

Poprawka odrzucona.
Poprawka druga – doprecyzowuj¹ca.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 82 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia nak³ada na ministrów w³a-

œciwych do spraw oœwiaty i wychowania oraz do
spraw szkolnictwa wy¿szego obowi¹zek wspiera-
nia rozwoju sportu odpowiednio w œrodowiskach
szkolnym i akademickim.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 37)
Przyjêta.
Poprawka czwarta zdejmuje z jednostek samo-

rz¹du terytorialnego obowi¹zek powo³ywania rad
sportu, zastêpuj¹c go prawem do ich powo³ania,

a tak¿e usuwa z ustawy przepis, na podstawie
którego zadania rady sportu na szczeblu wojewó-
dzkim wykonywaæ mo¿e wy³¹cznie interdyscypli-
narne stowarzyszenie sportowe bêd¹ce cz³on-
kiem Polskiej Federacji Sportu M³odzie¿owego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 81 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 38)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta usuwa z katalogu zadañ rad

sportu opiniowanie projektów uchwa³ organów
jednostek samorz¹du terytorialnego dotycz¹cych
kultury fizycznej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 39)
Przyjêta.
Poprawka szósta – spójnoœæ terminologiczna.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 81 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 40)
Przyjêta.
Poprawka siódma modyfikuje przepis okreœla-

j¹cy zasadê nabywania tytu³ów zawodowych tre-
nera i instruktora sportu, rezygnuj¹c ze wskazy-
wania nazw kierunków studiów koniecznych do
uzyskania tych tytu³ów, okreœlania wymiaru kur-
sów i zajêæ, które musi odbyæ osoba ubiegaj¹ca
siê o ich uzyskanie, oraz nak³adaj¹c na ministra
w³aœciwego do spraw kultury fizycznej obowi¹zek
okreœlania dokumentów stwierdzaj¹cych posia-
danie tych tytu³ów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 41)

Przyjêta.
Nad poprawkami ósm¹, dwudziest¹ drug¹

i dwudziest¹ trzeci¹ g³osujemy ³¹cznie. Zdejmuj¹
one z przedszkoli oraz placówek oœwiatowo-wy-
chowawczych obowi¹zek prowadzenia zajêæ wy-
chowania fizycznego oraz zajêæ pozalekcyjnych
w zakresie sportu, zastêpuj¹c go obowi¹zkiem
prowadzenia zajêæ rozwijaj¹cych sprawnoœæ fizy-
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czn¹ dzieci. Poprawki te odsuwaj¹ ponadto we-
jœcie w ¿ycie przepisów do roku szkolnego 2011,
aby umo¿liwiæ dostosowanie siê do nowych regu-
lacji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 42)
Przyjête.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do tego, aby re-

jestr statków u¿ywanych wy³¹cznie do uprawia-
nia sportu lub rekreacji prowadzili tak¿e staro-
stowie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 43)

Przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zapewnia ustawie spój-

noœæ terminologiczn¹.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 44)
Przyjêta.
Nad poprawkami jedenast¹, trzynast¹, szesna-

st¹, siedemnast¹ g³osujemy ³¹cznie. Umo¿liwiaj¹
one przeprowadzanie egzaminów potwierdza-
j¹cych posiadanie uprawnieñ do uprawiania tu-
rystyki na jachtach ¿aglowych o d³ugoœci kad³uba
powy¿ej 7,5 m. lub motorowych o mocy silnika
powy¿ej 10 kW tak¿e podmiotom upowa¿nionym
przez ministra w³aœciwego do spraw kultury fizy-
cznej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 45)
Przyjête.
Poprawka dwunasta zmniejsza z 70% do 50%

ulgê w op³atach za egzamin potwierdzaj¹cy posia-
danie uprawnieñ ¿eglarskich dla uczniów i stu-
dentów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 46)

Przyjêta.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby

szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wo-
dnej prowadzili nie tylko instruktorzy organizacji
¿eglarskich, ale tak¿e wszyscy posiadaj¹cy tytu³
trenera lub instruktora, je¿eli stosowany przez
nich system szkolenia zosta³ zatwierdzony przez
ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycznej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Przyjêta.
To wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ piêtna-

st¹.
Poprawka osiemnasta usuwa z ustawy – Prawo

o szkolnictwie wy¿szym przepis zobowi¹zuj¹cy
uczelnie prowadz¹ce studia stacjonarne do prowa-
dzenia zajêæ wychowania fizycznego w zakresie
okreœlonym w regulaminie studiów, poniewa¿ obo-
wi¹zektakiwynika ju¿zobowi¹zuj¹cychprzepisów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 48)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta uzupe³nia przepis

o brakuj¹ce odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 77 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 49)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta uzupe³nia ustawê

o przepis przejœciowy, na podstawie którego za-
chowuj¹ swoje kwalifikacje osoby, które uzyska³y
tytu³ trenera lub instruktora na podstawie przepi-
sów dotychczasowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 50)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do

utrzymania w mocy dokumentów uprawnia-
j¹cych do uprawiania ¿eglarstwa wydanych na
podstawie uchylanych przepisów.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
A teraz g³osowanie nad ca³oœci¹ uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o spor-
cie.

Wysoki Senacie, to by³o nasze ostatnie wiosen-
ne g³osowanie, nastêpne bêdzie ju¿ latem. Dziê-
kujê bardzo.

Przypominam senatorom sprawozdawcom, ¿e-
by reprezentowali Senat podczas dalszych prac
nad naszymi projektami.

Oœwiadczenia.
Lista oœwiadczeñ…
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
W imieniu Zwi¹zku Powiatowych Publicznych

Zak³adów Opieki Zdrowotnej Województwa Pod-
karpackiego zwracam siê do pani minister zdro-
wia Ewy Kopacz o podjêcie pilnych dzia³añ na
rzecz zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdrowotn¹
w województwie podkarpackim do poziomu, jaki
jest w innych regionach Polski.

Od 2008 r. wszystkie podkarpackie szpitale bo-
rykaj¹ siê z dramatycznym niedofinansnowaniem
œwiadczeñ medycznych. Powodem jest niespra-
wiedliwy, jeœli chodzi o Podkarpacie, sposób po-
dzia³u œrodków przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Obecny system zaniedbuje finansowo woje-
wództwa œciany wschodniej. Podkarpacie otrzy-
muje mniejsze nak³ady w porównaniu z innymi
województwami o podobnej liczbie mieszkañców.
W roku 2008 te nak³ady by³y mniejsze o 181 mi-
lionów z³, w roku 2009 – o 254 miliony z³, a w roku
2010 – o 277 milionów z³. £¹czny niedobór œrod-
ków s³u¿¹cych ratowaniu zdrowia i ¿ycia ludzkie-
go siêga kwoty 712 milionów z³. Realizacja kon-
traktów szpitalnych w bogatych województwach
wynosi 92–94%, a na Podkarpaciu – 108%. Widaæ
wiêc wyraŸnie, ¿e niektóre województwa maj¹
nadmiar œrodków, których nie s¹ w stanie w ca³o-
œci spo¿ytkowaæ na leczenie pacjentów, a w in-

nych wystêpuj¹ znaczne niedobory. Niedofinan-
sowanie naszych szpitali grozi nieuchronn¹ kata-
strof¹. Szpitale maj¹ niezap³acone faktury za ho-
spitalizacjê, w tym za leczenie dzieci, osób do-
tkniêtych urazami, pacjentów ze schorzeniami
kardiologicznymi, chorych zakaŸnie wymaga-
j¹cych leczenia operacyjnego. Szpitale przestaj¹
p³aciæ dostawcom, a nied³ugo nie bêd¹ w stanie
regulowaæ poborów pracowników. Grozi to upad-
kiem lecznictwa szpitalnego na Podkarpaciu. Nie-
sprawiedliwy sposób podzia³u sk³adki zdrowotnej
i spowodowane tym dzia³aniem niedofinansowa-
nie szpitali skutkuj¹ nierównym dostêpem oby-
wateli do opieki medycznej. To ³amie podstawowe
normy prawne, w szczególnoœci art. 68 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stwierdza
siê, po pierwsze, ¿e ka¿dy ma prawo do ochrony
zdrowia, po drugie, ¿e obywatelom, niezale¿nie od
ich sytuacji materialnej, w³adze publiczne zape-
wniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanej ze œrodków publicznych.

Jako senator ziemi podkarpackiej nie mogê
zgodziæ siê na gorsze traktowanie naszego regio-
nu. Niezap³acone procedury szpitalne na Podkar-
paciu za rok 2008 wynosz¹ 50 milionów z³, a za
2009 – oko³o 109 milionów z³. Podobnie jest w ro-
ku bie¿¹cym. Tak dalej byæ nie mo¿e, tym bardziej
¿e pani minister wielokrotnie publicznie zape-
wnia³a, ¿e pieni¹dze zostan¹ szpitalom wyp³aco-
ne. Nie mo¿emy czekaæ na bankructwo szpitali,
ich zamykanie i ewakuacjê pacjentów. Szpitale s¹
dorobkiem kilku pokoleñ. S³u¿¹ ludziom chorym
i cierpi¹cym, a wiêc najczêœciej bezbronnym, nie-
maj¹cym si³y na manifestacjê czy protesty.

Liczê na zrozumienie trudnej sytuacji, dotrzy-
manie s³owa i pilne podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdro-
wotn¹ w województwie podkarpackim. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 7 czerwca by³em zaproszony na nad-

zwyczajn¹ sesjê Rady Powiatu Dzier¿oniowskie-
go. By³a ona zwi¹zana z propozycj¹ pomocy dla te-
renów, które zosta³y objête powodzi¹. By³a bardzo
dobra reakcja rz¹du, niespotykana wrêcz pomoc –
a mam prawo tak s¹dziæ, bo w roku 1997 na Dol-
nym Œl¹sku tak¿e by³a ogromna powódŸ i jeœli po-
równaæ skalê obecnej pomocy rz¹dowej z t¹, ¿e
tak powiem, historyczn¹, to ta pomoc jest du¿o
wiêksza, ma szerszy zasiêg – ale samorz¹d powia-
tu dzier¿oniowskiego przy³¹czy³ siê do tej pomocy.
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Chcê powiedzieæ, ¿e w dniu 7 czerwca 2010 r. sa-
morz¹d podj¹³ uchwa³ê w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej gminie S³ubice, oczywiœcie na
podstawie odpowiednich przepisów o samo-
rz¹dzie powiatowym i finansach publicznych.
W §1 wyrazi³ wolê udzielenia gminie S³ubice po-
mocy rzeczowej z bud¿etu powiatu dzier¿oniow-
skiego na 2010 r. w postaci przekazania sprzêtu
AGD i paszy dla zwierz¹t, z przeznaczeniem dla
osób poszkodowanych w wyniku powodzi. War-
toœæ pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1,
nie mo¿e przekroczyæ 100 tysiêcy z³. Zgodnie z §2
szczegó³owy zakres i warunki udzielenia pomocy
rzeczowej oraz zasady rozliczania tej pomocy zo-
stan¹ okreœlone w umowie zawartej pomiêdzy po-
wiatem dzier¿oniowskim a gmin¹ S³ubice. Wyko-
nanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi powiatu
dzier¿oniowskiego. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.

Informujê, ¿e w wczoraj starosta dzier¿oniow-
ski pan Janusz Guzdek przekaza³ tê pomoc gmi-
nie S³ubice. To jest sprzêt AGD, piêædziesi¹t lo-
dówkozamra¿arek, i ponad 70 t paszy.

Chcia³bym te¿ dodaæ, ¿e tak¿e z w³asnych œrod-
ków przeznaczy³em jedn¹ lodówkozamra¿arkê
dla jednego z mieszkañców tej¿e gmin, to by³a mo-
ja skromna pomoc. I myœlê, ¿e ka¿da pomoc jest
tu wskazana. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Rozumiem, ¿e teraz pan senator Klimowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Moje oœwiadczenie jest skierowane do ministra

œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego.
Zwracam siê z wnioskiem o przedstawienie in-

formacji o stanie realizacji zadañ pañstwa w za-
kresie ochrony przed powodzi¹ w odniesieniu do
miasta Krakowa z uwzglêdnieniem nastêpu-
j¹cych spraw.

Po pierwsze, terminu, w jakim sporz¹dzone
zostanie studium ochrony przeciwpowodziowej
dla rzeki Wis³y wymagane przepisami prawa wo-
dnego.

Po drugie, stanowiska pana ministra w sprawie
obudowy tak zwanego kana³u krakowskiego, in-
westycji planowanej od ponad stu lat. Czy w da-
j¹cej siê przewidzieæ perspektywie mo¿liwe jest
zaanga¿owanie bud¿etu pañstwa w finansowanie
takiej inwestycji?

Po trzecie, stanu obwa³owañ na rzece Wiœle,
w tym zw³aszcza na obszarze miasta Krakowa.
Czy bud¿et pañstwa przewiduje nak³ady na ich
modernizacjê?

Po czwarte, programu wieloletniego dla rzeki
Wis³y i jej dorzeczy. Czy pan minister przewiduje
sfinalizowanie prac zmierzaj¹cych do ustanowie-
nia takiego programu?

I po pi¹te, ewentualnych zmian w prawie po-
trzebnych do usprawnienia procesów inwestycyj-
nych zwi¹zanych z modernizacj¹ i budow¹
urz¹dzeñ wodnych. Czy przewiduje siê dokonanie
takich zmian?

Proszê o ustosunkowanie siê w szczególnoœci
do propozycji wprowadzenia nastêpuj¹cego prze-
pisu szczegó³owego do ustawy – Prawo wodne.

Art. 153b.
1. Nieruchomoœci pozostaj¹ce w dniu 31 gru-

dnia 2008 r. we w³adaniu Skarbu Pañstwa lub je-
dnostek samorz¹du terytorialnego nie stanowi¹ce
ich w³asnoœæ, a zajête pod budowle melioracji pañ-
stwowych lub inne budowle hydrotechniczne
z dniem 1 stycznia 2009 r. staj¹ siê z mocy prawa
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa za odszkodowaniem.

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1,
wyp³aca Skarb Pañstwa.

3. Podstaw¹ do ujawnienia w ksiêdze wieczy-
stej przejœcia na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa nieru-
chomoœci, o którym mowa w ust. 1, jest ostatecz-
na decyzja wojewody.

4. Je¿eli istnieje koniecznoœæ okreœlania granic
nieruchomoœci, które przesz³y na w³asnoœæ Skar-
bu Pañstwa, to wydaj¹c decyzjê, o której mowa
w ust. 3, nie wydaje siê decyzji o podziale nieru-
chomoœci.

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1,
bêdzie ustalane i wyp³acane wed³ug zasad i trybu
okreœlonego w przepisach o odszkodowaniach za
wyw³aszczone nieruchomoœci na wniosek w³aœci-
ciela nieruchomoœci z³o¿ony w okresie od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy do dnia 31 grudnia 2025 r.
Po up³ywie tego okresu roszczenie wygasa.

6. Podstawê do ustalenia wysokoœci odszkodo-
wania stanowi wartoœæ nieruchomoœci, wed³ug
stanu z dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, przy czym
nie uwzglêdnia siê wzrostu wartoœci nieruchomo-
œci spowodowanego trwa³ymi nak³adami poczy-
nionymi po utracie przez osobê uprawnion¹ pra-
wa do w³adania gruntem.

7. Wy³¹cza siê roszczenie dotychczasowych
w³aœcicieli o wynagrodzenie za bezumowne korzy-
stanie z tych nieruchomoœci w okresie poprzedza-
j¹cym przejœcie ich w³asnoœci.

Jednoczeœnie pragnê wskazaæ, ¿e zgodnie z in-
formacjami uzyskanymi od przedstawicieli admi-
nistracji lokalnej, modernizacja wa³ów, a w³aœci-
wie ich budowa na rzece Wiœle na obszarze miasta
Krakowa, w³aœciwie zosta³a zatrzymana. Przyczy-
n¹ takiego stanu rzeczy ma byæ przede wszystkim
brak œrodków finansowych. Maj¹c zatem na
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wzglêdzie skalê potencjalnych zagro¿eñ, jakie
mog¹ wynikaæ z zaniechañ w realizacji profilakty-
ki przeciwpowodziowej, proszê pana ministra
o zajêcie stanowiska w opisywanym zakresie.

Panie Marsza³ku, tekst, który odczyta³em, jest
to¿samy z moim oœwiadczeniem senatorskim
z dnia 22 kwietnia 2009 r. Sk³adam moje propozy-
cje ponownie w kontekœcie powodzi majowej
i czerwcowej w 2010 r. oraz propozycji zg³asza-
nych przez marsza³ka Sejmu pe³ni¹cego obowi¹z-
ki prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego,
w nadziei, ¿e tym razem uzyskaj¹ one aprobatê
pana ministra. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
To by³o ostatnie oœwiadczenie.
Informujê zatem, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego

siódmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony
senatorom w terminie trzydziestu dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Wysoki Senacie, zamykam piêædziesi¹te siód-
me posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 55)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + - + + + + + - + + - +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + - + - + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + - . + ? + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + # + + + + + + + + + - + + + +
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + .
14 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 L. Cichosz + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
16 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 G. Czelej + + + + + # + + + - + + + + + - + + + +
18 W. Dajczak + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
21 J. Duda + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
22 P.K. G³owski + + + + + + + + + - ? + + + + + + + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
24 S.A. Gorczyca + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + . - + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + ? ? + ? + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
37 L. Kieres + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + ? - + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + - ? + ? + + - + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + - + + ? + + - + + + +
51 A. Massalski - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . # - + + + + + - .
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54 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A.A. Motyczka + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 A. Owczarek + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + - . + ? + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 A. Person + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + - - - - + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
68 S. Piotrowicz ? + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
70 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 M.D. Rocki + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
72 Z. Romaszewski + + + + + + + + # + + + + + + + + + + +
73 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
74 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 C.W. Ryszka + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
76 S. Sadowski + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
77 J. Sepio³ + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
78 W. Sidorowicz + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
80 W. Skurkiewicz + + + + . + + + + - ? + ? . + . + + + +
81 E.S. Smulewicz . + + + + + + + + - - + ? + + + + . + +
82 J. Swakoñ + + + + + + + + + - - + ? + + + + + + +
83 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
84 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 G.A. Sztark + + + + + + + + + - - + ? + + + + + + +
86 M. Trzciñski + + + + + + + + + + ? + ? + + + + + + .
87 P. Wach + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
89 M.S. Witczak + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
90 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + - - + - + + + + + + +
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + - + + + ? + - + + + +
92 M. Wojtczak + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
93 H.M. WoŸniak . . . . . + + + + - - + - + + + + + + +
94 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + +
95 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 M. Zió³kowski . + + + + + + + + - - + - + + + + + + +

Obecnych 79 79 81 81 80 82 82 82 82 82 80 83 83 82 82 82 83 82 83 80
Za 77 79 81 81 80 80 82 82 81 14 41 81 46 81 81 51 83 82 81 80
Przeciw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 33 1 27 0 0 31 0 0 2 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 10 1 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + . + + + + + + - + + + - +
7 R.J. Bender + + + ? + + + + + + + ? + ? - + + - - +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + . + - + + + + .
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + - - + + - +
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
14 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
16 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
18 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
21 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
22 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + ? + + - + + + - +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + ? + + + + + + + + + + - + + + - +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + ? + + + + + + + + + + - + + + - +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + # . + + - + + + - +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + ? + - + + + + + + + + + + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + . + + + + + + + + + + + - + + + - +
51 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
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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 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 A. Owczarek + + + + + + + + . + + + + + - + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek + + . + + + + + + + . + + + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz + + + ? + + + + + + + + + + + + + . + +
68 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
70 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + ? + + - + + + - +
76 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
77 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 W. Sidorowicz + + + + + . + + + + + + + + + + + + + +
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
80 W. Skurkiewicz + + + ? + + + + + + + # + + - + + + - +
81 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + .
82 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
83 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + . + + + + - + + + + +
84 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + - - +
85 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
87 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
89 M.S. Witczak + + + + + + + + # . + + + + + . + . + +
90 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + - +
92 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 83 83 81 83 82 82 83 82 82 80 82 82 82 83 83 82 82 81 83 81
Za 83 83 81 78 81 82 81 82 81 80 81 78 82 82 38 81 82 79 48 81
Przeciw 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0 2 35 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

57. posiedzenie Senatu w dniu 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Wyniki g³osowañ 239



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + +
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + +
14 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . .
15 L. Cichosz + + + + + + + + + + + +
16 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + +
17 G. Czelej + + + + + + + + + + + +
18 W. Dajczak + + + + + + + + + + + +
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + +
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + +
21 J. Duda + + . + + + + + + + + +
22 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + + + + + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka ? + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + ?
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + ?
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + .
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + . . . . .
39 M. Klima . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + . + + . +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
54 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . .
55 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl . . . . . . . . . . . .
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . .
65 A. Person + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + . + + +
68 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + +
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + +
70 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + +
71 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + +
72 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + +
73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + +
74 J. Rulewski . . . . . . . . . . . .
75 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + +
76 S. Sadowski + + + + + + + + + + + +
77 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + +
78 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + +
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + +
80 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + +
81 E.S. Smulewicz - + + + + + + + + + + +
82 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + +
83 Z.M. Szaleniec + + + + + . + + + + + +
84 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + +
85 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + +
86 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + +
87 P. Wach + + + + + + + + + + + +
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + +
89 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + +
90 E.K. Wittbrodt + + + + + + . . . . . .
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + +
92 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + +
93 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + +
94 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + +
95 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski . . . . . . . . . . . .
97 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + +

Obecnych 83 83 82 82 83 82 81 79 77 80 79 79
Za 80 82 80 81 83 82 80 79 77 80 79 77
Przeciw 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 57. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Smutno.
Nawet teraz, niemal dwa miesi¹ce po tragedii smoleñskiej, nie chce siê w ni¹ wierzyæ. Spotka³em siê

z takim okreœleniem, ¿e ziemia katyñska to „ziemia przeklêta”. Ale nie wolno tak mówiæ, bo ta ziemia zaró-
wno siedemdziesi¹t lat temu, jak i teraz zosta³a uœwiêcona polsk¹ krwi¹, jest wiêc to „œwiêta ziemia”.

Co bêdzie dalej – nie wiem. Wszyscy apeluj¹ o spokój, rozwagê, pojednanie i jednoœæ. Ka¿dy jednak ina-
czej to widzi i rozumie.

Ju¿ szuka siê winnych, nawet poza granicami naszego kraju, niektórzy nawet ju¿ ich znaleŸli. Jeszcze
trwaj¹ dochodzenia, nie ma wyników prac prokuratury, a ju¿ zapadaj¹ „wyroki”. Zaczyna siê „polskie pie-
kie³ko”.

Zachowajmy w dobrej pamiêci tych, co zginêli, i zamiast swarami, zajmijmy siê pomoc¹ dla rodzin tak
mocno doœwiadczonych nag³¹ œmierci¹ bliskich.

Jak teraz bol¹, a czasem wywo³uj¹ rumieniec wstydu niepotrzebnie wypowiedziane s³owa i oskar¿enia
– czêsto tylko pod publiczkê lub by poni¿yæ rozmówcê. Warto wa¿yæ s³owa – tak ³atwo kogoœ skrzywdziæ.
Teraz, nawet je¿eli chcesz powiedzieæ „przepraszam”, to nie ma komu.

Szanujê ludzi zaniez³omnoœæ ichprzekonañ,aledowodemnatêniez³omnoœæniemo¿ebyænietolerancja.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Zasadniczym celem omawianego projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego porz¹dku prawnego
procedur ostro¿noœciowych dla przypadków nabycia lub zwiêkszenia udzia³ów b¹dŸ akcji w podmiotach
sektora finansowego. Oczywiœcie w ustawach krajowych funkcjonuj¹ obecnie pewne rozwi¹zania we
wskazanym zakresie, jednak¿e wprowadzane zmiany maj¹ na celu zharmonizowanie tych przepisów z re-
gulacjami prawa wspólnotowego.

Warto podkreœliæ, ¿e omawiany projekt jest rozwi¹zaniem kompleksowym, obejmuje bowiem szereg
instytucji krajowego rynku finansowego. Przyjêcie przedmiotowego aktu zaowocuje zatem bezpoœrednio
popraw¹ bezpieczeñstwa w funkcjonowaniu takich podmiotów jak banki, zak³ady ubezpieczeñ, towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych czy domy maklerskie. Jednak¿e istnienie wspomnianych przepisów bê-
dzie oddzia³ywa³o tak¿e w sposób poœredni na ogó³ podmiotów dzia³aj¹cych na rynku finansowym po-
przez podniesienie ogólnego poziomu wiarygodnoœci i bezpieczeñstwa na tym rynku.

Projektodawca, id¹c œladem wytycznych wspólnotowych, d¹¿y ponadto do ujednolicenia procedur dla
wszystkich rodzajów podmiotów. Co wiêcej, procedury te maj¹ byæ jednolite we wszystkich krajach
cz³onkowskich. Ma to niebagatelne znaczenie z uwagi na fakt, ¿e w dobie postêpuj¹cej integracji rynków
struktury danego podmiotu lub grupy podmiotów mog¹ obejmowaæ swym zasiêgiem kilka pañstw cz³on-
kowskich. St¹d istnieje potrzeba, aby kontrole przeprowadzane w ramach procedury ostro¿noœciowej
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich by³y przeprowadzane wed³ug tych samych standardów, a wiêc aby
by³y porównywalne, jednakowo skuteczne i wiarygodne.

Omawiany projekt ustawy zawiera nadto wiele zapisów uszczegó³awiaj¹cych i doprecyzowuj¹cych ist-
niej¹ce obecnie rozwi¹zania. Przyk³adem takich zmian jest chocia¿by znowelizowany art. 25 ust. 1 usta-
wy – Prawo bankowe, w którym dostosowano terminologiê w taki sposób, aby by³a ona spójna z innymi
przepisami tej ustawy. Zast¹piono na przyk³ad wyraz „bank” zdefiniowanym wczeœniej w art. 4 tej ustawy
pojêciem „bank krajowy”.

Reasumuj¹c, chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e przyjêcie niniejszego projektu ustawy ma niebaga-
telne znaczenie nie tylko dla sektora finansowego, ale równie¿ – a mo¿e przede wszystkim – dla klientów
instytucji dzia³aj¹cych w tym sektorze, a wiêc praktycznie dla ka¿dego. Dlatego te¿ w mojej ocenie projekt
bez w¹tpienia zas³uguje na przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Truizmem jest stwierdzenie, ¿e stanowione przez parlament prawo winno wychodziæ naprzeciw sytua-
cjom, jakie niesie ¿ycie codzienne. W³aœnie temu celowi s³u¿y nowelizacja, jak¹ w tej chwili omawiamy.
Nowelizacja ta wprowadza zmiany do kilku bardzo istotnych ustaw, które stanowi¹ fundament polskiej
polityki skarbowej. Chodzi przede wszystkim o ustawê o kontroli skarbowej z 1991 r., ustawê o urzêdach
i izbach skarbowych z 1996 r., ustawê o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ordynacjê
podatkow¹ z 1997 r., kodeks karny skarbowy z 1999 r. oraz ustawê o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
z 2003 r.

Najwa¿niejsze grupy zmian w nowelizacji to przede wszystkim skonkretyzowanie regulacji doty-
cz¹cych oceny projektodawców i efektywnoœci postêpowañ kontrolnych. Na nowo okreœlone zostaj¹ za-
sady pozyskiwania i wykorzystywania informacji przez organy kontroli skarbowej. Z celów kontroli wy-
³¹czone zostaj¹ zagadnienia zwi¹zane z obrotem towarowym z zagranic¹ i obrotem towarami przywo¿ony-
mi z zagranicy w zakresie, w jakim pokrywaj¹ siê one z kompetencjami organów celnych i S³u¿by Celnej.
Nowelizacja doprecyzowuje tak¿e uprawnienia organów kontroli skarbowej, w szczególnoœci zaœ Gene-
ralnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Zmianom podlegaj¹ tak¿e procedury audytu i kontroli œrodków
z bud¿etu Unii Europejskiej.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zmiany w statusie inspektora kontroli skarbowej, zw³aszcza zak³ada-
na przez nowelizacjê mo¿liwoœæ poszerzenia kadry inspektorskiej o osoby, które posiadaj¹ uprawnienia
doradcy podatkowego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, na pocz¹tku swojej wypowiedzi wymieni³em szereg aktów prawnych,
które zmienia omawiana w tej chwili ustawa. Jednak przewa¿aj¹ca czêœæ zmian odnosi siê do ustawy
o kontroli skarbowej. Zmiany w pozosta³ych ustawach to zmiany dostosowawcze. Wszelako wszystkie
nale¿y uznaæ za potrzebne i konieczne. Dziêkujê za uwagê.

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 57. posiedzenia Senatu 247



Przemówienie senator Barbary Borys-Damiêckiej
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych musi w pierwszej kolejno-
œci s³u¿yæ ochronie praw twórców, intelektualnych w³asnoœci naszego spo³eczeñstwa, kulturze, nauce
i twórczej myœli technicznej. Tylko w³aœciwa ochrona wymienionych w³asnoœci stwarza potencja³ i zachê-
tê do przysz³oœciowego rozwoju naszego spo³eczeñstwa. Twórcy i w³aœciciele wielkiego potencja³u intelek-
tualnego musz¹ mieæ poczucie prawnego zagwarantowania pe³nej ochrony swoich dokonañ intelektual-
nych, równie¿ jeœli chodzi o sferê materialn¹, oraz zapewnienia ochrony ich praw przed bezprawnymi
nadu¿yciami przez osoby i instytucje.

Przed³o¿ona i przyjêta przez Sejm propozycja rz¹dowa nowelizacji wymienionej ustawy zmierza w do-
brym kierunku. Wymieniê tylko niektóre istotne kierunki zmian i ich znaczenie.

Precyzyjne okreœlenie roli i zadañ Komisji Prawa Autorskiego umo¿liwi bardziej klarowny, precyzyjny,
uporz¹dkowany, uregulowany system jej dzia³ania, funkcjonowania. Sk³ad komisji powiêkszony do trzy-
dziestu arbitrów powo³anych przez w³aœciwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego bêdzie wy³oniony spoœród kandydatów powo³anych przez organizacje zbiorowego zarz¹dzania, sto-
warzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, organizacje zrzeszaj¹ce podmioty korzysta-
j¹ce z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, organizacje radiowe i telewizyjne. Taki pluralizm za-
pewni pe³ny profesjonalizm, jeœli chodzi o podejmowanie decyzji w zakresie coraz bardziej poszerzaj¹cej
siê materii poddawanej ochronie praw twórczych.

Ustawodawca mówi równie¿ o warunkach, które musi spe³niæ kandydat na arbitra, i zarazem okreœla
okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce pe³nienie tej funkcji. Na przyk³ad arbitrem nie mo¿e byæ osoba pe³ni¹ca
funkcjê w organach podmiotów przedstawiaj¹cych kandydaturê arbitra. Przewodnicz¹cy Komisji Prawa
Autorskiego bêdzie mia³ obowi¹zek publikowaæ wszystkie orzeczenia zespo³u orzekaj¹cego.

W ustawie precyzyjnie okreœla siê warunki dotycz¹ce zatwierdzania tabel wynagrodzeñ, reguluje siê
kwestiê ustalania sk³adu piêcioosobowego zespo³u orzekaj¹cego, stawek wynagrodzeñ i ich waloryzacji.
Przyjêto, i¿ od orzeczenia zespo³u orzekaj¹cego bêdzie przys³ugiwa³o prawo odwo³ania do s¹du, przy czym
spory dotycz¹ce zatwierdzonych prawomocnie tabel oraz spory zwi¹zane z zawarciem umowy bêd¹ roz-
patrywane przez jeden ze wskazanych s¹dów okrêgowych, co niew¹tpliwie skróci czas rozpatrzenia skar-
gi i orzecznictwa s¹dowego.

Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest na³o¿enie na organizacje zbiorowego zarz¹dzania obowi¹zku sporz¹dzania
rocznych sprawozdañ z ich dzia³alnoœci, prowadzenia ksi¹g rachunkowych i sporz¹dzania sprawozdañ
finansowych zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci. Dalej, organizacje zbiorowego zarz¹dzania bêd¹ mog³y
zawieraæ porozumienia dotycz¹ce udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw po-
krewnych oraz poboru wynagrodzeñ z tytu³u tego korzystania. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e jeœli porozumienie
dotyczyæ bêdzie odtwarzania jako pola eksploatacji, organizacje zbiorowego zarz¹dzania bêd¹ musia³y
zawieraæ porozumienia w sprawie wspólnego poboru wynagrodzeñ. Bêdzie to siê odbywa³o na podstawie
zatwierdzonych tabel. Warto te¿ na koniec zasygnalizowaæ wprowadzenie procedury mediacyjnej w miej-
sce procedury przed s¹dem polubownym.

Ze wzglêdu na ograniczenia czasowe wyst¹pienia poruszy³am tylko kwestie niektórych wa¿nych zmian
w ustawie. Senacka komisja kultury, d¹¿¹c do idea³u, przyjê³a na swym posiedzeniu wiele poprawek, eli-
minuj¹cych w¹tpliwoœci interpretacyjne, bardzo dobrze przygotowanych przez senackie biuro legislacyj-
ne. Te poprawki zosta³y przyjête jednog³oœnie przez panie i panów senatorów z naszej komisji. Sk³adam
równie¿ podziêkowania panu legislatorowi Jakubowi Zabielskiemu za zawodow¹ spostrzegawczoœæ i za-
proponowanie klarownego zapisu przyjêtych poprawek.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Zmiany, które w tej chwili omawiamy, choæ niewielkie, s¹ niezwykle istotne. G³ównym ich za³o¿eniem
jest przyœpieszenie procedur uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany przebiegaj¹ w trzech zasadniczych sferach. Po pierwsze, maj¹ byæ wykonywane czynnoœci
zwi¹zane ze sporz¹dzeniem studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny i planu miejscowego. Po wtóre, skracane s¹ terminy na dokonanie poszczególnych czynnoœci w proce-
sie budowy. Po trzecie, wreszcie zostaje wprowadzony wymóg nienaruszania przez plan miejscowy usta-
leñ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w miejsce dotychcza-
sowego wymogu zgodnoœci. Wa¿n¹ zmian¹ jest tak¿e wprowadzenie obowi¹zkowego sporz¹dzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zamkniêtych, ustalanych przez ministra w³aœciwego do
spraw transportu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powy¿sza nowelizacja jest moim zdaniem konieczna i doskonale wpisuje siê w nurt uproszczeñ przepi-

sów i procedur prawnych, które zapocz¹tkowa³a sejmowa komisja „Przyjazne Pañstwo” i jej senacki od-
powiednik pod przewodnictwem senatora Kazimierza Kleiny. W mojej opinii nie ma przeciwwskazañ do
przyjêcia tej ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Omawiane tu przed³o¿enie jest ogromnie wa¿ne, szczególnie w kontekœcie wydarzeñ, jakie maj¹ miej-
sce w ostatnim czasie. Istot¹ ustawy jest umo¿liwienie ministrowi obrony narodowej wydania upowa¿-
nienia do wydania zgody na pobyt wojsk obcych na terenie Polski i przemieszczanie siê tych wojsk.

Obowi¹zuj¹ca ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terenie naszego kraju zak³ada, ¿e dowódca
rodzaju Si³ Zbrojnych RP wyra¿a zgodê na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej w sytuacji:
klêski ¿ywio³owej i likwidacji jej skutków, katastrofy l¹dowej, morskiej lub lotniczej, koniecznoœci udzie-
lania pomocy humanitarnej i realizacji æwiczeñ wojskowych wynikaj¹cych z planu zatwierdzonego przez
ministra obrony narodowej. Zgoda ta mo¿e byæ udzielona, jeœli wojska obce reprezentuj¹ rodzaj si³ zbroj-
nych, bêd¹cy odpowiednikiem rodzaju Si³ Zbrojnych RP, na którego czele stoi dany dowódca. Wojska ob-
ce mog³y przebywaæ na terenie Polski nie d³u¿ej ni¿ dwa miesi¹ce, a ich liczebnoœæ nie mog³a przekroczyæ
piêciuset ¿o³nierzy.

Nowelizacja zak³ada, ¿e minister obrony narodowej upowa¿nia szefa Sztabu Generalnego WP lub do-
wódcê rodzaju Si³ Zbrojnych RP do wydania zgody na przemieszczenie po terytorium Polski pojedynczych
pojazdów, wagonów kolejowych, jednostek p³ywaj¹cych i statków powietrznych oraz ich kolumn.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W chwili, kiedy du¿a czêœæ naszego kraju dotkniêta jest katastrof¹ powodzi, do pomocy potrzebne s¹

ka¿de rêce. Szczêœciem w nieszczêœciu jest fakt, ¿e mamy wielu ofiarnych ¿o³nierzy, stra¿aków i funkcjo-
nariuszy innych s³u¿b publicznych, którzy ratowali ¿ycie i mienie powodzian. Na szczególn¹ pochwa³ê za-
s³uguje pe³na wielkiego heroizmu postawa stra¿aków ochotników, którzy spisywali siê tak dzielnie, jak
przedstawiciele jednostek specjalistycznych. Tym razem wspólnymi si³ami udaje siê powstrzymaæ kata-
klizm, jednak nale¿y mieæ na uwadze mo¿liwoœæ wyst¹pienia ró¿nych zjawisk. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e po-
moc zagranicznych s³u¿b bêdzie nam potrzebna, a w tej sytuacji nowela, o której w tej chwili dyskutuje-
my, jest niezbêdna. Dlatego te¿ gor¹co rekomendujê jej przeprowadzenie. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Przedmiotem ustawy, nad któr¹ obecnie dyskutujemy, jest wyra¿enie zgody na ratyfikacjê poprawek
do umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym. Poprawki te przyjê³a Rada Gubernatorów fundu-
szu w dwóch odrêbnych dokumentach. Pierwszy z nich zak³ada podwy¿szenie liczby g³osów bazowych
krajów cz³onkowskich Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego do poziomu 5,502% zagregowanej su-
my g³osów wszystkich krajów cz³onkowskich i przyznaje ka¿demu dyrektorowi wykonawczemu wybra-
nemu przez dziewiêtnaœcie pañstw cz³onkowskich prawo mianowania drugiego zastêpcy dyrektora wy-
konawczego. Druga poprawka zak³ada zmiany zasad operacji inwestycyjnych prowadzonych na rachun-
ku inwestycyjnym i rachunku p³atnoœci specjalnych. Wprowadza tak¿e mo¿liwoœæ sprzeda¿y czêœci zaso-
bów z³ota zgromadzonych przez MFW i przeznaczenie zysku na operacje inwestycyjne.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rada Gubernatorów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego przy-
jê³a wspomniane poprawki ju¿ wiosn¹ 2008 r. Mog¹ one wejœæ w ¿ycie po przyjêciu ich przez 3/5 krajów
cz³onkowskich reprezentuj¹cych 85% wszystkich g³osów. Zmiany niew¹tpliwie stabilizuj¹ procedury
w ramach funduszu, co w dobie kryzysu gospodarczego jest nies³ychanie wa¿ne. Dlatego te¿ jeœli chcemy,
aby wesz³y one jak najszybciej w ¿ycie, powinniœmy zgodziæ siê na ratyfikacjê poprawek 63-2 i 63-3. Dziê-
kujê za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Szanowni Pañstwo!

Celem ustawy jest stworzenie nowej, kompleksowej regulacji w dziedzinie sportu i zast¹pienie ni¹
ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. oraz ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. Ustawa ta okreœla zasady prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie sportu, organizacjê i zasady
uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym, zadania administracji publicznej i innych podmiotów
w zakresie wspierania uprawiania sportu i organizacji wspó³zawodnictwa sportowego.

Cieszê siê, ¿e bêdzie jedna ustawa, kompleksowo reguluj¹ca kwestie zwi¹zane ze sportem. Warto jej
siê przyjrzeæ i pomys³ poprzeæ, choæby ze wzglêdów legislacyjnych. Jedna ustawa reguluj¹ca kwestie
zwi¹zane ze sportem jest lepszym rozwi¹zaniem.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Przed³o¿ony projekt ustawy o sporcie jest wype³nieniem postulowanej ju¿ od wielu lat potrzeby prze-
prowadzenia gruntownej reformy przepisów w tym zakresie. W najogólniejszym ujêciu propozycja ta po-
lega na zast¹pieniu istniej¹cych obecnie dwóch ustaw – o kulturze fizycznej oraz o sporcie kwalifikowa-
nym – jednym spójnym aktem. Dzia³anie takie zmierza do poprawy przejrzystoœci przepisów, pozwoli ró-
wnie¿ wyeliminowaæ pojawiaj¹ce siê obecnie liczne w¹tpliwoœci interpretacyjne. W przedstawionym pro-
jekcie ustawy mo¿na dostrzec ponadto nieco inne roz³o¿enie akcentów. Projektowana ustawa o sporcie
d¹¿y bowiem do ograniczenia stopnia ingerencji pañstwa w tê sferê ¿ycia obywateli. Projektodawca zau-
wa¿a, ¿e do w³aœciwego rozwoju aktywnoœci obywatelskiej w zakresie uprawiania sportu na podstawo-
wym poziomie wystarczy, jeœli pañstwo zapewni niezbêdne do tego warunki. Oznacza to, ¿e ustawa po-
winna zawieraæ jedynie takie regulacje, które s¹ absolutnie niezbêdne do skutecznego wsparcia rozwoju
dzia³alnoœci sportowej.

Zgodnie z tym za³o¿eniem w projekcie ustawy podtrzymano ogóln¹ zasadê, z której wynika, ¿e to przede
wszystkim na jednostkach samorz¹du terytorialnego spoczywa obowi¹zek tworzenia warunków sprzyja-
j¹cych rozwojowi sportu. Jednoczeœnie jednostki te zostan¹ wyposa¿one w lepsze, bo bardziej precyzyj-
ne, instrumenty prawne s³u¿¹ce realizacji przedmiotowego zadania. Samorz¹d w szczególnoœci bêdzie
móg³ udzielaæ dotacji celowej klubom sportowym, maj¹c na wzglêdzie poprawê warunków uprawiania
sportu przez cz³onków klubu sportowego oraz zwiêkszenie dla spo³ecznoœci lokalnej dostêpnoœci dzia³al-
noœci sportowej prowadzonej przez ten klub. Utrzymane zosta³y tak¿e inne mechanizmy maj¹ce wspieraæ
kulturê fizyczn¹ wœród obywateli, w szczególnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y. Chodzi na przyk³ad o stypen-
dia. Jednoczeœnie zrezygnowano z szeregu unormowañ, które w ocenie projektodawcy uznane zosta³y, ¿e
tak powiem, za nadmiern¹ regulacjê. Jest to na przyk³ad rezygnacja z niektórych definicji legalnych, re-
zygnacja z kategoryzacji sportu na profesjonalny, amatorski, kwalifikowany i indywidualny.

Kolejny akcent po³o¿ony zosta³ na kwestiê koniecznoœci lepszego uregulowania sportu uprawianego
i organizowanego w ramach polskich zwi¹zków sportowych, a wiêc w skali ogólnokrajowej. W projekcie
tej ustawy utrzymano pozycjê zwi¹zków sportowych jako podmiotów odpowiedzialnych za szeroko rozu-
mian¹ organizacjê wspó³zawodnictwa sportowego dla okreœlonej dyscypliny sportu, powo³anie kadry na-
rodowej oraz reprezentowanie danego sportu w miêdzynarodowych organizacjach sportowych. Na uwagê
zas³uguje szereg propozycji dookreœlenia istniej¹cych obecnie rozwi¹zañ legislacyjnych dotycz¹cych
funkcjonowania tych zwi¹zków. Zasadniczym celem zmian jest ograniczenie ryzyka wyst¹pienia niepra-
wid³owoœci w dzia³alnoœci tych podmiotów.

Zaproponowane przez projektodawcê przepisy maj¹ nie tylko gwarantowaæ transparentnoœæ dzia³al-
noœci zwi¹zków, ale tak¿e przyczyniæ siê do ich sprawniejszego zarz¹dzania. Kluczowym rozwi¹zaniem
w tym zakresie jest na³o¿enie na zarz¹d polskiego zwi¹zku sportowego obowi¹zku przedstawiania walne-
mu zgromadzeniu sprawozdania finansowego za dany rok. Sprawozdanie to musi zostaæ zbadane przez
bieg³ego rewidenta. Równie donios³e znaczenie ma ustanowienie zasady kadencyjnoœci w³adz zwi¹zku
oraz ograniczenie mo¿liwoœci pe³nienia funkcji prezesa zwi¹zku maksymalnie do dwóch nastêpuj¹cych
po sobie kadencji. Ponadto projektodawca w sposób jasny okreœli³ to, jakich funkcji i dzia³alnoœci nie
mo¿na ³¹czyæ z pe³nieniem funkcji cz³onka zarz¹du zwi¹zku.

Projekt ustawy jest niew¹tpliwie kompleksow¹ reform¹ przepisów dotycz¹cych kultury fizycznej
i sportu. Zawarte w nim regulacje tworz¹ spójny system, dlatego nale¿y oczekiwaæ, ¿e przynios¹ one po-
¿¹dane skutki zarówno w zakresie dotycz¹cym aktywnoœci sportowej na najwy¿szym poziomie, jak
i wœród zwyk³ych obywateli. Proszê zatem Wysok¹ Izbê o przyjêcie przedstawionego projektu ustawy.
Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Szanowny Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Rz¹dowy projekt ustawy o sporcie wydaje siê korzystny i potrzebny ju¿ w swoim za³o¿eniu, którym jest
ujednolicenie prawa, a wiêc za³o¿enie, ¿e zast¹pienie dwóch ustaw: o kulturze fizycznej z 18 stycznia
1996 r. oraz o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r., jedn¹ ustaw¹ o sporcie bêdzie udan¹ prób¹ uje-
dnolicenia prawa w tym zakresie.

Funkcjonowanie nowej ustawy wydaje siê uzasadnione nawet wbrew opiniom pochodz¹cym z ró¿nych
Ÿróde³, opowiadaj¹cym siê za nieingerencj¹ prawodawstwa w sport i kulturê fizyczn¹, które przekonuj¹,
¿e s¹ to dziedziny, gdzie zasady postêpowania ustalane s¹ zwyczajowo. Wed³ug tych opinii uprawianie
sportu i uczestniczenie we wspó³zawodnictwie sportowym jest rodzajem ludzkiej aktywnoœci, w które
pañstwo nie powinno ingerowaæ.

Najwa¿niejszym celem, który ma szansê na realizacjê, bêdzie ograniczenie regulacji do minimum, pre-
cyzyjne i funkcjonalne okreœlenie zadañ organów w³adzy pañstwowej, a w szczególnoœci zakresu dzia³añ
jednostek samorz¹du terytorialnego.

Kolejnym najwa¿niejszym celem tej ustawy jest unormowanie zadañ organów w³adzy w zakresie
wspierania sportu, a wiêc proponowany pkt 7 ustawy, który jasno mówi, ¿e tworzenie warunków do roz-
woju sportu ma byæ zadaniem w³asnym jednostek samorz¹du terytorialnego, równie¿ tryb finansowania,
przy czym jednoski te nadal maj¹ mo¿liwoœæ wsparcia w ramach ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie.

Bardzo wa¿na z punktu widzenia organów w³adzy samorz¹dowej kwestia w nowej ustawie to zmiana
w ustawie o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r., w której dotychczas zakazywano gminom po-
siadania udzia³ów w spó³kach dla gminy wa¿nych, w tym przypadku w klubach sportowych. Nowa usta-
wa zdejmuje ten rygor.

Nowa ustawa daje podstawy do dofinansowania klubów sportowych, dzia³aj¹cych w formie stowarzy-
szenia, fundacji oraz spó³ki prawa handlowego. Daje te¿ swobodê wyboru formy prawnej klubu podmio-
tom tworz¹cym ten klub, zale¿nie od potrzeb i mo¿liwoœci.

Reasumuj¹c, nowa ustawa jest potrzebna ze wzglêdu na niedostosowanie do nowej rzeczywistoœci
dwóch obowi¹zuj¹cych do tej pory ustaw, a wiêc wspomnianej ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz
ustawy o kulturze fizycznej. Pod warunkiem odpowiedniej realizacji nowej ustawy ma ona szansê powo-
dzenia. Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Na wstêpie chcia³bym podkreœliæ, ¿e bardzo dobrze siê sta³o, i¿ powsta³o jedno kompleksowe rozwi¹za-
nie, jeden akt prawny, który gruntownie reguluje kwestie zwi¹zane ze sportem. Przedmiotowa ustawa za-
s³uguje na pe³ne poparcie. Mówiê to jako parlamentarzysta i senator, ale tak¿e jako kibic sportowy i oso-
ba uprawiaj¹ca sport. Ustawa, któr¹ dzisiaj omawiamy, okreœla miêdzy innymi zasady prowadzenia dzia-
³alnoœci w zakresie sportu, organizacjê i zasady uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym. Projek-
todawcy okreœlili tak¿e zadania administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie wspierania up-
rawiania sportu i organizacji wspó³zawodnictwa sportowego.

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 57. posiedzenia Senatu 255



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami od dyrektorów oœrodków szkolno-wychowawczych zwracam siê do Pa-

ni z proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy problem.
Wed³ug dyrektorów wymienionych placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadziæ

bardzo niekorzystne zmiany dotycz¹ce organizacji kszta³cenia i wychowania uczniów niepe³nospra-
wnych oraz opieki nad nimi. W projekcie rozporz¹dzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rodza-
jów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych
placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych pla-
cówkach zaproponowano zapis §23 ppkt 6 z pominiêciem dzieci z upoœledzeniem lekkim. Zapis ten do-
prowadzi³by do likwidacji specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych. Placówki te przeznaczone s¹
na ogó³ dla dzieci z upoœledzeniem lekkim oraz umiarkowanym.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej zauwa¿a przedstawiony problem i jak ma zamiar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o informacjê na temat finansowania szkód wyrz¹dzonych przez dzik¹ zwierzynê (wil-

ki, bobry). Szkody zosta³y oszacowane i zainteresowani mieszkañcy wiedz¹, ¿e otrzymaj¹ odszkodowa-
nia, ale pieniêdzy nie ma. Regionalne dyrekcje ochrony œrodowiska miêdzy innymi w Krakowie twierdz¹,
¿e nie maj¹ potrzebnych œrodków.

Chc¹c unikn¹æ niepokojów spo³ecznych, proszê Pana Ministra o interwencjê i pozytywne za³atwienie
przedstawionej wy¿ej sprawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracam siê do Pana Dyrektora z uprzejm¹ proœb¹ o ponown¹ analizê mo¿liwoœci sfinansowania prze-

budowy skrzy¿owania drogi krajowej nr 28 z drog¹ wojewódzk¹ w miejscowoœci Bia³ka w gminie Maków
Podhalañski. Wzglêdy bezpieczeñstwa oraz postulaty mieszkañców wspierane przez w³adze gminy (do-
kumenty w za³¹czeniu) przemawiaj¹ za podjêciem takiej decyzji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Kontrola przeprowadzona w ostatnim czasie przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli ujawni³a daleko id¹ce nie-

prawid³owoœci w przeprowadzonej restrukturyzacji pañstwowych spó³ek. Skutkowa³y one wielomiliono-
wymi stratami Skarbu Pañstwa. NIK zarzuci³a Krajowej Spó³ce Cukrowej SA miêdzy innymi niegospodar-
noœæ w rozporz¹dzaniu mieniem i œrodkami finansowymi spó³ki, w tym przy przyznawaniu odpraw cz³on-
kom zarz¹du spó³ki i prowadzeniu inwestycji w cukrowniach, które nastêpnie zamykano.

Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ prawie 51 milionów z³ zainwestowano w zak³ady w Lublinie,
Brzeœciu Kujawskim i £apach, a nastêpnie w niewielkim odstêpie czasu podjêto decyzjê o ich likwidacji
lub zaprzestaniu produkcji. W samej cukrowni w £apach zainwestowano 24 miliony 700 tysiêcy z³ w zau-
tomatyzowanie produkcji i pakowania cukru, zaœ zaraz po zakoñczeniu inwestycji, w sezonie
2008/2009, w³adze KSC wstrzyma³y tam produkcjê. Otrzyma³em informacjê, i¿ faktycznie czêœæ zaku-
pionych urz¹dzeñ zosta³a wykorzystana póŸniej w innych cukrowniach, ale samo przeniesienie agrega-
tów kosztowa³o oko³o 1 miliona 300 tysiêcy z³. Ponadto odzyskano jedynie oko³o 30% poniesionych na-
k³adów. Nieprawid³owoœci dotyczy³y równie¿ braku sta³ego systemu wyp³acanych odpraw.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na na-
stêpuj¹ce pytania.

Jakiego rzêdu straty poniós³ Skarb Pañstwa wskutek przeprowadzonej restrukturyzacji Krajowej Spó-
³ki Cukrowej SA?

Jakiej wysokoœci odprawy wyp³acane by³y pracownikom wymienionej spó³ki? Proszê o wskazanie wy-
sokoœci wyp³aconych odpraw cz³onków zarz¹du spó³ki wraz z zaznaczeniem sta¿u pracy w zak³adzie.

Jakie inwestycje zosta³y w ostatnich latach przeprowadzone w wymienionej spó³ce oraz jakie koszty za
sob¹ poci¹gnê³y?

W ilu cukrowniach, w których przeprowadzono wspomniane inwestycje, nadal prowadzona jest pro-
dukcja? W jaki sposób zagospodarowano maszyny z zamykanych cukrowni oraz jakie poci¹gnê³o to za
sob¹ koszty?

Na jakim etapie znajduje siê obecnie postêpowanie prywatyzacyjne tej spó³ki, w ramach którego ju¿
w latach 2005–2007 wydano kwotê rzêdu 3 milionów 200 tysiêcy z³ na analizy i prospekt emisyjny? Kiedy
postêpowanie to zostanie ukoñczone?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwrócili siê do mnie pacjenci choruj¹cy na szpiczaka mnogiego, cz³onkowie Polskiego Stowarzyszenia
Pomocy Chorym na Szpiczaka oraz osoby reprezentuj¹ce spo³ecznoœæ dotkniêt¹ tym nowotworem z proœb¹
o pomoc w udostêpnieniu optymalnych terapii leczenia w stosunku do ka¿dego pacjenta indywidualnie,
w zale¿noœci od tego, jakiego rodzaju kuracji i leczenia wymaga. Zainteresowani oczekuj¹ od Pani Minister
uruchomienia programu terapeutycznego leczenia lenalidomidem. Jak stwierdzaj¹, dzisiaj lekarzom zde-
cydowanie odmawia siê tego, ¿eby mogli odpowiednio dobieraæ terapiê ratuj¹c¹ ¿ycie pacjenta. W³aœnie ten
program terapeutyczny, program leczenia lenalidomidem, dawa³by nadziejê pacjentom, a lekarzom umo¿-
liwia³by stosowanie odpowiednich leków. Przywo³any tutaj lek, lenalidomid, jak stwierdzaj¹ zainteresowa-
ni, posiada rekomendacjê Agencji Oceny Technologii Medycznych, od kilku lat jest zarejestrowany i stoso-
wany w krajach Unii Europejskiej – z wyj¹tkiem Polski – jako chemioterapia standardowa. Œwiatowe donie-
sienia co do efektywnoœci tego leku wskazuj¹, ¿e taka w³aœnie terapia przed³u¿a ¿ycie chorych o kilka lat.
Zainteresowani informuj¹ te¿ o tym, ¿e Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie nie
licz¹ siê z opiniami specjalistów onkologów, mimo ¿e „lekarze ci jednomyœlnie pozytywnie rekomenduj¹ le-
nalidomid do leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim”.

Dlatego proszê o poinformowanie mnie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie uruchomi³o programu te-
rapeutycznego leczenia lenalidomidem i dlaczego NFZ odmawia finansowania takiej terapii.

Stanis³aw Gogacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami docieraj¹cymi z ³ódzkiego œrodowiska filmowców, w tym Stowa-

rzyszenia Filmowców Polskich, na temat sytuacji w Wytwórni Filmów Oœwiatowych i Programów Eduka-
cyjnych w £odzi, uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie informacji w nastêpuj¹cej sprawie.

W dniu 18 stycznia bie¿¹cego roku w wypadku samochodowym zgin¹³ nieod¿a³owany, wieloletni dyrek-
tor wytwórni pan Andrzej Traczykowski. Szeœæ dni póŸniej na stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora
powo³ano pani¹ Katarzynê Madaj-Koz³owsk¹. Decyzje podejmowane przez pani¹ dyrektor niepokoj¹ œro-
dowisko filmowców. Pracowników i wspó³pracowników wytwórni martwi przede wszystkim brak wizji dal-
szego rozwoju firmy, brak umów na realizacjê nowych projektów i pomys³ów na ich finansowanie oraz nie-
informowanie rady pracowniczej o planowanych zmianach kadrowych i organizacyjnych.

W dniu 10 marca 2010 r. spali³a siê hala zdjêciowa wytwórni. Straty oszacowano na oko³o 1 milion z³,
a koszty ewentualnej odbudowy jeszcze nie zosta³y oszacowane przez ekspertów. Z docieraj¹cych do
mnie informacji wynika, ¿e hala nie by³a ubezpieczona.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie informacji o tym, czy faktycznie
budynek nie by³ ubezpieczony i kto ponosi odpowiedzialnoœæ za mienie wytwórni oraz czy ministerstwo
bada przedmiotow¹ sprawê. Jednoczeœnie uprzejmie proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy w zwi¹zku z nie-
pokoj¹c¹ sytuacj¹ w wytwórni ministerstwo podejmie interwencjê w celu wyjaœnienia zaistnia³ego pro-
blemu.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 57. posiedzenia Senatu 261



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o rozwa¿enie ni¿ej przedstawionych kwestii zwi¹zanych ze szkoleniem medycznym

i wojskowo-medycznym kandydatów do wojskowej s³u¿by zawodowej.
1. Czy nie by³oby zasadne przeprowadzenie zmian legislacyjnych tak, aby szkolenie wojskowe kandy-

datów do s³u¿by zawodowej studentów Uniwersytetu Medycznego w £odzi prowadzone by³o przez inspek-
torat s³u¿by zdrowia, czego konsekwencj¹ by³oby nadanie stopnia wojskowego?

2. Czy by³aby mo¿liwoœæ nauczania medycznego w jêzyku angielskim jednej b¹dŸ dwóch grup studentów
Uniwersytetu Medycznego od I roku studiów? Absolwenci takiego toku studiów nie potrzebowaliby w przy-
sz³oœci dodatkowego nauczania jêzyka obcego i oddelegowañ na wielomiesiêczne szkolenie jêzykowe.

3. Czy s¹ mo¿liwoœci merytorycznego podporz¹dkowania Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Me-
dycznych Uniwersytetowi Medycznemu w £odzi? Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych
otrzyma³oby w ten sposób status akademicki w ramach Uniwersytetu Medycznego. Oœrodek akademic-
ki, jakim jest Uniwersytet Medyczny w £odzi, sprawowa³by nadzór merytoryczny i ocenia³ poziom nau-
czania w Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W najnowszym rozporz¹dzeniu (projekcie) dotycz¹cym oceniania, Pani Minister umieœci³a zapis mó-

wi¹cy o mo¿liwoœci przejœcia do nastêpnej klasy pomimo uzyskania oceny niedostatecznej z danego
przedmiotu (w przypadku szko³y ponadgimnazjalnej). Co gorsza, bêdzie mo¿na mieæ nawet dwie dwójki.
W swojej pracy senatora spotka³em siê z wieloma nauczycielami, którzy z oburzeniem przyjêli propozycjê
dalszego obni¿ania wymagañ nauczania, a tym samym poziomu szkó³. Zaznaczaj¹ te¿, ¿e nie bêdzie to
czynnik motywuj¹cy m³odzie¿ do solidnej pracy. Jako argumentacjê podaje siê, ¿e taka mo¿liwoœæ istnie-
je ju¿ w przypadku szkó³ podstawowych i w gimnazjach, wiêc nale¿y zrównaæ prawa uczniów korzysta-
j¹cych z nauczania na wszelkich etapach edukacji, ale mo¿e ju¿ najwy¿szy czas, aby wycofaæ siê z dalsze-
go zani¿ania poziomu nauczania w szko³ach. Oczywiœcie s¹ sytuacje, ¿e uczeñ ciê¿ko zachoruje lub do-
tkn¹ go inne sytuacje losowe; wtedy nale¿y daæ mu szansê przejœcia do nastêpnej klasy. Szukanie roz-
wi¹zañ takich okolicznoœci na pewno znajdzie zrozumienie.

Uwa¿am, ¿e proponowane przepisy tworz¹ prawn¹ furtkê dla osób, którym zwyczajnie nie chce siê
uczyæ. Tym samym pañstwo przyzwala na swoist¹ produkcjê „æwieræinteligentów”.

Mam nadziejê, ¿e zrewiduje Pani swoje pogl¹dy w tej sprawie i dokona odpowiednich zmian w prawie,
blokuj¹c mo¿liwoœæ promocji do nastêpnej klasy pomimo uzyskania ocen niedostatecznych.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Ostatnio spotka³em siê z przedstawicielem stowarzyszenia maj¹cego za zadanie dbanie o interesy osób

pozbawionych pracy, a bêd¹cych w wieku przedemerytalnym. W trakcie rozmowy us³ysza³em wiele go-
rzkich s³ów pod adresem Programu 50+.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie s¹ roczne nak³ady w skali kraju na realizacjê Programu 50+?
2. Ile osób skorzysta³o z programu w roku 2009 i w I kwartale 2010 r.?
3. Czy program „œledzi” dalsze losy jego uczestników po zakoñczeniu kursu?
4. Ile osób dziêki programowi znalaz³o pracê?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie w niektórych regionach Polski jest bardzo trudna sytuacja spowodowana tegoroczn¹ powo-

dzi¹. Pomoc pañstwa, w tym poszczególnych resortów, jest kierowana do wszystkich, których bezpoœre-
dnio dotkn¹³ ten ¿ywio³.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy Ministerstwo Finansów w ramach swoich dzia³añ rozwa¿a
zniesienie podatku VAT od pomocy rzeczowej przekazywanej przez przedsiêbiorców poszkodowanym
w tegorocznej powodzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Obecnie w niektórych regionach Polski jest bardzo trudna sytuacja spowodowana tegoroczn¹ powo-

dzi¹. Pomoc pañstwa, w tym poszczególnych resortów, jest kierowana do wszystkich, których bezpoœre-
dnio dotkn¹³ ten ¿ywio³.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy jest rozwa¿ana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
a jeœli tak, to jaka,pomocdlama³ych firm imikrofirmusytuowanychna terenachzalanychprzezpowódŸ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje p³yn¹ce z ministerstwa nauki,

dotycz¹ce zapowiadanej reformy w szkolnictwie wy¿szym, a dok³adniej – koniecznoœci p³acenia za drugi
kierunek studiów.

Dzisiejszy rynek pracy jest mocno wymagaj¹cy, dlatego m³odzi ludzie decyduj¹ siê na studiowanie wie-
lu kierunków naraz. Pracodawcy wymagaj¹ wszechstronnego wykszta³cenia oraz kilku lat doœwiadcze-
nia. W celu zdobycia dobrze p³atnej i satysfakcjonuj¹cej pracy studenci zmuszeni s¹ podnosiæ swoje kwa-
lifikacje. Rozwi¹zanie resortu nauki w pierwszej kolejnoœci uderzy w studentów zdolnych, ale biednych,
których nie bêdzie staæ na op³acenie drugiego kierunku studiów. Nawet jeœli wed³ug za³o¿eñ rz¹du 10%
najzdolniejszych studentów bêdzie mog³o pobieraæ nauki bezp³atnie na drugim kierunku studiów, to
i tak jest to za ma³o. Uwa¿am, i¿ wprowadzenie w ¿ycie zapisu o odp³atnym drugim kierunku studiów spo-
woduje, ¿e wielu studentów niestety bêdzie musia³o zrezygnowaæ z dodatkowego kszta³cenia i w konsek-
wencji bêdzie mia³o jeszcze wiêksze trudnoœci ze znalezieniem pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w tej sprawie?
2. Czy ministerstwo szacuje, ilu studentów zrezygnuje z dodatkowego kszta³cenia?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka

w sprawie wprowadzenia poprawy leczenia chorych na nowotwór z³oœliwy o nazwie szpiczak mnogi.
W uzasadnieniu czytamy, ¿e nowotwór z³oœliwy szpiczak mnogi jest chorob¹ bardzo trudn¹ do zdiagnozo-

wania w fazie pocz¹tkowej. W obecnej sytuacji zbyt rzadko przeprowadzane s¹ tak zwane badania przesiewo-
we umo¿liwiaj¹ce wczesne wykrycie nowotworu i podjêcie terapii w pocz¹tkowym stadium jego rozwoju. Jed-
n¹ z przyczyn takiej sytuacji jest z³a kondycja finansowa przychodni, które z przyczyn oszczêdnoœciowych
niechêtnie zlecaj¹ takie badania, poprzestaj¹c na zapewnieniu opieki lekarza rodzinnego.

Dlatego proszê o udostêpnienie optymalnych terapii leczenia wymaganych w stosunku do ka¿dego pa-
cjenta indywidualnie, w zale¿noœci od tego jakiej kuracji i leczenia on wymaga. Wnoszê o to, aby ten wy-
bór podejmowa³ lekarz prowadz¹cy czy te¿ konsylium lekarskie, a nie urzêdnik z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Norm¹ jest, i¿ obecnie urzêdnik zas³ania siê procedurami, które uniemo¿liwiaj¹ faktyczny do-
st¹p pacjenta do nale¿ytego leczenia.

Obecnie lekarzom zdecydowanie odmawia siê tego, ¿eby mogli dobieraæ odpowiedni¹ terapiê ratuj¹c¹
¿ycie pacjenta. Dlatego nalegam, aby zosta³ utworzony program terapeutyczny leczenia lenalidomidem.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e takie dzia³ania da³yby nadziejê pacjentom, a lekarzom umo¿liwi³yby stoso-
wanie leków, które ratuj¹ ¿ycie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê Pani Minister na fakt, ¿e rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych bezwzglêdnie pozytywnie zaopiniowa³a lenalidomid. Lek ten od kilku lat jest zarejestrowany i stoso-
wany w Unii Europejskiej, z wyj¹tkiem Polski, jako chemioterapia standardowa. Œwiatowe doniesienia o je-
go skutecznoœci pokazuj¹, ¿e jest to pozytywny prze³om w leczeniu szpiczaka mnogiego, pozwalaj¹cy zwiêk-
szyæ œredni¹ prze¿ycia pacjenta o wiele lat. Chcia³bym zwróciæ uwagê na niedopuszczaln¹ sytuacjê, w któ-
rej Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie nie licz¹ siê z opiniami specjalistów, le-
karzy hematologów i onkologów, w znakomitej wiêkszoœci lekarzy œwiatowej s³awy. Lekarze ci jednomyœ-
lnie pozytywnie rekomenduj¹ lenalidomid, jeœli chodzi o leczenie pacjentów ze szpiczakiem mnogim, i chc¹
mieæ wp³yw na leczenie ich tym lekiem.

Powo³ywanie siê przez urzêdników w decyzjach odmownych na wysoki koszt leku dotyczy pozornej o-
szczêdnoœci. Chorzy, którym odmówiono terapii lenalidomidem, s¹ czêœciej hospitalizowani, a koszty
zwi¹zane z utrzymaniem ich przy ¿yciu, to znaczy koszty dializy, rehabilitacja, opieka paliatywna itd.,
znacznie przewy¿szaj¹ koszty leczenia lenalidomidem.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zostanie utworzony program terapeutyczny leczenia lenalidomidem?
2. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Ministerstwo Zdrowia w celu zwiêkszenia dostêpnoœci badañ wy-

krywaj¹cych nowotwory we wczesnym etapie rozwoju choroby?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
W dniach 9–18 lipca bie¿¹cego roku œrodowiska homoseksualne planuj¹ w stolicy naszego kraju impre-

zê pod nazw¹ Europride 2010. Jej kulminacj¹ ma byæ zaplanowana na 17 lipca parada ulicami Warszawy.
Zgoda w³adz na to zgromadzenie jest wed³ug mnie jawnym nieliczeniem siê z opini¹ mieszkañców Warsza-
wy i wiêkszoœci obywateli naszego kraju. Uwa¿am, ¿e ulice naszej stolicy nie s¹ miejscem, w którym na ma-
sow¹ skalê powinno siê manifestowaæ swoj¹ odmiennoœæ seksualn¹. S¹dzê, ¿e impreza ta nie tylko nie sta-
nowi w³aœciwej reklamy dla naszej stolicy, ale mo¿e tylko spowodowaæ powa¿ne niepokoje spo³eczne. Wie-
rzê, ¿e zdecydowana reakcja w³adz Warszawy uniemo¿liwi przeprowadzenie parady, której organizacja mo-
¿e staæ siê tylko przyczyn¹ zgorszenia i zak³ócenia ³adu spo³ecznego.

Bardzo niedawno ulice i place Warszawy by³y œwiadkami zupe³nie innych wydarzeñ – beatyfikacji ks.
Jerzego Popie³uszki. Niech ulice kojarz¹ siê z normalnoœci¹ i spokojem. Nam, spo³eczeñstwu, szczególnie
m³odszej jego czêœci, jest to bardzo potrzebne.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z apelem o niedopuszczenie do organizacji tej parady w stolicy
naszego kraju.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
5 listopada 2009 r., na 43. posiedzeniu Senatu, senator Janina Fetliñska skierowa³a do Pani oœwiad-

czenie w sprawie uczczenia osoby prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana poprzez nadanie
jego imienia jednej z ulic Warszawy.

Pani senator Janina Fetliñska nie doczeka³a siê odpowiedzi Pani Prezydent i niestety ju¿ siê jej nie do-
czeka, straci³a bowiem ¿ycie w katastrofie w Smoleñsku. Podjêcie i przypomnienie tej inicjatywy jestem
winien pamiêci klubowej kole¿anki. Wci¹¿ bowiem jeden z wybitniejszych prezydentów Stanów Zjedno-
czonych, wyj¹tkowo zas³u¿ony dla spraw polskich, wielki nasz, Polaków, przyjaciel, nie zosta³ w odpowie-
dni sposób upamiêtniony. A jednoczeœnie, jak stwierdzi³a we wspomnianym oœwiadczeniu senator Jani-
na Fetliñska, wiele nazw ulic w Warszawie jest przypadkowych i banalnych.

Szanowna Pani Prezydent!
Nawi¹zuj¹c do inicjatywy œwiêtej pamiêci senator Janiny Fetliñskiej, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹

oszybkie rozwa¿enie tej propozycji iwskazanieodpowiednio reprezentacyjnejulicy lubplacuwWarszawie.
Ze swojej strony proponujê nadanie imienia Ronalda Reagana Placowi Konstytucji, który sw¹ obecn¹

nazwê otrzyma³ w celu upamiêtnienia stalinowskiej ustawy zasadniczej, oficjalnie uchwalonej 22 lipca
1952 r.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Obowi¹zuj¹ca w Polsce ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest kluczowym in-
strumentem prawnym s³u¿¹cym do realizacji zadañ pañstwa w zakresie ³agodzenia skutków bezrobocia,
aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia. Zapisy ustawy dotycz¹ zdecydowanej wiêkszoœci oby-
wateli polskich, jednak¿e w akcie tym znalaz³y siê równie¿ istotne regulacje dotycz¹ce zasad podejmowa-
nia pracy przez cudzoziemców. Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ustawa, ujmuj¹c rzecz najogólniej,
wyodrêbnia tych cudzoziemców, którzy mog¹ swobodnie podejmowaæ zatrudnienie w naszym kraju, wy-
wodz¹c to prawo na przyk³ad z faktu posiadania obywatelstwa jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, a wiêc na podstawie swobód wspólnotowych, oraz takich, w przypadku których mo¿liwoœæ
podjêcia pracy uzale¿niona jest od spe³nienia dodatkowych kryteriów.

Wzrost atrakcyjnoœci gospodarczej naszego kraju sprawi³, ¿e z roku na rok przybywa cudzoziemców,
którzy decyduj¹ siê na podjêcie pracy w Polsce. Szczególnie dynamiczny wzrost dotyczy grupy tych, któ-
rzy zobowi¹zani s¹ spe³niæ dodatkowe warunki, aby móc legalnie pracowaæ w naszym kraju; œwiadczy
o tym chocia¿by liczba wydanych zezwoleñ na pracê: w 2006 r. wydano ich niespe³na jedenaœcie tysiêcy,
a w 2008 r. ju¿ ponad osiemnaœcie tysiêcy. Wzrost zainteresowania Polsk¹ jako miejscem pracy spowo-
dowa³ tak¿e, i¿ z roku na rok coraz powszechniejsze staj¹ siê próby omijania przepisów reguluj¹cych za-
sady uzyskania zezwoleñ na pracê.

Zapisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy procedury skonstruowane s¹
w taki sposób, aby daæ pierwszeñstwo w uzyskaniu pracy osobom znajduj¹cym siê w rejestrach bezrobot-
nych. Ma to bezpoœredni zwi¹zek z przeciwdzia³aniem bezrobociu wœród obywateli. Dopiero w przypadku,
kiedy dane stanowisko nie zostanie obsadzone przez osoby poszukuj¹ce pracy w kraju, najczêœciej obywa-
teli Polski, mo¿liwe jest wydanie pozwolenia na pracê dla cudzoziemca. Kwestia ta zosta³a szczegó³owo ure-
gulowana w art. 88c ust. 1 wspomnianej ustawy, który stanowi, ¿e wydanie przez wojewodê pozwolenia na
zatrudnienie cudzoziemca uzale¿nione jest od „uzyskania informacji od starosty w³aœciwego ze wzglêdu na
siedzibê lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzaj¹cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku
mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszuku-
j¹cych pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy”.

Wspomniana regulacja nie zawsze jednak spe³nia swoj¹ rolê. Okazuje siê bowiem, ¿e wiele ofert pracy,
jakie zamieszczane s¹ w urzêdach pracy, pochodzi od poœredników dzia³aj¹cych na zlecenie cudzoziemca
pragn¹cego uzyskaæ zezwolenie na pracê w Polce. Wspomniane oferty pracy formu³owane s¹ w taki spo-
sób, aby utrudniæ znalezienie odpowiedniego kandydata wœród osób znajduj¹cych siê w rejestrach bezro-
botnych lub poszukuj¹cych pracy. Najczêœciej w og³oszeniach tego typu stawiane s¹ bardzo wysokie,
wrêcz zaporowe wymagania, na przyk³ad bieg³a znajomoœæ jêzyka wietnamskiego, co w po³¹czeniu z pro-
ponowanymi niewspó³miernie niskimi zarobkami sprawia, ¿e odzew na tego typu og³oszenia jest zniko-
my. Brak pomyœlanego rozstrzygniêcia takiej rekrutacji daje podstawy do wystawienia przez starostê sto-
sownej informacji, o której by³a mowa wy¿ej. Opisane zjawisko jest w istocie ominiêciem przepisów usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nale¿y zauwa¿yæ ponadto, ¿e opisane zjawisko ma równie¿ negatywny wp³yw na postawê osób bezro-
botnych. Przyzwolenie na zamieszczanie w urzêdach pracy og³oszeñ, za którymi nie kryje siê faktyczna
oferta pracy albo formu³owanych tak, aby utrudniæ wy³onienie kandydata prowadzi bowiem do podwa¿a-
nia zaufania osób bezrobotnych do dzia³alnoœci instytucji rynku pracy. W szerszym aspekcie mo¿e mieæ
to prze³o¿enie na zniweczenie starañ czynionych na rzecz aktywizacji bezrobotnych.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z pytaniem, czy kierowany przez Pani¹ re-
sort podejmuje dzia³ania, a jeœli tak, to jakie, w celu zapobiegania opisanym przypadkom obchodzenia
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Na mocy uchwalonej przed paru laty zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, stra¿e gminne i miej-
skie uzyska³y uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec osób naruszaj¹cych nie-
które przepisy w tym zakresie. W celu umo¿liwienia realizacji wspomnianych uprawnieñ s³u¿by te zosta-
³y upowa¿nione, na mocy art. 129b ust. 3 pkt 3 wspomnianej ustawy, do u¿ywania urz¹dzeñ samoczyn-
nie ujawniaj¹cych i rejestruj¹cych naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kieruj¹cych pojazdami.
Zgodnie z ustaw¹, dzia³ania takie mog¹ byæ podejmowane w miejscu i czasie uzgodnionym z w³aœciwym
miejscowo komendantem powiatowym, miejskim lub rejonowym Policji.

Praktyka pokaza³a jednak, ¿e w wielu przypadkach jednostek samorz¹du terytorialnego, którym podle-
gaj¹ stra¿e gminne i miejskie, nie staæ na wyposa¿enie swoich s³u¿b w odpowiednie urz¹dzenia rejestru-
j¹ce, czyli fotoradary. W efekcie powszechne sta³o siê, ¿e gminy decyduj¹ siê na wypo¿yczanie fotoradarów
od podmiotów prywatnych w drodze umowy cywilnoprawnej. Stan taki nie budzi zastrze¿eñ, o ile udzia³
podmiotu prywatnego koñczy siê na etapie udostêpnienia urz¹dzenia rejestruj¹cego, a wszelkie pozosta³e
czynnoœci w zakresie kontroli ruchu drogowego wykonywane s¹ przez w³aœciwe stra¿e. Niemniej jednak
w kraju zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e samorz¹dy zlecaj¹ firmom prywatnym wykonywanie wiêkszoœci zadañ
w wymienionym zakresie, na przyk³ad co do ustawienia i obs³ugi urz¹dzenia oraz przygotowania i opraco-
wania dokumentacji dotycz¹cej wykroczenia. Podstaw¹ rozliczenia w takich przypadkach jest najczêœciej
zrycza³towana kwota za ka¿de ujawnione i udokumentowane wykroczenie drogowe.

Dzia³anie takie nale¿y rozwa¿aæ w kategoriach naruszenia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa. Zgodnie bowiem z art. 110 kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia, grzywna na³o¿ona
w drodze mandatu karnego przez funkcjonariusza organu podleg³ego w³adzom jednostki samorz¹du te-
rytorialnego stanowi dochód tej jednostki samorz¹du. Przepis nie dopuszcza zatem mo¿liwoœci odst¹pie-
nia czêœci œrodków pochodz¹cych z grzywny innym podmiotom. Ponadto w¹tpliwoœci budziæ musi rów-
nie¿ samo powierzenie wykonywania czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego osobom do tego nie-
uprawnionym, niebêd¹cym funkcjonariuszami stra¿y gminnej.

Warto podkreœliæ tak¿e, i¿ opisany sposób dzia³alnoœci w wielu przypadkach nie sprzyja faktycznej po-
prawie bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Podmioty prywatne, kieruj¹c siê chêci¹ osi¹gniêcia maksy-
malnych zysków, umieszczaj¹ fotoradary nie tam, gdzie dochodzi do najwiêkszej liczby wypadków, ale
w miejscach, gdzie wystêpuje najwiêksze natê¿enie ruchu.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na
celu zwiêkszenie stopnia respektowania przez jednostki samorz¹du terytorialnego i podleg³e im s³u¿by
przepisów prawa w opisanym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Maj¹c na uwadze wydarzenia zwi¹zane z przejœciem w ostatnich tygodniach fali powodziowej na Odrze
i Wiœle oraz w dop³ywach tych rzek, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z gor¹cym apelem o podjêcie wszel-
kich niezbêdnych kroków w celu zapobie¿enia w przysz³oœci negatywnym skutkom tego typu zjawisk.

Kataklizm, który nawiedzi³ nasz kraj w 1997 r., by³ bodŸcem do podjêcia dzia³añ, których efektem mia-
³o byæ stworzenie skutecznych zabezpieczeñ przed kolejn¹ powodzi¹. Niestety, bardzo czêsto tempo wy-
konania inwestycji o kluczowym znaczeniu przeciwpowodziowym spada³o wprost proporcjonalnie do
czasu, jaki up³yn¹³ od tamtych wydarzeñ, a nierzadko ich wykonanie nie dosz³o w ogóle do skutku. Przy-
czyn¹ takiego stanu rzeczy by³ najczêœciej brak przepisów pozwalaj¹cych na skuteczne i sprawne dzia³a-
nie. W tym miejscu nale¿y podaæ przyk³ad zbiornika retencyjnego w Raciborzu, którego budowa jest blo-
kowana przez kilku gospodarzy od wielu ju¿ lat; w 2006 r. jako pose³ skierowa³em do ówczesnego mini-
stra œrodowiska pytanie w sprawie daty rozpoczêcia harmonogramu budowy tego zbiornika. W odpowie-
dzi us³ysza³em wówczas, ¿e wstêpny harmonogram jest ju¿ opracowany, a budowa ruszy najpóŸniej za
rok. Ponadto wiele osób zaniecha³o starañ, twierdz¹c, ¿e kataklizm sprzed trzynastu lat, zwany „powo-
dzi¹ tysi¹clecia”, nie powtórzy siê w najbli¿szym czasie. Jednak natura po raz kolejny okaza³a siê nieprze-
widywalna, czego najlepszym dowodem s¹ wydarzenia z prze³omu maja i czerwca 2010 r.

Ta konstatacja powinna sk³aniaæ do rozpoczêcia w trybie pilnym zakrojonych na szerok¹ skalê przed-
siêwziêæ, maj¹cych na celu skuteczne zminimalizowanie zagro¿eñ i strat zwi¹zanych z powodzi¹. Kluczo-
we w tym wzglêdzie wydaje siê stworzenie odpowiedniego klimatu prawnego, który bêdzie sprzyja³ reali-
zacji inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym. Równoczeœnie niezwykle istotne jest opracowanie
harmonogramu realizacji tych inwestycji.

Doœwiadczenia ostatnich dni pokaza³y, ¿e absolutnym priorytetem powinno byæ wybudowanie niezbê-
dnych zbiorników o odpowiedniej pojemnoœci retencyjnej oraz systemu polderów zalewowych w biegu
tych rzek, które mog¹ stanowiæ potencjalne zagro¿enie powodziowe. Jak mogliœmy siê niedawno przeko-
naæ, to w³aœnie brak odpowiedniej iloœci zbiorników oraz brak odpowiedniej liczby bezpiecznych polde-
rów zalewowych (szczególnie na Wiœle) by³ przyczyn¹ wielu ludzkich dramatów. Samo podnoszenie ist-
niej¹cych ju¿ wa³ów absolutnie nie wystarczy.

Równie istotne jest przy tym kompleksowe podejœcie do omawianego zagadnienia. Kompleksowoœæ trzeba
w tym wypadku rozumieæ dwojako. Po pierwsze, nale¿y d¹¿yæ do tego, aby rozpoczête inwestycje zosta³y za-
koñczone w mo¿liwie krótkim czasie; w szczególnoœci nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum procedury
prawne,któremog³ybynegatywniewp³yn¹æna temporealizacji prac. Podrugie, poszczególneelementy infra-
struktury przeciwpowodziowej powinny byæ planowane i wykonywane w taki sposób, aby jako ca³oœæ tworzy-
³y spójny system ochrony przeciwpowodziowej. W tym celu konieczne jest przede wszystkim dokonanie prze-
gl¹du istniej¹cych obiektów. Nale¿y oceniæ, czy i w jakim stopniu s¹ one w stanie dzia³aæ prawid³owo w obli-
czu realnych zagro¿eñ (chocia¿by w oparciu o doœwiadczenia z roku 1997 oraz 2010).

Obecnie dosyæ powszechnie s¹ niestety przypadki, kiedy istniej¹ce elementy systemu przeciwpowodzio-
wego nie s¹ w stanie nale¿ycie spe³niæ swojej roli. W praktyce oznacza to na przyk³ad, ¿e obwa³owania pol-
deru s¹ zbyt niskie, co grozi przelaniem siê wody. Zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki, ¿e dany polder istnieje
tylko z nazwy, gdy¿ jego obszar nie jest dostatecznie zabezpieczony systemem obwa³owañ i przez to nie jest
mo¿liwe wykorzystanie go w taki sposób, aby nie stanowi³o to zagro¿enia dla osób i mienia. Przedmiotow¹
tezê mogê potwierdziæ w³asnym przyk³adem. Mieszkam w s¹siedztwie polderu ¯elazna, który po³o¿ony jest
na lewym brzegu Odry, pomiêdzy jej 154. a 166. kilometrem. Ostatnia powódŸ pokaza³a w sposób jedno-
znaczny, ¿e wykorzystanie tego polderu nie jest bezpieczne dla okolicznych miejscowoœci, w tym wsi ¯elaz-
na, w której mieszkam. Poniewa¿ polder ten nie jest chroniony nale¿ytym systemem wa³ów przeciwpowo-
dziowych, to wieœ ta by³a obecnie ju¿ po raz drugi ca³kowicie zalana.

Panie Ministrze, przedmiotowy apel kierujê do Pana jako osoba, która w swoim ¿yciu ju¿ dwa razy,
w 1997 r. i obecnie, doœwiadczy³a w bardzo dotkliwy sposób skutków powodzi. S³owa te kierujê tak¿e
w imieniu wszystkich osób, które mieszkaj¹ na terenach zagro¿onych powodzi¹. Bêdê zobowi¹zany, jeœli
w pracach nad zapowiadan¹ specustaw¹ „antypowodziow¹” zechce Pan uwzglêdniæ zaprezentowane
przeze mnie stanowisko.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister, aby poruszyæ problem zwi¹zany z ograniczeniem mo¿liwoœci budowy in-
frastruktury teleinformatycznej na obszarach posiadaj¹cych status uzdrowiska.

Status uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej okreœlony zosta³ przepisami ustawy z 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych. W kontekœcie poruszanego problemu szczególnie istotne jest brzmienie art. 38 cytowanej
ustawy, zgodnie z którym na terenie uzdrowiska oraz na obszarze ochrony uzdrowiskowej wyznaczane s¹
trzy strefy ochronne. Najbardziej rygorystyczne ograniczenia dotycz¹ terenu, na którym s¹ zlokalizowane
lub planowane zak³ady i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tak¿e inne obiekty s³u¿¹ce lecznictwu
uzdrowiskowemu lub obs³udze pacjenta lub turysty. Obszar ten okreœlany jest w ustawie jako strefa
ochronna „A”. W strefie tej nie mo¿na miêdzy innymi lokalizowaæ na sta³e ani tymczasowo obiektów oraz
urz¹dzeñ, które mog¹ utrudniaæ lub zak³ócaæ przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególnoœci
stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyj-
nych i innych emituj¹cych fale elektromagnetyczne. Ponadto na obszarze strefy ochronnej „B” istnieje za-
kaz lokalizacji i uruchamiania w odleg³oœci bli¿szej ni¿ 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”
urz¹dzeñ emituj¹cych fale elektromagnetyczne, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.

Wraz z postêpuj¹cym rozwojem rynku us³ug œwiadczonych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych
oraz telefonii komórkowej coraz czêœciej mo¿na us³yszeæ g³osy na rzecz dostosowania wspomnianych prze-
pisów ustawy do zmieniaj¹cych siê potrzeb spo³eczeñstwa. Mieszkañcy gmin uzdrowiskowych, szczególnie
tych najwiêkszych, które s¹ równie¿ popularnymi miejscowoœciami turystycznymi (np. Sopot, Ustroñ)
przekonuj¹, ¿e z roku na rok maj¹ coraz wiêksze trudnoœci w korzystaniu z us³ug œwiadczonych z wykorzy-
staniem sieci teleinformatycznych oraz telefonii komórkowej. Z kolei operatorzy tych sieci podkreœlaj¹, ¿e
w przypadku obszarów uzdrowiskowych objêtych ochron¹ prowadzenie nowych inwestycji lub choæby
prac modernizacyjnych jest nierzadko bardzo utrudnione, a czasem nawet niemo¿liwe, z uwagi na wspo-
mniane ograniczenia ustawowe. Obecnie w Polsce status uzdrowiska posiada ponad 40 gmin. Obszar
wspomnianych gmin zamieszkiwany jest przez ponad pó³ miliona mieszkañców.

Z jednej strony nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tereny uzdrowiskowe stanowi¹ obszar, który powinien zostaæ
objêty szczególn¹ ochron¹. Z drugiej jednak strony nie sposób odmówiæ s³usznoœci argumentom podno-
szonym przez mieszkañców tych terenów. Wraz z postêpuj¹cym rozwojem cywilizacyjnym dostêp do no-
woczesnych œrodków komunikacji staje siê dobrem o znaczeniu elementarnym, jak dostêp do wody czy
energii elektrycznej. Potwierdzeniem tej tezy s¹ zapisy Agendy Cyfrowej dla Europy opublikowanej w ma-
ju 2010 r. przez Komisjê Europejsk¹. Jednym z priorytetów, jakie zapisano w tym dokumencie, jest zape-
wnienie dostêpu do znacznie szybszego internetu. Komisja podkreœla przy tym, ¿e kluczowym czynni-
kiem warunkuj¹cym rozwój nie tylko w ujêciu gospodarczym, lecz równie¿ spo³ecznym, bêdzie powsze-
chna dostêpnoœæ do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dlatego te¿ zwracam siê z zapytaniem, czy w opinii Pani Minister mo¿liwe i zasadne by³oby z³agodzenie,
w kontekœcie przedstawionych argumentów, zapisanych w ustawie ograniczeñ w zakresie inwestycji
obejmuj¹cych budowê i modernizacjê sieci teleinformatycznych (obejmuj¹cych tak¿e telefoniê komórko-
w¹), przy jednoczesnym utrzymaniu walorów, jakie powinny charakteryzowaæ obszar posiadaj¹cy status
uzdrowiska.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Po³udniowa Polska tonie. Do miejscowoœci, których mieszkañcy przyst¹pili do usuwania szkód spo-

wodowanych majow¹ powodzi¹, wraca woda. Znów zalewa dobytek, ton¹ zwierzêta, niszczeje maj¹tek.
Od dziesi¹tków lat nie zanotowano w kraju takiej katastrofy, o tak wielkim zasiêgu i skutkach, siêga-
j¹cych poza obszar objêty bezpoœrednio klêsk¹. Rozpadaj¹ siê budynki, upadaj¹ mosty, rozp³ywaj¹ siê
namokniête nasypy kolejowe i drogowe. Zak³ócenia rozchodz¹ siê wokó³ niczym fale na wodzie, dotyka-
j¹c te¿ innych elementów systemów infrastrukturalnych, destabilizuj¹c funkcjonowanie transportu ko-
lejowego i drogowego, telekomunikacji, wkrótce mo¿e i energetyki. Dochodzi³y do mnie informacje, ¿e
niejednokrotnie bywa³o tak, ¿e zabrak³o dos³ownie kilku worków z piaskiem, kilku par r¹k do pracy, aby
obroniæ kolejn¹ zatopion¹ i zniszczon¹ przez ¿ywio³ miejscowoœæ. Ludzie dotkniêci tragedi¹ rujnuj¹c¹ do-
robek ca³ego ¿ycia czêsto stwierdzaj¹ gorzko, ¿e mo¿e o uratowaniu niektórych miejscowoœci zdecydowa-
³oby u¿ycie tych kilku amfibii, które zabezpieczaj¹ wizyty Pana Premiera i panów ministrów na terenach
powodziowych.

Panie Premierze! Media przekazuj¹ obraz zatroskanego Pana Premiera, zamyœlonego, otoczonego œwit¹
wœród zalanych wsi i miast. Wielu z nas, nie bêdê kryæ, zamiast ogl¹daæ premiera polskiego rz¹du wizytu-
j¹cego wa³y i kontroluj¹cego dzia³anie zawodowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych, wola³oby otrzymaæ in-
formacje o tym, jak rz¹d zareagowa³ na tê sytuacjê. I jak uniemo¿liwi³ to, ¿eby siê powtórzy³a.

Panie Premierze, proszê o odpowiedŸ na kilka pytañ, które za moim poœrednictwem zadaj¹ wyborcy.
1. Czy w Pana ocenie pañstwo polskie, administracja rz¹dowa zapewni³y obywatelom dostateczny po-

ziom bezpieczeñstwa rozumianego szeroko jako bezpieczeñstwo fizyczne osób i ochrona mienia przed
zniszczeniem oraz poczucie bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z istnienia klarownych, jasnych, stabilnych za-
sad prawa?

2. Czy parametry fizykalne (wielkoœæ opadów, czas ich trwania, obszar nimi objêty) uzasadniaj¹ trakto-
wanie powodzi jako klêski o niespotykanych dot¹d i niepowtarzalnych rozmiarach, co czyni¹ media ¿y-
czliwe Panu Premierowi, czy te¿ do osi¹gniêcia takiej skali strat i szkód przyczyni³y siê inne wzglêdy?

3. Jak Pan i kierowany przez Pana rz¹d ocenia stan gospodarki wodnej w kraju w roku tej wielkiej powodzi;
jak utrzymane s¹ wa³y przeciwpowodziowe, jak czêsto modernizowane, w jakiej czêœci potrzebuj¹ natychmia-
stowej modernizacji, jakie jest zaawansowanie inwestycji zmniejszaj¹cych negatywne skutki powodzi?

4. Czy istnieje plan strategiczny ochrony przed powodzi¹? Jeœli tak, to jak jest realizowany, w jakim za-
kresie zosta³ ju¿ zrealizowany?

5. Jak ocenia Pan potencja³ si³ i œrodków zaanga¿owanych w usuwanie skutków powodzi? Media prze-
kazywa³y w maju informacje o tym, ¿e do ochrony konkretnych miejscowoœci minister obrony narodowej
osobiœcie kierowa³ po kilka amfibii. Czy istotnie decyzje o zaanga¿owaniu potencja³u tej wielkoœci zapa-
daj¹ na poziomie MON?

6. Jak w Pana ocenie na poziom mo¿liwego zaanga¿owania si³ zbrojnych w walkê z ¿ywio³em wp³ywa
zaniechanie poboru?

7. Dlaczego we Wroc³awiu, w Sandomierzu i w wielu innych miejscach powtarza siê to za ¿ycia jednego
pokolenia, dlaczego po kilkunastu latach znów tak samo zaskakuje nas ¿ywio³, dlaczego nie wyci¹gniêto
wniosków z wydarzeñ 1997 r.?

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê Panu zarekomendowaæ, i prosiæ o jego wsparcie, projekt kulturalny pod nazw¹ Rockowy Most

Polska – Norwegia w ramach Seven Festival music & more, którego twórc¹ i organizatorem jest Towarzy-
stwo Przyjació³ 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. Genera³a J. Bema w Wêgorzewie. To cykl imprez od wielu
lat goszcz¹cy w kalendarium najwiêkszych masowych imprez muzycznych w Polsce. Festiwal w Wêgorze-
wie ma ju¿ wypracowan¹ markê i zas³u¿on¹ renomê zarówno wœród wykonawców, jak i wœród mediów, a co
najwa¿niejsze, tak¿e wœród szerokiej rzeszy polskiej i miêdzynarodowej publicznoœci.

Twórcy staraj¹ siê o to, by z ka¿dym rokiem uatrakcyjniæ treœæ i formu³ê festiwalu, dlatego te¿ od
2010 r. bêdzie on wspó³organizowany z norweskim partnerem.

W celu zapewnienia najwy¿szych standardów i najwy¿szej jakoœci organizatorzy poszukuj¹ zewnêtrznych
œrodków na sfinansowanie festiwalu. Obecnie z³o¿ony zosta³ wniosek do Funduszu Wymiany Kulturalnej
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oznaczony nume-
rem 29. Wniosek ten uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ i oczekuje na ocenê merytoryczn¹.

Pragnê nadmieniæ, ¿e festiwal w Wêgorzewie to jedna z nielicznych organizowanych w naszym regionie
imprez o zasiêgu miêdzynarodowym.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o wsparcie z³o¿onego wniosku, który mo¿e staæ siê silnym impulsem
dla rozwoju tej jak¿e wa¿nej imprezy oraz motorem dla dalszych starañ organizatorów.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Docieraj¹ do mnie informacje od rodziców dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ w stop-
niu lekkim o planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianach dotycz¹cych ograniczenia
dostêpnoœci specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych dla tych¿e dzieci. Szczególny niepokój bu-
dz¹ projektowane zapisy wprowadzaj¹ce sugestie dotycz¹ce tego, dla jakich uczniów w szczególnoœci
przeznaczone s¹ specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Pomija siê tam uczniów z lekkim stopniem
niepe³nosprawnoœci intelektualnej. Rodzice obawiaj¹ siê, ¿e proponowane zmiany spowoduj¹ likwidacjê
oœrodków, w których obecnie przebywaj¹ ich dzieci. W wiêkszoœci wypadków dzieci przebywa³y wczeœniej
w szko³ach masowych i integracyjnych i taka forma edukacji, niestety, nie sprawdzi³a siê. Wielokrotnie
dzieci by³y wyœmiewane i szykanowane z powodu swoich braków i niepe³nosprawnoœci. Szko³a masowa
ze wzglêdu na liczebnoœæ klas, nastawienie na koniecznoœæ realizacji materia³u edukacyjnego, nie jest
w stanie zapewniæ im nale¿ytej opieki i bezpieczeñstwa.

Rodzice s¹ przekonani, ¿e specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze s¹ w stanie sprostaæ tym wymo-
gom. Placówki te s¹ odpowiednio do tego przygotowane w zakresie wykwalifikowanej kadry specjalistycz-
nej, metod pracy, dostosowania wymagañ do specyficznych potrzeb dziecka, odpowiedniego wyposa¿e-
nia. Przebywanie dziecka w takim oœrodku nie œwiadczy o jego izolacji od pe³nosprawnych rówieœników,
przeciwnie – organizacja pracy tych placówek daje mo¿liwoœæ spotkañ integracyjnych. Dzieci w pe³ni
uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y oraz œrodowiska lokalnego, gdzie mog¹ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci,
odnosz¹ sukcesy w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, zawodach sportowych. Rodzice
apeluj¹ o pozostawienie obecnej formy zapisu dotycz¹cego edukacji uczniów z lekkim stopniem nie-
pe³nosprawnoœci intelektualnej i niewprowadzanie zmian w tym zakresie.

Popieraj¹c stanowisko rodziców w tej kwestii, zwracam siê do Pani Minister o powtórne przeanalizowa-
nie tego problemu.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W ostatnim czasie z wielu hurtowni farmaceutycznych, a tak¿e aptek wycofano kilkanaœcie serii le-
ków. G³ówny inspektor farmaceutyczny zdecydowa³ m. in. o wycofaniu leku na niewydolnoœæ kr¹¿enia
¿ylnego, a tak¿e kropli dla dzieci. To, ¿e preparaty, które nie nadawa³y siê do leczenia, trafi³y do aptek,
spowodowane jest sta³ym zmniejszaniem siê bud¿etu przeznaczonego na stosowne kontrole. Kilka lat te-
mu Narodowy Instytut Leków przeprowadza³ ponad 10 tysiêcy badañ leków rocznie, obecnie przeprowa-
dza ich trzy razy mniej.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e substancje, z których sk³ada siê lek, musz¹ œciœle spe³niaæ wszystkie wyznaczone
parametry. W innym przypadku preparaty zamiast leczyæ, mog¹ zdecydowanie pogorszyæ stan zdrowia
pacjenta. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zwiêkszenia
œrodków na kontrole.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du TVP SA Romualda Or³a

W wakacje w telewizji publicznej nie bêdzie ¿adnych programów edukacyjnych dla dzieci. Wstrzymano
produkcjê nowych (np. „Na ratunek zwierzêtom”, „Rezerwat nauki”), co wiêcej, zrezygnowano te¿ z emisji
audycji powtórkowych. Tym samym po raz pierwszy telewizja publiczna zrezygnowa³a w ca³oœci z letniego
edukacyjnego pasma dla dzieci. Tymczasem programy edukacyjne to jedna z podstawowych form reali-
zacji misji telewizji publicznej. Szczególnie wa¿na w czasie wakacji, kiedy to dzieci najchêtniej takie pro-
gramy ogl¹daj¹. Telewizje komercyjne, do których nie wszystkie dzieci maj¹ dostêp, oferuj¹ programy
niemal wy³¹cznie rozrywkowe. Misyjnoœæ telewizji publicznej przejawia³a siê ofert¹ programów edukacyj-
nych obfituj¹cych w gry umys³owe, ³amig³ówki, filmy dokumentalne. Po ostatnich zmianach mo¿e oka-
zaæ siê, ¿e telewizja publiczna z czêœci swojej misji zrezygnowa³a.

Zwracam siê zatem do Pana Prezesa z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie letniej ramówki.

Krzysztof Kwiatkowski

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 57. posiedzenia Senatu 279



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wiadomo, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-

dach jednostek samorz¹du terytorialnego (tekst jednolity: DzU z 2008 r. Nr 88, poz. 539) maj¹ okreœlone
Ÿród³a dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia dochodów. Dochodami tymi s¹ udzia³y w podatku
dochodowym od osób fizycznych (udzia³y w PIT) oraz udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych
(udzia³y w CIT). Oczywiœcie w zale¿noœci od szczebla jednostki samorz¹du terytorialnego (gmina, powiat,
województwo) ustawa okreœla ró¿ne dla tych jednostek udzia³y w podatkach.

Z rozmów z przedstawicielami niektórych samorz¹dów wywnioskowa³em, ¿e problematyczny staje siê
fakt, i¿ udzia³y te, stanowi¹ce dochody jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostki otrzymuj¹ ju¿ po
opodatkowaniu (podatki od osób prawnych i fizycznych, podatek VAT), a mimo wszystko, realizuj¹c in-
westycje, ponownie musz¹ p³aciæ podatek VAT, który trafia do bud¿etu pañstwa.

Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym moje pytanie brzmi: czy samorz¹dy, realizuj¹c inwestycje, mog³yby byæ
zwolnione z podatku VAT, skoro dochody s¹ im przekazywane ju¿ po opodatkowaniu? Czy nie by³oby tak, i¿
to spowodowa³oby realizacjê przez jednostki samorz¹du terytorialnego wiêkszej liczby inwestycji?

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z nowelizacji ustawy o pomocy spo³ecznej z art. 51c ust. 2 wynika, i¿: „Miesiêczn¹ kwotê dotacji z bu-

d¿etu pañstwa na pokrycie bie¿¹cych kosztów prowadzenia oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystaj¹cych z us³ug w tych oœrod-
kach oraz œredniej miesiêcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wy¿sz¹ jednak ni¿
œrednia miesiêczna kwota dotacji wyliczona dla województwa”.

Niektóre urzêdy wojewódzkie zinterpretowa³y ten zapis tak, i¿ uzale¿ni³y wielkoœæ dotacji dla œrodowis-
kowych domów samopomocy od liczby osób faktycznie uczestnicz¹cych w zajêciach i co miesi¹c ¿¹daj¹ po-
twierdzonych kopii list obecnoœci uczestników ŒDS. Powoduje to oczywiœcie comiesiêczne zmniejszanie
dotacji w zwi¹zku z liczb¹ dni nieobecnoœci uczestników w oœrodku wsparcia. Zwa¿ywszy, ¿e s¹ to osoby
niepe³nosprawne, i to w stopniu umiarkowanym lub znacznym, czêstym zjawiskiem jest ich absencja wy-
nikaj¹ca z choroby lub bardzo z³ego samopoczucia. Kilkudniowej ich nieobecnoœci na zajêciach w ¿aden
sposób nie mo¿na przewidzieæ i nie powoduje ona zmniejszenia kosztów utrzymania placówki (z wyj¹tkiem
posi³ku). A mimo to dotacje s¹ obcinane za ka¿d¹ œredniomiesiêczn¹ nieobecnoœæ uczestników.

Czy ustawodawca, pisz¹c: „…iloczyn aktualnej liczby osób korzystaj¹cych z us³ug w tych oœrodkach…”,
mia³ na myœli liczbê osób faktycznie uczestnicz¹cych w zajêciach (na podstawie list obecnoœci), czy aktualn¹
liczbê osób skierowanych do oœrodka wsparcia (decyzje kieruj¹ce z oœrodków pomocy spo³ecznej)?

Z rozmów z kierownikami oœrodków wsparcia wiem, ¿e dotacje przekazywane w niektórych wojewódz-
twach s¹ niewystarczaj¹ce i borykaj¹ siê oni z powa¿nymi problemami finansowymi. Samorz¹dy prze-
wa¿nie nie s¹ zainteresowane dotowaniem tych oœrodków z dochodów w³asnych. Wprowadzenie mo¿li-
woœci zmniejszania dotacji za ka¿d¹ nieobecnoœæ uczestnika nie tylko powoduje znaczne obni¿enie po-
ziomu us³ug w tych placówkach, ale grozi ich likwidacj¹.

Proszê wiêc Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie, jaki faktyczny wskaŸnik powinien byæ brany pod
uwagê przez wojewodów przy ustalaniu miesiêcznej kwoty dotacji z bud¿etu pañstwa na pokrycie bie-
¿¹cych kosztów prowadzenia oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie, podczas spotkañ z mieszkañcami mojego okrêgu wyborczego, przedstawiciele Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej zapoznali mnie z problemem, z którym borykaj¹ siê od wielu lat bez realnych na-
dziei na jego rozwi¹zanie. PowódŸ, która w ostatnich miesi¹cach nêka tereny niemal ca³ej Polski, tysi¹ce
stra¿aków walcz¹cych z ¿ywio³em – to unaoczni³o pal¹c¹ i nierozwi¹zan¹ do tej pory kwestiê: rozliczenia
z t¹ grup¹ zawodow¹ wypracowanych przez ni¹ nadgodzin. Wed³ug danych przytoczonych przez jeden
z dzienników trzydzieœci tysiêcy zawodowych stra¿aków wypracowa³o w latach 2006–2009 osiem i pó³
miliona nadgodzin!

Braki kadrowe, zmiana przepisów zwi¹zana z naszym wejœciem do UE i takie kataklizmy jak tegorocz-
na powódŸ sprawiaj¹, ¿e liczba nadgodzin roœnie lawinowo, ale nie ma ani œrodków finansowych, ani od-
powiednich zapisów prawnych, ani mo¿liwoœci organizacyjnych, by je uczciwie, zgodnie z liter¹ prawa,
rozliczyæ z t¹ grup¹ zawodow¹. Szacuje siê, ¿e w stra¿y po¿arnej braki kadrowe oscyluj¹ wokó³ trzech,
czterech tysiêcy. Nie ma realnej mo¿liwoœci, by stra¿acy wykorzystali te przepracowane godziny jako dni
wolne. Rozwi¹zaniem problemu wydawa³yby siê rekompensaty finansowe, jednak obowi¹zuj¹ce obecnie
przepisy zabraniaj¹ wyp³aty stra¿akom œrodków pieniê¿nych za pracê wykonywan¹ „po godzinach”
(w przeciwieñstwie choæby do policji).

Szanowny Panie Ministrze, czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji ma jak¹œ koncepcjê
rozwi¹zania tego problemu? W obecnej sytuacji powodziowej, kiedy to na barkach Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej spoczywa tak ogromny obowi¹zek ratowania tysiêcy domostw, ludzkiego ¿ycia przed ¿ywio³em,
plan zmierzaj¹cy do pozytywnego rozstrzygniêcia przedstawionego problemu by³by ju¿ pewn¹ rekom-
pensat¹ za poniesiony przez nich trud.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Tegoroczne klêski powodzi w sposób naturalny prowokuj¹ do stawiania pytañ o skuteczne rozwi¹za-

nia prawne i administracyjne, jakie mo¿e podj¹æ pañstwo polskie w celu ochrony ¿ycia, zdrowia i mienia
swoich obywateli. Katastrofy powodziowe ostatnich lat w Polsce (w 1997 i w 2001 r., w zachodniopomor-
skim w 2008 r., w Kotlinie K³odzkiej w 2009 r.), ale równie¿ za granic¹ (Missisipi w 1993 r., Ren w 1993 r.
i w 1995 r., rzeki Anglii i Szwajcarii w 2000 r., Dunaj i £aba w 2002 r.) zmuszaj¹ do analizy skutecznoœci
podejmowanych dzia³añ, polegaj¹cych na regulacji rzek (np. Program dla Odry 2006). Logiczne wydaje
siê pytanie, czy poniesienie znacznych nak³adów finansowych na regulacjê rzek, budowê zbiorników,
podwy¿szanie wa³ów itp. realnie poprawi³o bezpieczeñstwo powodziowe obszarów szczególnie zagro¿o-
nych.

Zwiêkszenie poziomu zabezpieczenia przed powodzi¹ w oczywisty sposób powinno wi¹zaæ siê z prowa-
dzon¹ polityk¹ hydrologiczn¹ pañstwa. Nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie przed powodzi¹, aktual-
ne pozostaje jednak pytanie, czy œrodki techniczne, takie jak obwa³owywania i zbiorniki przeciwpowodzio-
we, daj¹ rzeczywiste mo¿liwoœci kontrolowania przebiegu powodzi i ograniczenia rozmiarów klêski. Wydaje
siê, i¿ nie rezygnuj¹c ze stosowania œrodków technicznych, nale¿y wiêksz¹ uwagê i œrodki przeznaczyæ na
kwestie nietechniczne, takie jak: odzyskiwanie dawnych terenów zalewowych, stosowanie map ryzyka po-
wodziowego w planowaniu przestrzennym, zakaz budowania wszelkich obiektów na terenach bezpoœre-
dnio zagro¿onych wyst¹pieniem powodzi lub przerwaniem wa³ów, zachowanie i odtwarzanie roœlinnoœci
i obszarów leœnych na terenach górskich, podmok³ych i ³¹kowych, przywracanie zdegradowanych terenów
podmok³ych obejmuj¹ce ponowne ³¹czenie rzek z ich terenami zalewowymi.

Podstaw¹ podjêcia dzia³añ przeciwpowodziowych powinna byæ ponowna rzetelna naukowa analiza
oparta na danych zgromadzonych w skali ca³ych zlewni.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Sprawa dotyczy projektu rozporz¹dzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów i szcze-

gólnych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach
oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Po
zg³oszonych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez œrodowiska zwi¹zane z kszta³ceniem dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie protestach w zwi¹zku z przywo³anym rozporz¹dzeniem, dopisa-
no w nim, ¿e „Do specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych mog¹ byæ przyjmowane równie¿ dzieci
i m³odzie¿: 1) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, 2) z innym rodzajem niepe³nosprawnoœci
ni¿ przewa¿aj¹ca w danym oœrodku, w przypadku gdy w miejscu ich zamieszkania brak jest oferty eduka-
cyjnej zapewniaj¹cej im specjaln¹ organizacjê nauki i metod pracy, dostosowan¹ do ich indywidualnych
mo¿liwoœci i potrzeb psychofizycznych”. Nie uchylono jednak §22, uniemo¿liwiaj¹cego oœrodkom przy-
jmowanie uczniów z lekkim upoœledzeniem umys³owym, którzy mog¹ kszta³ciæ siê w szkole w miejscu za-
mieszkania. Utrzymywanie zapisów rozporz¹dzenia w tej formie mo¿e w ci¹gu kilku lat doprowadziæ do
likwidacji kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim w specjalnych oœrod-
kach szkolno-wychowawczych lub znacznie je ograniczy.

Zamierzeniem MEN jest przeniesienie ciê¿aru kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y upoœledzonych umys³owo
w stopniu lekkim do szkó³ ogólnodostêpnych. W projekcie rozporz¹dzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospra-
wnych oraz niedostosowanych spo³ecznie w przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach ogólnodostêpnych lub
integracyjnych – w §4, a tak¿e w §1 – jest mowa o obowi¹zkach na³o¿onych na wymienione placówki oœwia-
towe. Zobowi¹zane s¹ one do stworzenia odpowiednich warunków, zapewnienia specjalistycznego sprzêtu
i œrodków dydaktycznych, umo¿liwiaj¹cych realizacjê programów nauczania dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb edukacyjnych i mo¿liwoœci psychofizycznych ucznia z wykorzystaniem odpowiednich
form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Powinny te¿ zatrudniaæ specjalistów. W tym miejscu na-
le¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie wymienione zadania s¹ realizowane w szko³ach ogólnodostêpnych. Projekt
rozporz¹dzenia nie nak³ada na nie obowi¹zku zatrudnienia nauczycieli posiadaj¹cych kwalifikacje z zakre-
su pedagogiki specjalnej, lecz tylko wskazuje tak¹ mo¿liwoœæ, co w konsekwencji, razem z brakiem finan-
sowego przygotowania organów prowadz¹cych szko³y ogólnodostêpne do proponowanych zmian, spowo-
duje, i¿ nie bêdzie specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki ze znajomoœci¹ psychicznych aspektów roz-
woju dziecka upoœledzonego, z uwzglêdnieniem jego potrzeb

W kszta³ceniu i wychowaniu dziecka niepe³nosprawnego najwa¿niejsze jest zapewnienie mu bezpie-
czeñstwa, stabilizacji, poczucia w³asnej wartoœci i pe³nej akceptacji. Osi¹gniêcie przez takie dziecko sukce-
su motywuje je do dalszej pracy nad sob¹. Powstaje pytanie, czy szko³y ogólnodostêpne, w pogoni za wyni-
kami egzaminów zewnêtrznych, bed¹ w stanie rozwi¹zaæ i udŸwign¹æ problemy uczniów niepe³nospra-
wnych potrzebuj¹cych stosowania indywidualnych metod pracy. Jeœli nie, to mo¿e to w konsekwencji spo-
wodowaæ u tych uczniów zaburzenia emocjonalne, takie jak frustracja, nerwica, agresja itd.

Projekt rozporz¹dzenia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przed-
szkola oraz publicznych szkó³ w za³¹cznikach 2 i 3 przewiduje mo¿liwoœæ organizowania kszta³cenia osób
upoœledzonych w stopniu lekkim w szko³ach specjalnych, jednoczesnie jednak ogranicza takie mo¿liwo-
œci, jeœli chodzi o specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze. Powoduje to zmianê statusu wychowanka
szkolno-wychowawczego na ucznia szko³y specjalnej, a co za tym idzie znaczne ograniczenie subwencji
na tego ucznia. Dotknie to uczniów z województw o najwiêkszej stopie bezrobocia i najbiedniejszych, min.
województwo warmiñsko-mazurskie. Na przyk³ad koszty pobytu w internacie i op³aty za wy¿ywienie spo-
woduj¹, ¿e niemo¿liwe bêdzie uiszczenie nale¿noœci.

Pani Minister! Zasadne by³oby wprowadzenie zmian umo¿liwiaj¹cych kszta³cenie uczniów niepe³no-
sprawnych intelektualnie zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych, które s¹ do tego merytorycznie przygotowane.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie kilkakrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra o powa¿ne potraktowanie sprawy odbu-

dowy, przy wykorzystaniu œrodków unijnych, po³¹czenia kolejowego z Nowego Targu do Trsteny, wed³ug
mnie strategicznego po³¹czenia polsko-s³owackiego i niezwykle wa¿nego nie tylko dla po³udniowej Polski,
ale tak¿e dla pó³nocnej, gdzie s¹ porty i terminale prze³adunkowe. Wydaje siê, ¿e wszelkie moje uwagi w tym
zakresie by³y i s¹ nadal bagatelizowane przez kierowany przez Pana resort.

Jak wielka jest waga tego projektu, œwiadczy ostatnia powódŸ na po³udniu Polski i ca³kowite wy³¹czenie
polsko-s³owackiego przejœcia kolejowego w Muszynie. Odbudowa tej linii potrwa z pewnoœci¹ kilka miesiê-
cy i oby, a znamy polskie realia, nie trwa³a kilka lat. Straty Polski to nie tylko koszty odbudowy infrastruk-
tury, to jest mostów i nasypów, lecz przede wszystkim ogromne straty gospodarcze w przewozach towarów,
materia³ów i surowców, które w przypadku istnienia po³¹czeñ alternatywnych mog³yby byæ zdecydowanie
zmniejszone.

Dlatego po raz kolejny apelujê, abyœmy wyci¹gnêli wnioski, dla mnie jedyne i oczywiste, co do konty-
nuacji odbudowywania po³¹czenia kolejowego z Nowego Targu do Trsteny, tym bardziej ¿e lepszej jak
obecnie okazji i atmosfery polsko-s³owackiej dla tej inwestycji ju¿ chyba nigdy nie bêdzie.

Nie mo¿na przyjmowaæ stanowiska, ¿e odbudowa jest niemo¿liwa i niecelowa, bo grupa kilku czy kil-
kunastu funkcjonariuszy pañstwa w roku 1989 zadecydowa³a o absurdalnym zamkniêciu po³¹czenia
i zlikwidowaniu torów, co tak naprawdê bardziej przypomina³o grabie¿ maj¹tku narodowego ni¿ normal-
ne dzia³ania gospodarcze. Jak siê okazuje, w 1989 r. i latach dziewiêædziesi¹tych ¿yliœmy w ca³kowicie od-
miennym systemie gospodarczym i realiach gospodarczych ni¿ obecnie.

Otwarcie tej linii kolejowej u³atwi³oby transport na linii pó³noc – po³udnie Europy.

Tadeusz Skorupa

Do wiadomoœci:
– ambasador Republiki S³owackiej w Polsce
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Jak podawa³y bran¿owe portale internetowe, w lipcu 2009 r. w Ministerstwie Energetyki i Paliw Ukrai-
ny odby³y siê rozmowy pomiêdzy przedstawicielami polskiego przemys³u a reprezentantami ukraiñskie-
go koncernu Ukrinterenergo w sprawie zakupu tañszej energii elektrycznej na Ukrainie. W œwietle infor-
macji prasowych po spotkaniu ustalono podjêcie wspó³pracy w zakresie zakupów energii elektrycznej,
a strony zobowi¹za³y siê dalej prowadziæ szczegó³owe rozmowy w grupach eksperckich. Zgodnie z infor-
macj¹ podan¹ przez stronê polsk¹, zawarcie wspomnianego porozumienia ma przyczyniæ siê do zwiêk-
szenia konkurencyjnoœci na polskim rynku energii elektrycznej i ma mieæ pozytywny wp³yw na sytuacjê
finansow¹ polskich energoch³onnych przedsiêbiorstw. Aby ten projekt zosta³ pozytywnie zrealizowany,
trzeba jednak wyremontowaæ liniê transgraniczn¹ „Chmielnicki-Rzeszów”, która nale¿y do PSE Operator
i ³¹czy systemy elektroenergetyczne Polski i Ukrainy.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na takie pytania.
1. Kiedy jest planowane podpisanie umowy pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹ w sprawie zakupu energii?
2. Jakie jest stanowisko obecnego rz¹du i spó³ki PSE Operator w tej kwestii?
3. Kiedy ruszy remont linii przesy³owej pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹?
4. Czy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa unijnego mo¿na kupowaæ energiê elektryczn¹ od kra-

jów, które nie s¹ cz³onkiem europejskiej wspólnoty?
5. Czy Komisja Europejska mo¿e w tej sprawie zg³aszaæ jakieœ uwagi lub wstrzymaæ realizacjê umowy?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego nap³ynê³y krytyczne uwagi dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia mini-

stra edukacji narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 r., które ma wejœæ w ¿ycie od dnia 1 wrzeœnia 2010 r.
Przedmiotowe rozporz¹dzenie dotyczy rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych
oraz warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach, a w szczególnoœci punktów dotycz¹cych u-
czniów z niepe³nosprawnoœci¹ w stopniu lekkim.

Przedstawiciele nauczycieli i rodziców nie zgadzaj¹ siê z koncepcj¹, która zak³ada kierowanie dzieci
z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ tylko do szkó³ masowych na terenie miejsca zamieszkania. W swoim stano-
wisku podkreœlaj¹ m.in. to, ¿e do chwili obecnej rodzic mia³ prawo wyboru drogi edukacyjnej swojego
dziecka, a prawo dawa³o szansê umieszczenia dziecka w szkole masowej lub szkole specjalnej w zale¿no-
œci od potencja³u dziecka.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Rezerw Materia³owych Jacka B¹kowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o wsparcie rolników oraz mieszkañców terenów wiejskich

i miast, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznej powodzi. Czy mo¿liwe by³oby bezp³atne przekazanie przez
Agencjê Rezerw Materia³owych produktów rolnych, produktów i pó³produktów ¿ywnoœciowych oraz in-
nych towarów osobom poszkodowanym?

Sprawa pomocy dotyczy wielu mieszkañców naszego kraju, w tym mieszkañców pó³nocnego Mazow-
sza, terenu powiatów p³ockiego, p³oñskiego i sochaczewskiego.

Ze swej strony deklarujê wszelk¹ pomoc na tym terenie i udzia³ lokalnych samorz¹dowców w dystry-
bucji ¿ywnoœci przekazanej za poœrednictwem agencji osobom i rodzinom najbardziej potrzebuj¹cym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du TVP SA Romualda Or³a

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z faktem otrzymania informacji o podjêciu przez Zarz¹d Telewizji Polskiej oraz dyrekcjê TVP

Warszawa decyzji o zdjêciu z ramówki programowej programu informacyjnego „Kurier Mazowiecki” jako
parlamentarzysta z Mazowsza chcia³bym wyraziæ swoje krytyczne stanowisko w przedmiotowej sprawie
i jednoczeœnie zaapelowaæ do Pana Prezesa o zmianê decyzji w tej kwestii.

„Kurier Mazowiecki” to program informacyjny telewizji publicznej, który trafia do mieszkañców Ma-
zowsza, poza Warszaw¹. Dziêki niemu wydarzenia z P³ocka, Radomia, Ostro³êki, Ciechanowa oraz setek
miasteczek i wsi œledzi codziennie oko³o dwóch milionów widzów. Dziêki niemu mog¹ dowiedzieæ siê
o bie¿¹cych, wa¿nych dla ich ¿ycia wydarzeniach. Dla wielu z nich to jedyne okno na œwiat, dlatego nie-
zrozumia³e jest zdjêcie go z anteny. Telewizja publiczna ma w swoim statucie misjê dotarcia z informacj¹
nie tylko do stolicy, ale przede wszystkim tam, gdzie kontakt ludzi z informacj¹ jest szczególnie utrudnio-
ny i ograniczony. Ta decyzja tym bardziej dziwi, ¿e „Kurier Mazowiecki” to jeden z najstarszych progra-
mów informacyjnych telewizji. Po raz pierwszy pojawi³ siê na antenie 14 paŸdziernika 1966 r.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
W dniu 31 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o prokuraturze, uniezale¿niaj¹ca pro-

kuraturê od administracji rz¹dowej. Dotychczas skargi na dzia³alnoœæ prokuratury kierowane by³y do
ministra sprawiedliwoœci, a nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg w myœl przepisów k.p.a.
sprawowa³ prezes Rady Ministrów. W znowelizowanej ustawie zarówno minister sprawiedliwoœci, jak
i prezes Rady Ministrów utraci³ uprawnienia zwierzchnie wobec prokuratury.

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, które adresujê do Prokuratora Generalnego Andrzeja Se-
remeta.

1. Do kogo po wejœciu w ¿ycie znowelizowanej ustawy obywatele bêd¹ mogli kierowaæ skargi dotycz¹ce
dzia³alnoœci prokuratury?

2. Kto bêdzie sprawowa³ nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg?
3. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem interpelacji poselskich, a je¿eli tak, to

do kogo bêdzie mo¿na je sk³adaæ i jaki mo¿e byæ ich zakres?
4. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem oœwiadczeñ senatorskich, a je¿eli tak,

to do kogo bêdzie mo¿na je kierowaæ?
5. Czy oœwiadczenia senatorskie kierowane do Pana Prokuratora Generalnego bêd¹ mog³y dotyczyæ

biegu konkretnych spraw? Czy Pan Prokurator Generalny bêdzie zobowi¹zany udzielaæ stosownych in-
formacji o ich przebiegu?

6. Czy dzia³alnoœæ prokuratury mo¿e byæ przedmiotem dzia³alnoœci interwencyjnej pos³ów i senatorów
na gruncie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a lub senatora?

7. Zak³adam hipotetyczn¹ nastêpuj¹c¹ sytuacjê, która zdarza³a siê w przesz³oœci i zapewne bêdzie siê
zdarzaæ w przysz³oœci. Prokuratura rejonowa w mieœcie X spowalnia œledztwo w jakiejœ sprawie, mie-
si¹cami nie podejmuje ¿adnych dzia³añ. Skargi pokrzywdzonych ludzi i wnoszone w ich imieniu inter-
wencje poselskie lub senatorskie do prokuratury okrêgowej, apelacyjnej, a w koñcu do prokuratora ge-
neralnego, nie odnosz¹ skutku. Co dalej mo¿e zrobiæ skar¿¹cy siê obywatel? I co dalej mo¿e zrobiæ inter-
weniuj¹cy w tej sprawie pose³ lub senator?

8. Czy na b³êdy, nawet karygodne, dotycz¹ce postêpowania prokuratury w konkretnej sprawie, obywa-
tel nie bêdzie móg³ siê poskar¿yæ nikomu innemu jak tylko samej prokuraturze?

9. Czy prokuratura sta³a siê instytucj¹ wy³¹czon¹ spod jakiejkolwiek zewnêtrznej kontroli co do toku
spraw, prowadz¹c je nawet bez odpowiedzialnoœci dotycz¹cej ich przedawnienia?

10. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wy³¹cza mo¿liwoœæ sk³adania skarg na Pana, Panie Pro-
kuratorze Generalny?

11. W jaki sposób s¹ realizowane konstytucyjne funkcje kontrolne Sejmu wobec prokuratury?
12. Czy Konstytucja RP wy³¹cza spod kontroli tok spraw prowadzonych przez prokuraturê?
13. Czy Senat RP ma w Konstytucji RP przypisane funkcje kontrolne?
14. Jakie uprawnienia wobec prokuratury ma Najwy¿sza Izba Kontroli?
15. Czy Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³aj¹c na podstawie art. 203 ust. 3 konstytucji, mo¿e kontrolowaæ

z punktu widzenia legalnoœci prowadzone przez prokuraturê postêpowania karne?
Panie Prokuratorze Generalny! Bardzo obawiam siê skutków tego wy³¹czenia spod kontroli. W moim

biurze znajduje siê ju¿ wiele takich spraw interwencyjnych.
Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W dniu 31 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o prokuraturze, uniezale¿niaj¹ca pro-

kuraturê od administracji rz¹dowej. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o nastêpuj¹ce informacje.
1. W jaki sposób s¹ realizowane w pañstwie konstytucyjne funkcje kontrolne Sejmu i NIK wobec pro-

kuratury?
2. Czy Konstytucja RP wy³¹cza spod kontroli tok spraw prowadzonych przez prokuraturê?
3. Czy Senat RP w Konstytucji RP ma przypisane funkcje kontrolne?
4. Jakie uprawnienia wobec prokuratury ma Najwy¿sza Izba Kontroli?
5. Czy Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³aj¹c na podstawie art. 203 ust. 3 konstytucji, mo¿e kontrolowaæ

z punktu widzenia legalnoœci prowadzone przez prokuraturê postêpowanie karne?
Panie Prezesie! Bardzo obawiam siê skutków takiego wy³¹czenia prokuratury spod kontroli, a w moim

biurze znajduje siê ju¿ wiele takich spraw interwencyjnych.
Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie wymienionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 57. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o licencji syndyka

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 oraz z 2009 r. Nr 223,
poz. 1777) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 4 ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
„4. Minister Sprawiedliwoœci wyznacza przewodnicz¹cego i zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji spoœród

jej cz³onków. Zastêpca przewodnicz¹cego Komisji podczas nieobecnoœci przewodnicz¹cego wykonu-
je jego czynnoœci.

5. Minister Sprawiedliwoœci przed ka¿dym egzaminem powo³uje zespó³ do przygotowywania pytañ i za-
dañ problemowych na egzamin, zwany dalej „zespo³em” oraz wyznacza jego przewodnicz¹cego.
W sk³ad zespo³u wchodzi 5 osób wyró¿niaj¹cych siê wiedz¹ teoretyczn¹ i praktyczn¹ z zakresu pro-
blematyki objêtej egzaminem.”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8.

1. Egzamin ma formê pisemn¹ i przeprowadzany jest w jêzyku polskim.
2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarz¹dzania, ze szcze-

gólnym uwzglêdnieniem specyfiki postêpowania upad³oœciowego i naprawczego.
3. Egzamin polega na:

1) rozwi¹zaniu testu sk³adaj¹cego siê ze 100 pytañ zawieraj¹cych po trzy propozycje odpowiedzi;
2) wykonaniu zadania problemowego.

4. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ na pytanie testowe uzyskuje siê 1 punkt. Mo¿na wybraæ tylko jed-
n¹ odpowiedŸ, któr¹ zaznacza siê na karcie odpowiedzi stanowi¹cej integraln¹ czêœæ testu.

5. Wykonanie zadania problemowego ocenia siê w skali od 0 do 30 punktów.
6. Prawid³owoœæ odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia siê

wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu egzaminu.
7. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje siê uzyskanie co najmniej 75 punktów z czêœci testowej eg-

zaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania problemowego.
8. Z³o¿enie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaœwiadczenie wystawione przez Komisjê.”;



3) po art. 8 dodaje siê art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a.

1. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Komisji, ustala wykaz tytu³ów aktów prawnych
i zalecanej literatury, z których wybrane stanowi¹ podstawê opracowania pytañ testowych na eg-
zaminy w okreœlonym roku kalendarzowym i og³asza go w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej, nie póŸniej ni¿ 3 miesi¹ce przed terminem pierwszego egzaminu wy-
znaczonego w okreœlonym roku kalendarzowym.

2. Minister Sprawiedliwoœci, na wniosek Komisji, nie póŸniej ni¿ 3 miesi¹ce przed wyznaczonym ko-
lejnym terminem egzaminu w okreœlonym roku kalendarzowym, mo¿e uzupe³niæ lub wprowadziæ
zmiany w og³oszonym na dany rok wykazie tytu³ów aktów prawnych i zalecanej literatury, z któ-
rych wybrane stanowi¹ podstawê opracowania pytañ testowych na egzaminy w danym roku ka-
lendarzowym.”;

4) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sposób organizacji egzaminu, bior¹c pod uwagê warunki jego przeprowadzenia zapewniaj¹ce sa-

modzieln¹ pracê osoby ubiegaj¹cej siê o licencjê syndyka oraz niezbêdne czynnoœci Komisji; ”;
5) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie wymogów, okreœlonych w art.
3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 9 i 11, oœwiadczenia wnioskodawcy, ¿e: ma on pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, nie by³ karany za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe, nie jest prowadzone prze-
ciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo
skarbowe, a tak¿e orygina³ zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego z³o¿enie egzaminu z wynikiem pozy-
tywnym.”;

6) w art. 17:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) adres do korespondencji oraz numer telefonu.”,
b) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister Sprawiedliwoœci udostêpnia listê osób posiadaj¹cych licencjê syndyka w Biuletynie
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Nie udostêpnia siê informacji o dacie
i miejscu urodzenia osoby posiadaj¹cej licencjê syndyka oraz danych, o których mowa w ust. 2
pkt 2.”;

7) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25.
1. Do czasu uzyskania licencji syndyka, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres czterech lat i 6 miesiêcy od

dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, osoby wpisane na listê, o której mowa w art. 24, mog¹ byæ powo³ywa-
ne do sprawowania funkcji w postêpowaniu upad³oœciowym i naprawczym.

2. Syndyk, nadzorca s¹dowy lub zarz¹dca i ich zastêpcy, ustanowieni w postêpowaniu uk³adowym,
upad³oœciowym albo naprawczym, w okresie, o którym mowa w ust. 1, sprawuj¹ swoj¹ funkcjê do
czasu zakoñczenia tych postêpowañ, a tymczasowy nadzorca s¹dowy oraz zarz¹dca przymusowy
do czasu wydania postanowienia w przedmiocie og³oszenia upad³oœci.”.

Art. 2.

Egzamin rozpoczêty przed dniem 1 stycznia 2011 r. odbywa siê na podstawie przepisów dotychczaso-
wych.

Art. 3.

Do dnia 15 stycznia 2011 r. Minister Sprawiedliwoœci og³osi wykaz tytu³ów aktów prawnych i zalecanej
literatury, z których wybrane stanowiæ bêd¹ podstawê opracowania pytañ testowych na egzaminy w roku
2011.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z tym ¿e art. 1 pkt 1 - 4 wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2011 r.
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UZASADNIENIE

Celem proponowanej nowelizacji jest zwiêkszenie dostêpnoœci do zawodu syndyka w drodze uprosz-
czenia zasad sk³adania egzaminu przez osoby ubiegaj¹ce siê o licencjê syndyka oraz doprecyzowanie nie-
których regulacji tej ustawy po ponad 2 latach jej stosowania (nowelizowana ustawa wesz³a w ¿ycie
w dniu 10 paŸdziernika 2007 r.).

W art. 1 pkt 2 projektu proponuje siê dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubie-
gaj¹cych siê o licencjê syndyka do rozwi¹zañ przyjêtych w odniesieniu do egzaminów na aplikacje pra-
wnicze oraz egzaminów zawodowych: adwokackich, radcowskich i notarialnych, które przewiduj¹ jedy-
nie egzaminy pisemne.

Realizacji tego za³o¿enia s³u¿¹ zmiany polegaj¹ce na rezygnacji z czêœci ustnej egzaminu, jak równie¿
zniesienie punktacji ujemnej za udzielenie nieprawid³owych odpowiedzi. Wprowadzenie tych zmian w za-
³o¿eniu projektodawcy zapewni przejrzystoœæ i równoœæ regu³ zdaj¹cym. Nale¿y mieæ przy tym na wzglê-
dzie, i¿ punkty ujemne nie s¹ stosowane w innych egzaminach. Ponadto wyniki przeprowadzonych do-
tychczas egzaminów na licencjê syndyka pokazuj¹, ¿e ich czêœæ ustna ma znikomy wp³yw na ostateczny
wynik egzaminu, gdy¿ na ³¹czn¹ liczbê 456 osób, które przyst¹pi³y do egzaminu, czêœæ pisemn¹ zda³y 234
osoby, spoœród których tylko 5 osób nie zda³o czêœci ustnej. Powy¿sze oznacza, ¿e wystarczaj¹cym spraw-
dzianem kompetencji jest, podobnie jak w przypadku egzaminów adwokackich, radcowskich czy nota-
rialnych, czêœæ pisemna egzaminu, która gwarantuje wysoki poziom i rzetelne sprawdzenie wiedzy osób
aspiruj¹cych do funkcji syndyka.

Podobnie jak przy innych pisemnych egzaminach zawodowych, wprowadzono obowi¹zek podawania
do publicznej wiadomoœci wykazu tytu³ów aktów prawnych, oraz dodatkowo, wykazu zalecanej literatu-
ry, z których wybrane stanowiæ bêd¹ podstawê opracowania pytañ testowych na egzamin na licencjê syn-
dyka (art. 1 pkt 3). Wykaz bêdzie ustalany przez Ministra Sprawiedliwoœci po zasiêgniêciu przez niego opi-
nii Komisji przeprowadzaj¹cej egzamin. Poniewa¿ egzamin na licencjê syndyka odbywa siê kilka razy
w roku, a wykaz ma byæ og³aszany przez Ministra Sprawiedliwoœci co do zasady raz w roku, wprowadzono
mo¿liwoœæ dokonywania zmian w og³oszonym wykazie. Zmiany bêdzie mo¿na dokonaæ nie póŸniej ni¿ na
3 miesi¹ce przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu. Korekta wykazu dokonywana bêdzie wy-
³¹cznie na wniosek Komisji, a uzasadnieniem do jej dokonania bêdzie przede wszystkim zmiana stanu
prawnego w zakresie przepisów objêtych zakresem egzaminu, która zaistnia³a po og³oszeniu wykazu.

W projekcie ustawy obni¿ono próg punktowy zdawalnoœci testu. Obecnie do uzyskania pozytywnego
wyniku tej czêœci egzaminu niezbêdne jest otrzymanie 160 punktów, czyli wskazanie 80% prawid³owych
odpowiedzi. W projekcie obni¿a siê ten limit do 75 punktów, czyli w myœl nowych zasad punktowania
75% prawid³owych odpowiedzi. W opinii Ministerstwa Sprawiedliwoœci bêdzie to próg wystarczaj¹cy.

Dla przejrzystoœci zasad, co do obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, wprowadzono regulacjê, i¿ prawid³o-
woœæ odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia siê wed³ug stanu pra-
wnego obowi¹zuj¹cego w dniu egzaminu.

W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania Komisji Egzaminacyjnej, przepisem art. 1 pkt 1 projektu
ustawy wprowadzono funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji, który bêdzie upowa¿niony do wyko-
nywania czynnoœci przewodnicz¹cego Komisji podczas jego nieobecnoœci. Dla zapewnienia sprawnego
dzia³ania zespo³u do przygotowania pytañ i zadañ problemowych na egzamin wprowadzono funkcjê prze-
wodnicz¹cego zespo³u.

Zmiana przewidziana w art. 1 pkt 4 projektu ustawy ma charakter techniczny i wynika z koniecznoœci
dostosowania treœci upowa¿nienia ustawowego do wydania rozporz¹dzenia przez Ministra Sprawiedli-
woœci do nowego sposobu przeprowadzania egzaminów.

Zmiana art. 10 ust. 2 ustawy o licencji syndyka, dokonywana art. 1 pkt 5 projektu ustawy, ma na celu
skorelowanie jego treœci z art. 3 ust. 1 nowelizowanej ustawy. W dotychczasowym brzmieniu, art. 10 ust.
2 wskazuj¹c dokumenty i oœwiadczenia jakie nale¿y z³o¿yæ do wniosku o wydanie licencji syndyka, pomi-
ja zaœwiadczenia uprawnionego lekarza i uprawnionego psychologa potwierdzaj¹ce zdolnoœæ kandydata,
ze wzglêdu na stan zdrowia, do wykonywania czynnoœci syndyka. We wskazanym artykule nie wymienio-
no równie¿ oœwiadczenia osoby wnioskuj¹cej o wydanie licencji syndyka o tym, i¿ ma ona pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych. Tymczasem, stosownie do treœci art. 3 ust. 1 pkt 3 i 11 – licencjê syndyka mo¿e
uzyskaæ osoba, która ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz jest zdolna, ze wzglêdu na stan
zdrowia do wykonywania czynnoœci syndyka.

Z uwagi na powy¿sz¹ rozbie¿noœæ przepisów, powstaj¹ w¹tpliwoœci w zakresie dokumentów niezbêd-
nych do z³o¿enia wraz z wnioskiem o wydanie licencji, co z kolei nierzadko skutkuje koniecznoœci¹ uzu-
pe³niania postêpowania dowodowego, powoduj¹c¹ przed³u¿enie procedury rozpatrzenia wniosku.

Jednoczeœnie wobec zmiany treœci art. 11 ustawy o licencji syndyka dokonanej ustaw¹ z dnia 2 gru-
dnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przez Policjê (Dz. U. Nr 223, poz.
1777) niezasadne wydaje siê ¿¹danie sk³adania przez kandydata informacji o osobie z Krajowego Reje-
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stru Karnego. Kandydat winien w tym zakresie z³o¿yæ oœwiadczenie, ¿e nie by³ karany za przestêpstwo lub
przestêpstwo skarbowe.

Zaproponowana nowelizacja pozwoli usprawniæ postêpowanie, poprzez wyraŸne wskazanie w art. 10
ust. 2 ustawy o licencji syndyka wszystkich dokumentów i oœwiadczeñ, jakie wnioskodawca winien
przedstawiæ organowi prowadz¹cemu postêpowanie.

Celem u³atwienia i usprawnienia komunikacji z syndykami przewidziano w art. 1 pkt 6 projektu usta-
wy zmianê art. 17 ust. 2 pkt 4, poprzez wskazanie, i¿ wpis na listê obok adresu do korespondencji obe-
jmuje równie¿ numeru telefonu syndyka. Dodatkowo zaproponowano dodanie w art. 17 ust. 3a, przewi-
duj¹cego obowi¹zek publikacji przez Ministra Sprawiedliwoœci w Biuletynie Informacji Publicznej listy
osób posiadaj¹cych licencjê syndyka. Udostêpnieniu nie bêd¹ podlega³y informacje o dacie i miejscu uro-
dzenia osoby posiadaj¹cej licencjê syndyka oraz dane, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2.

Rozwi¹zanie to pozwoli zapewniæ zainteresowanym dostêp do informacji publicznej, jak¹ niew¹tpliwie
stanowi¹: imiê, nazwisko, adres korespondencyjny, numer i data wydania licencji syndyka, a tak¿e infor-
macja o zawieszeniu praw wynikaj¹cych z licencji osób uprawnionych do sprawowania funkcji w postê-
powaniach upad³oœciowych i naprawczych.

W art. 1 pkt 7 projektu ustawy, zmieniaj¹cym art. 25 ustawy o licencji syndyka, przewidziano przed³u-
¿enie o 18 miesiêcy okresu przejœciowego, w którym osoby pe³ni¹ce funkcje syndyka na podstawie prze-
pisów dotychczasowych, zawartych w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 16 kwietnia
1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków
upad³oœci (Dz. U. Nr 55, poz. 359, z póŸn. zm.), posiadaj¹ uprawnienie do dalszego sprawowania funkcji
w postêpowaniu upad³oœciowym i naprawczym, bez koniecznoœci uzyskania licencji syndyka.

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, do chwili obecnej, po przeprowadzeniu w 2008 ro-
ku dwóch egzaminów dla osób ubiegaj¹cych siê o licencjê syndyka, zaœ w 2009 roku – trzech egzaminów,
przyst¹pi³o do nich jedynie 336 osób. Spoœród nich tylko 148 osób uzyska³o wynik pozytywny, zaœ licen-
cjê syndyka przyznano 125 osobom.

Uzyskiwanie pozytywnego wyniku z egzaminu przez niewielk¹ liczbê osób mo¿e doprowadziæ do sytua-
cji, w której po up³ywie obecnego okresu przejœciowego, liczba osób uprawnionych do sprawowania fun-
kcji w postêpowaniach upad³oœciowych i naprawczych nie bêdzie wystarczaj¹ca, by zagwarantowaæ
sprawne prowadzenie tych postêpowañ.

Dodatkowe 18 miesiêcy pozwoli na przeprowadzenie dodatkowych egzaminów, a tym samym ograni-
czy ryzyko wyst¹pienia zagro¿eñ dla prawid³owoœci prowadzenia postêpowañ upad³oœciowych i napraw-
czych. Jednoczeœnie, zachowana zostanie idea weryfikacji, poprzez egzamin, kwalifikacji ka¿dego kandy-
data do uzyskania licencji syndyka.

Dodanie w art. 25 ustêpu 2 jest niezbêdne z uwagi na pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci interpretacyjne doty-
cz¹ce mo¿liwoœci dalszego pe³nienia funkcji syndyka przez osoby powo³ane w okresie, o którym mowa
w art. 25 ust. 1, po jego up³ywie. Nowelizacja we wskazanym zakresie s³u¿yæ bêdzie zatem zachowaniu
ci¹g³oœci trwaj¹cych postêpowañ.

W projekcie zawarto przepis przejœciowy stanowi¹cy, ¿e egzamin rozpoczêty przed dniem 1 stycznia
2011 r. odbywaæ siê bêdzie na podstawie przepisów dotychczasowych. Istnieje bowiem prawdopodobieñ-
stwo, ¿e w dniu wejœcia ¿ycie przepisów zmieniaj¹cych sposób przeprowadzania egzaminu bêdzie odby-
wa³ siê egzamin rozpoczêty na podstawie dotychczasowych regulacji.

Wprowadzono równie¿ przepis dostosowuj¹cy okreœlaj¹cy termin og³oszenia wykazu obowi¹zuj¹cych
aktów prawnych i zalecanej literatury w 2011 r. Minister Sprawiedliwoœci og³osi ten wykaz do dnia 15 sty-
cznia 2011 r.

Przewiduje siê, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. Natomiast art. 1 pkt 1 -
4 wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Zmiany wprowadzane w art. 1 pkt 1 - 4 dotycz¹ bowiem zasad
przeprowadzania egzaminu na licencjê syndyka i skutkuj¹ m.in. koniecznoœci¹ wydania nowych aktów
wykonawczych reguluj¹cych sposób przeprowadzenia egzaminu, jak równie¿ wynagrodzenia cz³onków
Komisji i zespo³u.

W trakcie prac nad projektem zasiêgniêto opinii:
1) Naczelnej Rady Adwokackiej,
2) Krajowej Izby Radców Prawnych;
3) Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka;
4) Krajowej Izby Syndyków;
5) Krajowej Rady Komorniczej;
6) Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ Syndyków i Likwidatorów;
7) Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska – Europa;
8) Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów w Warszawie;
9) Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Co do zasady propozycje zawarte w projekcie znalaz³y akceptacjê œrodowiska syndyków. Pe³n¹ aproba-
tê w zakresie projektowanej regulacji wyrazi³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci. W¹tpliwoœci zg³aszane
przez partnerów spo³ecznych dotyczy³y: obni¿enia progu punktowego w czêœci testowej egzaminu (pier-
wotnie projekt przewidywa³, i¿ bêdzie to 66 punktów, niemniej na zasadzie konsensusu przyjêto 75 pun-
któw), rezygnacji z punktów ujemnych w czêœci testowej egzaminu (przes¹dzi³y argumenty systemowe;
w innych analogicznych przepisach dotycz¹cych egzaminów ustawodawca nie przewiduje punktów
ujemnych), rezygnacji z egzaminu ustnego (przes¹dzi³y argumenty o charakterze systemowym przedsta-
wione przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci) oraz wyd³u¿enia a¿ o 18 miesiêcy okresu przejœciowego prze-
widzianego w art. 25 nowelizowanej ustawy (przes¹dzi³y argumenty Ministerstwa Sprawiedliwoœci). Po-
stulaty de lege ferenda zg³asza³y m.in. Krajowa Rada Komornicza (wprowadzenie regulacji umo¿liwia-
j¹cych uzyskanie funkcji syndyka bez uprzedniego zdawania egzaminu przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹
w przypadku osób wykonuj¹cych innych zawód prawniczy) oraz Stowarzyszenie Syndyków, Rzeczoznaw-
ców i Doradców Gospodarczych Polska – Europa (wprowadzenie regulacji nak³adaj¹cych obowi¹zek do-
szkalania i dokszta³cania przez osoby posiadaj¹ce licencjê syndyka). Postulaty te nie zosta³y uwzglêdnio-
ne z powodów systemowych albo w zwi¹zku z tym, i¿ nie mieœci³y siê one w przedmiocie nowelizacji.

Podmioty, o których mowa w pkt 1 – 3 wy¿ej sformu³owanego wyliczenia, nie przedstawi³y opinii.
Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci wynika, i¿ wdro¿enie projektu ustawy

w czêœci dotycz¹cej udostêpniania listy osób posiadaj¹cych licencjê syndyka w Biuletynie Informacji
Publicznej mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ pozyskania przez ten urz¹d odpowiedniego oprogramowania
informatycznego do prowadzenia takiej listy w formie bazy danych, pozwalaj¹cej na wyszukiwane syndy-
ków wedle zadanych kryteriów. Szacunkowy koszt programu wynosi oko³o 100.000 z³.

Sfinansowanie wydatków zwi¹zanych z przygotowaniem programu do prowadzenia listy osób posia-
daj¹cych licencjê syndyka bêdzie musia³o nast¹piæ z bud¿etu pañstwa, gdy¿ projekt ustawy nie przewi-
duje ¿adnego innego sposobu pozyskania niezbêdnych œrodków.

Wejœcie w ¿ycie pozosta³ych przepisów spowoduje zmniejszenie wydatków dla sektora finansów publicz-
nych. Jest to zwi¹zane ze zniesieniem formy ustnej egzaminu, co powinno wp³yn¹æ na znaczne ogranicze-
nie ³¹cznych kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu. Korzystnej w tym za-
kresie prognozy nie zmieni wprowadzenie dodatkowej funkcji zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Egzami-
nacyjnej oraz przewodnicz¹cego zespo³u do przygotowania pytañ i zadañ problemowych na egzamin.

Poni¿ej przedstawiono wyniki dokonanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci analizy kosztów egzami-
nów przeprowadzonych w roku 2009 i 2010.

W 3 egzaminach przeprowadzonych w 2009 r., do czêœci pisemnej przyst¹pi³y ³¹cznie 232 osoby, z któ-
rych do czêœci ustnej przyst¹pi³o 116 osób. Poniesione koszty egzaminu wynios³y:

- na czêœæ pisemn¹ egzaminu - 68.645, 19 z³ (25.545, 39 z³ z tytu³u kosztów wynagrodzenia zespo³u
przygotowuj¹cego pytania na czêœæ pisemn¹ oraz 43.099, 80 z³ jako koszty wynagrodzenia Komisji Egza-
minacyjnej za przeprowadzenie czêœci pisemnej egzaminu),

- na czêœæ ustn¹ egzaminu - 147.959, 40 z³ (43.595, 20 z³ tytu³em kosztów wynagrodzenia zespo³u
przygotowuj¹cego pytania oraz 102.364, 20 z³ bêd¹ce jako kosztami wynagrodzenia Komisji Egzamina-
cyjnej za przeprowadzenie czêœci ustnej egzaminu).

Z kolei w 2010 r., z planowanych czterech edycji egzaminów, dotychczas przeprowadzono jeden egza-
min, do którego przyst¹pi³o 120 osób (do czêœci pisemnej), spoœród których do czêœci ustnej przyst¹pi³y
83 osoby. Poniesione koszty egzaminu wynios³y:

- na czêœæ pisemn¹ - 32.346, 90 z³ (9.000, 90 z³ tytu³em kosztów wynagrodzenia zespo³u przygotowu-
j¹cego pytania na czêœæ pisemn¹ oraz 23.346 z³ z tytu³u kosztów wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej
za przeprowadzenie czêœci pisemnej egzaminu),

- na czêœæ ustn¹ egzaminu - 94.102.92 z³ (17.379, 80 z³ bêd¹cych kosztami wynagrodzenia zespo³u
przygotowuj¹cego pytania na czêœæ ustn¹ egzaminu oraz 76.723, 12 z³ z tytu³u kosztów wynagrodzenia
Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzaj¹cej czêœæ ustn¹ egzaminu).

Z przedstawionych danych wynika, ¿e wydatki poniesione na czêœæ ustn¹ egzaminu s¹ ponad dwukro-
tnie wy¿sze od wydatków poniesionych na czêœæ pisemn¹ egzaminu. Powy¿sze zestawienie uwzglêdnia
równie¿ wynagrodzenie przewodnicz¹cego Komisji Egzaminacyjnej, które zgodnie z § 2 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia
cz³onków Komisji Egzaminacyjnej powo³anej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegaj¹cych siê
o licencjê syndyka oraz zespo³u do przygotowania pytañ i zadañ problemowych na egzamin, stanowi 150?
wynagrodzenia cz³onka Komisji Egzaminacyjnej. Pomimo wprowadzenia dodatkowej funkcji zastêpcy
przewodnicz¹cego Komisji Egzaminacyjnej oraz przewodnicz¹cego zespo³u do przygotowania pytañ i za-
dañ problemowych na egzamin, ostatecznie ³¹czne koszty przeprowadzenia egzaminu na licencjê syndy-
ka na nowych warunkach ulegn¹ zmniejszeniu.
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W opinii Ministerstwa Sprawiedliwoœci poza wydatkami na zakup i instalacjê programu do udostêp-
nienia w BIP listy syndyków, wdro¿enie projektu ustawy w pozosta³ym zakresie nie zwiêkszy wydatków
bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, ani nie wp³ynie na rynek pracy, kon-
kurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbiorczoœæ.

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej,
ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyj-
nych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 29a wyrazy „spó³kê zarz¹dzaj¹c¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

o funduszach inwestycyjnych” zastêpuje siê wyrazami „spó³kê zarz¹dzaj¹c¹, o której mowa w art. 2
pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych”;

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 25b w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³ada-
j¹cego zawiadomienie w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 25h ust. 2 oraz osób, o których mowa
w pkt 1” zastêpuje siê wyrazami ”dotycz¹cych podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie lub osób, o któ-
rych mowa w pkt 1, mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie w œwietle
kryteriów okreœlonych w art. 25h ust. 2”;

3) w art. 1 w pkt 4, w art. 25g w ust. 5 w zdaniu wstêpnym wyrazy „o przekazanie” zastêpuje siê wyraza-
mi „do przekazania”;

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 25g ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja Nadzoru Finansowego w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumen-

tów, o których mowa w ust. 5, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.”;

5) w art. 2 w pkt 2, w art. 35b w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³ada-
j¹cego zawiadomienie w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 35h ust. 2 oraz osób, o których mowa
w pkt 1” zastêpuje siê wyrazami „dotycz¹cych podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie lub osób,
o których mowa w pkt 1, mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie
w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 35h ust. 2”;

6) w art. 2 w pkt 2, w art. 35g ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Organ nadzoru w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których

mowa w ust. 5, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.”;

7) w art. 3 w pkt 2, w art. 54b w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³ada-
j¹cego zawiadomienie w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 54h ust. 2 oraz osób, o których mowa
w pkt 1” zastêpuje siê wyrazami „dotycz¹cych podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie lub osób,
o których mowa w pkt 1, mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie
w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 54h ust. 2”;

8) w art. 3 w pkt 2, w art. 54g w ust. 5 w zdaniu wstêpnym wyrazy „o przekazanie” zastêpuje siê wyraza-
mi „do przekazania”;

9) w art. 3 w pkt 2, w art. 54g ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których mowa

w ust. 5, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.”;

10) w art. 4 w pkt 2, w art. 106a w ust. 3 w pkt 1 i 2 skreœla siê wyrazy „w rozumieniu ustawy z dnia 27 ma-
ja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych”;

11) w art. 4 w pkt 2, w art. 106b w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³a-
daj¹cego zawiadomienie w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 106h ust. 2 oraz osób, o których mo-
wa w pkt 1” zastêpuje siê wyrazami „dotycz¹cych podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie lub osób,



o których mowa w pkt 1, mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie
w œwietle kryteriów okreœlonych w art. 106h ust. 2”;

12) w art. 4 w pkt 2, w art. 106g ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których mowa

w ust. 5, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.”;
13) w art. 5:

a) w pkt 1:
– zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu: ”,
– pkt 7 oznacza siê jako pkt 5a,

b) w pkt 4, w art. 19 w ust. 2 wyrazy „art. 1 ust. 2 pkt 7” zastêpuje siê wyrazami „art. 1 ust. 2 pkt 5a”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 67. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
bankowe, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obro-
cie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, wprowadzi³ do niej 13
poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 2, 5, 7 i 11 Senat wskaza³ w sposób precyzyjny, jaki zakres informacji mo-
g¹cych mieæ wp³yw na ocenê podmiotu sk³adaj¹cego zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objêcia ak-
cji lub praw z akcji banku krajowego, krajowego zak³adu ubezpieczeñ, towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych lub domu maklerskiego, powinien byæ przez ten podmiot przedstawiany Komisji Nadzoru Finanso-
wego. Senatorowie doprecyzowali w szczególnoœci, ¿e tzw. ocena ostro¿noœciowa dotyczy podmiotu sk³a-
daj¹cego zawiadomienie, a nie bezpoœrednio osób zarz¹dzaj¹cych jego dzia³alnoœci¹.

Poprawka nr 13 ma zapewniæ spójnoœæ noweli w zakresie, w jakim zmienia ona ustawê o nadzorze nad
rynkiem finansowym, z nowelizacj¹ tej samej ustawy oczekuj¹c¹ na wejœcie w ¿ycie. Nowelizacja o której
mowa, zawarta w ustawie o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo – kredytowych, przewiduje zmiany
w tej samej jednostce redakcyjnej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 1 ust. 2 pkt 7).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub zapewniaj¹ ustawie je-
dnolitoœæ terminologiczn¹ i w³aœciw¹ precyzjê.

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r.
ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9, w art. 7c w ust. 1 wyrazy „w celu realizacji” zastêpuje siê wyrazami „w przypadkach,

gdy jest to niezbêdne do realizacji”;
2) w art. 1:

a) w pkt 11 w lit. a, w ust. 2,
b) w pkt 12 w lit. f, w ust. 9,
c) w pkt 13 w lit. e, w ust. 5,
d) w pkt 17, w ust. 7,
e) w pkt 18, w ust. 3,
f) w pkt 21 w lit. b, w ust. 2,
g) w pkt 51 w lit. b, w ust. 6,
h) w pkt 54, w art. 40a w ust. 3,
i) w pkt 57:

– w art. 42h w ust. 2,
– w art. 42i w ust. 2,
– w art. 42k w ust. 6
– wyraz „okreœla” zastêpuje siê wyrazem „okreœli”;

3) w art. 1 w pkt 20, w art. 11da ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Œrodków przymusu bezpoœredniego nie stosuje siê wobec kobiet o widocznej ci¹¿y, osób o wi-

docznym kalectwie lub w podesz³ym wieku oraz osób, których wygl¹d wskazuje na wiek poni-
¿ej 13 lat.”;

4) w art. 1 w pkt 57, w art. 42i po ust. 1 dodaje siê ust. … w brzmieniu:
„…. Postêpowanie kwalifikacyjne w stosunku do funkcjonariuszy lub by³ych funkcjonariuszy In-

spekcji Celnej, Policji, Urzêdu Ochrony Pañstwa, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wywiadu, Stra¿y Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rz¹du,
¿o³nierzy ¯andarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy celnych, zatrudnionych uprzednio w wy-
odrêbnionych komórkach organizacyjnych administracji celnej, o których mowa w art. 6zl usta-
wy z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie Celnej (w brzmieniu z dnia 1 maja 2004 r., Dz. U. Nr 68, poz.
623), a tak¿e by³ych pracowników wywiadu skarbowego lub komórek organizacyjnych, o których
mowa w art. 11g ust. 1, mo¿na, za zgod¹ Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, ograniczyæ.
Ograniczenie nie mo¿e dotyczyæ etapów postêpowania okreœlonych w ust. 1 pkt 1 – 3.”;

5) w art. 2:
a) w pkt 1, w ust. 1d,
b) w pkt 3, w art. 8 w ust. 2

– wyraz „okreœla” zastêpuje siê wyrazem „okreœli”;
6) w art. 2 w pkt 3, w art. 8 w ust. 2 wyrazy „wysokoœæ i sposób przyznawania dodatku” zastêpuje siê wy-

razami „zasady, warunki i tryb przyznawania, stawki, zmiany wysokoœci albo utraty dodatku”;
7) w art. 8 w ust. 1 i 2 wyrazy „Przez okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastêpu-

je siê wyrazami „Do dnia wejœcia w ¿ycie art. 1 pkt 57 niniejszej ustawy w zakresie dodawanych
art. 42f–42k”;

8) w art. 11 wyrazy „art. 38 ust. 7” zastêpuje siê wyrazami „art. 38 ust. 6”;
9) po art. 11 dodaje siê art. … w brzmieniu:

„Art. …. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o kontroli skarbo-
wej oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 9 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za uzasadnione ograniczenie mo¿liwoœci pozyskiwania infor-
macji przez organy skarbowe na podstawie art. 7c ust. 1 ustawy, do zakresu niezbêdnego do realizacji za-
dañ ustawowych, w miejsce uchwalonej przez Sejm przes³anki realizacji zadañ zak³adanych ustaw¹.
Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. (sygn. akt K
8/04) stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z Konstytucj¹ art. 7b ustawy o kontroli skarbowej „przes³anka celo-
woœci dostêpu do danych (…) nie jest równoznaczna (i w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ uto¿samiana)
z wymogiem koniecznoœci (niezbêdnoœci) dostêpu do takich danych, w rozumieniu przyjmowanym przez
Trybuna³ Konstytucyjny zarówno na tle art. 31 ust. 3, jak i art. 51 ust. 2 Konstytucji”.

Senat maj¹c na wzglêdzie § 68 ust. 3 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej, w którym wskazano formu³ê,
jaka powinna byæ stosowana w przepisie upowa¿niaj¹cym (upowa¿nienie obligatoryjne) uzna³ za uzasa-
dnione przyjêcie poprawek nr 2 i 5.

Zdaniem Senatu zasadnym jest wy³¹czenie spod mo¿liwoœci stosowania, przez inspektorów i praco-
wników wyodrêbnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, jakichkolwiek œrodków przymu-
su bezpoœredniego, w stosunku do kobiet o widocznej ci¹¿y, osób o widocznym kalectwie lub w pode-
sz³ym wieku oraz osób, których wygl¹d wskazuje na wiek poni¿ej 13 lat. Uprawnienie do stosowania wo-
bec ww. kategorii osób si³y fizycznej w postaci chwytów obezw³adniaj¹cych przez pracowników i inspek-
torów kontroli skarbowej Senat uzna³ za ingeruj¹ce zbyt daleko w sferê wolnoœci i praw obywatelskich.
Wyrazem powy¿szego jest poprawka nr 3.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e wskazane jest zastosowanie uproszczonej
procedury naboru do komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1 nowelizowanej ustawy
oraz do wywiadu skarbowego dla funkcjonariuszy oraz by³ych funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych.
Formu³uj¹c poprawkê Senat mia³ na wzglêdzie obowi¹zuj¹ce obecnie uregulowania rozporz¹dzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których
zatrudnionym inspektorom i pracownikom przys³uguje umundurowanie s³u¿bowe i broñ s³u¿bowa,
a tak¿e naboru do tych komórek (Dz. U. Nr 100, poz. 911 z poŸn. zm.). Redakcja statycznego odes³ania do
art. 6zl uwzglêdnia brzmienie przepisu z dnia jego wejœcia w ¿ycie, z podaniem Dziennika Ustaw, w któ-
rym zosta³ on og³oszony (zgodnie z § 160 Zasad techniki prawodawczej).

Uchwalaj¹c poprawkê nr 6 Senat uzna³ za uzasadnion¹ zmianê upowa¿nienia do wydania przepisów
wykonawczych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o urzêdach i izbach skarbowych. Zmianie, w opinii Se-
natu, powinien ulec zakres przekazanych od uregulowania spraw, w ten sposób aby obejmowa³y one
„zasady, warunki i tryb przyznawania oraz stawki, zmiany wysokoœci albo utraty dodatku”, w miejsce
„wysokoœci i sposobu przekazywania dodatku”.

Zgodnie z art. 12 uchwalonej przez Sejm ustawy dodanie nowych przepisów okreœlaj¹cych zasady na-
boru do wyodrêbnionych komórek kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 oraz do wywiadu
skarbowego (art. 42f – 42k) nast¹pi po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia. Tymczasem zgodnie z art. 8
ustawy dotychczasowe przepisy okreœlaj¹ce zasady naboru do ww. komórek i wywiadu skarbowego znaj-
d¹ zastosowanie przez okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. W opinii Senatu takie rozwi¹za-
nie nie pozwala jasno rozgraniczyæ terminu do którego maj¹ byæ stosowane przepisy dotychczasowe (6
miesiêcy i 14 dni od dnia og³oszenia) oraz terminu wejœcia w ¿ycie nowych rozwi¹zañ (6 miesiêcy od dnia
og³oszenia). Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze Senat uchwali³ poprawkê nr 7.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 8 Senat skorygowa³ b³êdnie wskazan¹, w przepisie utrzymuj¹cym czasowo
w mocy dotychczasowe akty wykonawcze, podstawê prawn¹ rozporz¹dzenia.

Wobec „poœredniej” zmiany zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporz¹dzeniu na pod-
stawie art. 7 ust. 4, Senat uzna³ za uzasadnione czasowe utrzymanie w mocy dotychczasowego rozpo-
rz¹dzenia, tak aby unikn¹æ ewentualnej luki w przepisach. W tym celu Senat uchwali³ poprawkê nr 9.
W opinii Izby „utrata mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia nastêpuje nie tylko w sytuacji nowelizacji prze-
pisu upowa¿niaj¹cego do jego wydania, która powoduje zmianê zakresu spraw przekazanych do uregulo-
wania tym aktem wykonawczym lub wytycznych dotycz¹cych jego treœci, lecz tak¿e w sytuacji, w której
zmiana tego zakresu lub wytycznych nastêpuje „poœrednio”, w szczególnoœci na skutek zmiany przepi-
sów merytorycznych ustawy, do których odsy³a przepis upowa¿niaj¹cy. W ka¿dym z tych przypadków
ustawodawca mo¿e wyj¹tkowo – o ile zmiana nie powoduje niezgodnoœci przepisów rozporz¹dzenia z no-
w¹ albo znowelizowan¹ ustaw¹ – zachowaæ czasowo w mocy dotychczasowe rozporz¹dzenie.”1
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1)
„Dobre praktyki legislacyjne” – ustalenia s³u¿b legislacyjnych Rz¹dowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu i Kancelarii

Senatu dotycz¹ce stosowania zasad techniki prawodawczej http://www.rcl.gov.pl/attachments/083_dobre_praktyki3.pdf.



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cy-
wilnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5, w art. 1071 w ust. 1 po wyrazie „pokrewnych” dodaje siê wyrazy „, na polu eksploata-

cji odtwarzanie, ” oraz po wyrazie „porozumieniach” dodaje siê wyrazy „i zatwierdzonych tabelach
wynagrodzeñ”;

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 1071 w ust. 3 wyraz „rozporz¹dzenia” zastêpuje siê wyrazem „decyzji”;
3) w art. 1 w pkt 9:

a) w art. 1102 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „funkcje w organach podmiotów, o których” zastêpuje siê wyra-
zami „funkcjê w organie podmiotu, o którym”,

b) w art. 1103 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „stanowiska w organach podmiotów, o których” zastêpuje siê
wyrazami „funkcji w organie podmiotu, o którym”;

4) w art. 1 w pkt 9:
a) w art. 1102 w ust. 5 w pkt 2,
b) w art. 1103 w ust. 2 w pkt 2

– po wyrazach „za przestêpstwo” dodaje siê wyraz „umyœlne”;
5) w art. 1 w pkt 9, w art. 1103 w ust. 1 po wyrazie „przypadku” dodaje siê wyraz „jego”;
6) w art. 1 w pkt 9:

a) po art. 1103 dodaje siê art. 1103a w brzmieniu:
„Art. 1103a. Minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego og³asza

w swoim dzienniku urzêdowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej
stronie podmiotowej nazwiska arbitrów wchodz¹cych w sk³ad Komisji oraz infor-
macje o wygaœniêciu mandatu arbitra Komisji i powo³aniu nowego arbitra Komi-
sji.”,

b) w art. 1107 skreœla siê ust. 4;
7) w art. 1 w pkt 9, w art. 1104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa siê w terminie 14 dni od dnia jej powo³ania.”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a – 1c w brzmieniu:
„1a. Pierwsze posiedzenie Komisji zwo³uje i prowadzi minister w³aœciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego. Na posiedzeniu tym arbitrzy Komisji dokonuj¹ wyboru przewo-
dnicz¹cego Komisji.

1b. Wybór przewodnicz¹cego Komisji jest dokonywany wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów w obecnoœci co
najmniej 20 arbitrów Komisji.

1c. W przypadku niedokonania wyboru przewodnicz¹cego na pierwszym posiedzeniu Komisji,
przewodnicz¹cego powo³uje minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia posiedzenia Komisji.”,

c) w ust. 2 i 4 wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1b”;
8) w art. 1 w pkt 9, w art. 1105 w ust. 1 wyrazy „mog¹ toczyæ siê” zastêpuje siê wyrazami „odbywaj¹ siê”;
9) w art. 1 w pkt 9, w art. 1105 w ust. 5, w art. 11011w ust. 8, w art. 11012w ust. 5 oraz w art. 11013w ust. 2

wyrazy „na stronie internetowej urzêdu obs³uguj¹cego” zastêpuje siê wyrazami „w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmiotowej”;

10) w art. 1 w pkt 9, w art. 1107 w ust. 3 wyrazy „art. 1103 ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 1103 ust. 4”;
11) w art. 1 w pkt 9, w art. 11011 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. We wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeñ okreœla siê:
1) pola eksploatacji, których dotyczy tabela wynagrodzeñ;
2) kategorie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy tabela wynagrodzeñ;
3) kategorie podmiotów uprawnionych, na rzecz których wnioskodawca dzia³a;
4) wysokoœæ stawek wynagrodzenia.”;

12) w art. 1 w pkt 9, w art. 11011 w ust. 8 wyrazy „zatwierdzenia tabel wynagrodzeñ” zastêpuje siê wyraza-
mi „o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeñ”;

13) w art. 1 w pkt 9, w art. 11012:



a) w ust. 1:
– po wyrazie „Postêpowanie” dodaje siê wyrazy „w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeñ”,
– skreœla siê zdania drugie i trzecie,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ uczestników postêpowania, zespó³

orzekaj¹cy Komisji mo¿e przed³u¿yæ termin, o którym w ust. 1, na dalszy czas oznaczony, nie-
zbêdny do wydania orzeczenia w sprawie.

1b. W przypadku niezakoñczenia postêpowania w terminach, o których mowa w ust. 1 i 1a, zespó³
orzekaj¹cy Komisji umarza postêpowanie.”;

14) w art. 1 w pkt 9, w art. 11012 po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przewodnicz¹cy Komisji publikuje zatwierdzone tabele wynagrodzeñ w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.”;

15) w art. 1 w pkt 9, w art. 11013 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji mo¿e z³o¿yæ, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia

mu orzeczenia z uzasadnieniem, wniosek o zatwierdzenie albo odmowê zatwierdzenia tabeli wy-
nagrodzeñ, w ca³oœci albo w czêœci, przez s¹d.”;

16) wart. 1wpkt9,wart. 11013 wust.3wyrazy „art. 11012ust.1” zastêpujesiêwyrazami „art. 11012 ust.1b”;
17) w art. 1 w pkt 9, w art. 11013 w ust. 3 wyrazy „organizacja zbiorowego zarz¹dzania” zastêpuje siê wy-

razem „wnioskodawca”;
18) w art. 1 w pkt 9, w art. 11014 wyrazy „o zmianê zatwierdzonej tabeli wynagrodzeñ” zastêpuje siê wyra-

zami „o uchylenie zatwierdzonej tabeli wynagrodzeñ” oraz wyrazy „zmiany zatwierdzonej tabeli wy-
nagrodzeñ” zastêpuje siê wyrazami „uchylenia zatwierdzonej tabeli wynagrodzeñ”;

19) w art. 1 w pkt 9, w art. 11016 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „tej samej kategorii utworów lub
praw pokrewnych na” zastêpuje siê wyrazami „do tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw
pokrewnych, na”;

20) w art. 1 w pkt 9, w art. 11016 w ust. 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4
w brzmieniu:
„4) twórca lub uprawniony z tytu³u prawa pokrewnego, który nie nale¿y do ¿adnej organizacji albo nie

ujawni³ swojego autorstwa, w rozumieniu art. 107, je¿eli z³o¿y wniosek o udzia³ w tym postêpowa-
niu.”;

21) w art. 1 w pkt 9, w art. 11017:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mediacja jest dobrowolna.”,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza mediatora z listy arbitrów Komisji; jednak¿e strony mog¹
wybraæ z tej listy innego mediatora.

2b. Mediator mo¿e przedstawiaæ stronom propozycje ugody. Je¿eli ¿adna ze stron w terminie
trzech miesiêcy od dnia przed³o¿enia propozycji ugody nie zg³osi sprzeciwu, propozycjê uwa¿a
siê za przyjêt¹.”;

22) w art. 1 w pkt 9, w art. 11019w ust. 1 po wyrazach „11013 ust. 1 i 3” dodaje siê wyrazy „, art. 11014”;
23) w art. 1 w pkt 9, w art. 11021 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „odwo³anie” dodaje siê wyrazy „, o którym

mowa w art. 11016 ust. 6”;
24) w art. 2, w art. 67a w ust. 1 po wyrazach „wniosku o” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza

siê jako pkt 1 i dodaje siê pkt 2 i 3 w brzmieniu:
„2) odmowê zatwierdzenia tabeli wynagrodzeñ za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokre-

wnych;
3) uchylenie zatwierdzonej tabeli wynagrodzeñ za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokre-

wnych.”;
25) w art. 3 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 3”;
26) w art. 3 w ust. 6 wyrazy „6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami

„, o którym mowa w ust. 5, ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych i uchwali³ do niej
26 poprawek.

Zdaniem Senatu porozumienia dotycz¹ce udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmio-
tów praw pokrewnych powinny byæ mo¿liwe jedynie w odniesieniu do pola eksploatacji odtwarzanie (ana-
logicznie, jak w przypadku porozumieñ, o których mowa w art. 1071 ust. 2). Co wiêcej w opinii Senatu, po-
bór wynagrodzeñ na podstawie porozumienia nie mo¿e odbywaæ siê z pominiêciem zatwierdzonych tabel
wynagrodzeñ (poprawka nr 1).

Ustawodawca przewiduje w dodawanym art. 1071 ust. 3, ¿e we wskazanych w tym przepisie okoliczno-
œciach minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporz¹dzenia,
bêdzie wyznacza³ jedn¹ organizacjê zbiorowego zarz¹dzania do wykonywania wspólnego poboru wyna-
grodzeñ za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. Rozporz¹dze-
nia s¹ aktami prawnymi powszechnie obowi¹zuj¹cymi wydawanymi przez organy wskazane w Konstytu-
cji, na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporz¹dze-
nie, które bêdzie mog³o byæ wydane na podstawie kwestionowanego upowa¿nienia, ma inny charakter.
Nie bêdzie bowiem ono zawiera³o norm generalnych i abstrakcyjnych, ale postanowienie o charakterze
indywidualnym i konkretnym, a wiêc w istocie jego treœæ bêdzie „typow¹ decyzj¹ administracyjn¹”. Roz-
porz¹dzenie to bêdzie aktem stosowania prawa, a nie aktem stanowienia prawa. Uwzglêdniaj¹c pogl¹dy
Trybuna³u Konstytucyjnego w przedmiocie tego rodzaju aktów (postanowienie z dnia 5 listopada 2009 r. -
sygn. akt S 6/09) uznano za w³aœciwe dokonanie zmiany formy aktu i przyjêcie, ¿e minister bêdzie we
wskazanej sprawie dzia³a³ w drodze decyzji administracyjnej (poprawka nr 2).

W dodawanym art. 1102 ust. 5 wskazano, i¿ arbitrem Komisji Prawa Autorskiego (zwanej dalej „KPA”)
nie mo¿e byæ osoba pe³ni¹ca funkcje w organach podmiotów przedstawiaj¹cych kandydaturê arbitra.
W zwi¹zku z tym, nasuwa³o siê pytanie, czy pe³nienie funkcji w jednym organie podmiotu przedstawia-
j¹cego kandydaturê arbitra bêdzie równie¿ przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ pe³nienie funkcji arbitra KPA.
Zdaniem Senatu, odpowiedŸ na to pytanie powinna byæ twierdz¹ca. Maj¹c na wzglêdzie adekwatnoœæ
przepisu do woli ustawodawcy uchwalono poprawkê nr 3. Poprawk¹ t¹ zharmonizowano równie¿ termi-
nologiê art. 1102 ust. 5 pkt 1 i art. 1103 ust. 2 pkt 4.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 4 uznano, i¿ rozwi¹zania przyjête w dodawanych art. 1102 ust. 5 pkt 2 i art.
1103 ust. 2 pkt 2 s¹ zbyt rygorystyczne. Poprawka Senatu umo¿liwia kandydowanie na arbitra KPA oraz
pe³nienie funkcji arbitra KPA osobie, która pope³ni³a przestêpstwo nieumyœlnie.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.
Dodawany art. 1107 ust. 4 nie mieœci siê w zakresie regulacji art. 1107 (przepisy o wynagrodzeniach).

Analiza struktury ustawy prowadzi do wniosku, ¿e przepis ten powinien znaleŸæ siê w ustawie po art.
1103, a przed art. 1104. Ponadto uwzglêdniaj¹c, i¿ odwo³anie arbitra KPA jest jedn¹ z okolicznoœci skut-
kuj¹cych wygaœniêciem mandatu arbitra wyeliminowano z tego przepisu wyrazy „, odwo³aniu arbitra Ko-
misji” (poprawka nr 6).

W art. 1104 ust. 1 okreœlono zasady zwo³ywania pierwszego posiedzenia KPA oraz tryb wyboru przewo-
dnicz¹cego KPA. W zwi¹zku z tymi regulacjami nasuwa³o siê pytanie, kto bêdzie prowadzi³ pierwsze po-
siedzenie KPA (fakt, i¿ minister zwo³a posiedzenie nie oznacza, ¿e bêdzie go prowadzi³)1. Co wiêcej, przepis
ten budzi³ w¹tpliwoœci pod k¹tem zgodnoœci z § 55 ust. 2 i 3 Zasad techniki prawodawczej (zwanych dalej
„ZTP”), w których to przepisach okreœlono zasady konstruowania podstawowych jednostek redakcyj-
nych ustawy. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze w¹tpliwoœci uchwalono poprawkê nr 7.

Poprawka nr 8 ma charakter redakcyjny.
Uwzglêdniaj¹c, i¿ „Biuletyn Informacji Publicznej strona podmiotowa Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego” oraz „Biuletyn Informacji Publicznej strona podmiotowa urzêdu obs³uguj¹cego ministra
w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” to w istocie ta sama strona internetowa
nasuwa³y siê pytania dlaczego np. nazwiska arbitrów KPA bêd¹ publikowane w BIP-ie, a orzeczenia ze-
spo³ów orzekaj¹cych nie (art. 1105 ust. 5) oraz, z jakiego powodu ustawodawca odchodzi w tym przypad-
ku od praktyki udostêpniania informacji publicznej w urzêdowym publikatorze teleinformatycznym. In-
formacja o wynikach pracy zespo³u orzekaj¹cego jest informacj¹ publiczn¹ i w zwi¹zku z tym, powinna
byæ podawana do publicznej wiadomoœci w BIP-ie. Analogiczna uwaga dotyczy dodawanych art. 11011

ust. 8, art. 11012 ust. 5 oraz art. 11013 ust. 2. Kieruj¹c siê powy¿szym uchwalono poprawkê nr 9.
Maj¹c na wzglêdzie, i¿ art. 1107 ust. 3 stanowi o wynagrodzeniu cz³onków zespo³u orzekaj¹cego KPA

powinien on odsy³aæ nie do art. 1103 ust. 3, który stanowi o uzupe³nianiu sk³adu KPA, ale do ust. 4 tego
artyku³u, który mówi o uzupe³nieniu sk³adu zespo³u orzekaj¹cego (poprawka nr 10).
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Zob. np. art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu, który okreœla tryb i sposób prowadzenia pierwszego posiedzenia komisji senackiej.



Kieruj¹c siê koniecznoœci¹ wyeliminowania mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz powsze-
chnie formu³owanym postulatem rezygnacji z pos³ugiwania siê w przepisach zwrotem „powinien” na
rzecz jednoznacznych zwrotów „musi” albo „mo¿e”, proponuje siê zmodyfikowanie art. 11011 ust. 4, który
okreœla treœæ wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeñ (poprawka nr 11). Ponadto Senat eliminuje
z pkt 5 wyrazy „z zastrze¿eniem ust. 5”. Zgodnie z § 23 ust. 3 ZTP przepis formu³uj¹cy wyj¹tek od przepisu
merytorycznego szczegó³owego albo uœciœlaj¹cy ten przepis zamieszcza siê bezpoœrednio po danym prze-
pisie szczegó³owym. Postêpowanie przez ustawodawcê zgodnie z t¹ dyrektyw¹ pozwala interpretatorowi
na w³aœciwe okreœlenie relacji pomiêdzy przepisami oraz czyni bezprzedmiotowym dokonywanie zabie-
gów legislacyjnych w tekœcie aktu maj¹cych na celu okreœlenie takiej relacji. W analizowanym przypadku
ustawodawca post¹pi³ zgodnie ze wskazan¹ wy¿ej dyrektyw¹, w zwi¹zku z tym zbêdne jest zamieszczone
w przepisie takiego ”odes³ania”. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ wyrazy „z zastrze¿eniem …” w sytuacji postêpo-
wania przez ustawodawcê zgodnie z ZTP nie maj¹ ¿adnej wartoœci normatywnej, ani interpretacyjnej. Co
wiêcej formu³a taka w niektórych przypadkach mo¿e wprowadzaæ interpretatora w b³¹d. Mo¿e byæ ona
bowiem interpretowana ró¿nie w zale¿noœci od treœci przepisu raz jako „z uwzglêdnieniem” innym razem
jako „z wyj¹tkiem”. Konsekwentnie formu³a ta powinna byæ równie¿ wyeliminowana z art. 3 ust. 2 noweli-
zacji (poprawka nr 25).

Poprawka nr 12 ujednolica terminologiê ustawy.
Uchwalaj¹c poprawkê nr 13 Senat uzna³, i¿ intencj¹ ustawodawcy jest, aby zespó³ orzekaj¹cy wyd³u-

¿aj¹c postêpowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeñ po raz kolejny (w szczególnie uzasa-
dnionych przypadkach), musia³ uzyskaæ zgodê uczestników postêpowania na takie wyd³u¿enie. Ponadto
poprawka ta uœciœla, i¿ modyfikowany przepis stanowi o postêpowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli
wynagrodzeñ oraz uwzglêdnia przepisy § 55 ust. 2 i 3 ZTP, w których okreœlono zasady konstruowania
podstawowych jednostek redakcyjnych ustawy. Konsekwencj¹ tej poprawki jest poprawka nr 16.

W dodawanym art. 11012 ust. 5 ustawodawca przewidzia³, i¿ zwaloryzowane stawki wynagrodzeñ bêd¹
podawane do publicznej wiadomoœci w sposób okreœlony w tym przepisie. Jednoczeœnie w ustawie za-
brak³o przepisu, który przewidywa³by podawanie do publicznej wiadomoœci zatwierdzonych tabel wyna-
grodzeñ. Innymi s³owy zainteresowany podmiot bêdzie móg³ znaleŸæ w internecie wysokoœæ zwaloryzowa-
nych stawek, ale mo¿e mieæ k³opot ze znalezieniem informacji o ich wysokoœci przed waloryzacj¹. Z faktu,
i¿ orzeczenia zespo³ów orzekaj¹cych bêd¹ publikowane nie mo¿na wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cego wnios-
ku. Po pierwsze zespó³ orzekaj¹cy mo¿e nie zatwierdziæ tabeli, a po drugie tabela mo¿e byæ zatwierdzona
przez s¹d (orzeczenia s¹du nie s¹ publikowane w internecie). W zwi¹zku z tym, Senat proponuje dodanie
do ustawy przepisu, który nak³ada na przewodnicz¹cego KPA obowi¹zek podawania do publicznej wiado-
moœci zatwierdzonych tabel wynagrodzeñ (poprawka nr 14).

Rozwi¹zania przyjête w art. 11012 ust. 2 i art. 11013 ust. 1 mog¹ prowadziæ do sytuacji, w której zespó³
orzekaj¹cy odmawiaj¹c zatwierdzenia tabeli wynagrodzeñ opracowanej przez organizacjê zbiorowego za-
rz¹dzania stanie siê de facto wy³¹cznym „autorem” obowi¹zuj¹cej tabeli albo przynajmniej jej czêœci. Na
podstawie art. 11012 ust. 2 zespó³ orzekaj¹cy odmawiaj¹c zatwierdzenia tabeli jest obowi¹zany w zakre-
sie, w którym nast¹pi³a odmowa, przedstawiæ propozycje zmian w przed³o¿onej tabeli, wraz z uzasadnie-
niem. Wnioskodawca wniosku o zatwierdzenie tabeli bêdzie jedynym podmiotem, któremu ustawodawca
umo¿liwia zakwestionowanie propozycji zmian przed³o¿onych przez zespó³ orzekaj¹cy. Zgodnie bowiem
z art. 11013ust. 1 wniosek do s¹du innego uczestnika postêpowania odnosiæ siê bêdzie móg³ wy³¹cznie do
tabeli zatwierdzonej przez zespó³ orzekaj¹cy. Inny uczestnik nie bêdzie mia³ wiêc mo¿liwoœci zakwestio-
nowania tego co znalaz³o siê w propozycji zmian opracowanej przez zespó³ orzekaj¹cy. Brak wniosku do
s¹du po stronie wnioskodawcy skutkowaæ bêdzie tym, i¿ prawomocne stan¹ siê propozycje zmian przed-
stawione przez zespó³ orzekaj¹cy. Ustawodawca nie mo¿e automatycznie zak³adaæ, i¿ wnioskodawca za-
wsze bêdzie niezadowolony z orzeczenia zespo³u (w znaczeniu, i¿ zawsze bêdzie wystêpowa³ z wnioskiem
do s¹du). Zdaniem Senatu, w odniesieniu do koncepcji przyjêtej w art. 11012 ust. 2 i art. 11013 ust. 1
móg³by pojawiæ siê zarzut nierównego traktowania uczestników postêpowania w sprawie o zatwierdzenie
tabeli wynagrodzeñ. W zwi¹zku z powy¿szym uchwalono poprawkê nr 15, która gwarantuje wszystkim
uczestnikom postêpowania realny wp³yw na ostateczny kszta³t tabeli wynagrodzeñ.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w umorzonym postêpowaniu organizacja zbiorowego zarz¹dzania mog³a byæ
wnioskodawc¹ albo innym uczestnikiem postêpowania, nale¿y – w celu wyeliminowania mo¿liwych w¹t-
pliwoœci interpretacyjnych – wskazaæ w art. 11013 ust. 3, i¿ prawo z³o¿enia wniosku do s¹du na podstawie
tego przepisu przys³uguje dotychczasowemu wnioskodawcy (poprawka nr 17).

Przepis art. 11014 prowadzi do zaprzeczenia zasadzie przyjêtej w ustawie, ¿e z wnioskiem o zatwierdze-
nie tabel mo¿e wyst¹piæ jedynie organizacja zbiorowego zarz¹dzania. Wed³ug przywo³anego przepisu,
w okolicznoœciach przewidzianych w ustawie, ka¿dy uczestnik postêpowania w sprawie o zatwierdzenie
tabeli bêdzie móg³ wyst¹piæ o zmianê tabeli. Co oznacza przyznanie prawa inicjatywy w zakresie kszta³tu
tabeli innym podmiotom ni¿ organizacja zbiorowego zarz¹dzania. W œwietle rozwi¹zania przyjêtego przez
Senat w poprawce nr 18, ka¿dy uczestnik bêdzie móg³ wyst¹piæ z wnioskiem o uchylenie zatwierdzonej
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tabeli wynagrodzeñ, a inicjatywa w zakresie zatwierdzenia tabeli w okreœlonym kszta³cie bêdzie prawem
przys³uguj¹cym wy³¹cznie organizacji zbiorowego zarz¹dzania. Konsekwencj¹ tej poprawki jest popraw-
ka nr 24. W poprawce nr 24 uwzglêdniono równie¿, i¿ dodawany do ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych art. 67a musi okreœlaæ równie¿ wysokoœæ op³aty sta³ej od wniosku o odmowê zatwierdze-
nia tabeli wynagrodzeñ.

Poprawka nr 19 ujednolica terminologiê ustawy.
Poprawka nr 20 zmierza do tego, aby uczestnikiem postêpowania w sprawie o wskazanie organizacji

w³aœciwej móg³ byæ równie¿ twórca lub uprawniony z tytu³u prawa pokrewnego, który nie nale¿y do ¿a-
dnej organizacji zbiorowego zarz¹dzania albo nie ujawni³ swojego autorstwa. Rozwi¹zanie takie ma celu
zapewnienie wp³ywu takich podmiotów na treœæ orzeczenia okreœlaj¹cego organizacjê w³aœciw¹. Zgodnie
z art. 11016 ust. 3 uczestnikiem postêpowania mo¿e byæ twórca lub uprawniony z prawa pokrewnego, ale
pod warunkiem, i¿ jest on wnioskodawc¹ w postêpowaniu.

Zdaniem Senatu przepis art. 11017 ust. 2 jest wewnêtrznie sprzeczny. Z pierwszego zdania tego przepi-
su wynika bowiem, ¿e postêpowanie mediacyjne bêdzie prowadzi³ jeden mediator wyznaczony przez prze-
wodnicz¹cego KPA. Natomiast zdania drugie i trzecie przewiduj¹, i¿ postêpowanie bêdzie prowadzone
przez wiêcej ni¿ jednego mediatora. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ wzorcowy z punktu widzenia wyznacza-
nia mediatora przepis art. 1839 ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego przewiduje, ¿e mediatora wy-
znacza s¹d, niemniej strony mog¹ wybraæ wspólnie innego mediatora (jednego). Ponadto w zdaniu trze-
cim mówi siê, ¿e mediatorzy mog¹ przedstawiaæ stronom wnioski. Pojêcie „wniosek” w tym zdaniu ozna-
cza „propozycjê ugody”. W zwi¹zku z tym kieruj¹c siê nakazem zachowania konsekwencji terminologicz-
nej (§ 10 ZTP) nale¿y we wskazanym zdaniu pos³u¿yæ siê pojêciem „propozycja ugody”. Fakt, i¿ w zdaniu
trzecim wyraz „mediator” u¿yto w liczbie mnogiej mo¿e rodziæ równie¿ w¹tpliwoœæ, czy przyznana w tym
zdaniu kompetencja odnosi siê wy³¹cznie do mediatorów wskazanych przez strony, czy równie¿ do me-
diatora wskazanego przez przewodnicz¹cego KPA. Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat uchwali³ poprawkê
nr 21, w której przyj¹³ analogiczne, jak w ustawie – Kodeks postêpowania cywilnego zasady wyznaczania
mediatora. Poprawka ta ujednolica tak¿e terminologiê przepisu.

Uwzglêdniaj¹c, i¿ s¹d okrêgowy bêdzie w³aœciwy równie¿ w sprawach, o których mowa w art. 11014, na-
le¿y – kieruj¹c siê zupe³noœci¹ przepisu – uzupe³niæ katalog przepisów okreœlaj¹cych w³aœciwoœæ rzeczo-
w¹ s¹du okrêgowego (poprawka nr 22).

Maj¹c na wzglêdzie precyzjê jêzyka prawnego Senat uœciœli³, i¿ w art. 11021 ust. 1 pkt 2 mowa jest o od-
wo³aniu, o którym mowa w art. 11016 ust. 6 ustawy (poprawka nr 23).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy nowelizuj¹cej wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeñ z³o¿ony bê-
dzie musia³ byæ w terminie 6 miesiêcy od dnia powo³ania KPA, a wiêc de facto, wliczaj¹c termin z art. 3
ust. 1, bêdzie to maksymalnie 8 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji. Natomiast przepisy art. 3
ust. 6 i 7 wi¹¿¹ skutki prawne z³o¿enia albo niez³o¿enia wniosku w terminie z dat¹ wejœcia w ¿ycie noweli-
zacji (przyjmuj¹ maksymalnie szeœciomiesiêczny termin na z³o¿enie wniosku o zatwierdzenie tabeli).
Efektem tych przepisów bêdzie rzeczywiste skrócenie terminu z ust. 5. Oznacza to, ¿e ust. 6, a w konsek-
wencji równie¿ ust. 7, s¹ sprzeczne z ust. 5. D¹¿¹c do zapewnienia spójnoœci przepisów przejœciowych
uchwalono poprawkê nr 26.

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych… 311
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania siê przez to terytorium

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania siê przez to terytorium, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 2 w lit. c, w pkt 6 w lit. l œrednik zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê lit. m w brzmieniu:
„m) w³aœciwego pañstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego; ”,

b) w pkt 5 w lit. c, w pkt 6 w lit. a w tiret siódmym na koñcu skreœla siê wyraz „oraz” i dodaje siê tiret ós-
me w brzmieniu:
„– w³aœciwego pañstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, oraz”;

2) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w pkt 6:
a) w lit. a skreœla siê tiret czwarte,
b) w lit. b w tiret siódmym skreœla siê wyraz „oraz” i dodaje siê tiret ósme w brzmieniu:

„– w³aœciwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kszta³towania zabudowy i zago-
spodarowania terenu, oraz”;

3) w art. 1 w pkt 9 po wyrazach „w art. 25” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. a oraz
dodaje siê lit. b i c w brzmieniu:
„b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organ uzgadniaj¹cy albo opiniuj¹cy mo¿e w uzasadnionych przypadkach wyst¹piæ do wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta, o zmianê terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazuj¹c ter-
min nie d³u¿szy ni¿ 30 dni na przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, w terminie,

o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwa¿a siê za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zao-
piniowaniem projektu.”; ”;

4) w art. 1 po pkt 10 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 53 w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dyrektorem regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej – dla przedsiêwziêæ wymagaj¹cych uzy-
skania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem w³aœciwym jest marsza³ek
województwa lub dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej, lub w odniesieniu do ob-
szarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, okreœlonych w studium ochrony przeciw-
powodziowej sporz¹dzonym przez regionalnego dyrektora zarz¹du gospodarki wodnej,
a w przypadku braku tego studium w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.”; ”;

5) w art. 1 skreœla siê pkt 11;
6) w art. 3, w art. 20 wyrazy „opiniowaniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków” zastêpuje siê

wyrazami „uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kszta³towania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i uchwali³ do niej 6 poprawek.

W art. 2 ustawa nowelizuje ustawê o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez przyznanie Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej kompetencji w zakresie opiniowania, a nie uzgadniania, projektów planów zagospo-
darowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przepis ten nie jest skorelowany z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹. Art. 2 ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej bê-
dzie stanowi³ materialn¹ podstawê wydania opinii o projektach planów lub studium. Brak bêdzie jednak
adekwatnych przepisów proceduralnych. Art. 11 oraz art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie okreœlaj¹, w którym etapie postêpowania nale¿y wyst¹piæ o uzyskanie tych opinii.
Dlatego Senat postanowi³ dodaæ do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisy
doprecyzowuj¹ce tê kwestiê (poprawka nr 1).

Zdaniem Senatu ustawodawca powinien szczególnie chroniæ dziedzictwo kulturowe. Dlatego obo-
wi¹zek opiniowania projektów planów zagospodarowani przestrzennego przez wojewódzkich konserwa-
torów zabytków jest niewystarczaj¹cy. Nale¿y zachowaæ procedurê uzgadniania tych dokumentów. Je-
dnoczeœnie, aby usprawniæ postêpowanie, zakres uzgadniania planów i studium ograniczono do
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu. Powy¿sze uzasadnia przyjêcie poprawek nr 2 i 6

Ustawa wprowadza skrócenie terminu na dokonanie uzgodnieñ lub przedstawienie opinii dotycz¹cych
studium albo planów miejscowych, poprzez ustalenie go w przedziale od 14 do 30 dni. Senat uzna³, ¿e
w niektórych przypadkach dokonanie uzgodnieñ lub przedstawienie opinii bêdzie niewykonalne w dol-
nym zakresie tego przedzia³u. W zwi¹zku z tym wprowadzono mechanizm umo¿liwiaj¹cy przed³u¿enie
terminu do jego maksymalnego ustawowego wymiaru 30 dni (poprawka nr 3).

Dotychczasowe regulacje prawne niewystarczaj¹co zapobiega³y zasiedlaniu terenów nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi. Senat uzna³, ¿e sytuacjê w tym zakresie mo¿e poprawiæ obowi¹zek uzga-
dniania inwestycji celu publicznego na obszarze nara¿onym na niebezpieczeñstwo powodzi z dyrektorem
regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej. Z tego powodu przyjêto poprawkê nr 4 zmieniaj¹c¹ art. 53 ust.
4 pkt 11. Przepis ten, na mocy art. 64 ust. 1 znajdzie zastosowanie równie¿ do decyzji o warunkach zabu-
dowy.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z pkt 11 skróci³a do 9 miesiêcy
okres zawieszenia postêpowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego ze wzglêdu na odmowê
uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wojewodê lub marsza³ka
województwa, z uwagi na zamiar realizacji na objêtym wnioskiem terenie inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym lub krajowym. Senat uzna³, ¿e w³aœciwe zabezpieczenie mo¿liwoœci realizacji
ponadlokalnych i krajowych inwestycji celu publicznego przemawia za utrzymaniem dwunastomiesiêcz-
nego okresu zawieszenia postêpowania. Dlatego Senat uchwali³ poprawkê nr 5.

57. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
314 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Miêdzynarodowym
Funduszu Walutowym dotycz¹cej wzmocnienia g³osu i uczestnictwa w Miêdzynarodowym

Funduszu Walutowym, przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki

do Umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym dotycz¹cej rozszerzenia
dzia³alnoœci inwestycyjnej Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego,

przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego
Rezolucj¹ Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o ratyfi-
kacji Poprawki do Umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym dotycz¹cej wzmocnienia g³osu
i uczestnictwa w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzy-
narodowego Funduszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do
Umowy o Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym dotycz¹cej rozszerzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej
Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjêtej przez Radê Gubernatorów Miêdzynarodowego Fun-
duszu Walutowego Rezolucj¹ Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ-



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania karnego

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 postêpowania karnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn.
zm.1)) art. 426 otrzymuje brzmienie:

„Art. 426. § 1. Od orzeczeñ s¹du odwo³awczego oraz od orzeczeñ wydanych przez S¹d Najwy¿szy nie
przys³uguje œrodek odwo³awczy, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek
za¿alenia, a tak¿e od wydanego w toku postêpowania odwo³awczego postanowienia
o przeprowadzeniu obserwacji, o zastosowaniu œrodka zapobiegawczego lub na³o¿e-
niu kary porz¹dkowej przys³uguje za¿alenie do innego równorzêdnego sk³adu s¹du
odwo³awczego.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,

Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155,
Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz.
2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz.
1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539,
Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz.
1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz.
1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 98, poz. 626.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wskazañ za-
wartych w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2009 r. (sygn.
akt S 7/09). Postanowienie to zosta³o wydane na kanwie sprawy oznaczonej sygnatur¹ SK 46/08, w któ-
rej to Trybuna³ stwierdzi³, i¿ art. 437 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karne-
go (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn. zm.; dalej jako k.p.k.) w czêœci, w jakiej zezwala s¹dom okrêgowym na
dokonywanie zmiany zaskar¿onych postanowieñ s¹dów rejonowych nieuwzglêdniaj¹cych wniosków
prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jest zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹ (wyrok z dnia
13 lipca 2009 r., opubl. w: Dz. U. Nr 115, poz. 974 oraz OTK ZU Nr 7A, poz. 109).

Pe³ny tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. z 2009 r., Nr 10A,
poz. 154.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. W sprawie SK 46/08 Trybuna³ zbada³ zarzuty wobec normy wywodzonej z art. 437 § 1 i 2 k.p.k.,
która umo¿liwia s¹dom odwo³awczym stosowanie tymczasowego aresztowania w wyniku rozpatrywania
za¿aleñ na wydane przez s¹dy pierwszej instancji postanowienia odmawiaj¹ce zastosowania wymienio-
nego œrodka zapobiegawczego. Wzorcami kontroli by³y w tym wypadku art. 41 ust. 2 Konstytucji, porê-
czaj¹cy prawo odwo³ania siê do s¹du w razie pozbawienia wolnoœci, oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji, sta-
tuuj¹cy zasadê dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego.

W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego, dyspozycje art. 437 § 1 i 2 k.p.k. nie naruszaj¹ wy¿ej wskaza-
nych standardów konstytucyjnych. Po pierwsze, postanowienie w przedmiocie tymczasowego areszto-
wania jest zawsze orzeczeniem s¹dowym. „«Prawo odwo³ania siê do s¹du» w celu niezw³ocznego ustalenia
legalnoœci pozbawienia wolnoœci (o jakim stanowi art. 41 ust. 2) nie oznacza konkretnego œrodka lub in-
stytucji prawnej. (…) ustawodawca ma stworzyæ taki mechanizm gwarancyjny, aby sprawy tymczasowe-
go aresztowania znalaz³y siê w s¹dzie (pod kontrol¹ s¹du). Regulacja tymczasowego aresztowania w skar-
¿onej czêœci art. 437 § 1 i 2 k.p.k., przewiduj¹c rozpatrzenie przez s¹d odwo³awczy za¿alenia prokuratora
na niezastosowanie tymczasowego aresztowania, spe³nia wiêc warunki wyra¿one w art. 41 ust. 2 Konsty-
tucji.” Po drugie, obowi¹zkiem s¹du odwo³awczego, w przypadku gdy ma on podj¹æ decyzjê w przedmiocie
tymczasowego aresztowania, jest rozwa¿enie, czy istniej¹ przes³anki do jego orzekania oraz czy nie wy-
st¹pi³y okolicznoœci nakazuj¹ce odst¹pienie od tego œrodka. S¹d ten nie mo¿e jednak zmieniaæ kwalifika-
cji prawnej zarzucanego czynu. Nie dochodzi zatem do naruszenia art. 176 ust. 1 Konstytucji, albowiem
sprawa stosowania tymczasowego aresztowania – w tym zastosowania go po raz pierwszy – jest nadal roz-
patrywana w dwóch instancjach. „Negatywne dla oskar¿onego rozstrzygniêcie s¹du drugiej instancji nie
powoduje, ¿e staje siê ono orzeczeniem w pierwszej instancji, od którego musi przys³ugiwaæ odwo³anie.
Reformatoryjne orzeczenie s¹du odwo³awczego, w wyniku którego zosta³o zastosowane tymczasowe are-
sztowanie, nie przestaje byæ orzeczeniem odwo³awczym.” Tak wiêc w œwietle zasady dwuinstancyjnoœci
postêpowania s¹dowego wybór modelu kasatoryjnego w wypadku orzekania o tymczasowym aresztowa-
niu nie jest konieczny, jako ¿e s¹d nie rozstrzyga tu ostatecznie o statusie prawnym jednostki, lecz jedy-
nie stosuje œrodek maj¹cy zabezpieczyæ prawid³owoœæ i rzetelnoœæ tocz¹cego siê postêpowania karnego.

2.2. Z przedstawionych powy¿ej wzglêdów s¹d konstytucyjny nie podzieli³ zarzutów sformu³owanych
w przed³o¿onej mu skardze. Niemniej, niezale¿nie od zasadniczego wywodu (limitowanego zarówno za-
kresem zaskar¿enia, jak i wzorcami kontroli powo³anymi przez skar¿¹cego) Trybuna³ przypomnia³, i¿ art.
41 ust. 2 Konstytucji nie wy³¹cza stosowania art. 45 ust. 1 Konstytucji (prawo do s¹du), jak równie¿ art.
78 Konstytucji (prawo do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej instancji). „Gwarancje
praw jednostki zawarte w obu przepisach uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. W konsekwencji maj¹ zastosowa-
nie do rozpoznawania za¿aleñ (…). Dlatego Trybuna³ Konstytucyjny stoi na stanowisku, ¿e ka¿de orze-
czenie s¹du o tymczasowym aresztowaniu rodzi prawo oskar¿onego do odwo³ania siê do s¹du wy¿szej in-
stancji albo co najmniej do innego sk³adu tego samego s¹du.”

Prezentowany pogl¹d Trybuna³ rozwin¹³ nastêpnie w uzasadnieniu postanowienia sygnalizacyjnego.
Jego zdaniem, niezbêdne jest wypracowanie odpowiednich mechanizmów gwarancyjnych dla osób, któ-
re zosta³y tymczasowo aresztowane wskutek rozstrzygniêcia s¹du odwo³awczego, wydanego w zwi¹zku
z za¿aleniem prokuratora na postanowienie s¹du rejonowego. W szczególnoœci: „(…) mo¿na rozwa¿aæ
podjêcie inicjatywy ustawodawczej, która przyzna³aby osobie tymczasowo aresztowanej – we wskazanej
sytuacji – za¿alenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania, rozpatrywane przez inny, równorzê-
dny sk³ad s¹du okrêgowego, który zastosowa³ aresztowanie.”
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Jak podniesiono w uzasadnieniu postanowienia z dnia 9 listopada 2009 r., mo¿liwoœæ kszta³towania
procedury karnej w wy¿ej opisany sposób znajduje oparcie w ju¿ istniej¹cym stanie prawa procesowego,
poniewa¿ k.p.k. zna kilka przyk³adów tzw. kontroli poziomej postanowieñ s¹du. Podkreœlenia wymaga
przy tym fakt, ¿e ustawodawca dopuszcza kontrolê wewn¹trzinstancyjn¹ w sytuacjach, które nie ingeru-
j¹ w wolnoœæ osobist¹ cz³owieka tak dalece, jak stosowanie tymczasowego aresztowania. Wed³ug Trybu-
na³u Konstytucyjnego: za przyznaniem osobie tymczasowo aresztowanej na mocy rozstrzygniêcia s¹du
odwo³awczego mo¿liwoœci skorzystania z „poziomego” œrodka procesowego przemawiaj¹ dodatkowo inne
argumenty, a zw³aszcza to, ¿e: 1) tymczasowo aresztowanemu przys³uguje domniemanie niewinnoœci, 2)
w stosunku do osoby dotkniêtej tym œrodkiem, s¹d nie przeprowadza³ ani rozprawy s¹dowej, ani tym bar-
dziej nie orzeka³ o jej winie, 3) aresztowany przez s¹d drugiej instancji na skutek rozpatrzenia za¿alenia
prokuratora powinien mieæ – wobec konstytucyjnej wartoœci wolnoœci osobistej, a tak¿e wobec proceso-
wej gwarancji równoœci broni obu stron – prawo do skontrolowania niekorzystnego dla niego postanowie-
nia. Ponadto Trybuna³ zauwa¿y³, i¿: „(…) w odniesieniu do regulacji kodeksowej, jak i sposobu stosowa-
nia tymczasowego aresztowania w Polsce, konieczne jest spe³nienie przez ustawodawcê wymogów wyni-
kaj¹cych z art. 5 i art. 6 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci. «Odwo³anie po-
ziome» od orzeczenia s¹du odwo³awczego do równorzêdnego sk³adu takiego s¹du mieœci siê w tym syste-
mie.”

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na wzglêdzie potrzebê wype³nienia postulatu zg³oszonego przez Trybuna³ Konstytucyjny, kieru-
j¹c siê brzmieniem sentencji postanowienia sygnalizacyjnego S 7/09 oraz motywami jego uzasadnienia,
proponuje siê, aby zmiana ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego polega³a na
nadaniu nowego brzmienia art. 426. Artyku³ ten normuje bowiem kwestiê zaskar¿alnoœci orzeczeñ wyda-
wanych przez s¹d odwo³awczy, przy czym jego § 1 wyklucza mo¿liwoœæ kwestionowania za pomoc¹ œrod-
ków odwo³awczych (tj. apelacji, za¿alenia) orzeczeñ zapad³ych po rozpoznaniu odwo³ania, natomiast § 2
stanowi, ¿e inne orzeczenia s¹du odwo³awczego, a zatem postanowienia incydentalne, oraz orzeczenia
S¹du Najwy¿szego nie podlegaj¹ dalszemu zaskar¿eniu, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej. Takie w³aœnie
wyj¹tki od zasady wyra¿onej w § 2 przewidziane zosta³y w § 3, zgodnie z którym za¿alenie przys³uguje od
wydanych w toku postêpowania odwo³awczego postanowieñ o przeprowadzeniu obserwacji w zak³adzie
leczniczym, zastosowaniu œrodka zapobiegawczego oraz w przedmiocie na³o¿enia kary porz¹dkowej.

Z uwagi na to, ¿e dla dostosowania procedury karnej do standardów konstytucyjnych nale¿y wprowa-
dziæ jeszcze jeden wyj¹tek (tym razem w zakresie objêtym regulacj¹ art. 426 § 1 k.p.k.), zasadne jest sko-
rzystanie z techniki legislacyjnej zastosowanej na gruncie art. 426 § 2 k.p.k. Tym samym jednak jakiego-
kolwiek znaczenia – z punktu widzenia zaskar¿alnoœci za¿aleniem – pozbawiony zostanie dotychczasowy
podzia³ na orzeczenia s¹du drugiej instancji wydane w nastêpstwie rozpoznania odwo³ania oraz postano-
wienia tego s¹du maj¹ce charakter rozstrzygniêæ wpadkowych. Obu wymienionych kategorii mo¿e wo-
bec tego dotyczyæ jedna jednostka redakcyjna, mianowicie art. 426 § 1 w nowym brzmieniu, z kolei od-
stêpstwa od ustalonej w nim zasady wskazane bêd¹ w drugim paragrafie znowelizowanego art. 426 k.p.k.
– obok orzeczeñ wymienionych w obecnie obowi¹zuj¹cym art. 426 § 3 k.p.k. (tzn. wydanych w toku postê-
powania odwo³awczego postanowieñ o przeprowadzeniu obserwacji w zak³adzie leczniczym, zastosowa-
niu œrodka zapobiegawczego oraz na³o¿eniu kary porz¹dkowej, a wiêc pozytywnych rozstrzygniêæ odnoœ-
nie do kwestii incydentalnych, w tym m.in. równie¿ co do przed³u¿enia tymczasowego aresztowania)
w projektowanym przepisie ujête zostan¹ tak¿e postanowienia o zastosowaniu tymczasowego areszto-
wania zapad³e w wyniku rozpoznania za¿alenia prokuratora na orzeczenie odmawiaj¹ce uwzglêdnienia
wniosku, o którym mowa w art. 250 § 2 k.p.k.

4. Konsultacje

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego zosta³ przes³any do zaopiniowania
Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Sprawiedliwoœci, S¹dowi Najwy¿szemu, Krajowej Radzie
S¹downictwa, Stowarzyszeniu Sêdziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospo-
litej Polskiej, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Helsiñskiej Funda-
cji Praw Cz³owieka.

W przes³anym stanowisku Minister Spraw Zagranicznych stwierdzi³, i¿ przedmiot projektu ustawy nie
jest objêty prawem Unii Europejskiej. Ponadto swoje opinie o projekcie przedstawili Minister Sprawiedli-
woœci, S¹d Najwy¿szy i Krajowa Rada S¹downictwa, oceniaj¹c proponowane regulacje co do zasady pozy-
tywnie.

Uwzglêdniono uwagê S¹du Najwy¿szego sugeruj¹c¹ zast¹pienie w projektowanym art. 426 § 2 k.p.k.
wyrazu „odwo³ania” wyrazem „za¿alenia”, jak te¿ uwagê zg³oszon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci na
wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
odnosz¹c¹ siê do sposobu okreœlenia wyj¹tków od zasady sformu³owanej w paragrafie pierwszym art.
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426. Nie dokonano natomiast zmiany polegaj¹cej na objêciu nowelizacj¹ art. 252 § 1 k.p.k., gdy¿ zabieg
taki nie wydaje siê byæ konieczny (wprawdzie powo³any przepis wskazuje in fine na istnienie jednego od-
stêpstwa od ogólnych zasad zaskar¿ania orzeczeñ, tj. wyj¹tku przewidzianego w art. 252 § 2 k.p.k., nie-
mniej nie budzi w¹tpliwoœci fakt, i¿ zawarte w nim postanowienie modyfikowane jest równie¿ treœci¹ art.
263 § 5 k.p.k., a tak¿e art. 426 § 3 k.p.k. w dotychczasowym brzmieniu).

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa mo¿e spowodowaæ skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa, przy czym ich wielkoœæ uzale¿niona
bêdzie od iloœci œrodków odwo³awczych, z jakimi osoby tymczasowo aresztowane bêd¹ wystêpowaæ na
podstawie zmienionego art. 426 § 2 (in principio) k.p.k.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

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 karny.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Leona Kieresa do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks karny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.1)) w art. 42 § 2
otrzymuje brzmienie:

„§ 2. S¹d orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów okreœlonego rodzaju, je¿eli
sprawca w czasie pope³nienia przestêpstwa wymienionego w § 1 by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod
wp³ywem œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³ z miejsca zdarzenia okreœlonego w art. 173, 174 lub 177.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931,

z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz.
1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493,
z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr
192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr
62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz
z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229 i Nr 98, poz. 625 i 626.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do postanowienia
sygnalizacyjnego Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. (sygn. akt S 2/09), które dotyczy
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U., Nr 88, poz. 553, ze zm., cytowana dalej tak¿e, jako
k.k.).

W postanowieniu Trybuna³ przedstawi³ uwagi dotycz¹ce niezbêdnoœci podjêcia dzia³añ prawodaw-
czych w celu zapewnienia spójnoœci systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pe³ny tekst postanowienia, wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. z 2009 r. Nr 5A,
poz. 73.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny w trybie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konsty-
tucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) w zwi¹zku z orzeczeniem z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P
7/08) stwierdzaj¹cym, ¿e art. 178a § 2 k.k. jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny
z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, zasygnalizowa³ Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej potrzebê podjêcia
inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, w którym nietrzeŸwi kierowcy
pojazdów niemechanicznych poddawani s¹ obligatoryjnie surowszym œrodkom karnym ni¿ nietrzeŸwi
kierowcy pojazdów mechanicznych.

2.2. W wyniku wydania kilku orzeczeñ Izby Karnej S¹du Najwy¿szego (dalej: SN) wykszta³ci³a siê po-
wszechna praktyka orzekania wobec nietrzeŸwych rowerzystów – obok kary – dwu sankcji dodatkowych:
obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (na podstawie art. 42 § 2 k.k) oraz – for-
malnie, fakultatywnego na podstawie art. 42 § 1 k.k., lecz w rzeczywistoœci orzekanego zawsze – zakazu
jazdy rowerem.

To, ¿e zakaz prowadzenia roweru orzekany jest de facto obligatoryjnie wynika z tego, ¿e œrodek karny
w postaci zakazu prowadzenia przez skazanego pojazdu powinien przede wszystkim dotyczyæ tego pojaz-
du, przy u¿yciu którego pope³ni³ on przestêpstwo.

Norma rekonstruowana z art. 42 § 2 k.k. nakazuje stosowanie obligatoryjnego œrodka karnego w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (wszelkich albo okreœlonego rodzaju) wobec wszystkich
uczestników ruchu, którzy dopuœcili siê przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji. Taka
treœæ normy oznacza wiêc, ¿e zakres podmiotowy obligatoryjnego œrodka karnego obejmuje równie¿ spraw-
ców wystêpku z art. 178a § 2 k.k. (nietrzeŸwych rowerzystów). Wobec sprawców tego wystêpku, jak wska-
zano powy¿ej, s¹dy orzekaj¹ w praktyce ponadto zakaz jazdy pojazdem niemechanicznym z art. 42 § 1 k.k.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, SN pomin¹³ w swym orzecznictwie problem gorszej sytuacji
prawnej sprawcy wystêpku z art. 178a § 2 k.k. – czynu o mniejszej szkodliwoœci spo³ecznej w porównaniu
do sprawcy wystêpku z art. 178a § 1 k.k. – czynu o wiêkszej szkodliwoœci spo³ecznej.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, proponuje siê, aby
zmiana k.k. polega³a na rozszerzeniu zakresu podmiotowego zakazu orzekanego na podstawie art. 42 § 2
k.k. o inne pojazdy, przez skreœlenie s³ów „mechanicznych” w treœci przepisu.

4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministrem Sprawiedli-
woœci oraz Stowarzyszeniem Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane wy¿ej organy nie zg³osi³y
uwag do projektu. Jednoczeœnie Krajowa Rada S¹downictwa w przekazanej opinii zaproponowa³a, aby
rozwi¹zania wskazane w projekcie, celem zapewnienia spójnoœci jêzykowej przepisu, przenieœæ tak¿e na
grunt § 3 i § 4 nowelizowanego artyku³u.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustawy o sporcie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o spor-
cie, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 13 w ust. 3 wyrazy „na podstawie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz o pieczêciach pañstwowych” zastêpuje siê wyrazami „na podstawie przepisów ustawy
z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach
pañstwowych”;

2) w art. 29 w ust. 2 wyrazy „mog¹ wspieraæ” zastêpuje siê wyrazem „wspieraj¹”;
3) w art. 30:

a) w ust. 1 wyrazy „dzia³aj¹ rady sportu” zastêpuje siê wyrazami „mog¹ dzia³aæ rady sportu”,
b) skreœla siê ust. 5;

4) w art. 30 w ust. 3 skreœla siê pkt 3;
5) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ ustanawiaæ i finansowaæ stypendia oraz nagrody dla
trenerów prowadz¹cych szkolenie zawodników osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe w miêdzy-
narodowym lub krajowym wspó³zawodnictwie sportowym.”;

6) w art. 41:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tytu³ami zawodowymi w sportach, w których dzia³aj¹ polskie zwi¹zki sportowe, s¹ tytu³y tre-
nera i instruktora sportu.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1) ukoñczy³a studia wy¿sze w obszarze kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie specjalistycznej

wiedzy i umiejêtnoœci trenerskich lub
2) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytu³ instruktora sportu ze specjalizacj¹ w danym spor-

cie i ukoñczy³a studia podyplomowe w obszarze kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie spe-
cjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci trenerskich, lub”,

c) w ust. 4 w pkt 4 skreœla siê wyrazy „w wymiarze co najmniej 40 godzin”,
d) w ust. 5 w pkt 4 skreœla siê wyrazy „w wymiarze co najmniej 60 godzin”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Instruktorem sportu mo¿e byæ osoba, która:
1) ukoñczy³a studia wy¿sze w obszarze kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie specjalisty-

cznej wiedzy i umiejêtnoœci instruktorskich lub
2) posiada co najmniej œrednie wykszta³cenie oraz ukoñczy³a specjalistyczny kurs instruk-

torów w danym sporcie i zda³a egzamin koñcowy.”,
f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Prowadzenie specjalistycznego kursu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4, ust. 5 pkt 4
oraz ust. 6 pkt 2, zwanego dalej ”kursem”, wymaga uzyskania zgody ministra w³aœciwego do
spraw kultury fizycznej, wydanej na czas okreœlony.”,

g) w ust. 13 skreœla siê zdanie drugie,
h) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:
1) szczegó³owe warunki uzyskiwania tytu³ów trenera i instruktora sportu,
2) szczegó³owe warunki uzyskiwania zgody na prowadzenie kursu, w tym rodzaje doku-

mentów niezbêdnych do uzyskania tej zgody oraz wzór wniosku o zatwierdzenie kursu,
3) warunki kadrowe i organizacyjne konieczne dla prawid³owego prowadzenia kursu,
4) minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadaæ program kszta³cenia,
5) dokumenty stwierdzaj¹ce posiadanie tytu³ów trenera i instruktora sportu, wzory tych

dokumentów, podmioty obowi¹zane do ich wydawania oraz podmiot obowi¹zany do
prowadzenia ewidencji tych dokumentów

– bior¹c pod uwagê stopnie, o których mowa w ust. 2, oraz koniecznoœæ zapewnienia najwy¿szego po-
ziomu kszta³cenia.”;

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 i Nr 178, poz. 1375.



7) w art. 58 w pkt 3, art. 13a otrzymuje brzmienie:
„Art. 13a.

1. Przedszkola s¹ obowi¹zane do prowadzenia zajêæ rozwijaj¹cych sprawnoœæ fizyczn¹ dzieci poprzez
zapewnienie udzia³u w zajêciach ruchowych, grach i zabawach.

2. Szko³y, z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych, s¹ obowi¹zane do prowadzenia zajêæ wychowania fizy-
cznego. Obowi¹zkowy wymiar zajêæ wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VI szkó³ podsta-
wowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
- 3 godziny lekcyjne, w ci¹gu tygodnia.

3. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw kultury fizycznej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, dopuszczalne formy realizacji obowi¹z-
kowych zajêæ wychowania fizycznego, maj¹c w szczególnoœci na wzglêdzie potrzeby zdrowotne u-
czniów, specyfikê ich zainteresowañ sportowych, warunki realizacji zajêæ wychowania fizycznego
oraz tradycje sportowe danego œrodowiska lub szko³y.”;

8) w art. 67 w pkt 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rejestr statków u¿ywanych wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadz¹ w³aœciwy pol-

ski zwi¹zek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia … o sporcie (Dz. U. Nr …, poz. …), oraz sta-
rosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê w³aœciciela statku.”;

9) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 2 wyrazy „przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji” za-
stêpuje siê wyrazami „przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej”;

10) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a:
a) w ust. 8 po wyrazach „w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy” dodaje siê wyrazy „lub podmiot upowa¿-

niony przez ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycznej zwany dalej ”podmiotem
upowa¿nionym””,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, pobiera siê op³atê, która stanowi do-

chód w³aœciwego polskiego zwi¹zku sportowego lub podmiotu upowa¿nionego.”,
c) po ust. 9 dodaje siê ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Za czynnoœci zwi¹zane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, pobiera siê op³atê,
która stanowi dochód w³aœciwego polskiego zwi¹zku sportowego.”,

d) w ust. 10 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „ust. 9” dodaje siê wyrazy ”i 9a”;
11) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 10 wyrazy „podlegaj¹ obni¿eniu o 70%” zastêpuje siê wyrazami

„podlegaj¹ obni¿eniu o 50%”;
12) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 11 wyrazy „dokumentacjê bêd¹c¹ podstaw¹ do wydania tych do-

kumentów” zastêpuje siê wyrazami „zaœwiadczenia ze zdania egzaminu bêd¹ce podstaw¹ do wyda-
nia tych dokumentów”;

13) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 12 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadz¹ osoby, które posiadaj¹ tytu³ zawodowy

trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … o sporcie, wed³ug systemów
szkoleñ zatwierdzonych przez ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycznej.”;

14) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:

1) wymagania niezbêdne do uzyskania dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie uprawnieñ,
w szczególnoœci dotycz¹ce wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu ¿eglarstwa, oraz odpowiadaj¹cy im
zakres uprawnieñ do prowadzenia jachtów ¿aglowych albo motorowych,

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
3) wzór zaœwiadczenia ze zdania egzaminu,
4) wzory dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie uprawnieñ,
5) wysokoœæ op³at za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za czynnoœci

zwi¹zane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,
– bior¹c pod uwagê bezpieczeñstwo ¿eglugi, koniecznoœæ zapewnienia jednolitego sposobu prowa-

dzenia egzaminu, zakres uprawnieñ uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty poniesione przez
w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy lub podmiot upowa¿niony oraz warunki wskazane w ust. 10.”;

15) w art. 67 w pkt 4 w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 37a” zastêpuje siê wyrazami „art. 37a i art. 37b”
oraz dodaje siê art. 37b w brzmieniu:
„Art. 37b.
1. Podmiot ubiegaj¹cy siê o upowa¿nienie do przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 37a

ust. 8, sk³ada do ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycznej wniosek o upowa¿nienie do prze-
prowadzania egzaminu.

2. Do wniosku o upowa¿nienie do przeprowadzania egzaminu do³¹cza siê:
1) wykaz kadry przeprowadzaj¹cej egzamin;
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2) informacjê na temat obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu;
3) odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo z innego rejestru w³aœciwego dla formy organizacyj-

nej podmiotu ubiegaj¹cego siê o upowa¿nienie;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki posiada;
5) numer identyfikacji REGON, o ile wnioskodawca taki posiada.

3. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej udziela, w drodze decyzji, upowa¿nienia, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 4 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 1, je¿eli wnioskodawca nie przed³o¿y dokumentów, o których mowa
w ust. 2, albo je¿eli nie posiada odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, okreœlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.

5. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej cofa, w drodze decyzji, udzielone upowa¿nienie,
o którym mowa w ust. 1, je¿eli podmiot upowa¿niony przestaje spe³niaæ warunki udzielonego
upowa¿nienia.

6. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminu przez podmiot upowa¿niony sprawuje minister w³aœci-
wy do spraw kultury fizycznej.

7. W ramach sprawowanego nadzoru minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej ma prawo ¿¹daæ
udostêpnienia dokumentów, pisemnych wyjaœnieñ dotycz¹cych przeprowadzanego egzaminu
oraz dokonywaæ kontroli. Do przeprowadzania kontroli podmiotu upowa¿nionego stosuje siê od-
powiednio przepisy art. 17-20 ustawy z dnia … o sporcie.

8. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej, minister w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej
oraz minister w³aœciwy do spraw transportu okreœl¹, w drodze rozporz¹dzenia:
1) szczegó³owe warunki uzyskiwania upowa¿nienia do przeprowadzania egzaminu,
2) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawid³owego przeprowadzania egzaminu

– bior¹c pod uwagê koniecznoœæ zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia egzaminu oraz najwy¿-
szego poziomu kszta³cenia.”;

16) w art. 75 skreœla siê pkt 1;
17) w art. 85 w ust. 1 wyrazy „art. 34 ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 34 ust. 1, 2 i 6”;
18) po art. 86 dodaje siê art. 86a w brzmieniu:

„Art. 86a.
1. Osoby, które uzyska³y tytu³ trenera lub instruktora na podstawie przepisów dotychczasowych,

zachowuj¹ swoje kwalifikacje.
2. Do osób, które rozpoczê³y uzyskiwanie kwalifikacji trenera lub instruktora przed wejœciem

w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.”;
19) po art. 87 dodaje siê art. 87a w brzmieniu:

„Art. 87a. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty uprawniaj¹ce do uprawia-
nia ¿eglarstwa na jachtach, o których mowa w art. 53a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 91 pkt
1, zachowuj¹ wa¿noœæ.”;

20) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy, o której mowa

w art. 91 pkt 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 13a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ usta-
w¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 sierpnia 2011 r.”;

21) art. 92 otrzymuje brzmienie:
„Art. 92. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 67. posiedzeniu ustawy o sporcie, wprowadzi³ do niej
21 poprawek.

W poprawce nr 2 Senat na³o¿y³ na ministrów: w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania oraz w³aœci-
wego do spraw szkolnictwa wy¿szego, obowi¹zek finansowego wspierania rozwoju sportu odpowiednio
w œrodowisku szkolnym i akademickim. Zdaniem Izby przewidziana dotychczas mo¿liwoœæ podejmowa-
nia takiego wsparcia jest narzêdziem zbyt s³abym, zwa¿ywszy na znaczenie sportu dla w³aœciwego rozwo-
ju dzieci i m³odzie¿y.

Poprawka nr 3 zdejmuje z jednostek samorz¹du terytorialnego obowi¹zek powo³ywania rad sportu, za-
stêpuj¹c go prawem do ich powo³ania oraz usuwa z ustawy przepis, na podstawie którego zadania rady
sportu na szczeblu wojewódzkim wykonywaæ mo¿e wy³¹cznie interdyscyplinarne stowarzyszenie sporto-
we bêd¹ce cz³onkiem Polskiej Federacji Sportu M³odzie¿owego. Senat uzna³, ¿e wprowadzenie bezwzglê-
dnego obowi¹zku powo³ania takich rad stanowi zbyt daleko id¹c¹ ingerencjê w niezale¿noœæ jednostek
samorz¹du terytorialnego. Ponadto, w opinii Senatorów, nieuzasadnione jest wprowadzenie za szczeblu
samorz¹du województwa ograniczenia wyboru cz³onków rady sportu wy³¹cznie do jednego wskazanego
w ustawie stowarzyszenia.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat postanowi³ usun¹æ z katalogu zadañ rad sportu opiniowanie projek-
tów uchwa³ organów jednostek samorz¹du terytorialnego dotycz¹cych kultury fizycznej. Zdaniem Izby
z przepisu tego nie wynika w sposób jednoznaczny, czy rady sportu powinny wyra¿aæ opinie wobec
uchwa³ dotycz¹cych kultury fizycznej bez wzglêdu na organ podejmuj¹cy uchwa³ê (rada lub sejmik, za-
rz¹d, komisje), czy te¿ chodzi o uchwa³y wy³¹cznie organów wykonawczych – podmiotów powo³uj¹cych
rady sportu.

W poprawce nr 6 Senat zmodyfikowa³ przepis okreœlaj¹cy zasady nabywania tytu³ów zawodowych tre-
nera i instruktora sportu. Senatorowie uznali, ¿e tytu³y zawodowe trenera oraz instruktora powinny do-
tyczyæ tych dziedzin sportu, w których prowadzona jest zorganizowana dzia³alnoœæ sportowa. Zmienione
zosta³y tak¿e wymogi kwalifikacyjne przewidziane dla uzyskania uprawnieñ trenera i instruktora. Ze
wzglêdu na zmierzaj¹ce w tym samym kierunku zmiany w przepisach o szkolnictwie wy¿szym, zrezygno-
wano ze wskazywania nazw w³asnych kierunków studiów koniecznych do uzyskania tytu³ów zawodo-
wych. Senatorowie uznali ponadto za zbêdne ustawowe okreœlenie wymiaru kursów i zajêæ, które musi
odbyæ osoba ubiegaj¹ca siê o uzyskanie tytu³u trenera lub instruktora, poniewa¿ powinny to regulowaæ
programy kszta³cenia zatwierdzane przez organ nadzoru.

Poprawki nr 7, 20 i 21 zdejmuj¹ z przedszkoli oraz placówek oœwiatowo – wychowawczych obowi¹zek
prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego oraz zajêæ pozalekcyjnych w zakresie sportu, zastêpuj¹c go
w odniesieniu do przedszkoli obowi¹zkiem prowadzenia zajêæ rozwijaj¹cych sprawnoœæ fizyczn¹ dzieci.
Senatorowie wziêli pod rozwagê okolicznoœæ, ¿e zajêcia wychowania fizycznego podobnie jak zajêcia poza-
lekcyjne, s¹ prowadzone wy³¹cznie w szko³ach. W przedszkolach nie ma wyodrêbnionych zajêæ ani lekcji,
a program wychowania przedszkolnego powinien uwzglêdniaæ zajêcia ruchowe, gry i zabawy podczas ca-
³ego pobytu dzieci w przedszkolu. Z kolei placówki oœwiatowo – wychowawcze rozwijaj¹ bardzo zró¿nico-
wane uzdolnienia i zainteresowania dzieci i m³odzie¿y. Prowadzenie w nich obowi¹zkowych zajêæ wycho-
wania fizycznego mog³oby utrudniaæ lub wrêcz uniemo¿liwiaæ wykonywanie podstawowych zadañ, dla
których placówki te zosta³y powo³ane. Poprawki odsuwaj¹ ponadto wejœcie w ¿ycie przepisów wprowa-
dzaj¹cych zmiany w organizacji zajêæ w jednostkach systemu oœwiaty do pocz¹tku roku szkolnego 2011,
aby umo¿liwiæ im dostosowanie siê do nowych regulacji.

Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby rejestr statków u¿ywanych wy³¹cznie do uprawiania sportu lub re-
kreacji prowadzili tak¿e starostowie. W opinii Izby takie rozwi¹zanie u³atwi w³aœcicielom jachtów dostêp
do organu rejestrowego i przyczyni siê do upowszechnienia wymogu rejestracji statków a tym samym po-
prawy bezpieczeñstwa ¿eglugi.

Poprawki nr 10, 12, 14 i 15 umo¿liwiaj¹ przeprowadzanie egzaminów potwierdzaj¹cych posiadanie
uprawnieñ do uprawiania turystyki na jachtach ¿aglowych o d³ugoœci kad³uba powy¿ej 7, 5 m lub moto-
rowych o mocy silnika powy¿ej 10 kW, tak¿e podmiotom upowa¿nionym przez ministra w³aœciwego do
spraw kultury fizycznej. Senat uzna³, ¿e wprowadzenie takiego rozwi¹zania u³atwi zainteresowanym do-
stêp do egzaminu, co w konsekwencji wp³ynie na bezpieczeñstwo ¿egluj¹cych.

W poprawce nr 11 Senat zmniejszy³, z 70 do 50%, ulgê w op³atach za egzamin potwierdzaj¹cy posiada-
nie uprawnieñ ¿eglarskich dla uczniów i studentów. Przywracaj¹c przepisowi treœæ zawart¹ w projekcie
ustawy, Senatorowie uznali, ¿e obni¿enie op³at o po³owê jest wystarczaj¹ce zwa¿ywszy, ¿e op³aty te mog¹
byæ w praktyce ni¿sze od maksymalnych kwot wskazanych w ustawie.

Poprawka nr 13 zmierza do tego, aby szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzili nie
tylko instruktorzy organizacji ¿eglarskich, ale tak¿e wszyscy posiadaj¹cy tytu³ trenera lub instruktora,
je¿eli stosowany przez nich system szkolenia zosta³ zatwierdzony przez ministra w³aœciwego do spraw
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kultury fizycznej. Takie rozwi¹zanie wp³ynie na poprawê jakoœci szkoleñ, zapewniaj¹c, ¿e bêd¹ one pro-
wadzone przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kompetencje i wykszta³cenie, a ponadto u³atwi zaintere-
sowanym dostêp do szkolenia.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 16 Senat usun¹³ z ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym przepis zobo-
wi¹zuj¹cy uczelnie prowadz¹ce studia stacjonarne do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego w za-
kresie okreœlonym w regulaminie studiów, poniewa¿ obowi¹zek taki wynika ju¿ z dotychczasowych prze-
pisów (rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 lipca 2007 r. sprawie standardów
kszta³cenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i warun-
ków, jakie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki). Ponad-
to umocowanie obowi¹zku prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego w regulaminie studiów nie zape-
wni³oby w opinii Senatorów jego respektowania.

Bior¹c pod rozwagê wynikaj¹ce z art. 2 Konstytucji zasady ochrony praw nabytych, pewnoœci prawa
oraz przyzwoitej legislacji, Senat postanowi³ zachowaæ kwalifikacje osób, które uzyska³y tytu³ trenera lub
instruktora na podstawie przepisów dotychczasowych oraz utrzymaæ w mocy dokumenty uprawniaj¹ce
do uprawiania ¿eglarstwa wydane na podstawie uchylanych przepisów (poprawki nr 18 i 19).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub zapewniaj¹ ustawie je-
dnolitoœæ terminologiczn¹ i w³aœciw¹ precyzjê.
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senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 21
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  .  . 22
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 23
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 24
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 24
senator Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  .  . 25
senator Rafa³ Muchacki .  .  .  .  .  .  .  . 25
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
senator Rafa³ Muchacki .  .  .  .  .  .  .  . 26
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 27
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
senator Waldemar Kraska .  .  .  .  .  .  . 28
senator Barbara Borys-Damiêcka .  .  . 28
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 29
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
senator Maria Pañczyk-Pozdziej .  .  .  . 30
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  .  . 30
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator Maciej Klima.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  . 31
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 32
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Piotr Wach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Zbigniew Meres .  .  .  .  .  .  .  . 33
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 34
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34



senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)35

senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 35
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 36
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  .  . 38
senator Antoni Motyczka .  .  .  .  .  .  .  . 38
minister Jerzy Miller .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
zastêpca prokuratora generalnego
Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 43
zastêpca Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  . 43
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 43
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 43
zastêpca Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  . 44
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 47
zastêpca Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  . 47
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 48
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  .  . 48
zastêpca Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  . 48

senator Grzegorz Wojciechowski .  .  .  . 50
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  .  . 51
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Stanis³aw Karczewski .  .  .  .  . 51
zastêpca Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  . 51
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  .  . 53
senator Piotr Wach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 54
zastêpca Krzysztof Parulski .  .  .  .  .  . 54

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 55
senator Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  .  . 57
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  .  . 58
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 59
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 61
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Piotr Wach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 66
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator £ukasz Abgarowicz .  .  .  .  .  . 66
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 68
senator Stanis³aw Karczewski .  .  .  .  . 69

Zamkniêcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 70

(Obrady w dniu 9 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Wniosek formalny o zmianê kolejnoœci

rozpatrywania punktów dziewi¹tego
i dziesi¹tego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania karnego; drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

senator Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  . 71
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt drugi porz¹dku obrad: drugie czyta-

nie projektu ustawy o zmianie ustawy o li-
cencji syndyka

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 73
senator sprawozdawca73
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 75
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 76
senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 76
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 77
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Waldemar Kraska .  .  .  .  .  .  . 78
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 79
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
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senator Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  . 79
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 80
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 81
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks karny

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Marek Zió³kowski .  .  .  .  .  .  . 84
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 86
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo bankowe, ustawy o dzia³alno-
œci ubezpieczeniowej, ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz ustawy
o nadzorze nad rynkiem finansowym

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 88
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 88
senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stan
Dariusz Daniluk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  . 89
podsekretarz stanu
Dariusz Daniluk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 90
podsekretarz stanu
Dariusz Daniluk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  . 90
podsekretarz stanu
Dariusz Daniluk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Micha³ Ok³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
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Zapytania i odpowiedzi
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  .  . 96
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 96
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 98
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 99
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  .  . 99
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  . 100
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  . 100

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 100
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  . 101

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokre-
wnych oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 104
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 107
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator S³awomir Sadowski.  .  .  .  .  . 108
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator
Barbara Borys-Damiêcka .  .  .  .  .  . 108
senator Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  . 109
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 110

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  . 111
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 112
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
senator Zbigniew Meres.  .  .  .  .  .  .  . 114
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 114
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 115
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

Zapytania i odpowiedzi
senator
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 119
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 121
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  . 121
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 122
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 123
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

Otwarcie dyskusji
senator Barbara Borys-Damiêcka.  .  . 124
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 125
senator Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  . 126
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 128
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 128

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  . 130
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senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  . 130
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