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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 63. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.

Warszawa
2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywilnym nie-
widomym ofiarom dzia³añ wojennych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobój-
czych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

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

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych oraz niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochro-
ny Œrodowiska, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o wo-
jewodzie i administracji rz¹dowej w województwie.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us³ug.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ³agodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwoka-
turze oraz ustawy o radcach prawnych.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporz¹dzonego w War-
szawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej
w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u sporz¹dzonego w Bernie
dnia 2 wrzeœnia 1991 r.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹ zmieniaj¹cej Umowê miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹ o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczo-
œci oraz wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych, podpisan¹ w Warsza-
wie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratys³awie dnia 12 maja 2010 r.

Porz¹dek obrad

63. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.



18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ul-
gowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych
innych ustaw.

23. Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego
Maksymiliana Marii Kolbego.

24. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2009 oraz
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

25. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warun-
ków wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich w celu podjêcia pracy sezo-
nowej – KOM (2010) 379.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

G³ówny Inspektorat Sanitarny – g³ówny inspektor Przemys³aw Biliñski

G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego – g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rz¹dowe Centrum Legislacji – prezes Maciej Berek

Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz

Urz¹d Komunikacji Elektronicznej – prezes Anna Stre¿yñska

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych – Andrzej Lewiñski

Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Lilla Jaroñ

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Joanna Strzelec-£obodziñska

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Magdalena Gaj
– podsekretarz stanu Piotr Styczeñ

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko
– podsekretarz stanu Czes³awa Ostrowska

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Piotr Ko³odziejczyk

– podsekretarz stanu Adam Rapacki
– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Adam Fronczak
– podsekretarz stanu Cezary Rzemek





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram szeœædziesi¹te trzecie posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Waldemara Kraskê oraz pani¹ senator
Gra¿ynê Sztark. Listê mówców prowadziæ bêdzie
pani senator Gra¿yna Sztark.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie! Wczoraj w wyni-
ku zamachu zgin¹³ pracownik biura Prawa i Spra-
wiedliwoœci w £odzi, pan Marek Rosiak.

Proszê o powstanie. Uczcimy minut¹ ciszy tê
tragiczn¹ œmieræ.

(Senator Ryszard Bender: Dobry Jezu, a nasz
Panie, daj mu wieczne spoczywanie.)

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Informujê, ¿e Sejm na siedemdziesi¹tym

czwartym posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia
2010 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹do-
wym; do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami; do ustawy o zmianie ustawy
o rzecznikach patentowych; do ustawy o zmianie
ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbo-
wej; do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p³atników. Ponadto
Sejm na tym samym posiedzeniu przyj¹³ wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do ustawy o ewidencji
ludnoœci; do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczni-
ku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
Informujê, ¿e Sejm na siedemdziesi¹tym pi¹tym
posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. przy-
j ¹ ³ c z ê œ æ p o p r a w e k S e n a t u d o u s t a w y
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; do
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów
piêædziesi¹tego dziewi¹tego i szeœædziesi¹tego po-
siedzenia stwierdzam, ¿e protoko³y tych posie-
dzeñ zosta³y przyjête.

Informujê, ¿e protoko³y szeœædziesi¹tego pier-
wszego i szeœædziesi¹tego drugiego posiedzenia
Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przy-
gotowane do udostêpnienia senatorom. Je¿eli
nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do nich za-
strze¿eñ, to zostan¹ one przyjête na kolejnym po-
siedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad szeœædziesi¹tego trzeciego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych
oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i upra-
wnieniach przys³uguj¹cych cywilnym niewido-
mym ofiarom dzia³añ wojennych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy
o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

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

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
zerwach strategicznych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
oraz niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowis-
ka, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz
ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej
w województwie.



9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
ozmianieustawyopodatkach iop³atach lokalnych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiê-
biorców.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz
ustawy o radcach prawnych.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia
20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹
o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej
w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u
sporz¹dzonego w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ S³owack¹ zmieniaj¹cej Umowê miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owac-
k¹ o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci oraz
wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych,
podpisan¹ w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.,
podpisanej w Bratys³awie dnia 12 maja 2010 r.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o Policji.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz zmianie
niektórych innych ustaw.

23. Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³o-
szeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Maksymilia-
na Marii Kolbego.

24. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich
o dzia³alnoœci w roku 2009 oraz o stanie prze-
strzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

Proponujê rozpatrzenie punktu trzynastego
oraz punktu piêtnastego projektu porz¹dku ob-
rad, pomimo ¿e sprawozdania komisji zosta³y do-
starczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku ob-
rad? Nie.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szeœædziesi¹tego trzeciego posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Panie i Panowie Senatorowie, pragnê poinfor-
mowaæ, ¿e w dniu dzisiejszym o godzinie 11.45 zo-
stanie zarz¹dzona przerwa, podczas której na-
st¹pi uroczyste ods³oniêcie tablic ku czci pos³ów
i senatorów oraz Macieja P³a¿yñskiego, mar-
sza³ka Sejmu w trzeciej kadencji, ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleñskiem. Bêdzie zarz¹dzona
przerwa do godziny 15.00.

Pragnê ponadto poinformowaæ pañstwa senato-
rów, ¿e istnieje mo¿liwoœæ uzupe³nienia porz¹dku
obrad o punkt: drugie czytanie projektu opinii
wsprawieniezgodnoœci z zasad¹pomocniczoœcipro-
jektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli
pañstw trzecich w celu podjêcia pracy sezonowej,
KOM (2010) 379. Je¿eli w³aœciwe komisje senackie
przygotuj¹ sprawozdanie w tej sprawie, to rozpatrzy-
my ten punkt na bie¿¹cym posiedzeniu Senatu.

W dniu jutrzejszym obrady rozpoczniemy o go-
dzinie o 9.00 od wys³uchania informacji rzecznika
praw obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2009
oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³o-
wieka i obywatela. O godzinie 17.55 zostanie za-
rz¹dzona przerwa w obradach do pi¹tku, 22 paŸ-
dziernika.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad...

(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku,
czy mo¿na?)

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku, ja w sprawie formalnej.

Chcia³bym, ¿eby pan marsza³ek powiedzia³, dla-
czego bêdzie tak d³uga przerwa. S¹ jeszcze pewne
elementy programu zwi¹zane z ods³oniêciem tab-
licy. Myœlê, ¿e dobrze by³oby, ¿ebyœmy znali pe³ny
program. To chyba te¿ by³oby potrzebne w tym ko-
munikacie.

63. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2010 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Po ods³oniêciu tablicy bêdzie msza dla tych,
którzy bêd¹ chcieli w niej uczestniczyæ, st¹d taka
d³uga przerwa.

(Senator Zdzis³aw Pupa: A gdzie?)
Wszyscy otrzymali informacje do skrytek.
(Senator Marek Zió³kowski: W koœciele Œwiête-

go Aleksandra.)
W koœciele Œwiêtego Aleksandra.
(Senator Zdzis³aw Pupa: O której godzinie?)
(Senator Ryszard Bender: To tak trudno podaæ

pe³n¹ informacjê?)
Pe³na informacja w skrytkach, zosta³a dostar-

czona pañstwu senatorom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu narkomanii oraz ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 984,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 984A i 984B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora Henryka WoŸniaka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panowie Mini-

strowie! Szanowni Goœcie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ przedstawiæ

w imieniu Komisji Zdrowia sprawozdanie z prac
nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 8 paŸdziernika
2010 r. ustaw¹ o zmianie ustawy o przeciwdzia³a-
niu narkomanii oraz ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej. Ustawê tê, skierowan¹ przez
marsza³ka Senatu w dniu 12 paŸdziernika, komi-
sja analizowa³a na kilkugodzinnym posiedzeniu
w dniu 13 paŸdziernika. Ostatecznie komisja
przedk³ada projekt uchwa³y, wnosz¹c o to, i¿by
Wysoka Izba przyjê³a ustawê bez poprawek.

Z tej konkluzji wynikaæ by mog³o, ¿e posiedze-
nie komisji odbywa³o siê w atmosferze pe³nej zgo-
dy i bez jakichkolwiek kontrowersji. Co do pier-
wszego – jest to prawda, co drugiego – ju¿ nie
w pe³ni. To stanowisko komisji zosta³o przyjête je-
dnog³oœnie, ale, jak wspomnia³em, po wielogo-
dzinnej debacie, w trakcie której analizowano
bardzo szczegó³owo wiele aspektów budz¹cych
w¹tpliwoœci i kontrowersje wynikaj¹ce z takiego,
a nie innego sformu³owania przepisów ustawy.
Pragnê w tym miejscu, maj¹c na wzglêdzie rów-
nie¿ to, ¿e na galerii goœcimy wielu m³odych ludzi,
powiedzieæ, ¿e ustawa ma na celu wprowadzenie
ca³kowitego zakazu wytwarzania i wprowadzania
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej sub-
stancji o dzia³aniu psychoaktywnym. Substancje
te, w potocznym jêzyku nazywane dopalaczami,
ustawa definiuje w nowy sposób, okreœlaj¹c je ja-

ko œrodki zastêpcze. I tutaj pojawi³a siê ju¿ pier-
wsza kontrowersja, dotycz¹ca takiego okreœlenia
i zakresu definicji. Te cele, czyli ca³kowity zakaz
obrotu, wprowadzania i wytwarzania œrodków
naturalnych lub syntetycznych zwanych œrodka-
mi zastêpczymi, ustawodawca chce osi¹gn¹æ po-
przez zakaz reklamy produktów w sposób sugeru-
j¹cy, ¿e maj¹ one dzia³anie psychoaktywne, po-
przez wprowadzenie kary administracyjnej za
produkcjê i wprowadzanie tych¿e œrodków do ob-
rotu, a tak¿e poprzez na³o¿enie na pañstwowych
inspektorów sanitarnych obowi¹zku wycofywa-
nia z obrotu produktów niebezpiecznych.

Trzeba w tym miejscu powiedzieæ, ¿e wiele kwe-
stii zwi¹zanych z konkretnymi zapisami tej ustawy
mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Trzeba podejœæ do tych
w¹tpliwoœci z pe³nym zrozumieniem. Trzeba je-
dnak wzi¹æ te¿ pod uwagê spo³eczn¹ wagê proble-
mu i sytuacje, jakie obserwowaliœmy od wielu mie-
siêcy, a zw³aszcza w ostatnich tygodniach, i odpo-
wiedzieæ sobie na pytanie: czy wa¿niejsza jest sub-
telnoœæ zapisów prawnych, czy skutecznoœæ
w osi¹ganiu spo³ecznych celów? W moim przeko-
naniu, balansujemy pomiêdzy piêknem prawa –
nie chcê powiedzieæ, ¿e skutecznoœci¹, bo skutecz-
noœæ jest celem – a spo³ecznym ratio legis tej usta-
wy. Opinia prawna, któr¹ panie senator i panowie
senatorowie posiadaj¹, zawiera w³aœnie w¹tpliwo-
œci dotycz¹ce prawid³owej, poprawnej legislacji.
Nad wszystkimi tymi w¹tpliwoœciami komisja de-
batowa³a w sposób bardzo dog³êbny. W koñcowym
wniosku stanê³a na stanowisku, ¿e nie ma potrze-
by zmian tych zapisów, które znalaz³y siê w przed-
³o¿eniu rz¹dowym uchwalonym przez Sejm. Te
w¹tpliwoœci dotyczy³y chocia¿by wysokoœci kary,
wynosz¹cej od 20 tysiêcy z³ do 1 miliona; zw³aszcza
dolna granica tej kary budzi³a w¹tpliwoœci. Cho-
dzi³o te¿ o rygor natychmiastowej wykonalnoœci
w egzekucji kary, która to zasada le¿y w kompeten-
cji pañstwowego inspektora sanitarnego, jak rów-
nie¿ o obci¹¿enie kosztami przeprowadzenia ocen
i badañ stron postêpowania i samo sformu³owanie
tego przepisu odnosz¹cego siê do stron postêpo-
wania. Te wszystkie kwestie by³y szczegó³owo
omawiane. Bardzo szczegó³owo. Nie pamiêtam po-
siedzenia Komisji Zdrowia, na którym a¿ tak wnik-
liwie ka¿da kwestia, ka¿da w¹tpliwoœæ by³aby roz-
wa¿ana, i to w gronie bardzo reprezentatywnym,
bo z udzia³em ministrów zdrowia, szefa Pañstwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, szefa Rz¹dowego Cen-
trum Legislacji, a tak¿e przedstawicieli Minister-
stwa Sprawiedliwoœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! ZnaleŸliœmy siê
w sytuacji, w której niezbêdne, choæ byæ mo¿e nie-
doskona³e – to czas poka¿e – regulacje prawne
musz¹ byæ przyjmowane w trybie pilnym, by po³o-
¿yæ kres zjawisku, które zagra¿a zdrowiu i ¿yciu
bardzo, bardzo wielu m³odych ludzi. Raz jeszcze
w imieniu komisji wnoszê o przyjêcie przez Wyso-
k¹ Izbê ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana sena-
tora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja praw cz³owieka zarekomendowa³a

przyjêcie ustawy bez poprawek, ale te¿ bynaj-
mniej nie bez d³ugiej, a momentami nawet burzli-
wej dyskusji, albowiem doszliœmy do wniosku, ¿e
ustawa ta, pisana w poœpiechu, zawiera szereg
uchybieñ. O czêœci z nich ju¿ wspomnia³ kolega
przedmówca, sprawozdawca innej komisji,
w zwi¹zku z czym nie bêdê ich powtarza³, ale pod-
kreœlê te, które pod wzglêdem prawnym wzbudza-
j¹ najwiêcej zastrze¿eñ.

Chodzi zw³aszcza o kwestiê wysokoœci kary pie-
niê¿nej przewidzianej jako œrodek quasi-karny.
Dosz³o do sytuacji, kiedy stosuje siê karê pieniê¿-
n¹ w wysokoœci niebagatelnej, bo mo¿e to byæ a¿
do 1 miliona z³, a nie ma tutaj zabezpieczonych
gwarancji procesowych, które s¹ typowe w przy-
padku odpowiedzialnoœci karnej. Przypominam,
¿e trybem w³aœciwym w postêpowaniu, w którym
siê nak³ada karê administracyjn¹, jest tryb postê-
powania administracyjnego, a zatem zwieñcze-
niem tego postêpowania jest postêpowanie przed
s¹dem administracyjnym. Jednak¿e trzeba przy-
pomnieæ, ¿e s¹d administracyjny w polskim wy-
daniu, w przeciwieñstwie do wielu rozwi¹zañ
w innych krajach europejskich, nie jest s¹dem
faktu, czyli s¹d nie mo¿e ustalaæ faktów, nie mo¿e
oceniaæ, czy organ administracyjny w sposób pra-
wid³owy dokona³ ustaleñ faktycznych, a jest jedy-
nie s¹dem prawa, czyli bada jedynie od strony
proceduralnej, od strony prawnej i od strony rów-
nie¿ podstaw materialno-prawnych, czy zosta³y
spe³nione wymogi natury czysto prawnej, nie ba-
da jednak stanu faktycznego. Tak wiêc tutaj jest
bardzo powa¿na odpowiedzialnoœæ, jednak¿e nie
s¹ zagwarantowane te instytucje prawa karnego,
które spe³niaj¹ funkcje ochronne w przypadku
osoby, która ma ponosiæ tak powa¿n¹ odpowie-
dzialnoœæ. A chcê przypomnieæ, proszê pañstwa,
¿e kara, która jest tutaj przewidziana, dotyczy ró-
wnie¿ osób, które na przyk³ad udostêpni¹ komuœ
taki œrodek na zasadzie pewnej przys³ugi, wrêcz
w ramach stosunków kole¿eñskich, niekoniecz-
nie ma byæ to obrót handlowy wykonywany przez
kogoœ, kto prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
A wiêc jak powa¿ne jest tutaj zagro¿enie. To jest
pierwsza kwestia.

Druga kwestia to kwestia mo¿liwoœci wstrzy-
mania przez inspektora sanitarnego prowadzenia
dzia³alnoœci na okres bodaj¿e do trzech miesiêcy

w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zbadania, czy
dany œrodek nie jest w³aœnie owym œrodkiem za-
stêpczym, a poza tym prawa do przeprowadzenia
badañ, które maj¹ na celu albo potwierdzenie
owego podejrzenia, albo wykluczenie go, na koszt
tej osoby, która prowadzi dan¹ dzia³alnoœæ. Jest
to swojego rodzaju przerzucenie ciê¿aru na oby-
watela, który prowadzi okreœlon¹ dzia³alnoœæ,
przerzucenie ciê¿aru, który powinien spoczywaæ
jednak na pañstwie. Owszem, jest przepis, który
gwarantuje, ¿e w przypadku, gdy nie potwierdz¹
siê owe podejrzenia, ¿e to jest w³aœnie taki œrodek
zastêpczy, koszty poniesione przez owego przed-
siêbiorcê s¹ mu zwracane, ale to nast¹pi dopiero
post factum, a wiêc koszt tej dzia³alnoœci badaw-
czej jest ponoszony przez prowadz¹c¹ okreœlon¹
dzia³alnoœæ osobê, która wzbudza zastrze¿enia,
przez osobê, w przypadku której s¹ w¹tpliwoœci,
czy owy œrodek, którym obraca, czy który produ-
kuje, jest w³aœnie œrodkiem zastêpczym.

To s¹ przyk³adowo wymienione przeze mnie te
najbardziej istotne zastrze¿enia. Ja ju¿ nie mówiê
o kwestiach definicyjnych, bo s¹ tam takie b³êdy
natury logicznej, ¿e siê definiuje to samo przez to
samo, czyli idem per idem, jak to prawnicy okreœ-
laj¹.

Ostatecznie komisja zarekomendowa³a przyjê-
cie ustawy bez poprawek. Poprawka, któr¹ ja
zg³asza³em, przepad³a. Powtarzam, stanowisko
komisji ostatecznie jest takie, ¿e wnosimy o przy-
jêcie ustawy bez poprawek, kieruj¹c siê tym, ¿e
jest to prawie ¿e stan wy¿szej koniecznoœci. Za-
sz³a taka sytuacja, ¿e wymagana jest pilna inge-
rencja ustawodawcza, która, mamy nadziejê,
przyniesie poprawê tego dosyæ tragicznego stanu,
jaki istnieje. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

(G³os z sali: Kraska i Dajczak.)
Dobrze. Zg³osili siê panowie senatorowie Kras-

ka i Dajczak.
Proszê bardzo, pan senator… A, i pan senator

Kieres.
Proszê bardzo, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie w³aœnie do pana senatora

WoŸniaka jako sprawozdawcy Komisji Zdrowia.
Panie Senatorze, jak pan pamiêta, ostatnio dwu-
krotnie, w lutym 2009 r. i w lipcu tego roku, doko-
nywaliœmy zmian w ustawie o przeciwdzia³aniu
narkomanii. W lutym 2009 r. z informacji mini-
sterstwa dowiedzieliœmy siê, ¿e istniej¹ czterdzie-
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œci dwa takie sklepy z dopalaczami, w lipcu
2010 r. tych sklepów by³o ju¿ dwieœcie szeœædzie-
si¹t. W czasie prac nad tymi nowelizacjami pyta-
liœmy, czy nie mo¿emy wprowadziæ jakichœ bar-
dziej restrykcyjnych zmian w prawie. Wtedy mini-
sterstwo argumentowa³o, ¿e jest wolnoœæ gospo-
darcza i czegoœ takiego nie mo¿na zrobiæ.

Jak wed³ug pana ten czas wp³yn¹³ na to, ¿e
w tej chwili t¹ ustaw¹ zamykamy te sklepy, likwi-
dujemy je, a wtedy tego nie mogliœmy zrobiæ? Co
takiego w prawie siê zmieni³o, ¿e w tej chwili mo-
¿emy tego dokonaæ, a wtedy tego nie mogliœmy
zrobiæ? Dziêkujê.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do sprawozdawcy komisji praw

cz³owieka i praworz¹dnoœci. Jak wiemy, ta usta-
wa w Sejmie przesz³a, mo¿na by rzec, b³yskawicz-
n¹ œcie¿kê legislacyjn¹ i podobnie jest w Senacie.
A nale¿a³oby pamiêtaæ, ¿e mówimy o sobie, ¿e jes-
teœmy izb¹ refleksji. W zwi¹zku z tym jeœli s¹ zg³a-
szane powa¿ne w¹tpliwoœci, a s¹ zg³aszane, bo
chocia¿by przez legislatorów senackich, co do
konstytucyjnoœci tej ustawy…

Chcia³bym spytaæ, czy komisja praworz¹dno-
œci i praw cz³owieka pochyli³a siê nad tymi zaga-
dnieniami w sposób szczególny i g³êbiej. Jeœli tak,
to czy by³y jakieœ refleksje, które by powodowa³y
zg³aszanie w¹tpliwoœci co do zarzutu niekonsty-
tucyjnoœci, i czy w ogóle komisja zapozna³a siê
z jakimikolwiek ekspertyzami dotycz¹cymi kon-
stytucyjnoœci tej ustawy, a jeœli tak, to jakie to by-
³y ekspertyzy i co one zawiera³y? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Kieres. Proszê.

Senator Leon Kieres:
Moje pytanie kierujê do pana senatora Zbignie-

wa Cichonia. Dzisiaj na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji dosz³o do dyskusji nad
projektem nowelizacji kodeksu karnego, inicjaty-
w¹ grupy senatorów. W czasie dyskusji zapozna-
³em siê z pisemn¹ opini¹ ministra spraw wewnê-
trznych i administracji, który wskaza³ przyk³ad
Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Z tej informa-
cji wynika, ¿e mimo zwi¹zania konwencjami, Eu-

ropejsk¹ Konwencj¹ Praw Cz³owieka, oraz oczy-
wiœcie regulacjami prawnymi wynikaj¹cymi
z cz³onkostwa tych pañstw w Unii Europejskiej
podjêto tam o wiele dalej id¹ce i radykalne dzia³a-
nia na p³aszczyŸnie prawnej, jeœli chodzi o penali-
zacjê obrotu dopalaczami, tak zwanymi dopala-
czami – to sformu³owanie zreszt¹ w tej opinii siê
znalaz³o – jeœli chodzi o próbê klasyfikacji tych
substancji, które s¹ zaliczane do dopalaczy, i jeœli
chodzi o zakaz przedsiêbiorczoœci – takim pojê-
ciem pos³uguje siê prawo traktatowe Unii Euro-
pejskiej – w zakresie handlu dopalaczami. Czy ta
opinia by³a pañstwu senatorom znana?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszêbardzo,pansenatorWoŸniakodpowiada.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ja myœlê, ¿e od-

powiedŸ na to pytanie pana senatora, który prze-
cie¿ tak¿e jest cz³onkiem Komisji Zdrowia, jest
nam wszystkim znana.

Wówczas, kiedy dwukrotnie nowelizowaliœmy
ustawê o przeciwdzia³aniu narkomanii, dzia³aliœ-
my zgodnie z zupe³nie inn¹ logik¹ odnoœnie do re-
lacji spo³ecznych i pozycji obywatela, uznaj¹c, ¿e
wolnoœæ w wymiarze indywidualnym jest t¹ war-
toœci¹, któr¹ chroniæ trzeba, a z której cz³owiek
potrafi robiæ m¹dry u¿ytek. Dlatego te¿ wczeœniej
œciganie czy zakazywanie obrotu substancjami
psychotropowymi odbywa³o siê poprzez okreœla-
nie sk³adu chemicznego tych substancji i wpisy-
wanie do wykazu substancji zabronionych. Nie-
stety, ta praktyka okaza³a siê jednak nieskutecz-
na. Wszyscy doskonale znamy tamt¹ sytuacjê,
tamte nasze zabiegi, starania, które by³y przecie¿
czynione z nie mniejsz¹ determinacj¹, wi¹za³y siê
jednak z zupe³nie inn¹ logik¹. Okaza³o siê nieste-
ty, ¿e myœlenie o m¹drym u¿ywaniu wolnoœci oby-
watelskiej trzeba zweryfikowaæ. Skutki takiego
myœlenia dla zdrowia i ¿ycia m³odych ludzi, zw³a-
szcza w ostatnich tygodniach, okaza³y siê przera-
¿aj¹ce. Dlatego, tak jak powiedzia³ w debacie sej-
mowej premier Donald Tusk, potrzeba dzia³añ ra-
dykalnych, dzia³añ drastycznych, dzia³añ, któ-
rych nigdy byœmy na gruncie prawa nie podejmo-
wali, gdyby po drugiej stronie nie pojawia³y siê
osoby chc¹ce zarabiaæ na handlowaniu ludzkim
¿yciem. I dzisiaj ta ustawa, któr¹ wówczas w Sej-
mie przedstawia³ osobiœcie premier Donald Tusk,
wychodzi z takich w³aœnie za³o¿eñ. Potrzeba nam
prawa drastycznego, prawa, którego skutki bê-
dziemy przecie¿ bardzo uwa¿nie œledziæ w czasie
wdra¿ania, takiego prawa, które po³o¿y kres nisz-
czeniu zdrowia i ¿ycia m³odych ludzi. A dobrze
wiemy, ¿e w tym wieku, w jakim siêgaj¹ oni po te

63. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii

oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej 9

(senator W. Kraska)



œrodki, najczêœciej prowadzi to ich do uzale¿nie-
nia, do daleko id¹cych zmian zdrowotnych, a na-
wet do œmierci. M³odzi ludzie, nie maj¹c jeszcze
pe³nej dojrza³oœci emocjonalnej, nie zawsze s¹
w stanie w sposób odpowiedzialny korzystaæ
z w³asnej wolnoœci. To jest zupe³nie inna logika,
pan senator dobrze o tym wie, i to jest dzia³anie
w³aœnie w warunkach wy¿szej koniecznoœci, dzia-
³anie, którego nadrzêdnym celem jest ochrona
zdrowia i ¿ycia m³odych ludzi. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
PoproszêpanasenatorasprawozdawcêCichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najpierw pytanie pana senatora Dajczaka.

Otó¿ badaliœmy kwestiê zgodnoœci z konstytucj¹,
zw³aszcza ¿e towarzysz¹cy nam pan mecenas
z Biura Legislacyjnego wskazywa³ na pewne do-
syæ istotne zastrze¿enia co do zgodnoœci z konsty-
tucj¹, przede wszystkim z art. 31 ust. 3 konstytu-
cji, dotycz¹cym zasady proporcjonalnoœci stoso-
wania œrodka. Miêdzy innymi to odnosi³o siê do
przewidzianej kary pieniê¿nej, o czym wspomina-
³em, która jest znacznie surowsza ani¿eli stoso-
wne przepisy kodeksu karnego, a wiêc tam, gdzie
chodzi o pope³nienie przestêpstwa. Dla przyk³adu
mo¿na chocia¿by podaæ, ¿e je¿eli czyn dotyczy³by
narkotyku, to wtedy jest zagro¿enie kar¹ do
trzech lat pozbawienia wolnoœci i mo¿na w takim
przypadku zastosowaæ warunkowe zawieszenie
wykonania kary, a wtedy mo¿na orzec grzywnê,
przy czym ta grzywna wynosi do stu osiemdziesiê-
ciu stawek dziennych, a zatem jest to kwota du¿o
ni¿sza, bo je¿eli przyjmiemy nawet maksymaln¹
stawkê dzienn¹, czyli 2 tysi¹ce z³, co siê bardzo
rzadko zdarza, to… Ja przynajmniej w swojej d³u-
goletniej praktyce adwokata nie spotka³em siê
z tym, ¿eby s¹d przyj¹³ maksymaln¹ stawkê
dzienn¹, a ona wynosi od 10 z³ do 2 tysiêcy z³. Na-
wet gdyby teoretycznie przyj¹æ, ¿e zastosowana
by³aby ta maksymalna stawka 2 tysiêcy z³, to gdy
przemno¿ymy sto osiemdziesi¹t stawek razy 2 ty-
si¹ce z³, to wychodzi kwota 360 tysiêcy z³, a nie
1 milion z³, a wiêc blisko trzykrotnie mniej. Tak ¿e
to s¹ te zastrze¿enia, które by³y podnoszone i ana-
lizowane. Tak jak mówiê, przewa¿y³a tutaj opinia,
któr¹ mo¿na by podsumowaæ poniek¹d tak: cel
uœwiêca œrodki. Ja muszê powiedzieæ, ¿e osobi-
œcie nie zgadzam siê z tym jako prawnik, ale takie
stanowisko w koñcu przewa¿y³o i taki jest efekt
ostateczny.

Przechodzê do pytania pana senatora Kieresa.
Nie braliœmy pod uwagê tych opinii, które dzisiaj
zosta³y przedstawione w czasie posiedzenia Komi-

sji Ustawodawczej, traktuj¹cych miêdzy innymi
o tym, jakie s¹ propozycje rozwi¹zañ w Anglii i w Ir-
landii, albowiem nie zosta³y nam one przedstawio-
ne. Dopiero dzisiaj na posiedzeniu innej komisji,
mianowicie Komisji Ustawodawczej, zapoznaliœ-
my siê z tym materia³em. Tak siê sk³ada, ¿e niektó-
rzy cz³onkowie komisji, a na pewno ja, s¹ równie¿
cz³onkami Komisji Ustawodawczej, dlatego dzisiaj
z rana siê z tym zapozna³em. I mogê, ¿e tak po-
wiem, na gor¹co, z marszu powiedzieæ, ¿e te propo-
zycje, które przewiduje Anglia, owszem, s¹ mo¿e
nawet bardziej restrykcyjne ni¿ nasze, aczkolwiek
w nieco innym sensie – tam siê proponuje bodaj¿e
w ogóle wstrzymanie tego typu dzia³alnoœci gospo-
darczej na pó³ roku dla przebadania, czy to jest
zgodne z normami prawnymi i bezpieczne dla spo-
³eczeñstwa. Podobnie w Irlandii. Z tym ¿e ja bym
siê tak, Panie Profesorze, nie zach³ystywa³ t¹ de-
mokracj¹ angielsk¹. Chcê przypomnieæ, ¿e Wielka
Brytania jest najwiêkszym chyba klientem Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, jeœli chodzi
o liczbê spraw przegranych, nie o liczbê spraw
wnoszonych i przegranych, bo tutaj prym wiedzie
Rosja, ale o liczbê spraw przegranych, i to w tak is-
totnej domenie, jak prawa i wolnoœci cz³owieka,
zw³aszcza takie, jak prawo do ¿ycia i prawo do wol-
noœci, bo rozwi¹zania zastosowane tam przy zwal-
czaniu terroryzmu niejednokrotnie zosta³y uznane
przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka za na-
ruszaj¹ce standardy art. 2 i art. 5 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka. Tak ¿e bardzo ostro¿-
nie z tym zachwycaniem siê demokracj¹ Wielkiej
Brytanii. Dziêkujê œlicznie.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-
sza³ku, jeœli mo¿na, przepraszam, ale nie otrzy-
ma³em odpowiedzi na drug¹ czêœæ pytania. Czy
komisja zapozna³a siê z jakimiœ ekspertyzami…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, tak, proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak:…dotycz¹cymi

zgodnoœci z konstytucj¹?)
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Tak, oczywiœcie, zapoznaliœmy siê z eksperty-

zami, przedstawi³ je obecny pan mecenas. I anali-
zowaliœmy te ekspertyzy.

(Senator W³adys³aw Dajczak: By³ wniosek, co
wynika z tych ekspertyz?)

Efekt by³ taki, ¿e pomimo tych zastrze¿eñ co do
zgodnoœci z konstytucj¹, zw³aszcza co do naru-
szenia zasady proporcjonalnoœci wyra¿onej
w art. 31 ust. 3 konstytucji, przyjêto tê ustawê bez
poprawek.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Jasne.)
Ja jestem w trochê niezrêcznej sytuacji, dlate-

go ¿e, tak jak mówiê, osobiœcie jestem przeciwne-
go zdania.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku, jedno zdanie, jeœli mo¿na.
Przepraszam bardzo, ale chcia³bym do koñca…

Ja rozumiem, ¿e to s¹ ekspertyzy i opinie na-
szych legislatorów. A mnie chodzi o jakieœ nieza-
le¿ne opinie, ekspertyzy spoza naszego senackie-
go biura. Czy takie opinie by³y przedstawiane?

Senator Zbigniew Cichoñ:

Takich zewnêtrznych nie mieliœmy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Ja mam pyta-
nie dotycz¹ce, powiedzmy, porównania karalno-
œci za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu
narkotyków. Mówiê umownie „narkotyków”, bo
w tej¿e nowelizacji wystêpuje kilka kategorii ró¿-
nego rodzaju substancji, które s¹ w jednych
przepisach, tych nowelizowanych oczywiœcie,
traktowane równoznacznie. W przypadku tak
zwanej kary pieniê¿nej s¹ tu wyodrêbniane œrod-
ki zastêpcze.

Ja mam takie pytanie: czy pañstwo porówny-
waliœcie kary– mówiê do obu sprawozdawców –
czy by³a dyskusja dotycz¹ca porównania kar,
ogólnie, za wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu
narkotyków i œrodków zastêpczych? I jaka jest tu
ró¿nica? Mam w¹tpliwoœci co do tego, jak to bê-
dzie stosowane w praktyce. Czy jeœli chodzi o wy-
twarzanie, wprowadzanie œrodków zastêpczych,
to bêdzie tu tylko ograniczenie do kary pieniê¿nej,
czy na gruncie przepisów tej zmienianej ustawy,
nowelizacji lub te¿ innych jeszcze przepisów bêd¹
wprowadzane dodatkowe kary, czy te¿, szerzej, ja-
kieœ sankcje, ju¿ nie kary w rozumieniu kodeksu
karnego, ale sankcje ró¿nego rodzaju? Jaka jest
ró¿nica w ich dolegliwoœci, w szczególnoœci je¿eli
chodzi o ró¿nicê miêdzy grzywn¹ stosowan¹ wo-
bec osób, które wytwarzaj¹, wprowadzaj¹ do ob-
rotu narkotyki, mówi¹c ogólnie, a grzywn¹ za
œrodki zastêpcze? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Teraz pytanie zadaje pan senator Ryszka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, pa-

na WoŸniaka. Czy komisja… Albo inaczej. Pan
u¿ywa tu bardzo mocnych s³ów o handlarzach
œmierci¹, pojawi³a siê te¿ pochwa³a tej spekta-
kularnej akcji Policji i Sanepidu.

Mam takie pytanie. Czy komisja rozwa¿a³a
tak¿e mo¿liwoœæ fiaska tej walki z dopalaczami?
I kolejne pytanie, w kontekœcie przygotowanego
przez rz¹d projektu nowelizacji, liberalizacji
ustawy o narkomanii, dotycz¹cego mo¿liwoœci
posiadania ma³ej dawki narkotyków na w³asny
u¿ytek – to ju¿ jest przygotowywane. Czy nas nie
czeka czeski scenariusz? Dwa lata temu w Cze-
chach zlikwidowano sklepy z dopalaczami i przy-
jêto w³aœnie zliberalizowan¹ ustawê o przeciw-
dzia³aniu narkomanii, wprowadzaj¹c¹ zasadê
niekarania za posiadanie narkotyków na w³asny
u¿ytek. Czy to nie jest scenariusz, który my reali-
zujemy? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gogacz zadaje pytanie.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Pierwsze pytanie kierujê do pana senatora Ci-
chonia. Sytuacja jest taka, ¿e s¹ zapisy kodeksu
karnego, z tym ¿e skoro nie ma kwalifikacji, aby je
zastosowaæ, to stosujemy ustawê zwyk³¹. I tu
mam pytanie. Czy w zwi¹zku z tym, ¿e pañstwowy
inspektor sanitarny otrzymuje tak du¿e kompe-
tencje, to znaczy, mo¿e nak³adaæ karê pieniê¿n¹
od 20 tysiêcy do 1 miliona z³, mo¿e równie¿ zdecy-
dowaæ o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu
lub wprowadzaniu produktów, nakazywaæ ich
wycofanie itd… Proszê mi powiedzieæ, czy obecne
umocowanie pañstwowego inspektora sanitarne-
go oraz narzêdzia, które on obecnie posiada
w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹, wystarcz¹, ¿eby
on te zadania wype³ni³.

I drugie pytanie, do senatora WoŸniaka. Proszê
mi powiedzieæ, czy Komisja Zdrowia zastanawia³a
siê nad Ÿród³ami takich potrzeb w spo³eczeñstwie
polskim… Dlaczego my ca³y czas œcigamy siê, z je-
dnej strony, z potrzebami konsumpcyjnymi,
a z drugiej strony, z trudnoœciami zwi¹zanymi
z ograniczeniami formalnoprawnymi? Pytam o to,
dlatego ¿e z informacji, jakie otrzymujemy z mass
mediów, wynika, ¿e w spo³eczeñstwach zacho-
dnich sieci smart shopów czy inne sieci nie cieszy-
³y siê tak du¿¹ popularnoœci¹, jak w Polsce. Czy
Komisja Zdrowia zastanawia³a siê, sk¹d takie po-
trzeby? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o odpowiedŸ pana senatora WoŸniaka,

a potem pana senatora Cichonia.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W takim zakre-

sie, w jakim te pytania mog³y byæ przedmiotem
rozwa¿añ Komisji Zdrowia, postaram siê na nie
odpowiedzieæ. Odpowiadaj¹c na pytanie pana se-
natora Ryszki, powiem tak. Oczywiœcie nikt nie
zak³ada scenariusza negatywnego, a wiêc takie-
go, w którym my kreujemy prawo z tak¹ determi-
nacj¹, prawo, cokolwiek by mówiæ, drastyczne…
W tej ekstremalnej sytuacji spo³ecznej nikt nie
czyni za³o¿enia, ¿e polegniemy, ¿e nie uda siê ta,
w cudzys³owie, walka z dopalaczami. Podejmuje-
my j¹ wszyscy z determinacj¹ i z wol¹ wygranej,
czyli wol¹ po³o¿enia kresu temu, co okreœli³em –
mo¿e trochê kolokwialnie, ale bardzo wyraziœcie –
handlem œmierci¹. Nie, takiego za³o¿enia, ¿e coœ
siê mo¿e w tej kwestii nie udaæ, naturalnie nie ma.

Nie rozwa¿aliœmy relacji miêdzy œrodkami za-
stêpczymi a narkotykami i relacji dotycz¹cej pena-
lizacji zjawiska wytwarzania i handlu obydwoma
specyfikami. To jest odrêbna kwestia. Co do wyso-
koœci kar, to trzeba pamiêtaæ, ¿e na gruncie tej
ustawy nak³adanie kar odbywa siê wedle prawa
administracyjnego, a nie karnego. Jestem przeko-
nany, ¿e na posiedzeniu komisji z³o¿y³em wniosek,
byœmy dokonali… Debata trwa³a ponad trzy godzi-
ny, a to œwiadczy i o powadze sprawy, i o chêci wy-
jaœnienia wszelkich w¹tpliwoœci. Odrêbn¹ kwesti¹
s¹ zagro¿enia dla stanu zdrowotnego wynikaj¹ce
z handlu narkotykami, wprowadzania narkoty-
ków, œrodków psychotropowych, dopalaczy i wre-
szcie alkoholu, bo to s¹ przecie¿ kwestie regulowa-
ne odrêbnymi ustawami. Ja na posiedzeniu komi-
sji postawi³em taki wniosek, byœmy zupe³nie od-
rêbnie, w odrêbnym trybie zastanowili siê, doko-
nali szczegó³owej analizy zagro¿eñ zdrowotnych
w zwi¹zku z tymi trzema sprawami, dokonali oce-
ny sposobu i skutecznoœci œcigania czynów odno-
sz¹cych siê do tych trzech zjawisk. I ta kwestia, jak
myœlê, w nied³ugim czasie – takim, jak tylko bêdzie
to mo¿liwe, bo oczywiœcie rzecz wymaga dobrego
przygotowania – bêdzie przedmiotem obrad Komi-
sji Zdrowia. Dziêkujê bardzo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Pan
senator Cichoñ…)

Jeszcze – przepraszam, Panie Marsza³ku – w od-
niesieniu do pytania pana senatora Gogacza…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A tak, tak, do
pytania pana senatora Gogacza.)

…dopowiem, ¿e nie pamiêtam, by by³a podnie-
siona kwestia, sk¹d taka eksplozja tego zjawiska.
W moim przekonaniu, jeœli mogê pozwoliæ sobie

na osobist¹ opiniê, wci¹¿ jeszcze zach³ystujemy
siê wolnoœci¹ i ka¿dy chce tej wolnoœci zasmako-
waæ. Takie jest moje wra¿enie, ale ta kwestia nie
by³a przedmiotem szczególnego zainteresowania
komisji. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Odpowiadaj¹c

na pytanie pana senatora Paszkowskiego, trzeba
podkreœliæ jedno. Rozwa¿aliœmy kwestiê, o czym
ju¿ wczeœniej wspomnia³em, dysproporcji miê-
dzy zagro¿eniem, jakie przewiduje obecny art. 58
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym za analogiczne
dzia³anie, tyle ¿e zwi¹zane ze œrodkiem narkoty-
cznym, a wiêc za wprowadzanie lub wprowadza-
nie do obrotu nie œrodka zastêpczego, za co jest
przewidziana ta kara od 20 tysiêcy do 1 milio-
na z³, tylko œrodka na przyk³ad narkotycznego…
Za wprowadzanie œrodka narkotycznego odpo-
wiedzialnoœæ karna jest ³agodniejsza. I na tym
w³aœnie polega to zachwianie proporcji. Wpraw-
dzie z jednej strony kara jest surowsza, bo jest
zagro¿enie pozbawieniem wolnoœci do lat trzech,
ale z drugiej strony jest te¿ to, o czym wczeœniej
mówi³em: w przypadku takiego zagro¿enia s¹d
mo¿e zdecydowaæ siê na zawieszenie wykonania
kary i na zastosowanie grzywny. Wtedy maksy-
malna przewidziana grzywna wynosi sto osiem-
dziesi¹t stawek. I jest to, o czym mówi³em, je¿eli
te sto osiemdziesi¹t stawek dziennych pomno¿yæ
przez najwy¿sz¹ nawet stawkê, która wynosi 2
tysi¹ce z³ – przypominam jednak, ¿e wide³ki s¹ od
10 do 2 tysiêcy z³ – to wychodzi kwota blisko trzy-
krotnie ni¿sza, bo 360 tysiêcy z³, a nie 1 milion z³.
A wiêc tutaj jest dysproporcja i tym samym jest
zachwiana zasada proporcjonalnoœci, o której
mowa w konstytucji. To tyle. Czy w jeszcze innym
aspekcie pan senator chcia³by uzyskaæ odpo-
wiedŸ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator zg³asza siê do nastêpnego pyta-

nia, tak?
(Senator Bohdan Paszkowski: Mogê ju¿?)
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja jeszcze mam pytanie dotycz¹ce kwestii,

która w trakcie analizowania tej nowelizacji na-
tchnê³a mnie czy zaintrygowa³a z uwagi na defi-
nicjê tego, co to jest œrodek zastêpczy. Mam takie
pytanie: czy przedmiotem badañ komisji i pracy
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inicjatorów tej¿e nowelizacji by³a odpowiedŸ na
pytanie, czy œrodek, który wed³ug nowej, tej
ustawowej, definicji kwalifikuje siê jako œrodek
zastêpczy, mo¿e byæ wprowadzony do obrotu, czy
nie mo¿e?

(Senator Henryk WoŸniak: Nie mo¿e.)
Mo¿e byæ wprowadzony czy nie mo¿e, nieza-

le¿nie od tego, czy jest szkodliwy, czy oprócz
w³aœciwoœci odurzaj¹cych ma te¿ w³aœciwoœci
dobroczynne dla organizmu? Mo¿e czy nie mo-
¿e? Ja widzê pewn¹ sprzecznoœæ w tej ustawie,
zreszt¹ bêdê pytaæ przedstawicieli minister-
stwa… bo to jest jakaœ niekonsekwencja. Jest
przewidziane tymczasowe zajêcie œrodka za-
stêpczego przez inspekcjê sanitarn¹ i bada siê,
czy on jest szkodliwy, czy nieszkodliwy, a jedno-
czeœnie nie mo¿na go wprowadziæ do obrotu. To
co bêdzie z nim póŸniej? Oka¿e siê, ¿e nie jest
szkodliwy…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pan senator rozumie, o co chodzi.)

Senator Zbigniew Cichoñ:
Z art. 44b wyraŸnie wynika, ¿e zakazuje siê wy-

twarzania i wprowadzania do obrotu œrodków za-
stêpczych. Tak ¿e to jest odpowiedŸ expressis ver-
bis na pytanie pana senatora.

(Senator Bohdan Paszkowski: Zgadza siê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
Nie ma wiêcej pytañ, dziêkujê panom senato-

rom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

i przez pos³ów. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister zdrowia. Czy przedstawiciel
rz¹du pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

PanwiceministerAdamFronczak.Proszêbardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym na wstêpie bardzo podziêkowaæ ko-

misjom, które w trybie pilnym, ale d³ugo i wyczer-
puj¹co obradowa³y i zaakceptowa³y przedstawio-
n¹ ustawê oraz sprawozdania, których wszyscy
wys³uchaliœmy. To œwiadczy o zaakceptowaniu
ustawy zaproponowanej przez rz¹d, a przyjêtej
przez parlament 8 paŸdziernika.

Szanowni Pañstwo, chcê powiedzieæ, ¿e pro-
blem narasta³ od pewnego czasu, a w ostatnich
tygodniach, mo¿na te¿ powiedzieæ, miesi¹cach,
przybra³ skalê gigantyczn¹. Pani minister zdrowia
Ewa Kopacz poleci³a przeprowadzenie oceny ryzy-
ka, oceny zagro¿enia bezpieczeñstwa zdrowia i ¿y-
cia obywateli. Ta ocena ryzyka zosta³a przeprowa-
dzona w okresie poprzedzaj¹cym prace parla-
mentarne. Okaza³o siê, ¿e dynamika zjawiska jest
tak du¿a, i¿ nale¿y w tym momencie wyprzedziæ
tych wszystkich, którzy ca³y czas byli z przodu.
Jak ju¿ wczeœniej mówiono, poprzednie noweliza-
cje doprowadza³y do eliminacji œrodków, które
mia³y dzia³anie psychoaktywne i odurzaj¹ce, ale
tak naprawdê mimo ¿e umieœciliœmy na liœcie,
w za³¹cznikach do ustawy, dwadzieœcia osiem
œrodków, substancji… PóŸniej okazywa³o siê, ¿e
po chwili powstawa³y nastêpne i nastêpne. Czyli,
¿e tak powiem, legislacyjnie byliœmy ca³y czas
w tyle. W zwi¹zku z tym chodzi³o o stworzenie pra-
wa wyprzedzaj¹cego tych, którzy, jak tu mówiono
przede mn¹, handluj¹ œmierci¹. Ta ustawa, za-
proponowana i przyjêta przez Sejm, daje takie
mo¿liwoœci. I nie chodzi o to, ¿eby ca³y czas œcigaæ
siê i goniæ tych, którzy handluj¹ substancjami
maj¹cymi toksyczne dzia³anie na organizmy zaró-
wno m³odych ludzi, jak i doros³ych, ale chodzi
o to, aby skutecznie wyeliminowaæ te substancje
z rynku.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e w ostatnim okre-
sie zaobserwowano kilkanaœcie hospitalizacji – to
by³o jeszcze we wrzeœniu – na oddzia³ach toksyko-
logicznych w szpitalach w wielu du¿ych miastach
w Polsce. Lekarze zmagali siê z problemami tok-
sykologicznymi, nie wiedz¹c do koñca, z jakimi
substancjami maj¹ do czynienia, jak maj¹ postê-
powaæ, jak leczyæ. Mo¿na by³o leczyæ objawy, ale
czêsto nie mo¿na by³o uchwyciæ przyczyny, bo nie
by³a znana substancja. Od momentu kiedy zosta-
³a przeprowadzona akcja, o której pañstwo ju¿
mówiliœcie, od 2 paŸdziernika, drastycznie spad³a
liczba tych hospitalizacji. Ja mam dok³adne dane
z Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, które poka-
zuj¹, ¿e jeszcze do 10 paŸdziernika liczba hospita-
lizacji by³a du¿a, a obecnie – jest to stan do dzisiaj,
czyli do 20 paŸdziernika – s¹ pojedyncze przypad-
ki hospitalizacji i tylko w niektórych wojewódz-
twach. Czyli ju¿ jest pierwszy efekt: na toksykolo-
giê nie trafiaj¹ ludzie zatruci nieznanymi sub-
stancjami. Tak ¿e chcê podkreœliæ ten, ¿e tak po-
wiem, element pierwotny.

Chcê równie¿ odnieœæ siê do jednej z kwestii,
które by³y dyskutowane, do kary. Kara admini-
stracyjna a kara za z³amanie prawa kodeksu kar-
nego to s¹ dwie niezale¿ne kary, ale nie wykluczaj¹
siê. Chodzi o to, ¿eby kara administracyjna by³a
dotkliwa i ¿eby by³a wiedza o tym, ¿e taka kara jest.
Bo przecie¿ nikt nie musi wprowadzaæ do obrotu
œrodków, które maj¹ tego typu dzia³anie, i jedno-
czeœnie mrugaæ okiem do obywatela: to jest œrodek
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kolekcjonerski, a najlepiej kolekcjonowaæ go wie-
czorem. Nikt nie bêdzie musia³ wymierzaæ kary, je-
¿eli nie bêdzie tego towaru kolekcjonerskiego na
pó³ce, przecie¿ to o to chodzi. Je¿eli zaœ – chcê roz-
wiaæ w¹tpliwoœci – œrodek zostanie zajêty przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ i zostanie skiero-
wany do badañ… I jeœli okreœlamy termin do
osiemnastu miesiêcy, to nie oznacza to osiemna-
stu miesiêcy. Bêd¹ takie œrodki, które bêdzie mo¿-
na zbadaæ w znacznie krótszym terminie, wydaæ
odpowiedni¹ decyzjê i wprowadziæ je na listê do
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Wtedy bê-
d¹ one tymi œrodkami, za które inaczej bêdzie œci-
gany dystrybutor. Mo¿na bêdzie te¿ wykorzystaæ
ten d³u¿szy czas. To zale¿y… Je¿eli oka¿e siê, ¿e
w jednym przypadku na sto nast¹pi³a pomy³ka –
tego dotyczy³y w¹tpliwoœci pañstwa senatorów –
i ocena wstêpna ryzyka oraz zajêcie œrodka by³y
nietrafione, to w tym jednym przypadku na sto zo-
stan¹ zwrócone wszelkie koszty kar administra-
cyjnych i inne koszty, które poniós³ dany przedsiê-
biorca. Uprzedzaj¹c ewentualne pytania co do tej
kwestii, chcê powiedzieæ, ¿e z punktu widzenia
bezpieczeñstwa zdrowia publicznego, zagro¿enia
¿ycia i zdrowia ten koszt, który trzeba by ponieœæ,
jest ¿aden. Jeœli nie bêdziemy dzia³aæ w ten spo-
sób, poniesiemy, i ju¿ zaczêliœmy ponosiæ, zdecy-
dowanie wiêksze koszty. Ta sytuacja, która jest ak-
tualnie, daje szansê, ¿e ci, którzy chodzili do skle-
pu, widzieli produkt na pó³ce, a to by³o znamie-
niem legalnoœci, prawda… Bo skoro stoi w sklepie,
oficjalnym sklepie funkcjonuj¹cym w przestrzeni
publicznej, oznacza to, ¿e jest legalne.

Jestem przekonany, ¿e je¿eli tego œrodka nie
bêdzie, to dziewiêædziesi¹t parê procent – zdajê
sobie sprawê, ¿e nie wszyscy – tych, którzy z niego
korzystali, odst¹pi¹ od u¿ywania go, a wszelkie
inne aspekty, jak to bêdzie dalej wygl¹da³o, bê-
dziemy oczywiœcie obserwowaæ. Jeszcze raz pod-
kreœlam, ¿e ta ustawa daje nam szansê efekty-
wnego zwalczania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej problemu œrodka zastêpczego, jak to na-
zwaliœmy, a konkretnie – dopalaczy.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e w niektórych kra-
jach Unii Europejskiej – to nie jest tak, ¿e w in-
nych pañstwach te problemy nie wyst¹pi³y – ten
problem równie¿ siê pojawi³, choæ nie we wszyst-
kich. I w tej chwili jest wola podjêcia wspólnej ini-
cjatywy legislacyjnej, w ka¿dym razie poruszenia
tego tematu chocia¿by na posiedzeniu nieformal-
nej rady ministrów zdrowia EPSCO, które bêdzie
mia³o miejsce chyba w grudniu, a byæ mo¿e jesz-
cze wczeœniej na spotkaniu rady zajmuj¹cej siê
kwestiami sprawiedliwoœci. Tak ¿e w tej chwili
trwaj¹ nasze rozmowy z Bruksel¹ na ten temat,
uzgadnianie stanowisk, dlatego ¿e zdajemy sobie
sprawê, ¿e wspólne prawo Unii Europejskiej, pra-
wo wspólnotowe zdecydowanie przeniesie ten

problem walki z nielegalnymi substancjami psy-
choaktywnymi i odurzaj¹cymi na wy¿szy poziom,
co da jeszcze lepsze rezultaty. I taka jest równie¿
wola naszego rz¹du, co znalaz³o wyraz w skiero-
waniu pisma do komisarza Barroso przez premie-
ra Donalda Tuska. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan marsza³ek Borusewicz, a potem panowie

Dajczak i Bisztyga.
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja bym poprosi³ o kilka informa-

cji statystycznych. Powiedzia³ pan, ¿e tych zatruæ
by³o doœæ du¿o i ¿e potem, po zamkniêciu sieci han-
dlowych, te liczby znacznie siê zmniejszy³y. Czy
móg³by pan podaæ parê liczb, ¿ebyœmy wiedzieli, jak
wygl¹daj¹ te dane statystyczne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Potem bêdzie trójka…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ju¿ podajê do-

k³adne dane. Jeœli chodzi o liczbê hospitalizacji
w Polsce, to by³o ich trzysta cztery, a osób zmar-
³ych podejrzewanych o nadu¿ywanie dopalaczy…
Podkreœlam, podejrzewanych, bo z racji tych pro-
blemów, o których mówi³em wczeœniej, badania
toksykologiczne jeszcze trwaj¹. Tak wiêc osób
zmar³ych w wyniku nadu¿ycia dopalaczy by³o
osiemnaœcie.

Jeœli chodzi o ten pierwszy okres, o którym mó-
wi³em, czyli dok³adnie do 14 paŸdziernika, by³y
sto siedemdziesi¹t trzy hospitalizacje. A jeœli cho-
dzi o dzieñ 16 paŸdziernika – teraz ju¿ podajê do-
k³adne daty dzienne – by³o piêæ hospitalizacji
w ca³ej Polsce, 17 paŸdziernika – cztery, 18 paŸ-
dziernika – siedem. W sumie sto osiemdziesi¹t
dziewiêæ. Czyli jeœli siê weŸmie pod uwagê tê dy-
namikê zjawiska – sto siedemdziesi¹t trzy hospi-
talizacje w okresie poprzedzaj¹cym, czyli do
14 paŸdziernika, chodzi przede wszystkim o wrze-
sieñ – to w sumie do chwili obecnej, czyli do
18 paŸdziernika, takie dane mam tutaj w sprawo-
zdaniu, by³o sto osiemdziesi¹t dziewiêæ hospitali-
zacji. A wiêc dynamika tego zjawiska zosta³a wy-
hamowana i to jest pierwszy efekt, który widzimy
ju¿ w tym momencie. Mam nadziejê, ¿e sytuacja
bêdzie siê stabilizowaæ i ¿e na dalszym etapie bêd¹
to pojedyncze przypadki.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
I teraz proszê o pytania trójkê senatorów: Daj-

czaka, Bisztygê i Paszkowskiego.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan premier Donald Tusk,

przedstawiaj¹c tê ustawê w Sejmie, mówi³ o tym,
¿e problem tak zwanych dopalaczy jest znany
mniej wiêcej od pó³tora roku, mniej wiêcej od tego
czasu on narasta³ i mniej wiêcej od pó³tora roku
rz¹d próbuje czy próbowa³ walczyæ z tym proble-
mem. Mamy taki moment spektakularnego dzia³a-
nia, mamy efekt w postaci dzisiejszej ustawy, ale ja
chcia³bym, ¿eby pan minister powiedzia³ mo¿e je-
szcze trochê wiêcej na temat tego, jak przebiega³a
walka z tym problemem przez te pó³tora roku, na
czym ona dok³adnie polega³a, chocia¿by w pana
ministerstwie, bo pan premier powiedzia³, ¿e wal-
czyliœmy z tym problemem czy próbowaliœmy wal-
czyæ z tym problemem przez pó³tora roku. Czy by³y
podejmowane chocia¿by dzia³ania edukacyjne –
w mojej opinii bardzo istotne –wobec dzieci i m³o-
dzie¿y, których ten problem dotyczy³, wobec tych,
którzy siêgali po te œrodki? Czy by³y podejmowane
takie dzia³ania, czyli próby dotarcia, przedstawia-
nia problemu, czy ewentualnie jakieœ inne dzia³a-
nia, które Ministerstwo Zdrowia prowadzi³o przez
ostatnie pó³tora roku zgodnie z tym, o czym powie-
dzia³ pan premier? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Teraz bêd¹ pytania pana senatora Bisztygi.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, to bêdzie niejako rozszerzenie

poprzednich pytañ. Czy by³by pan uprzejmy po-
daæ kilka cyfr, ale trochê innych ni¿ dotychczas:
ile osób uczestniczy³o w tych kontrolach, ile ich
dokonano, jakie to by³y dodatkowe obci¹¿enia dla
pracowników Sanepidu, czy by³y jakieœ obci¹¿e-
nia finansowe i czy w tych kontrolach uczestni-
czy³y równie¿ inne s³u¿by?

I jeszcze jedno. Czy pañstwo rozwa¿acie taki
wariant, ¿eby rozszerzyæ… Dopalacze to jest jeden
problem, ale jest jeszcze drugi. Otó¿ w sklepach,
które epatuj¹ piêknymi sylwetkami kulturystów,
w dalszym ci¹gu sprzedawane s¹ od¿ywki. One s¹
wcale nie mniej groŸne ni¿ dopalacze. To s¹ sub-
stancje, które rzekomo poprawiaj¹ masê miêœnio-
w¹ i zawieraj¹ proteiny. W moim przekonaniu, s¹
to w znacznej czêœci substancje, które powoduj¹

skrajne reakcje m³odych organizmów i w d³u¿-
szym okresie s¹ szkodliwe. W zwi¹zku z tym uwa-
¿am – mo¿e pan to potraktowaæ jako postulat
i wniosek – ¿e nale¿a³oby równie¿ te substancje
badaæ i rozszerzyæ na nie ustawê. Mo¿na to zrobiæ
albo w formie jakiegoœ aneksu, albo nastêpnego
dokumentu, poniewa¿ to jest nie mniej groŸny
segment ni¿ dopalacze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja jeszcze wrócê do swoich pytañ, ale w innej

formule. Pierwsze pytanie. Jak siê porówna defi-
nicjê œrodka zastêpczego, która funkcjonuje jesz-
cze w ustawie o narkomanii, i propozycjê zawart¹
ju¿ w nowej ustawie, to jest zasadnicza ró¿nica.
W tej chwili pañstwo nie kwalifikujecie œrodka za-
stêpczego jako truciznê lub œrodek szkodliwy, bo
ta czêœæ definicji wypad³a. Chcê zapytaæ, dlaczego
uznajecie, ¿e w tej definicji niepotrzebne jest sfor-
mu³owanie, ¿e ten œrodek zastêpczy ma skutki za-
gra¿aj¹ce ¿yciu lub zdrowiu. Ja tak to rozumiem,
a nawet szerzej, bo œrodek szkodliwy to trucizna.

I w tym kontekœcie mam nastêpne pytanie. Jak
rozumiem, na gruncie ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej te¿ jest jakoœ definiowany pro-
dukt.

Moje pytanie jest takie, skoro œrodkiem zastêp-
czym nie jest substancja bêd¹ca trucizn¹ lub
substancja szkodliwa, a jedynie substancja wy-
wo³uj¹ca, powiedzmy, odurzenie lub coœ na
kszta³t zachwiania równowagi psychicznej, to
w jakim trybie bêdziecie póŸniej realizowaæ tê pro-
pozycjê, która jest zawarta w art. 27c odnoœnie do
tego uprawnienia Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej polegaj¹cego na badaniu œrodka, który jest
tym produktem, i wstrzymaniu… Przecie¿ w za-
le¿noœci od tego, czy on zostanie uznany za szkod-
liwy czy stanowi¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia, podejmowane s¹ okreœlone czynnoœci. I w tej
chwili, w moim pojêciu, definicje œrodka zastêp-
czego i produktu jakoœ na siebie nachodz¹ i w za-
le¿noœci od tego, czy produkt bêdzie stwarza³ za-
gro¿enie, pañstwo bêdziecie decydowaæ o jego,
powiedzmy, zajêciu, zniszczeniu itd. lub te¿ nie.
I mo¿e siê zdarzyæ, ¿e œrodek zastêpczy oka¿e siê
nieszkodliwy dla ¿ycia i zdrowia, a jednoczeœnie
bêdzie tym œrodkiem zastêpczym wed³ug nowej
propozycji. A je¿eli nie stanowi na przyk³ad zagro-
¿enia, to z tego by wynika³o, ¿e trzeba bêdzie zwró-
ciæ koszty postêpowania itd. stronie, która tym-
czasowo musia³a ponosiæ koszty badañ itd. Czy
nie widzi pan tutaj takiego zagro¿enia?

I jeszcze jedno pytanie, bo chcia³bym móc zro-
zumieæ do koñca definicjê œrodka zastêpczego.
Czy ja dobrze rozumiem… Tam jest takie stwier-
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dzenie, ¿e to jest taka i taka substancja, takiego
i takiego pochodzenia, która jest u¿ywana… itd.
i która wywo³uje lub mo¿e wywo³ywaæ odurzenie
b¹dŸ mo¿e byæ stosowana jako œrodek psychotro-
powy. I tam w koñcówce jest zapis: „których wy-
twarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regu-
lowane na podstawie przepisów odrêbnych”. To
znaczy, ¿e je¿eli tylko pañstwo macie jakieœ infor-
macje, ¿e istnieje coœ, co, powiedzmy, wywo³uje te
skutki lub jest u¿ywane w celu ich wywo³ania, to
bêdzie to œrodek zastêpczy. Rozumiem, ¿e na pod-
stawie tych przepisów odrêbnych jest mo¿liwoœæ
przekwalifikowania œrodka zastêpczego na inny,
który jest dopuszczony do obrotu. Dobrze to rozu-
miem? Czyli, innymi s³owy, jest mo¿liwoœæ, ¿eby
w pewnym momencie œrodek zastêpczy – po prze-
badaniu, po wydaniu odpowiednich przepisów
dotycz¹cych obrotu nim, wprowadzenia go do
u¿ytku itd. – sta³ siê na przyk³ad lekarstwem. Czy
dobrze rozumiem intencjê zawart¹ w tej definicji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Muszê powiedzieæ, ¿e minutê przekroczy³ ju¿

pan trzykrotnie.
Panie Ministrze, bardzo proszê o odpowiedŸ na

te trzy pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi

o pierwsze pytanie, pana senatora Dajczaka, do-
tycz¹ce tego, jakie dzia³ania by³y prowadzone,
mogê powiedzieæ, ¿e tych dzia³añ by³o bardzo du-
¿o i by³y one zgodne z obowi¹zuj¹cym wówczas
prawem. Mianowicie Krajowe Biuro do spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii prowadzi³o ró¿nego
rodzaju kampanie i akcje promocyjne w tym za-
kresie, przeprowadzano programy edukacyjne,
a tak¿e kampanie medialne. Istnieje równie¿ od-
powiednia strona internetowa, na której informa-
cje na temat dopalaczy, pod has³em „Stop dopala-
czom”, by³y przez ca³y ten czas dostêpne. Problem
by³ nag³aœniany, a czêœæ mediów podejmowa³a
wspó³pracê z biurem i upowszechnia³a wiedzê
o tym, gdzie mo¿na zasiêgn¹æ informacji na temat
tych¿e substancji. Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e
w tym czasie przeprowadziliœmy dwie nowelizacje
i zgodnie z ówczeœnie obowi¹zuj¹cym prawem zo-
sta³o wprowadzonych na listy dwadzieœcia osiem
substancji. Tylko to mogliœmy zrobiæ, jeœli chodzi
dzia³ania ustawowe.

Ministerstwo Finansów dokonywa³o poprzez
swoje s³u¿by skarbowe systematycznych kontroli
tych sklepów, sprawdza³o, czy w³aœciwa jest wy-

sokoœæ podatku VAT na produkty sprzedawane
jako kolekcjonerskie. W trakcie tych kontroli,
przeprowadzanych czêsto wraz z Inspekcj¹ Han-
dlow¹, wykrywano nieprawid³owoœci, na przyk³ad
na ulotce angielskiej naklejonej na opakowaniu
czêsto znajdowa³a siê ulotka polska, której treœæ
nie odpowiada³a treœci ulotki angielskiej.

Kontrole by³y pewnym dzia³aniem, tak to
trzeba powiedzieæ, nêkaj¹cym, bo przez kilka
dni taki sklep by³ wy³¹czony z handlu, przepro-
wadzano jedn¹ kontrolê, potem drug¹. Poza
tym, a mo¿e przede wszystkim, by³y kontrole
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, w 2008 r. by³o
ich trzysta czterdzieœci siedem, a w 2009 r. –
czterysta trzydzieœci. Podczas ostatniej akcji,
w dniu 2 paŸdziernika, pobrano do badañ w su-
mie osiem i pó³ tysi¹ca próbek, a w tej akcji
uczestniczy³o, trzeba to przypomnieæ, dwa ty-
si¹ce stu pracowników Sanepidu i trzy tysi¹ce
policjantów. Tak wiêc to, co by³o dopuszczone
prawem, by³o realizowane. Jednak sytuacja,
która powsta³a, tak jak powiedzia³em, kiedy dy-
namicznie narasta³o zagro¿enie zdrowia publi-
cznego, wymaga³a innych dzia³añ.

Chcê podkreœliæ, ¿e ta ustawa nie powsta³a
w przeddzieñ z³o¿enia jej do parlamentu, ta
ustawa powstawa³a ju¿ wczeœniej, to nie jest
tak, ¿e akt legislacyjny pojawia siê nagle. Po
prostu wewn¹trz resortu mieliœmy wiele spo-
rów, wewnêtrznych dyskusji nad rozwi¹za-
niem tego problemu. Zreszt¹ podczas posie-
dzeñ Komisji Zdrowia, i w Sejmie, i w Senacie,
sygnalizowa³em, odpowiadaj¹c na pañstwa
pytania, ¿e w tej chwili w ramach nowelizacji
umieszczamy w za³¹czniku substancje, które
musz¹ byæ kontrolowane, a tak¿e pracujemy
nad takim prawem, które da mo¿liwoœæ efekty-
wnej walki z dopalaczami. Proces tworzenia
takiego w³aœnie prawa znalaz³ swoje zwieñcze-
nie w akcie przyjêtym przez Sejm 8 paŸdzierni-
ka. Te prace nie by³y ³atwe, bo konsultowaliœ-
my siê z innymi resortami, z resortem zdrowia,
z MSW, z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
szukaliœmy bowiem ró¿nych form, które do-
prowadzi³yby do tego, ¿e bêdziemy mieli prawo
efektywne. Wydaje siê, ¿e to siê uda³o, ¿e do te-
go doszliœmy.

Je¿eli pan przewodnicz¹cy pozwoli, to po za-
koñczeniu mojej wypowiedzi pan minister z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej doda³by informacjê
o akcjach, jakie ministerstwo prowadzi³o w ob-
szarze szkolnictwa.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Oczywiœcie.
Senatowi zale¿y na tym, ¿eby informacja by³a
wszechstronna, Panie Ministrze.)

Dziêkujê bardzo. Na pewno bêdzie to równie¿
istotne uzupe³nienie tego, o czym powiedzia³em.

Problem œrodka zastêpczego rozwa¿aliœmy na
ró¿ne sposoby i pod ró¿nymi k¹tami. Panie Sena-
torze, gdybyœmy umieœcili tam na przyk³ad dopa-
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lacze – bo na przyk³ad jedna z propozycji zmian
w ustawie – Prawo farmaceutyczne by³a taka, ¿e-
by dopalacze rejestrowaæ jako œrodki farmaceuty-
czne – to pojawia siê wtedy pytanie, czy firma, któ-
ra chce sprzedaæ z zyskiem coœ, czego wytworze-
nie ma byæ tanie, bo to ma byæ zyskowne, przecie¿
o to chodzi w tym powszechnym dostêpie, zdecy-
duje siê na ten kana³ i zarejestruje swój œrodek.
Przede wszystkim jest pytanie: co to jest za firma?
Je¿eli siêgnêlibyœmy do genezy… ale nie chcê za-
jmowaæ pañstwa czasu, zreszt¹ myœlê, ¿e wiecie
pañstwo, jak takie firmy powstaj¹ i gdzie dzia³aj¹
ich centrale. W ka¿dym razie tylko firmy farma-
ceutyczne z prawdziwego zdarzenia maj¹ œrodki
na to, aby przeprowadziæ prawid³ow¹ rejestracjê
swoich produktów. Mówiê o tym w odniesieniu do
propozycji nowelizacji ustawy o prawie farmaceu-
tycznym, zmierzaj¹cej do tego, ¿eby dopalacze
znalaz³y w niej swoje miejsce i ¿eby mog³y byæ re-
jestrowane. Jak wspomnia³em, to w ogóle nie
wchodzi³o w grê, bo by³oby to tak naprawdê mar-
twe prawo. I gdybyœmy – jeszcze raz wracam do te-
go – u¿yli wyrazu „dopalacze”, a nie „œrodek za-
stêpczy”, to powsta³aby taka sytuacja, ¿e tydzieñ
po uchwaleniu ustawy mielibyœmy nazwê „nowe
dopalacze” i to, co by³o w tych dopalaczach, poja-
wi³oby siê w „nowych dopalaczach” i ju¿ nie podle-
ga³oby temu prawu. W zwi¹zku z tym zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e ta definicja faktycznie jest
bardzo szeroka, ale ona jest jak sieæ z ma³ymi ocz-
kami, jak sieæ, do której rybak z³owi i ma³e, i du¿e
ryby. Tak wiêc zostan¹ w tê sieæ z³apane i skiero-
wane do badañ nawet te substancje i œrodki, które
wczeœniej nie by³y podejrzewane o dzia³anie odu-
rzaj¹ce i psychoaktywne, i w tym momencie to ba-
dania rozstrzygaj¹, czy faktycznie ta substancja
ma dzia³anie psychoaktywne, odurzaj¹ce, czy te¿
go nie ma.

Jestem przekonany, ¿e w tej chwili wiedza oraz
doœwiadczenie Sanepidu i innych s³u¿b s¹ tak du-
¿e, ¿e na pewno, mówiê kolokwialnie, zdejmowa-
nie tych substancji z rynku bêdzie odbywa³o siê
po wstêpnej ocenie zagro¿enia, jakie one powodu-
j¹. Wtedy Sanepid bêdzie mia³ mo¿e nie 100%, bo
nigdy w ¿yciu tyle nie mamy, ale 99% pewnoœci, ¿e
dana substancja czy dany produkt wykazuje
dzia³anie psychoaktywne i odurzaj¹ce, i po bada-
niach, które to potwierdz¹, zostanie umieszczony
na liœcie.

Sprawa regulowania dostêpu do innych sub-
stancji, które dzia³aj¹ podobnie, na przyk³ad do
alkoholu czy kawy – mówiê o tym, bo niektórzy
próbowali, powiedzmy, trywializowaæ problem,
mówi¹c, ¿e trzeba zakazaæ spo¿ywania kawy.
Nie trzeba tego zakazywaæ, bo s¹ œrodki, które
s¹ dopuszczalne zgodnie z prawem. Suplementy
diety i œrodki spo¿ywcze s¹ rejestrowane, Sane-
pid wie, jaki jest ich sk³ad, wie, co w nich jest,

i one s¹ dopuszczone. Je¿eli siê oka¿e, je¿eli za
chwilê bêd¹ doniesienia, ¿e jakiœ suplement die-
ty w tej chwili obecny na rynku wykazuje dzia³a-
nie, o jakie pocz¹tkowo tego produktu nie pode-
jrzewano, to równie¿ on zostanie przebadany i,
jeœli bêdzie taka potrzeba, zdjêty z rynku. Zdajê
sobie sprawê z tego, ¿e wspomniany zapis stwa-
rza mo¿liwoœæ pope³nienia minib³êdu, jesteœmy
tego œwiadomi. Jednak, co jeszcze raz podkreœ-
lam, pope³nienie minib³êdu nie prze³o¿y siê na
b³¹d, jeœli chodzi o zdrowie publiczne, o zagro¿e-
nie zdrowia spo³eczeñstwa – a przecie¿ jesteœmy
odpowiedzialni za zdrowie i ¿ycie obywateli Rze-
czypospolitej Polskiej. Je¿eli jednak coœ takiego
siê zdarzy, to bêdziemy w stanie w majestacie
prawa przyznaæ siê do b³êdu i zwróciæ wszelkie
koszty, jakie w takim przypadku poniós³ dany
przedsiêbiorca. W ka¿dym razie dok³adamy sta-
rañ, podchodzimy z maksymaln¹ starannoœci¹
do tego, aby te wszystkie regulacje, które wpro-
wadzamy, by³y do koñca jasne, czytelne. Ale je-
szcze raz podkreœlam, ¿e w przypadku b³êdu bê-
dziemy za niego przepraszaæ, nie tylko s³ownie,
ale i w wymiarze konkretnym, finansowo. To
jest to, co ja ze swojej strony… Je¿eli jeszcze by-
³oby…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Poproszê teraz, je¿eli mogê, pani¹ minister Ja-

roñ. Zosta³a pani minister wywo³ana do odpowie-
dzi przez kolegê z rz¹du. Proszê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak: Je¿eli by³yby jeszcze jakieœ legis-
lacyjne aspekty do wyjaœnienia, to jest na sali pre-
zes Rz¹dowego Centrum Legislacji…)

Zaraz. Po tej turze pytañ bêd¹ nastêpne odpo-
wiedzi, tylko chodzi o to, ¿eby teraz udzieliæ… Pro-
szê wiêc bardzo, Pani Minister…

Jeszcze tylko… Proszê pañstwa, w tej chwili jest
zapisanych czterech pytaj¹cych. O godzinie 11.40,
najpóŸniej o 11.45, musimy przerwaæ obrady. Dla-
tego chcia³bym prosiæ wszystkich pytaj¹cych po tej
turze o naprawdê krótkie wypowiedzi. Miejmy na-
dziejê, ¿e na tym dyskusja siê skoñczy, to znaczy,
skoñczy siê ten etap pytañ. No, chyba ¿e ktoœ…
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie? Mo¿ecie
mi pañstwo teraz odpowiedzieæ. Z tego, co widzê,
wynika, ¿e w istocie zadawanie pytañ bêdziemy
musieli przenieœæ na godzinê 15.00. Wszystkiego
nie da siê zmieœciæ do godziny 11.45.

Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Lilla Jaroñ:
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo! Minister-

stwo Edukacji Narodowej stoi na stra¿y tego, by
œwiadomoœæ w omawianych kwestiach budziæ od
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najm³odszych lat. W zwi¹zku z tym od 2009 r.
wprowadzono w sposób systemowy, w drodze roz-
porz¹dzenia w sprawie nowej podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego, szeroko zakrojone i dog³êbne rozwi¹za-
nia w zakresie profilaktyki. Mowa jest tam, ¿e
w szkole wa¿ny jest nie tylko program dydaktycz-
ny, wychowawczy, ale te¿ program szeroko rozu-
mianej profilaktyki. Chodzi o zdrowy styl ¿ycia. Ta
podstawa programowa obowi¹zuje od przedszko-
la, od wychowania przedszkolnego oczywiœcie po
klasy maturalne. To rozwi¹zanie systemowe prze-
k³ada siê na to, ¿e zadania zwi¹zane z przeciwdzia-
³aniem narkomanii i szeroko rozumianym uzale¿-
nieniom s¹ realizowane nie tylko na zajêciach
zwi¹zanych z przyrod¹, biologi¹, wiedz¹ o spo³e-
czeñstwie czy w ramach takiego przedmiotu jak
edukacja dla bezpieczeñstwa, ale te¿ na zajêciach
pozalekcyjnych, w ramach dzia³añ wychowaw-
czych. Obejmuj¹ te¿ pewn¹ akcyjnoœæ, zajêcia rea-
lizowane jako akcje wspólne z lokalnym œrodowis-
kiem, z organizacjami pozarz¹dowymi. A wiêc za-
implementowane jest to w tok zajêæ lekcyjnych,
obowi¹zkowych, jak te¿ w zajêcia pozalekcyjne,
a tak¿e w akcje z organizacjami pozarz¹dowymi.
Rok 2008 to rok, kiedy pojawi³ siê taki system.

¯eby bardziej przybli¿yæ problematykê i zobo-
wi¹zaæ ka¿d¹ szko³ê do opracowania odpowied-
niego programu profilaktyki, w tym oczywiœcie
poœwiêconego profilaktyce narkomanii wœród
dzieci i m³odzie¿y w szko³ach i placówkach syste-
mu oœwiaty, wprowadzono rozporz¹dzenie mini-
stra edukacji narodowej w sprawie szczegó³owych
form dzia³alnoœci wychowawczej i zapobiegawczej
wœród dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych uzale¿nie-
niem. A zatem ca³a spo³ecznoœæ szkolna, dyrektor
szko³y, nauczyciele s¹ zobowi¹zani do realizowa-
nia poszczególnych dzia³añ, zadañ. Ale nie by³oby
tego systemowego rozwi¹zania, gdyby nie kiero-
wano tych dzia³añ nie tylko do dzieci i m³odzie¿y,
ale przede wszystkim do kadry pedagogicznej. Jej
wiedza musi nad¹¿aæ za tym, co siê w tej dziedzi-
nie dzieje, a nawet w pewien sposób musi wyprze-
dzaæ wiedzê dzieci, ¿eby mo¿na by³o je ostrzegaæ.
Te dzia³ania s¹ te¿ skierowane do rodziców i opie-
kunów, jak równie¿ do nadzoru pedagogicznego,
czyli do pracowników kuratorium oœwiaty. A za-
tem wszystkie podmioty najistotniejsze w proce-
sie kszta³cenia, wychowania, s¹ do tego przez pra-
wo zobowi¹zane i zgodnie z prawem szkolone. Bo
ta wiedza powinna byæ aktualna i powinna wy-
przedzaæ to, co siê w tej dziedzinie dzieje.

Oprócz tego dzia³ania systemowego zosta³
w dniu 23 kwietnia 2010 r. przyjêty plan dzia³añ
w zakresie profilaktyki narkomanii dzieci i m³o-
dzie¿y w szko³ach i placówkach systemu oœwiaty.
Ten plan jest czêœci¹ Krajowego Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii. A wiêc dzia³amy w po-

rozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, ³¹czymy
nasze dzia³ania, oddzia³ywania.

Jeœli chodzi o nauczycieli, o tê pó³milionow¹
grupê, to Oœrodek Rozwoju Edukacji, a wiêc na-
sza jednostka zajmuj¹ca siê doskonaleniem z po-
ziomu centralnego, uruchomi³ prowadzone
w trzech profilach szkolenia dotycz¹ce omawianej
tematyki, a wiêc tematyki ró¿nych substancji
psychoaktywnych, w tym oczywiœcie dopalaczy.
Jest to program edukacyjny Szkolna Interwencja
Profilaktyczna. Drugi blok programu dotyczy wy-
chowawców i rodziców, którzy chc¹ zwiêkszyæ
swoje kompetencje wychowawcze – by³aby to tak
zwana szko³a dla rodziców i wychowawców. Czêœæ
trzecia dotyczy nastolatków, a wiêc dotarcia bez-
poœrednio do m³odzie¿y, i to dotarcia maj¹cego
ró¿ne formu³y, bo samym s³owem nie zawsze do-
ciera siê do m³odego cz³owieka. Musi byæ odpo-
wiednia p³aszczyzna, spektrum bodŸców… Nie
ka¿dy jest w stanie zrozumieæ wszystko przekaza-
ne w formie pogadanki, przyj¹æ pewne zasady i je
stosowaæ, obroniæ siê przed tym wszystkim, co
jest groŸne.

Jeœli chodzi o ostatnie dzia³ania, które s¹ sensu
stricte nakierowane na sprawê dopalaczy, to na
stronie internetowej, w zak³adce poœwiêconej ucz-
niom, rodzicom i profilaktyce, s¹ odniesienia do
wszystkich instytucji, które wspó³dzia³aj¹ z Mini-
sterstwem Zdrowia i z ministrem edukacji w tej
sprawie. Ka¿dy ma dostêp do naszych instytucji
i do wszystkich instytucji zewnêtrznych. Do tego
dochodzi rozes³anie scenariuszy, omówieñ do po-
szczególnych… Zobowi¹zaliœmy wszystkie szko³y
do tego, aby przeprowadzono wszelakie dzia³ania,
nie tylko takie jak pogadanki, dotycz¹ce w³aœnie
tej ostatnio ¿ywej tematyki, czyli dopalaczy, ale ro-
zumiem, ¿e nie by³o to w tym obszarze nic nowego,
co zaskoczy³oby szko³ê, bo by³o to ju¿ wpisane we
wspomniany program profilaktyki. Tak wiêc od
2009 r. o wszystkich aspektach zdrowego stylu ¿y-
cia – obok wyzwañ sensu stricte bardzo dydaktycz-
nych, w obszarze przedmiotowym – dzieci ucz¹ siê
w szkole, jest to równoleg³y aspekt wychowania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Proszê teraz pana ministra Fronczaka o odpo-

wiedŸ na pytanie panów senatorów Bisztygi i Pa-
szkowskiego. Nie skoñczy³ pan tego w¹tku, w ta-
kim razie proszê o…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak: Panie Przewodnicz¹cy, ja…)

Marsza³ku, Marsza³ku.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Przepraszam, Panie Marsza³ku.)
Ja nie jestem przewodnicz¹cym ¿adnego…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Panie Marsza³ku, Wysoki Sena-
cie, ja w czêœci odpowiedzia³em na pytanie pana
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senatora Bisztygi, mówi³em o liczbie przeprowa-
dzonych kontroli i dzia³añ, jakie by³y podejmowa-
ne. A jeœli chodzi o aspekt legislacyjny, to chcê
prosiæ o odpowiedŸ pana prezesa, je¿eli pan mar-
sza³ek siê zgodzi.)

Panie Prezesie, w takim razie zapraszam na mó-
wnicê. Ale proszê odpowiedzieæ krótko i zwiêŸle.

Proszê pañstwa, po tej odpowiedzi udzielê g³o-
su dwóm kolejnym pytaj¹cym, bo jest taki ambit-
ny zamiar, ¿eby o 11.41 albo 11.42 skoñczyæ tê
czêœæ pytañ. Potem oczywiœcie bêdziemy to konty-
nuowaæ, bo nic innego nie bêdzie mo¿na zrobiæ.

Proszê, Panie Prezesie.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, rozumiem, ¿e w¹tpliwoœci

zwi¹zane z terminologi¹ stosowan¹ w ustawie
koncentruj¹ siê tak naprawdê na dwóch kwe-
stiach. Pierwsza to precyzyjnoœæ czy te¿ domkniê-
cie definicji œrodka zastêpczego, a w konsekwen-
cji to, czy wskutek zapisów zastosowanych w tej
definicji nie dojdzie do sytuacji wprowadzania ja-
kimiœ innymi œcie¿kami na rynek produktów, któ-
re dziœ funkcjonuj¹ jako tak zwane dopalacze.
Druga kwestia zwi¹zana jest z tym, czy ta defini-
cja prze³o¿y siê na to, ¿e mechanizmy, które w tej
ustawie zosta³y u¿yte, pozostan¹ w nale¿ytej pro-
porcji przede wszystkim do œrodków karnych sto-
sowanych za posiadanie i wprowadzenie do obro-
tu narkotyków. Je¿eli chodzi o tê pierwsz¹ kwe-
stiê, to pytania pana senatora wskazuj¹ zasadnie
na poszczególne elementy tej definicji, które zo-
sta³y tu u¿yte absolutnie celowo i œwiadomie, tak
jak pan senator, jak rozumiem, podejrzewa. Re-
zygnacja z tego, co dzisiaj jest akcentowane w de-
finicji œrodka zastêpczego, czyli ze szkodliwoœci
albo wrêcz bycia trucizn¹, jest rezygnacj¹ celow¹.
Nie to, co w³aœnie wspomnia³em, ma w tej chwili
przes¹dzaæ o tym, czy coœ jest tym œrodkiem za-
stêpczym, czy nie, ale to – ujmê to trochê potocz-
nie – czy mo¿na danego œrodka zastêpczego u¿yæ
jak narkotyku, mimo ¿e nie jest narkotykiem
w rozumieniu tej samej ustawy. Jak pañstwo se-
natorowie wiedz¹, definicja narkotyku czy œrodka
odurzaj¹cego jest w ustawie konstruowana
z dwóch elementów. Po pierwsze, poprzez opisa-
nie tego, jak taka substancja oddzia³uje na orga-
nizm, a po drugie, poprzez wskazanie jej w za³¹cz-
niku do ustawy, okreœlaj¹cym poszczególne sub-
stancje, które musz¹ byæ w danym produkcie, aby
mo¿na go by³o uznaæ za substancjê narkotyczn¹.
Ta definicja, przy ca³ej swojej restrykcyjnoœci,
prowadzi jednoczeœnie do tego, o czym mówi³ pan
minister Fronczak, czyli do ograniczonej skutecz-

noœci œcigania za pos³ugiwanie siê czymœ, co nie
jest narkotykiem, bo pojawi³o siê jako nowa sub-
stancja chemiczna, której ustawodawca jeszcze
nie zd¹¿y³, mówi¹c potocznie, dopisaæ do tej listy,
choæby dlatego, ¿e badania, które identyfikuj¹ te
substancje, musz¹ jakiœ czas trwaæ.

Dlatego dziœ potrzebne jest dokonywanie kolej-
nych nowelizacji ustawy o przeciwdzia³aniu nar-
komanii – w czym tak¿e Wysoka Izba ma swój
udzia³ – po to, ¿eby do³o¿yæ do tego za³¹cznika, te-
go wykazu kolejne substancje. I tak ca³y czas
ustawodawca pod¹¿a za tym, co w sposób bardzo
precyzyjny zidentyfikuje siê na rynku, w ¿yciu
spo³ecznym, i potwierdzi badaniami. Z tego wzglê-
du w definicji, która jest zawarta w ustawie
uchwalonej przez Sejm, akcentuje siê mo¿liwoœæ
u¿ycia czegoœ tak jak narkotyku, chocia¿ to jesz-
cze nie jest narkotyk w œwietle przepisów ustawy.
A poniewa¿ dokonuje siê przesuniêcia akcentu
z precyzyjnego wskazania tego, co jest narkoty-
kiem, na cechy substancji, bo mo¿na jej u¿yæ tak
jak narkotyku, to zmienia siê re¿im, w którym œci-
gane jest wprowadzanie tej substancji do obrotu.

Teraz powiem o kwestii, która by³a tak¿e ele-
mentem wypowiedzi panów senatorów sprawo-
zdawców i pytañ do senatorów sprawozdawców,
bo w moim przekonaniu nast¹pi³o tu pewne po-
mieszanie dwóch porz¹dków, co mog³oby œwiad-
czyæ o tym, ¿e jeszcze nie do koñca zosta³o to wy-
jaœnione w czasie prac komisji. Nie mo¿na oczeki-
wañ konstytucyjnych, które s¹ zwi¹zane z kara-
niem w rozumieniu re¿imu karnego, kodeksu
karnego, przenosiæ w prosty i ³atwy sposób na ten
re¿im, w którym ta sekwencja przepisów zawarta
w nowelizacji jest zastosowana, bo mówimy o ka-
rze administracyjnej. Ja rozumiem dyskusjê, któ-
ra siê odbywa³a na posiedzeniu komisji i pewnie
bêdzie w jakimœ stopniu powtarzana jeszcze dzi-
siaj, dyskusjê na temat wymiaru tej kary admini-
stracyjnej, ale kara administracyjna ma inny cel.
Kara administracyjna ma mieæ cel represyjny, od-
straszaj¹cy. To jest podkreœlane nawet w orzecze-
niu Trybuna³u Konstytucyjnego przywo³ywanym
w opinii Biura Legislacyjnego, która by³a przez
pañstwa senatorów na posiedzeniu komisji anali-
zowana. Kara administracyjna ma mieæ funkcjê
represyjn¹… ma mieæ funkcjê prewencyjn¹, prze-
praszam, bo przed chwil¹ chyba siê przejêzyczy-
³em, ma mieæ przede wszystkim funkcjê prewen-
cyjn¹, a re¿im kodeksu karnego jest po to, ¿eby
kogoœ ukaraæ w sensie represji za to, co zrobi³
z naruszeniem prawa. To s¹ troszeczkê inne cele.
I dlatego ustawa w brzmieniu uchwalonym przez
Sejm mówi: zakazuje siê wprowadzania do obro-
tu; nie penalizuje posiadania, u¿ywania, tak jak
to jest w przypadku narkotyków, dlatego ¿e ma
inaczej konstruowan¹ definicjê.

W zwi¹zku z tym, podsumowuj¹c jak gdyby tê
odpowiedŸ, powiem, ¿e ta konstrukcja jest u¿yta
w pe³ni œwiadomie, po to, ¿eby spróbowaæ obecne
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rozwi¹zania pasywne, kiedy to postêpuje siê
w œlad za badaniami i odpowiada na to, co w ba-
daniach jest identyfikowane – lista, za³¹cznik do
ustawy, substancja wpisana, sankcje karne – za-
mieniæ na rozwi¹zanie aktywne: ustawodawca
tworzy definicjê ogólniejsz¹, zdecydowanie szer-
sz¹, ale zmienia te¿ re¿im, w którym œciga osoby
³ami¹ce zakaz wprowadzania do obrotu tego ty-
pu substancji, ¿eby nie poddawaæ ich re¿imowi
karnemu. Bo niezale¿nie od toczonych tutaj dys-
kusji nad wymiarem sankcji o charakterze pie-
niê¿nym, grzywny w rozumieniu kodeksu wykro-
czeñ czy kodeksu karnego i kary pieniê¿nej, zde-
cydowanie czym innym jest orzeczenie s¹du
o pope³nieniu wykroczenia czy o pope³nieniu
przestêpstwa, ma zupe³nie inne znaczenie dla
osoby skazanej, bo czyni j¹ skazan¹ w rozumie-
niu prawa, nie mo¿na niektórych zawodów wy-
konywaæ, a czym innym jest kara administracyj-
na pieniê¿na, nawet je¿eli jej rozpiêtoœæ jest po-
wa¿na, ma to zupe³nie inny skutek dla danej oso-
by. Nie mo¿na mówiæ, ¿e jest jakaœ dysproporcja,
¿e grzywna jest ograniczana, bo oczywiœcie jest
ograniczana, w przypadku posiadania narkoty-
ków do limitu stawek dziennych, a posiadanie
œrodka zastêpczego jest karane kar¹ administra-
cyjn¹ pieniê¿n¹. To jest przesadne… Przepra-
szam, z ca³ym szacunkiem, Panie Marsza³ku
i Wysoka Izbo, ale to jest przesadne uproszcze-
nie, dlatego ¿e grzywna w rozumieniu przepisów
karnych jest jednym z mo¿liwych œrodków, które
s¹ do zastosowania. Ale nawet gdyby to by³ tylko
œrodek o charakterze pieniê¿nym, to jeszcze raz
mówiê o tym, ¿e skazanie w rozumieniu przepi-
sów kodeksu karnego jest zupe³nie czym innym
dla osoby, która jest poddana takiemu oddzia³y-
waniu, ni¿ zap³acenie kary administracyjnej, je-
œli ona bêdzie na³o¿ona.

I jeszcze króciutko o tym, czy istnieje takie ry-
zyko, ¿e wy³¹czenia zawarte w tej ustawie spowo-
duj¹ wprowadzenie tak zwanych dopalaczy nieja-
ko pod p³aszczykiem ró¿nych innych substancji.
Oczywiœcie to pytanie by³o stawiane od samego
pocz¹tku, jeszcze w trakcie prac nad projektem
tej ustawy na etapie prac rz¹dowych. I s³u¿by,
które odpowiadaj¹ za poszczególne re¿imy wpro-
wadzania produktów farmaceutycznych, kosme-
tycznych, chemicznych mówi¹: nie, to jest nie-
mo¿liwe. Bo je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ wprowadziæ
na rynek jako farmaceutyk czy kosmetyk jakiœ
produkt, a po badaniu – bo tam s¹ przeprowadza-
ne szczegó³owe badania – oka¿e siê, ¿e nie s³u¿y
on czemuœ, czemu na przyk³ad farmaceutyki ma-
j¹ s³u¿yæ, a jednoczeœnie wywo³uje okreœlone
skutki, i nie s¹ to skutki uboczne, tylko tak na-
prawdê jedyne dzia³anie tego œrodka, to nie uda
siê zarejestrowaæ tego jako œrodka farmaceutycz-
nego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Ryzykujê jeszcze jedno pytanie, pana senatora

Rulewskiego, i odpowiedŸ pana ministra. Potem,
tak to czujê, bêdziemy musieli koñczyæ. Wtedy
pan senator Gogacz bêdzie mia³ zaszczyt rozpo-
cz¹æ zadawanie pytania o 15.00.

Proszê, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze Zdrowia, chcia³bym wierzyæ, ¿e

to, co pan mówi³, jest wiarygodne, ale nie potwier-
dzam tego, poniewa¿ pojawi³ siê piêciorynek œrod-
ków, powiedzia³bym, odurzaj¹cych i dopingu-
j¹cych, miêdzy innymi napoje energizuj¹ce. Prze-
sz³o rok temu osobiœcie z³o¿y³em w Ministerstwie
Zdrowia wizytê i inicjatywê ustawodawcz¹, uz-
brojon¹ w opiniê instytutu ¿ywienia, nadto w opi-
nie, a w³aœciwie decyzje wielu pañstw, które pod-
jê³y walkê z tymi œrodkami kofeinowymi. Panie
Ministrze, do dzisiaj ¿adnej odpowiedzi, milcze-
nie. Ja wiem, kiedy pan zareaguje i ministerstwo –
jak wam siê sto piêædziesi¹t przypadków pojawi.
To jest jedna sprawa.

I druga kwestia, do pana ministra Berka. Prze-
kona³ mnie pan do tego, ¿e czym innym jest œro-
dek s¹dowy, a czym innym œrodek administracyj-
ny. Ale czy pan wierzy w skutecznoœæ kary finan-
sowej 1 miliona z³? Przecie¿, Panie Ministrze, ka¿-
dy, kto na pograniczu prawa handluje œrodkami,
nie zostawia s³u¿bom kontrolnym 1 miliona z³, ¿e-
by mog³y to po¿reæ. Przecie¿ to s¹ biedni ludzie,
Panie Ministrze, kiedy pan ich bada, a na zaple-
czu maj¹ maj¹tki. Zatem, czy wierzy pan w skute-
cznoœæ tego?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi

o dopalacze, o ten problem, nad którym dyskutu-
jemy i który ma rozwi¹zaæ ustawa, to ja wierzê, ¿e
to przyniesie skutki, bo, jak stara³em siê zapre-
zentowaæ, z twardych danych wynika, ¿e pierwsze
efekty s¹ widoczne.

Jeœli zaœ chodzi o kwestiê œrodków, które s¹ po-
wszechnie dystrybuowane jako napoje energety-
zuj¹ce czy jakieœ inne produkty zawieraj¹ce kofei-
nê, to jest Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, jest
ustawa o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i te produkty
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podlegaj¹ ca³ej, ¿e tak powiem, procedurze fun-
kcjonowania, czyli rejestracji na rynku poprzez
zg³oszenie ich sk³adu, i wiadomo, co tam jest. Je-
¿eli Pañstwowa Inspekcja Sanitarna stwierdzi, ¿e
dany produkt faktycznie stanowi zagro¿enie dla
¿ycia, to jest w stanie ten produkt z rynku zdj¹æ.
Jest z nami tutaj równie¿ g³ówny inspektor sani-
tarny, mo¿e to uszczegó³owiæ, je¿eli pan marsza-
³ek siê zgodzi, to równie¿ mo¿e dopowiedzieæ coœ
na ten temat. Nie wydaje mi siê jednak, ¿ebyœmy
mogli porównywaæ napój energetyzuj¹cy z czymœ,
co siê nazywa produktem kolekcjonerskim,
w którym jest pot³uczone szk³o, odchody szczura
i nie wiadomo, jakie jeszcze substancje. Tak to
wygl¹da.

(Senator Jan Rulewski: Panie Ministrze, ¿eby
uproœciæ, prosi³bym o odpowiedŸ na piœmie na
moje pytanie. Z tym ¿e w Irlandii wyjêto nerkê
osobie, która stosowa³a te œrodki energizuj¹ce…
Tak wiêc prosi³bym…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
…o odpowiedŸ na piœmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Dobrze.)
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
W takim razie pana prezesa proszê o krótk¹ od-

powiedŸ na pytanie, czy wierzy pan w skutecznoœæ
grzywien.

Panie Prezesie, proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze, na pytanie o to, czy wierzê w skuteczne stoso-
wanie tych przepisów, odpowiem w ten sposób:
moj¹ wiarê wzmacnia to, ¿e uda³o siê przekonaæ
Wysokie Komisje, które przedstawia³y sprawo-
zdanie do tej ustawy, ¿eby nie wykreœlaæ czêœci
przepisu mówi¹cej o re¿imie natychmiastowej
wykonalnoœci tej kary. Gdyby by³o tak, ¿e ona jest
nak³adana w zwyk³ym trybie, to rzeczywiœcie du-
¿o siê mo¿e zdarzyæ miêdzy momentem na³o¿enia
a egzekucj¹. Ale poniewa¿ komisje przyjê³y argu-
mentacjê, ¿e kara ma byæ natychmiast wykonal-
na, to myœlê, i¿ to znacznie uprawdopodabnia…
wzmacnia wiarê w to, ¿e kary bêd¹ skutecznie eg-
zekwowane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz poproszê pani¹ senator o odczytanie ko-

munikatów.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Pierwszy komunikat. Wspólne posiedzenie Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Go-
spodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia opi-
nii w sprawie niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczo-
œci projektu dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu
obywateli pañstw trzecich w celu podjêcia pracy
sezonowej, KOM (2010) 379, odbêdzie siê w dniu
20 paŸdziernika 2010 r. o godzinie 14.30 w sali
nr 217 w gmachu Senatu RP.

Drugi komunikat. Zebranie konstytuuj¹ce pol-
sko-irañsk¹ grupê parlamentarn¹ odbêdzie siê
dzisiaj o godzinie 16.00 w sali nr 179. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e o godzinie 15.00, kiedy roz-

poczniemy obrady Senatu, jako pierwsi pytania
zadaj¹ senatorowie: Gogacz, Cichoñ, Knosala,
Karczewski i Skorupa. To jest pierwsza pi¹tka,
która jest zapisana do zadawania pytañ.

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 41
do godziny 15 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, po przerwie powracamy do

rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
zosta³y przedstawione sprawozdania komisji oraz
stanowisko rz¹du.

S¹ jeszcze cztery osoby, które zg³osi³y siê do za-
dawania rz¹dowi pytañ. Jest to pan Knosala, ale
pana senatora…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Panie Marsza³ku,
ja mia³em byæ pierwszy.)

Ach, przepraszam bardzo. Proszê bardzo, pro-
szê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Mam pytanie do pana ministra w zwi¹zku…
Jest pan minister, prawda?
(G³os z sali: Jest minister.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jest,

jest.)
Panie Ministrze, dyskutujemy o produkcie ta-

kim jak œrodek zastêpczy czy œrodek odurzaj¹cy,
który zosta³ ju¿ jakoœ przetestowany. To nie jest
produkt, który by³ uprzednio przebadany i dopu-
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szczony do konsumpcji, ale zosta³, mo¿na powie-
dzieæ, przetestowany w sensie negatywnym przez
odbiorców. Ten œrodek zaistnia³, spe³ni³ pewne
kryterium i zosta³ uznany przez tych, którzy po-
szukuj¹ czegoœ, co siê nazywa w m³odzie¿owym
slangu odlotem, za produkt, dziêki któremu mo¿-
na osi¹gn¹æ oczekiwany efekt. Je¿eli bêdziemy
rozpatrywaæ przedmiotow¹ nowelizacjê przez
pryzmat czy to ustawy o przeciwdzia³aniu narko-
manii, mówi¹c o karach pieniê¿nych, czy ustawy
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, mówi¹c
o wstrzymaniu produkcji, to mamy sytuacjê na-
stêpuj¹c¹. Sprzedawanie produktu przetestowa-
nego przez odbiorców, czyli sprawdzonego, jest
obwarowane kar¹ pieniê¿n¹. Ten produkt podda-
wany jest badaniu s³u¿¹cemu ocenie jego bezpie-
czeñstwa; to badanie ma trwaæ do osiemnastu
miesiêcy. Czyli w tej konstrukcji ustawowej za-
wiera siê hipoteza, ¿e mo¿e dojœæ do sytuacji,
w której produkt przetestowany przez odbiorców,
sprawdzony i daj¹cy, w cudzys³owie, dobry efekt,
mo¿e byæ oceniony przez ekspertów jako nieszko-
dz¹cy zdrowiu, czyli, jak to jest nazywane, bezpie-
czny.

Proszê mi powiedzieæ: jak bêdzie wygl¹da³a sy-
tuacja z punktu widzenia spo³ecznego, je¿eli ba-
dania wyka¿¹, ¿e ten produkt nie stwarza – czy-
tam tu sformu³owania z ustawy – zagro¿enia dla
zdrowia lub ¿ycia ludzi? Czy to nie bêdzie groŸne?
Bardzo mnie ciekawi, czy pañstwo jesteœcie przy-
gotowani na to, ¿eby te badania by³y bardzo do-
k³adne. I czy jest mo¿liwe, ¿eby te badania jakoœ
sprawdziæ? Co bêdzie, gdy produkt, który ma ta-
kie wziêcie, zostanie dopuszczony do sprzeda¿y?
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Mo¿e poproszê

tutaj, na mównicê.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Odpowiem na pytanie pana sena-

tora dotycz¹ce konstrukcji samego przepisu
i mo¿liwoœci jego zastosowania. A jeœli pan mar-
sza³ek uzna za stosowne i s³uszne, to pan mini-
ster Biliñski, g³ówny inspektor sanitarny – jest te¿
pan minister Fronczak – w imieniu pani minister
zdrowia mo¿e opowiedzieæ, jak wygl¹daj¹ te bada-
nia od strony praktycznej i jak nale¿y oceniaæ

prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia,
o którym pan senator mówi³ w swoim pytaniu.
Kiedy zadawaliœmy to pytanie w trakcie prac, uzy-
skiwaliœmy od s³u¿b odpowiedzialnych za te ba-
dania informacjê, ¿e je¿eli produkt dzia³a tak, jak
pan senator w ten potoczny sposób to opisa³, to
jest w³aœciwie niemo¿liwe, ¿eby nie znaleŸæ w nim
pewnych substancji. Skoro tak dzia³a, to musi za-
wieraæ substancjê, która wywo³uje dany efekt
w organizmie. Informacje te pochodz¹ od s³u¿b,
które do tej pory, i teraz, i wczeœniej, prowadzi³y te
badania, a efektem tych badañ by³y nowelizacje
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Wyniki
potwierdza³y, ¿e ka¿dorazowe badanie pozwala zi-
dentyfikowaæ substancjê wywo³uj¹c¹ tak¹ reak-
cjê organizmu, której poszukuj¹ mniej czy bar-
dziej uœwiadomieni co do skutków u¿ytkownicy.
Wiem te¿, ¿e pan minister zdrowia ma najnowsze
informacje o badaniu tych œrodków, które by³y
ostatnio zatrzymywane, o ich sk³adzie, wiêc jeœli
takie bêdzie ¿yczenie Wysokiej Izby, to bêdzie
móg³ jeszcze uzupe³niæ te dane.

Z kolei z konstrukcj¹ ustawy czy z konsekwen-
cjami konstrukcji ustawy, która jest tutaj zapro-
ponowana, jest tak. Jeœli ta substancja siê odnaj-
dzie i da siê j¹ zidentyfikowaæ w sensie okreœlenia
sk³adu chemicznego, to bêdzie ona dopisywana
do listy tych œrodków, tych narkotyków, które s¹
wymienione w za³¹czniku do ustawy. Tego w tej
ustawie nie ma, bo jest to kwestia faktycznego
dzia³ania, a nie jakichœ regulacji prawnych. Je¿eli
badania œrodków zatrzymanych jako tak zwane
œrodki zastêpcze wyka¿¹, jaka substancja wywo-
³uje dan¹ reakcjê organizmu, to za ka¿dym razem
bêdzie musia³a byæ przygotowywana kolejna no-
welizacja ustawy; taka jest deklaracja ministra
zdrowia i rz¹du. Chodzi o mechanizm reagowa-
nia, o to, ¿eby tak¹ substancjê przenieœæ z grupy
œrodków zastêpczych do grupy œrodków o charak-
terze narkotycznym.

Teraz w¹tpliwoœæ pana senatora dotycz¹ca ist-
niej¹cych przepisów i tej teoretycznej mo¿liwoœci.
Osoby odpowiadaj¹ce za prowadzenie tych badañ
mówi¹, ¿e w praktyce tego typu sytuacja siê nie
zdarzy. Gdyby siê jednak zdarzy³a – odpowiadam
tu jako prawnik – to, po pierwsze, oczywiœcie jest
uprawnienie do ¿¹dania zwrotu kary, je¿eli zosta-
³a na³o¿ona, po drugie, nastêpuje zwrot ca³ego za-
trzymanego, w sensie zakazu obrotu czy wprowa-
dzania do obrotu, towaru, po trzecie, pañstwo po-
nosi wszystkie konsekwencje za podjêcie dzia³añ,
których nielegalnoœæ siê nie potwierdzi³a. Gdyby
taka sytuacja…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Skutki spo³eczne
s¹ tutaj najwa¿niejsze.)

Pan senator, jak rozumiem, pyta o skutki spo-
³eczne. Ale czy chodzi o skutki spo³eczne zwi¹zane
z zastosowaniem rozwi¹zañ prawnych nieadek-
watnych do sytuacji, która by³a przedmiotem za-
gro¿enia?
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e gdyby produkt, który
zosta³ przetestowany przez odbiorców, a poza tym
daj¹cy oczekiwany przez nich efekt, okaza³ siê po
badaniach niegroŸny dla zdrowia i ¿ycia, a potem
wróci³ na rynek, to w tym momencie oœmieszymy
instytucjê pañstwowego inspektora sanitarnego
i ustawodawcê.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Rozumiem.
Panie Marsza³ku, to jest pytanie do osób, które

odpowiadaj¹ za te badania. Jeœli pan marsza³ek
pozwoli, to poprosimy pana ministra zdrowia, ¿e-
by zechcia³ wypowiedzieæ siê w tej kwestii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Myœlê, ¿e

odpowiedzi¹ na pewne w¹tpliwoœci i pytania pañ-
stwa bêdzie informacja, któr¹ zaraz przeka¿ê. Mi-
nister zdrowia wyst¹pi³ dzisiaj do prokuratora ge-
neralnego z proœb¹ o wdro¿enie postêpowania,
które ma wyjaœniæ, czy nie zosta³o pope³nione
przestêpstwo. Otó¿ w stu trzydziestu przebada-
nych do tej pory próbkach znaleziono substancje,
które tak naprawdê s¹ lekami, oraz substancje,
które s¹ analogami substancji umieszczonych
w za³¹cznikach ustawy o przeciwdzia³aniu narko-
manii. Ustawa ta by³a znowelizowana przez pañ-
stwa i w tym, i w ubieg³ym roku, a ju¿ pojawi³y siê
pochodne tych substancji wykazuj¹ce dzia³anie
psychoaktywne b¹dŸ odurzaj¹ce. By³y to równie¿
preparaty, które zawiera³y na przyk³ad œrodki znie-
czulaj¹ce b³onê œluzow¹ przewodu pokarmowego,
tak ¿e mo¿na je uznaæ za sfa³szowane leki, mo¿na
przyj¹æ tak¹ koncepcjê. Ale po zbadaniu czêœci
tych próbek mo¿na stwierdziæ, ¿e zosta³o pope³nio-
ne przestêpstwo nie tylko dlatego, ¿e wprowadzono
na rynek sfa³szowane preparaty lecznicze, ale
wprowadzono równie¿ substancje psychoaktywne
i odurzaj¹ce. Ponadto wykryto jeszcze inne sub-
stancje, które zadziwiaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ w do-
palaczach. Gdy tak podchodzi siê do sprawy, oka-
zuje siê, ¿e nie tylko badania ujawni³y – ju¿ teraz
mo¿na tak powiedzieæ – podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa, badania w instytutach, bo w sumie
piêæ instytutów, posiadaj¹cych odpowiednie op-
rzyrz¹dowanie, zadeklarowa³o gotowoœæ do

wspó³pracy w tym zakresie i gotowoœæ do badania
próbek. Chcê powiedzieæ, ¿e podczas tych pier-
wszych kontroli, o których mówi³em jeszcze w pier-
wszej czêœci posiedzenia, przeprowadzanych przez
Inspekcjê Handlow¹, GIS i Ministerstwo Finansów
g³ównie na zakoñczenie roku szkolnego, przed jego
rozpoczêciem – kiedy zmasowana grupa m³odzie¿y
pojawia³a siê w polu dzia³ania sklepu z dopalacza-
mi i dowiadywa³a siê, ¿e jest zamkniêty – te dzia³a-
nia by³y mo¿e ma³o skuteczne, ale równie¿ wów-
czas podczas niektórych kontroli stwierdzano œla-
dy obecnoœci narkotyków. Tak¿e teraz, podczas za-
mykania ponad tysi¹ca stu trzydziestu sklepów,
w czêœci przypadków œlad narkotyków tak¿e zosta³
zauwa¿ony. Tak naprawdê w tym momencie uru-
chamiane jest postêpowanie karne, poniewa¿ zgo-
dnie z ustaw¹ o przeciwdzia³aniu narkomanii to
jest przestêpstwo.

Myœlê, ¿e kolejne informacje bêd¹ do nas docie-
raæ. Trwa pe³na identyfikacja œrodków i substancji,
które s¹ zawarte w dopalaczach, i przyjdzie czas,
kiedy bêdziemy mogli zapoznaæ opiniê publiczn¹
z informacj¹ o tym, co tak naprawdê zawieraj¹ do-
palacze. Pierwsze informacje wskazuj¹ na to, ¿e
mog¹ to byæ sfa³szowane produkty lecznicze, po-
chodne substancji zakazanych. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dlaczego nie podjêto próby

wprowadzenia zapisów prawnych o ca³kowitym
zakazie produkcji, dystrybucji i posiadania
substancji chemicznych bêd¹cych analogami
lub substytutami substancji ju¿ zakazanych al-
bo takich, których dystrybucja jest œciœle kon-
trolowana?

I drugie pytanie. Czy Ministerstwo Zdrowia,
w tym równie¿ pan, nie zetknê³o siê ju¿ wczeœniej
z problemem dopalaczy i ujemnych skutków ich
dzia³ania? Pytam w zwi¹zku z wypowiedzi¹ pre-
miera, który stwierdzi³: jak bêdzie trzeba, bêdzie-
my dzia³aæ na granicy prawa. Czy tutaj nale¿y
oczekiwaæ na dzia³anie na granicy prawa, skoro
na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych taka usta-
wa powsta³a ju¿ w 1986 r., a w innych krajach na
œwiecie te problemy s¹ znane od bardzo dawna?
Nie s¹dzê, ¿eby ministerstwo by³o tak niekompe-
tentne, ¿e nie spotka³o siê w kraju ze sprawami
zatruæ i ró¿nych powik³añ zwi¹zanych ze spo¿y-
waniem tych substytutów czy analogów. Dlacze-
go wybuch³o to tak nagle w ostatnim miesi¹cu?
Czy rzeczywiœcie rz¹d i ministerstwa o tych spra-
wach wczeœniej nie wiedzieli? Dziêkujê.

63. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii

oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (cd.) 23



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zacznê od

koñca. Rz¹d oczywiœcie wiedzia³, wiedzia³o Mini-
sterstwo Zdrowia, ¿e problem dopalaczy siê pojawi³,
st¹d nasze wczeœniejsze nowelizacje. Chcê pod-
kreœliæ, ¿e tak naprawdê Rada Europy zaleci³a
w ci¹gu dwóch lat umieszczenie na liœcie substancji
kontrolowanych tylko dwóch substancji, czyli na
szczeblu europejskim, za poœrednictwem s³u¿b,
które tam dzia³aj¹, stwierdzono, ¿e dwie substancje
wykazuj¹, krótko mówi¹c, dzia³anie narkotyczne.
Zdecydowano, aby we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej te substancje zosta³y umieszczone na li-
œcie œrodków kontrolowanych. Podczas pierwszej
nowelizacji w roku ubieg³ym, identyfikuj¹c pro-
blem, umieœciliœmy na liœcie dodatkowo siedemna-
œcie substancji. To by³ taki moment prze³omowy.
Spotyka³o siê to czêsto z zarzutami, ¿e idziemy za
daleko, bo mieliœmy zakazaæ tylko jednej substan-
cji, a nagle z jednej robi siê osiemnaœcie. W tym ro-
ku, gdy by³a druga nowelizacja, te¿ mieliœmy tylko
jedn¹ substancjê zalecon¹ przez Radê, a w miêdzy-
czasie zidentyfikowaliœmy kolejnych dziewiêæ – to
jest efekt prac s³u¿b, podleg³ych Ministerstwu
Zdrowia i nie tylko, które zajmowa³y próbki. Poprze-
dnio mówi³em, ¿e w roku ubieg³ym GIS przeprowa-
dzi³ trzysta kilkadziesi¹t kontroli, podczas których
zajmowano substancje, stwierdzano, ¿e zawieraj¹
one œrodki pochodne substancji narkotycznych,
i w zwi¹zku z tym prowadziliœmy dzia³ania prawne.
Jednak wiemy, ¿e nie zawsze w pierwszym momen-
cie daje siê ³atwo inkorporowaæ jakieœ szczególne
zapisy prawa do danego porz¹dku prawnego. Pew-
ne podnoszone tu analogie miêdzy systemami pra-
wnymi Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii
i naszym systemem nie do koñca znajduj¹ uzasa-
dnienie. W Wielkiej Brytanii jest to prawo preceden-
sowe, zupe³nie inaczej skonstruowane, natomiast
w naszym porz¹dku prawnym mo¿liwoœæ dzia³añ
by³a tylko taka.

Odpowiadaj¹c wczeœniej, wspomnia³em o tym,
¿e prace nad znalezieniem rozwi¹zania bardziej ra-
dykalnego prowadziliœmy w resorcie ju¿ od pewne-
go czasu. Pamiêtam nawet, ¿e przy okazji poprzed-
niej nowelizacji na posiedzeniu Komisji Zdrowia,
zarówno w Senacie, jak i w Sejmie, na pytania nie-
których pos³ów i senatorów odpowiada³em, ¿e ta-
kie prace siê tocz¹. Niestety robocze uzgodnienia
miêdzyresortowe trwa³y d³ugo, dlatego ¿e to s¹ za-
pisy szczególne, specyficzne, które wymaga³y do-
k³adnego przyjrzenia siê oprzyrz¹dowaniu praw-

nemu. Przyszed³ moment, kiedy byliœmy w stanie
zaprezentowaæ projekt ustawy, który uzyska³ ak-
ceptacjê Sejmu. Akurat zbieg³o siê to… Ta noweli-
zacja by³a zapowiadana ju¿ od kilku miesiêcy, to
nie by³o tak, ¿e w ogóle nie rozmawialiœmy na ten
temat. Mówiliœmy, ¿e przygotowujemy prawo
o wiele bardziej restrykcyjne, które da ministrowi
zdrowia mo¿liwoœæ zdejmowania z rynku substan-
cji, przekazywania ich do badañ, a potem wpisy-
wania do za³¹cznika ustawy. Proces legislacyjny
zbieg³ siê akurat z rozwojem tego problemu, który
by³ w ostatnim czasie dynamiczny. Myœlê, ¿e to jest
odpowiedŸ na to drugie pytanie.

Jeœli chodzi zaœ o analogi i ró¿ne substytuty,
o których pan senator by³ uprzejmy powiedzieæ, to
myœleliœmy, ¿eby napisaæ w definicji œrodka za-
stêpczego: substancje pochodzenia naturalnego
lub syntetycznego i ich analogi. Jednak odpowie-
dzieliœmy sobie, ¿e zbyt mocno brniemy w uszcze-
gó³owianie. Czym s¹ analogi? S¹ jak¹œ substancj¹,
czy to pochodzenia naturalnego, czy syntetyczn¹,
ale równie¿ s¹ substancj¹. Tak ¿e, po pierwsze, po-
jêcie analogu mieœci siê w definicji: substancja po-
chodzenia naturalnego lub syntetycznego. A po
drugie, nie wszystkie analogi mog¹ wykazywaæ
dzia³ania odurzaj¹ce i psychoaktywne. Wystarczy
zmiana cz¹steczki przestrzennej, pojawienie siê
nowego izomera i oka¿e siê, ¿e analog jest œwiet-
nym barwnikiem czy innym œwietnym œrodkiem
chemicznym, na przyk³ad do ulepszania tytoniu.
I co? I wtedy producenci tytoniu bêd¹ chcieli go za-
stosowaæ, a my powiemy: nie. Wprowadzenie go na
listê by³oby nadmiernie restrykcyjne, importerzy
tej substancji musieliby zg³aszaæ do g³ównego in-
spektora farmaceutycznego, ¿e zamierzaj¹ zaim-
portowaæ dan¹ iloœæ i przeznaczaj¹ j¹ na okreœlon¹
produkcjê. To jest niepotrzebne. Nie chcieliœmy
stworzyæ prawa, które ograniczy, ¿e tak to okreœlê,
zdrow¹ wolnoœæ gospodarcz¹. To prawo ogranicza
tylko tych, którzy wykorzystuj¹ osi¹gniêcie Unii
Europejskiej, jakim jest wolny przep³yw towarów,
i na tej bazie próbuj¹ zbudowaæ legalny handel
substancjami toksycznymi, niedopuszczalnymi
do szerokiego u¿ytku i zagra¿aj¹cymi dobru spo³e-
czeñstwa, zdrowiu publicznemu oraz zdrowiu i ¿y-
ciu obywateli. Takie by³y przes³anki naszych dzia-
³añ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Mo¿e uzupe³niê, bo jeszcze pan nie odpowie-

dzia³ na pytanie o etap produkcji, dystrybucjê
i posiadanie tych substytutów, tych analogów.
Czemu takie zapisy nie znalaz³y siê w tej ustawie?
Dlaczego dotyczy to tylko etapu sprzeda¿y?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Wprowadzanie… Przepraszam, Panie Mar-
sza³ku…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo.)

Wysoki Senacie! Wprowadzenie do obrotu to
jest ten element, który jest najistotniejszy, dlate-
go ¿e gdy taka substancja pojawia siê w obrocie,
wtedy mo¿e byæ udostêpniona ma³oletniemu,
osobie doros³ej, ka¿demu, kto poszukuje tej sub-
stancji. W zwi¹zku z tym, jeœli chodzi o… Momen-
cik, bo tutaj…

(Senator Tadeusz Skorupa: To mamy rozumieæ,
¿e jest przyzwolenie rz¹du na produkcjê i dystry-
bucjê?)

Nie, wytwarzanie te¿ jest zawarte w art. 4
pkt 35: wytwarzanie to s¹ czynnoœci, za pomoc¹
których mog¹ byæ otrzymywane œrodki odurza-
j¹ce i substancje psychotropowe, prekursory albo
œrodki zastêpcze. One siê pojawiaj¹… Termin
„œrodki zastêpcze”, jego definicja zostaje wprowa-
dzona. Rz¹d nie chce wprowadziæ niczego takiego,
co by by³o zagro¿eniem. Wrêcz przeciwnie, próbu-
je to zagro¿enie z przestrzeni publicznej usun¹æ.
My mówimy o oczyszczaniu, ekstrakcji surow-
ców, pó³produktów, otrzymywaniu soli tych œrod-
ków lub substancji. Tak ¿e jest tutaj wprowadze-
nie do obrotu, wytwarzanie tych produktów, gro-
madzenie i analiza informacji dotycz¹cych nowo
pojawiaj¹cych siê produktów.

(Senator Tadeusz Skorupa: A posiadanie?
Gdzie jest posiadanie?)

Posiadanie jest, jak myœlê… Wiêcej mo¿e po-
wiedzieæ na ten temat prezes Rz¹dowego Cen-
trum Legislacji, dlatego ¿e to równie¿ jest ele-
ment, który… Sekundkê… To znaczy, to s¹…

(Senator Tadeusz Skorupa: To czemu tu jest
produkcja, a nie wytwarzanie? Wytwarzanie jest
w ma³ych iloœciach, a produkcja…)

Od momentu wprowadzenia na listê tego œrodka
nikt nie mo¿e go posiadaæ. Tak to wygl¹da. Ale pro-
si³bym o uzupe³nienie prezesa RCL, je¿eli pan
marsza³ek wyrazi zgodê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Ja mam pytanie do prezesa Rz¹dowego Cen-

trum Legislacji, pana ministra Berka. Panie Mini-
strze, jedno pytanie.

Czy wierzy pan, ¿e uda siê sformu³owaæ przepi-
sy tak, ¿e w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci bê-

dziemy mogli nie tylko skatalogowaæ te substan-
cje, ale i okreœliæ sprawê penalizowania, jeœli cho-
dzi o wytwarzanie i dystrybucjê, a tak¿e posiada-
nie, o czym mówi³ senator Skorupa, tych sub-
stancji?

I drugie pytanie. Czy podejmowaliœcie próby
przeprowadzenia analiz porównawczych? Jak to
wygl¹da w innych pañstwach? Ja ju¿ dzisiaj pyta-
³em o trzy pañstwa wymienione w stanowisku mi-
nistra spraw wewnêtrznych i administracji, prze-
s³anym Komisji Ustawodawczej do innej ustawy,
do innego projektu ustawy: Wielk¹ Brytaniê, Irlan-
diê i Francjê. Senator Cichoñ odpowiedzia³ mi, ¿e-
bym nie by³ specjalnie dociekliwy, poniewa¿
w Wielkiej Brytanii jest inny system prawny. Ja to
wiem, wiem, ¿e tam nie ma konstytucji pisanej,
tam jest system common law, zw³aszcza gdy idzie
o prawo publiczne. Jednak mimo przynale¿noœci
do tego samego systemu prawnego Unii Europej-
skiej, co my, mimo wi¹¿¹cych zakazów i nakazów,
mimo i¿ jesteœmy stronami tej samej konwencji,
na któr¹ siê powo³uj¹ przeciwnicy regulacji teraz
dyskutowanej, to jest konwencji o ochronie praw
cz³owieka, konwencji Rady Europy, tam w sposób
drastyczny, nie budz¹cy w¹tpliwoœci, stanowczy
wprowadza siê zakazy, zawieszenia wolnoœci go-
spodarczej na pó³ roku, penalizuje siê handel tymi
dopalaczami i wprowadza za to drakoñskie kary.
St¹d to moje pytanie, czy by³y prowadzone jakieœ
badania porównawcze, czy te¿ te badania dopiero
s¹ przed nami, ze wzglêdu na potrzebê chwili.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Taka analiza rozwi¹zañ prawnych, które s¹ dziœ do-
stêpne, by³a wykonywana przez ministra sprawied-
liwoœci, w szczególnoœci na potrzeby prac nad tym
projektem. Dzisiaj na posiedzeniu komisji senac-
kiej by³y analizowane prawdopodobnie te same
przyk³ady.Jawtej chwili niepodj¹³bymsiêszczegó-
³owego opisywania ka¿dego z tych rozwi¹zañ, ale
powiem, ¿epracuj¹cnad tymprojektem,nie znaleŸ-
liœmy rozwi¹zania, które moglibyœmy w prosty spo-
sób przej¹æ przy naszych uwarunkowaniach, nie
tylko konstytucyjnych, ale te¿ – i myœlê, ¿e pan se-
nator doskonale to rozumie – naszym rozumieniu,
interpretowaniu konstytucji. Przecie¿ wielokrotnie
prowadzona by³a dyskusja dotycz¹ca tego, czy re-
strykcyjne rozumienie niemo¿noœci listowania nar-
kotyków w innym akcie ni¿ akt ustawowy nie jest
zamykaniem sobie pewnej œcie¿ki. No, tylko ¿e poza
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zamkniêtym katalogiem Ÿróde³ prawa na poziomie
przepisów konstytucji jest te¿ doœæ jednoznaczne
orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego co do
materii ustawowej, co do relacji aktu wykonawcze-
go do ustawy. Dziœ wydaje siê, ¿e to, co zosta³o za-
projektowane, przed³o¿one w tekœcie ustawy
uchwalonej przez Sejm, jest prób¹ prawnej odpo-
wiedzi.

Pan minister Fronczak w swojej wstêpnej wy-
powiedzi mówi³ o w¹tpliwoœciach, które od po-
cz¹tku towarzysz¹ analizie tych rozwi¹zañ. Ja
chcia³bym jeszcze raz powiedzieæ tak: proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e definicja œrodka zastêp-
czego jest definicj¹ szerok¹, niekazuistyczn¹.
Ona jest inaczej budowana, a poniewa¿ jest ina-
czej budowana, to po bardzo d³ugiej dyskusji, tak-
¿e na posiedzeniu Rady Ministrów, która rozpa-
trywa³a ten projekt, rz¹d podj¹³ decyzjê o pewnym
zawê¿eniu œrodków stosowanych wobec osób,
które naruszaj¹ zakaz wprowadzenia do obrotu.
Bo tym pierwszym mechanizmem – i to jest odpo-
wiedŸ na na pytanie pana senatora – który jest
wprowadzany przez ustawê, jest zakaz obrotu,
a naruszanie zakazu obrotu pozwala uruchamiaæ
narzêdzia administracyjne i te, które przys³uguj¹
inspekcji sanitarnej. Skoro wiêc na jednej szali
k³adliœmy definicjê, której siê zarzuca niedoo-
kreœlonoœæ, to nie mogliœmy na drugiej szali, szali
sankcji, a sankcja wystêpowaæ musia³a, bo wpro-
wadzenie zakazu bez sankcji by³oby tworzeniem
prawa absolutnie pustego w tego typu przypadku,
nast¹pi³oby tu takie oœmieszanie siê pañstwa…
A wiêc ta sankcja musi byæ, ale skoro mamy œwia-
domoœæ zarzutów, które mog¹ byæ formu³owane
wzglêdem tej definicji, to trzeba wywa¿yæ, jakie te
sankcje maj¹ byæ. I st¹d ten katalog rozwi¹zañ,
który pan minister przedstawia³ w swoich wypo-
wiedziach. To jest wprowadzone w pe³ni œwiado-
mie. Inny jest katalog sankcji wtedy, kiedy mamy
do czynienia z literalnie wykazywanymi w ustawie
substancjami traktowanymi jako narkotyki –
i nikt nie mo¿e powiedzieæ: nie wiedzia³em, ¿e to
jest, no bo ustawa penalizuje tak¿e posiadanie –
a inny jest katalog rozwi¹zañ prawnych wtedy,
kiedy nastêpuje z³amanie zakazu wprowadzania
do obrotu.

Proszê zwróciæ uwagê na to – w tej ustawie ca³y
czas to pobrzmiewa, taka mo¿liwoœæ zosta³a tu
przecie¿ wprowadzona celowo – ¿e gdyby zaistnia-
³a ta hipotetyczna sytuacja, o któr¹ pyta³ pan se-
nator, czyli pope³nienie b³êdu dotycz¹cego kwali-
fikacji, to znaczy, okaza³oby siê, ¿e ta substancja
to jednak nie jest dopalacz, to pañstwo wycofuje
siê wzglêdem tego obywatela… Oczywiœcie ten
obywatel czy przedsiêbiorca zosta³ w jakiœ sposób
pokrzywdzony… Ale chcê powiedzieæ, ¿e zastana-
wialiœmy, do jakiego typu substancji, produktów
mog³yby byæ u¿yte te narzêdzia, innymi s³owy, co

siê mieœci w definicji œrodka zastêpczego, a nie
jest tym, co do czego ta definicja by³a tworzona,
czyli nie jest dopalaczem. Wykonywaliœmy te pra-
ce wielokrotnie, ostatni raz na posiedzeniu Wyso-
kiej Komisji – to jest taka prowokacja intelektual-
na. Na koñcu zawsze nam wychodzi³o, ¿e tak na-
prawdê nie ma ryzyka, bo nie ma takich substan-
cji. Te substancje niebezpieczne zawsze s¹
zwi¹zane z któr¹œ z tych odrêbnych œcie¿ek usta-
wowych, s¹ ujmowane w ich ramach. Chyba ¿e
ktoœ chce obejœæ prawo, czyli wprowadziæ coœ,
czego nie nazywa… Pan minister powiedzia³, ¿e
w substancjach znaleziono farmaceutyki, œlady
innych substancji, które powinny byæ wprowa-
dzane wed³ug procedur okreœlonych tymi odrêb-
nymi ustawami. Poniewa¿ próbuje siê to inaczej
nazywaæ czy nie da siê tego nazwaæ, bo to nie jest
¿adna z substancji, która jest prawnie opisana, to
tworzymy definicjê odwo³uj¹c¹ siê do cech od-
dzia³ywania na organizm. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Marsza³ku,

dziêkujê, uzyska³em odpowiedŸ od pana ministra.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego, ¿e nie ma wiêcej pytañ, przystêpu-

jemy do dyskusji.
Otwieram dyskusjê.
Jakopierwszyg³os zabierzepansenatorRyszka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu narko-

manii oraz zmiana ustawy o Pañstwowej Inspek-
cji Sanitarnej z pewnoœci¹ by³a oczekiwana, kiedy
powsta³ problem tak zwanych dopalaczy, czyli
owych chemicznych substancji o dzia³aniu psy-
choaktywnym, odurzaj¹cym, narkotycznym.
Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e powa¿nie wziêliœmy siê
za ten problem, ale przypomnê, ¿e jeszcze kilka
miesiêcy temu, nowelizuj¹c ustawê o narkoma-
nii, a w³aœciwie zajmuj¹c siê dopalaczami, wypi-
sywaliœmy dziesi¹tki specyfików, którymi nie wol-
no handlowaæ. Nasza walka by³a jak z przys³owio-
wymi wiatrakami. To, co dzia³o siê w punktach
z tak zwanymi dopalaczami, by³o kpin¹ z prawa,
kpin¹ ze spo³eczeñstwa i z w³adzy. Na opakowa-
niach producent bez ¿adnych zahamowañ wpisy-
wa³, ¿e to jest produkt kolekcjonerski albo œrodek
ochrony roœlin, albo produkt nie do spo¿ycia dla
ludzi, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ tego, ¿e to jest
w³aœnie do spo¿ycia dla ludzi. Dlatego muszê z uz-
naniem stwierdziæ, ¿e energia, z jak¹ rz¹d wraz
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z mediami, z dziennikarzami rzucili siê do walki ze
sklepami handluj¹cymi dopalaczami, zrobi³a na
nas wra¿enie.

Przywo³am kilka z wielu wypowiedzi premiera Do-
nalda Tuska. Bêdziemy dzia³ali na granicy prawa.
Niedamy ju¿wiêcej tym ludziomoddechu i osi¹gnie-
mysukces.Wiemy, ¿e tawalkabêdziemusia³a trwaæ
ci¹gle, poniewa¿ ci, którzy to organizuj¹, maj¹ za-
wsze szybkie i „dobre” pomys³y na to, jak oszukiwaæ,
jak manewrowaæ, jak wykorzystywaæ prawo.

Faktycznie akcja by³a prowadzona na granicy
prawa. Po skontrolowaniu ponad tysi¹ca stu
miejsc, w których sprzedawano te specyfiki, za-
mkniêto oko³o dziewiêciuset punktów handlo-
wych, a skutek koñcowy znamy, zamkniêto wszy-
stkie sklepy z groŸnymi œrodkami.

Czy akcja Policji i Sanepidu wystraszy³a han-
dlarzy na tyle, ¿e zwinêli biznes? Niestety, wiêk-
szoœæ dilerów nadal sprzedaje te œrodki, tyle ¿e to-
war trafia bezpoœrednio do odbiorców, z pominiê-
ciem legalnych punktów dystrybucji. Handel
kwitnie tak¿e w internecie. Stali klienci wczeœniej
dostali namiary, adresy e-mailowe, numery tele-
fonów, na które mo¿na wieczorami dzwoniæ
i otrzymywaæ dostawy do domu. Tak naprawdê
handel dopalaczami zszed³ do podziemia.

Pytanie zasadnicze: czy przyjêta nowelizacja
ustawy o narkomanii finalnie rozstrzygnie pro-
blem dopalaczy w Polsce? Zobaczymy. Pomóc ma-
j¹ dobre zapisy, miêdzy innymi przepis mówi¹cy
o tym, ¿e przedstawiciele izby sanitarnej w ka¿dej
chwili bêd¹ mogli wejœæ do miejsc, w których pro-
dukowane lub sprzedawane s¹ podejrzane œrodki,
zaj¹æ ca³y asortyment do czasu jego przebadania.
Izba bêdzie te¿ mog³a wpisywaæ na listê substancji
zakazanych te preparaty, których tam jeszcze nie
ma. Je¿eli badane substancje oka¿¹ siê toksyczne,
kosztami tych analiz zostan¹ obci¹¿eni ich sprze-
dawcy b¹dŸ producenci. Z³amanie zakazu produk-
cji i wprowadzenie do obrotu zakazanych substan-
cji ma byæ zagro¿one kar¹ od 20 tysiêcy do 1 milio-
na z³. Tak na marginesie dodam, ¿e ten 1 milion z³
kary to chyba kwota z czasów przed denominacj¹
z³otówki. Po prostu nikt nie wierzy w to, ¿e mo¿e
byæ wymierzona grzywna w takiej wysokoœci.

Obecnie penalizacji bêdzie podlega³o ju¿ samo
udostêpnienie niebezpiecznego œrodka w okolicz-
noœciach œwiadcz¹cych o tym, ¿e odbiorca mo¿e
go u¿yæ w sposób mog¹cy sprowadziæ zagro¿enie
¿ycia i zdrowia. Zostan¹ wprowadzone zmiany do
kodeksu karnego. Ustawa przewiduje tak¿e zakaz
skojarzeniowej reklamy dopalaczy, a to te¿ bardzo
wa¿ne. Zmiany kodeksu karnego zak³adaj¹ karal-
noœæ ka¿dego udostêpnienia dopalaczy dzieciom,
nie tylko przez sprzedawców. Umieszczenie
w sklepach z dopalaczami lub na tego typu produ-
ktach ostrze¿eñ, ¿e substancja nie jest przezna-
czona do spo¿ycia i ma charakter jedynie kolek-

cjonerski, po znowelizowaniu kodeksu karnego
nie bêdzie chroniæ przed odpowiedzialnoœci¹. S¹d
bêdzie bada³, czy tego typu oœwiadczenie by³o re-
alne, zgodne z zamierzonym celem sprzeda¿y, czy
te¿ pozorne.

By³a tu mowa o tym, ¿e wiele z tych przepisów
pozostaje praktycznie na granicy prawa i mo¿na
je bêdzie wykorzystywaæ nie tylko w walce z dopa-
laczami, ale tak¿e na przyk³ad w walce z konku-
rencj¹. Wystarczy donieœæ na kogoœ, ¿e w jakimœ
zestawie zió³ s¹ zawarte œrodki odurzaj¹ce. Do
czasu zbadania sprawy jakieœ ma³e przedsiêbior-
stwo mo¿e zbankrutowaæ.

Mimo tych oraz innych zastrze¿eñ jestem za
uchwaleniem tej ustawy, ale s¹dzê, ¿e dopalaczo-
wy biznes nieprêdko zniknie z naszego rynku. Co
wiêcej, dobrze poinformowani uwa¿aj¹, ¿e akcja
przeciw dopalaczom by³a na rêkê handlarzom
narkotyków, którzy ponosz¹ ogromne straty fi-
nansowe z tytu³u pojawienia siê dopalaczy. Dlate-
go wa¿ne jest to, co dalej uczyni rz¹d.

Zamkniêcie sklepów z dopalaczami powinno
byæ tylko jednym z elementów walki ze œrodkami
odurzaj¹cymi. Potrzebne s¹ teraz d³ugotrwa³e,
trudniejsze i nie tak spektakularne dzia³ania.
Oby siê nie okaza³o, ¿e po fiasku walki z dopala-
czami rz¹d bêdzie d¹¿y³ do liberalizacji ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii.

Istnieje ju¿ projekt rz¹dowy, który przewiduje
mo¿liwoœæ odst¹pienia od œcigania za posiadanie
niewielkiej iloœci narkotyków na w³asny u¿ytek.
Zgodnie z projektem prokurator i s¹d bêd¹ mogli
odst¹piæ od œcigania za posiadanie œrodków odu-
rzaj¹cych ze wzglêdu na nisk¹ spo³eczn¹ szkodli-
woœæ czynu. Rz¹d chce, by do wiêzieñ trafiali nie
ludzie przy³apani na posiadaniu niewielkiej iloœci
narkotyków, ale dilerzy i producenci. Niestety,
doœwiadczenie krajów, które w ten sposób ekspe-
rymentuj¹ z legalizacj¹ tak zwanych miêkkich
narkotyków, pokazuje, ¿e jest to z³a droga. Zmia-
ny w przepisach utrudni¹ Policji walkê z handla-
rzami narkotyków. Teraz dilerzy z³apani z narko-
tykami nie mog¹ t³umaczyæ, ¿e to na ich u¿ytek.
Po zmianie przepisów handlarze znów stan¹ siê
praktycznie bezkarni. Narkotyki, nawet miêkkie,
s¹ œrodkami silnie uzale¿niaj¹cymi. Skutki spo³e-
czne przyzwolenia na ich za¿ywanie s¹ trudne do
oszacowania. Rozpad rodziny, wiêzów spo³ecz-
nych, choroby i leczenie narkomanów to koszty,
na jakie spo³eczeñstwo nie mo¿e sobie pozwoliæ.
Dlatego proszê, abyœmy walcz¹c z dopalaczami,
nie u³atwiali dostêpu do narkotyków. By³oby to
b³êdne ko³o. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senatora Jurcewicza nie widzê, wobec tego pan

senator Szewiñski.
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Proszê bardzo.
(G³os z sali: Idzie, idzie.)
A, idzie.
(Weso³oœæ na sali)
Po prostu znikn¹³ mi pan z pola widzenia.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Wysokiego wzrostu nie jestem…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Moje

niedopatrzenie.)
…wiêc pan marsza³ek mia³ prawo mnie nie za-

uwa¿yæ.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ ju¿ w lipcu dyskutowaliœmy nad

ustaw¹, do której wprowadzaliœmy zapisy doty-
cz¹ce kolejnych specyfików, powiem szczerze, ¿e
nie rozumiem niektórych wypowiedzi, œwiad-
cz¹cych o wielkiej trosce o przedsiêbiorców. Dla
mnie osobiœcie to jest handlarz dopalaczami, a nie
przedsiêbiorca, to jest poœrednik.

Je¿eli chodzi o subtelnoœæ pewnych zapisów, to
oczywiœcie zgadzam siê z wypowiedzianymi tu
opiniami, ¿e powinniœmy dbaæ o prawo, o to, ¿eby
by³o ono jak najlepiej sformu³owane i takie by³o
efektem pracy obu izb. Jednak w mojej ocenie jes-
teœmy w stanie wy¿szej koniecznoœci. I dobrze. Je-
¿eli pañstwo wnikniecie w stenogram z 7 lipca,
kiedy to o tym dyskutowaliœmy, to zobaczycie, ¿e
wiêkszoœæ g³osów skierowana by³a do rz¹du, aby
coœ z tym zrobi³, aby nareszcie dopalacze nie by³y
zmor¹ naszych dzieci. Mówimy o szczególnej gru-
pie, o grupie dzieci, m³odzie¿y, ale tak¿e, jak poka-
za³y ostatnie przypadki, o doros³ych.

Przywo³am fragment naszej opinii prawnej.
Jest to zwi¹zane z nasz¹ trosk¹, s³uszn¹ troska,
co chcê podkreœliæ, a odnosi siê do dzia³ania
przedsiêbiorców. Sprawa dotyczy przepisu sprze-
cznego z artyku³em stanowi¹cym, ¿e ograniczenie
wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej jest dopusz-
czalne tylko ze wzglêdu na wa¿ny interes publicz-
ny. Treœæ przepisów konstytucji i wydane na ich
podstawie orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyj-
nego jednoznacznie przes¹dzaj¹, ¿e wolnoœæ dzia-
³alnoœci gospodarczej nie jest wartoœci¹ absolut-
n¹, jednak¿e ustawodawca musi ka¿dorazowo
wykazaæ, i¿ ograniczenie wolnoœci dzia³alnoœci
gospodarczej s³u¿y ochronie szczególnego intere-
su publicznego. I w mojej ocenie tak jest.

A teraz kilka innych szczegó³ów, które zosta³y
przedstawione w trakcie debaty, w³aœciwie nie de-
baty, a podczas zadawania pytañ. Pan minister
delikatnie zaznaczy³, ¿e s¹ badania, które wyka-
zuj¹ obecnoœæ ró¿nych œrodków i substancji. Og-
l¹da³em wywiad telewizyjny z mê¿czyzn¹, którego
twarzy oczywiœcie nie pokazano, ale który powie-
dzia³ o tym, jakie œrodki tam s¹ stosowane – kleje,

substancje chemiczne. Przecie¿ podczas tego wy-
wiadu w³os na g³owie siê je¿y³, gdy siê s³ysza³o, co
w tych dopalaczach jest umieszczane. Chcê za-
tem powiedzieæ, ¿e bêdê popiera³ ka¿de rozwi¹za-
nie, które bez ¿adnej taryfy ulgowej… No bo po
wys³uchaniu na przyk³ad tego wywiadu, a sklepy
z dopalaczami otwierano pod szko³ami… Je¿eli
weŸmiemy ustawê o przeciwdzia³aniu alkoholiz-
mowi, to przynajmniej s¹ tam jakieœ odleg³oœci.
Tu nikt tego nie szanowa³, a wywiady, których
udzielali ci pseudoprzedsiêbiorcy, w mojej oce-
nie… Proszê zobaczyæ, w jaki sposób to czynili.
Zatem myœlê, ¿e mimo tych naszych w¹tpliwoœci
co do konstytucyjnoœci, których przyk³ad przyto-
czy³em, powinniœmy jednak wszyscy poprzeæ tê
ustawê. Jestem przekonany, ¿e strona rz¹dowa
s³yszy te wszystkie obawy, ale nie podzielam opi-
nii sugeruj¹cej, ¿e dzia³anie na granicy prawa jest
bezprawiem. Nie, dzia³anie na granicy prawa mie-
œci siê w granicach prawa. Ale to oczywiœcie jest
moje zdanie.

Czy ta ustawa przyniesie skutki? Myœlê, ¿e nie
wielkoœæ kary, ale jej nieuchronnoœæ, o czym mó-
wi¹ wspaniali prawnicy zasiadaj¹cy w naszej Iz-
bie, bêdzie decydowa³a o tym, czy bêdzie nam siê
udawa³o walczyæ z dopalaczami.

I jeszcze jedna sprawa. No, s¹ te subtelnoœci,
nasze subtelnoœci w tworzeniu prawa, s¹ w¹tpli-
woœci. Ale czy¿ nie jest chichotem tych ludzi
sprzedawanie rzeczy kolekcjonerskich? W³aœnie
to jest oœmieszanie pañstwa. I je¿eli chodzi o dzia-
³anie rz¹du i ministerstw w tej sprawie, to
chcia³bym wyraziæ bardzo du¿e podziêkowania
i zadowolenie.

A proszê zobaczyæ, jakie s¹ koszty hospitaliza-
cji. My siê martwimy, ¿e b³êdna decyzja – a mo¿e
taka byæ – Sanepidu czy, jak je nazwa³em w swoim
wyst¹pieniu, instytucji akredytowanych do bada-
nia… Oczywiœcie b³¹d mo¿e nast¹piæ, tylko pyta-
nie, czy kosztów zwi¹zanych z tymi w³aœnie trzy-
stu ludŸmi czy stu osiemdziesiêcioma hospitali-
zacjami – by³y podawane takie dane – nie ponosi-
my my wszyscy. Ponosimy je my wszyscy. Wiêc
powiem, tak jak wtedy powiedzia³em: stop dopa-
laczom.

I ju¿ na zakoñczenie. Bardzo siê cieszê, ¿e
w tych zapisach ustawowych pojawi³y siê elemen-
ty, co do których przynajmniej przypuszcza³em,
¿e mo¿e tam siê znajd¹, jak reklama tego dzia³a-
nia, wiedza na ten temat, która bêdzie badana,
a tak¿e dystrybucja, sprzeda¿ i zaanga¿owanie in-
strumentów administracyjnych pañstwa w tej
sprawie.

Jeszcze jedno, i tutaj siê zgadzam z panem se-
natorem Ryszk¹. Jest jeszcze jeden kana³ dystry-
bucji i myœlê, ¿e on w wyniku wprowadzenia tego
rozwi¹zania niestety bêdzie siê rozwija³. Dlatego
trzeba te¿ pomyœleæ nad dotycz¹cymi go roz-
wi¹zaniami prawnymi. To jest internet. Ale
s¹dzê, ¿e wkrótce bêd¹ te¿ podjête dzia³ania
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zmierzaj¹ce do tego, aby nie u³atwiaæ takiego
sposobu dystrybucji dopalaczy do tych, którzy
chc¹ te œrodki za¿ywaæ.

I ostatni element. Powinien byæ przeznaczony
czas na edukacjê w ró¿nych programach, czy to
szkolnych, czy to edukacyjnych, przez oœrodki
ró¿nego rodzaju, telewizyjne i radiowe, zachê-
ca³by do tego tak¿e ministerstwo. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powiedziano wiele s³ów dotycz¹cych przedmio-

towej ustawy. Ja pragnê ze swojej strony podziê-
kowaæ stronie rz¹dowej za to, ¿e pañstwo przygo-
towaliœcie pewien instrument, który jest niezbêd-
ny do tak zwanego ciêcia chirurgicznego na wrzo-
dzie, jakim s¹ w³aœnie handel, sprzeda¿, dystry-
bucja, przygotowywanie tak zwanych dopalaczy.
Ja mam dwójkê dzieci i mam nadziejê, ¿e w³aœnie
dziêki tej regulacji w przysz³oœci nie dostanê tele-
fonu z OIOM, ¿e moje dziecko jest naszprycowane
jakimiœ dopalaczami. Tak ¿e myœlê, ¿e tutaj idzie-
my w dobrym kierunku. Zreszt¹, o ile mi wiado-
mo, w wielu krajach Unii Europejskiej penaliza-
cja dystrybucji dopalaczy jest zatwierdzona usta-
wowo.

Ale szczerze mówi¹c, pragnê do tej beczki mio-
du dodaæ równie¿ ³y¿kê dziegciu.

Otó¿ moje w¹tpliwoœci budzi ekspresowe tem-
po przygotowywania tej nowelizacji. Byæ mo¿e bê-
dzie ono mia³o prze³o¿enie na jej nisk¹ jakoœæ. Ja
nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Ta defini-
cja, szeroka definicja dopalaczy równie¿ budzi
mój niepokój, poniewa¿ w przysz³oœci bêdzie ona
byæ mo¿e tak zinterpretowana, ¿e za œrodki zaka-
zane zostan¹ uznane alkohol, tytoñ, napoje ener-
getyczne czy te¿ klej butapren. Zachodzi te¿ du¿e
prawdopodobieñstwo, i¿ w przysz³oœci Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzi, i¿ wiele zapisów jest nie-
zgodnych z konstytucj¹. To s¹ takie moje uwagi.

Ale reasumuj¹c, powiem, ¿e gdy na szali z jed-
nej strony po³o¿ymy ten niedoskona³y akt praw-
ny, który w przysz³oœci bêdziemy musieli wielo-
krotnie nowelizowaæ, który stanie siê patchwor-
kiem, a z drugiej strony chocia¿ jedno ocalone
dziêki tym regulacjom ¿ycie ludzkie, to nie mam
w¹tpliwoœci, i¿ powinniœmy zacisn¹æ zêby i zag³o-
sowaæ za t¹ ustaw¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo…
(G³os z sali: Nieobecny.)
Nieobecny.
Wobec tego pan senator Kieres, proszê bar-

dzo… O, jest pan senator WoŸniak. To mo¿e wo-
bec tego poprosimy pana senatora…

(G³os z sali: Nie chce.)
Dobrze, to zmienimy porz¹dek.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie bêdê tutaj nawi¹zywa³ do argumentów

o szkodliwoœci substancji, których dotykaj¹ ró¿-
nego rodzaju zakazy w regulacjach tej ustawy, bo
to ju¿ staje siê wrêcz banalne. Tak¿e spo³eczna
szkodliwoœæ tego, co siê dzieje na rynku tych sub-
stancji, tak zwanym rynku, te¿ nie budzi ¿adnych
w¹tpliwoœci. Ale w tej kwestii trzeba odró¿niæ dwa
zagadnienia, mianowicie praktykê stosowania
dotychczas obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ praw-
nych, do której nawi¹zywali pan senator Jurce-
wicz i pan senator Szewiñski, oraz projekt aktu
prawnego. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mo¿na siê za-
stanawiaæ, czy ta tak zwana akcja by³a w pe³ni
uzasadniona. Nie chodzi mi o sprawy merytorycz-
ne, które determinowa³y inicjatywê zamykania
tych punktów, tylko o sposób przeprowadzenia
akcji. Nie bêdê na ten temat siê wypowiada³.
Prawdopodobnie odpowiednie organy polskiego
wymiaru sprawiedliwoœci bêd¹ siê zajmowa³y t¹
spraw¹. Ze wzglêdu na intencjê ona by³a uzasa-
dniona i szlachetna, nie mam co do tego najmniej-
szych w¹tpliwoœci. Widzê te¿ szereg argumentów
przemawiaj¹cych za obron¹ dzia³añ zw³aszcza
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Ale tak jak po-
wiedzia³em, ka¿dy przypadek powinien byæ roz-
strzygany indywidualnie. Faktem jest, ¿e jeœli
chodzi o skutecznoœæ dzia³ania aparatu publicz-
nego, to ta skutecznoœæ okaza³a siê w³aœciwa. Czy
mo¿na mówiæ, ¿e cel uœwiêca œrodki? To ju¿ jest
inny problem. Jak powiedzia³em, do tego zaga-
dnienia pewnie bêdziemy wracali.

Nie mogê jednak byæ obojêtny wobec pojawia-
j¹cych siê zarzutów mówi¹cych, jeœli nie o wrêcz
wadliwoœci, niezgodnoœci z konstytucj¹ projekto-
wanego rozwi¹zania prawnego, to o tym, ¿e ta no-
welizacja ustawy mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Praw-
dopodobnie do sformu³owania takich ocen przy-
czyni³o siê stwierdzenie o tej dzia³alnoœci na gra-
nicach prawa czy przy granicy prawa. Pan senator
Jurcewicz powiedzia³, ¿e takie dzia³anie na grani-
cy prawa jednak mo¿e byæ sankcjonowane, cho-
cia¿ mo¿e te¿ budziæ ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci,
choæby takie, czy nie jesteœmy na przyk³ad zbyt
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radykalni, wybieraj¹c œrodki, które zmierzamy tu
podj¹æ. Otó¿ chcê stanowczo powiedzieæ: uwa¿am
– i to niezale¿nie od naszych sympatii, zw³aszcza
moich, w tej Izbie – ¿e ten projekt ustawy da siê
obroniæ przed Trybuna³em Konstytucyjnym,
a przynajmniej wiele wa¿kich argumentów natu-
ry prawnej bêdzie mo¿na wysun¹æ, jeœli chodzi
o obronê tego projektu przed zarzutami doty-
cz¹cymi jego niekonstytucyjnoœci. Ju¿ tu wspo-
mniano, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza, zw³aszcza
wolnoœæ gospodarcza nie jest jednak na gruncie
konstytucji jakimœ fetyszem; sama konstytucja
mówi w art. 22 o mo¿liwoœciach ograniczenia wol-
noœci gospodarczej ze wzglêdu na wa¿ny interes
publiczny, i to tylko w drodze ustawy. A czy tutaj
nie mamy wa¿nego interesu publicznego? Je¿eli
tak, to ja siê zastanawiam, co w takim razie jest
wa¿nym interesem publicznym. Co nim jest, jeœli
nie podejmowanie takich w³aœnie dzia³añ, tym
bardziej, ¿e to sama konstytucja i w art. 30,
i w art. 31 mówi o godnoœci ludzkiej oraz o mo¿li-
woœci naruszania wolnoœci obywatelskich tak¿e
ze wzglêdu na ochronê takich wartoœci jak moral-
noœæ publiczna czy zdrowie publiczne. Tutaj nie-
w¹tpliwie mamy do czynienia z tego rodzaju sy-
tuacjami. Chodzi o to, czy nie ociera siê to – ujmu-
jê to delikatnie, móg³bym u¿ywaæ bardziej rady-
kalnych sformu³owañ – o naruszenie wzglêdów
moralnoœci publicznej czy spo³ecznej, o handlo-
wanie czymœ, co zagra¿a pewnym fundamental-
nym zasadom tej moralnoœci, czy nie jest to naru-
szenie tej wartoœci, jak¹ jest ochrona zdrowia
publicznego. Cokolwiek byœmy pod to pojêcie
podk³adali, to jednak ta ustawa, w moim rozu-
mieniu, niew¹tpliwie chroni tê konstytucyjn¹,
szczególn¹ wartoœæ, nawet pewnym kosztem.
W razie gdyby ktoœ uwa¿a³, ¿e zakazanie handlu
tymi specyfikami mo¿e budziæ w¹tpliwoœci z pun-
ktu widzenia praw i wolnoœci obywatelskich, pod-
kreœlê raz jeszcze: akurat w tym wypadku nasz
ustawodawca konstytucyjny dopuszcza mo¿li-
woœæ tego rodzaju ograniczenia wolnoœci.

Je¿eli natomiast ktoœ zechce siê przenieœæ na
grunt ustawodawstwa unijnego, a to te¿ jest bar-
dzo wa¿ne z punktu widzenia tej regulacji, to po-
wiem, ¿e i w samym traktacie o ustanowieniu
Wspólnoty Europejskiej, a dzisiaj w traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i w orzeczni-
ctwie ETS, Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci, a dzisiaj Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej, wyró¿nia siê w ramach tak zwanej,
jak prawnik by to nazwa³, doktryny wymogów im-
peratywnych ochrony interesu publicznego, pew-
ne wartoœci, które usprawiedliwiaj¹ ingerencjê
pañstwa, w³adz publicznych w wolnoœæ gospodar-
cz¹. I tam te¿ wyraŸnie siê podkreœla – mówiê tu
o dawnym art. 46 traktatu, dzisiaj to bêdzie
art. 52 lub art. 53 – mo¿liwoœæ ograniczenia wyko-

nywania dzia³alnoœci gospodarczej ze wzglêdu na
porz¹dek publiczny, bezpieczeñstwo publiczne
lub zdrowie publiczne.

Jest to kolejny taki przyk³ad, tak wiêc nie fety-
szyzujmy tego, co jest mi bardzo bliskie – godno-
œci, wolnoœci, swobody, w tym wypadku tak¿e
swobody odnosz¹cej siê do podejmowania i wyko-
nywania dzia³alnoœci gospodarczej. Wiem, co mó-
wiê studentom na wyk³adach o wolnoœci gospo-
darczej. Jestem przywi¹zany do tego, co jest wol-
noœci¹ gospodarcz¹, co jest jej istot¹, ale jedno-
czeœnie wiem, ¿e w spo³eczeñstwie, w którym ¿yje-
my, powinny byæ szanowane równie¿ takie zasa-
dy, które nie pozwalaj¹ czyniæ z³a drugiemu cz³o-
wiekowi. A w art. 31 polskiej konstytucji mówi siê,
¿e nie wolno wykorzystywaæ swojej wolnoœci w ta-
ki sposób, który by szkodzi³ godnoœci innej osoby
ludzkiej. St¹d te¿ bêdê popiera³ projekt tej ustawy
mimo pewnych prawniczych w¹tpliwoœci, które,
jak to zwykle bywa, zawsze siê pojawiaj¹ w kon-
trowersyjnych przypadkach.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zdecydowa³em siê zabraæ g³os w dyskusji, bo-

wiem senator sprawozdawca nie ma pe³nej swo-
body, jeœli chodzi o wypowiadanie w³asnych po-
gl¹dów, w³asnych opinii, a chcia³bym taki pogl¹d
wyraziæ.

Nieczêsto ma siê tak¹ satysfakcjê, pracuj¹c
nad przeró¿nymi ustawami, jak¹ ja mia³em w tym
przypadku, pracuj¹c nad t¹ ustaw¹. Jest to wa¿-
na ustawa, reguluj¹ca niezwykle istotny obszar
¿ycia spo³ecznego, ale maj¹ca wymiar bardzo in-
dywidualny, niezwykle wa¿ny. Obserwowane
przez nas dramaty poszczególnych m³odych ludzi
i rodzin tych m³odych ludzi kaza³y podj¹æ takie,
a nie inne, bardzo pilne dzia³ania legislacyjne.
Trzeba z szacunkiem odnieœæ siê do determinacji
premiera Donalda Tuska. Tak samo jak wtedy,
kiedy mieliœmy do czynienia z problemem hazar-
du, bardzo stanowcza, bardzo radykalna, zdecy-
dowana reakcja premiera doprowadzi³a do po-
wstania pilnych, dobrych, o czym jestem przeko-
nany, rozwi¹zañ legislacyjnych. Dobrych dla po-
jedynczego cz³owieka, dobrych dla spo³eczeñ-
stwa, dobrych dla pañstwa. A przecie¿ nie tylko
dzia³ania natury legislacyjnej maj¹ zmieniaæ tê
rzeczywistoœæ na lepsz¹. Trzeba wspomnieæ
o dzia³aniach Ministerstwa Zdrowia, równie¿ Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, o tym, ¿e powsta³
portal s³u¿¹cy konsultacjom, na którym lekarze
wymieniaj¹ uwagi, opinie w tym zakresie, bo jest
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tu wiele zupe³nie nowych kwestii, nieznanych do
tej pory, dotycz¹cych przeró¿nych zdarzeñ i sy-
tuacji wynikaj¹cych z za¿ywania narkotyków. To
zupe³nie nowa materia, nowa rzeczywistoœæ, wiêc
trzeba siê cieszyæ, ¿e przeprowadza siê takie dzia-
³anie, które pozwala tê materiê poznawaæ i ³atwiej
opanowywaæ. S¹ wreszcie dzia³ania ministra edu-
kacji skierowane do m³odzie¿y, do dzieci. To dzia-
³ania edukacyjne, dzia³ania, które maj¹ pokazy-
waæ drastyczne, dramatyczne skutki za¿ywania
dopalaczy.

Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e pracujemy nad dobr¹
ustaw¹, dobr¹ dla nas wszystkich. W sytuacjach
ekstremalnych, a jest to taka sytuacja, potrzeba
prawa radykalnego. Jest to w interesie jednostki,
w interesie spo³ecznym. Oczywiœcie mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci i ja te w¹tpliwoœci szanujê. Chodzi ró-
wnie¿ o te pytania, które pada³y w trakcie debaty,
o to, czy mo¿na by³o wczeœniej to zrobiæ i dlaczego
inne nowelizacje ustawy nie przynosi³y spodzie-
wanych skutków. Ale przecie¿ dobrze wiemy, ¿e
nie od razu stosuje siê najbardziej drastyczne
œrodki. Je¿eli lekarz zadaje takie pytanie… Lekarz
sam wie, ¿e nie od razu przepisuje siê penicylinê,
przed ni¹ czêsto jest aspiryna. Nowelizowaliœmy
tê ustawê, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w takim
kszta³cie prawnym pozwoli opanowaæ tê plagê,
która siê roznios³a w okresie wakacji i wczesnej je-
sieni. Cieszê siê, ¿e mia³em okazjê pracowaæ nad
t¹ ustaw¹. Bêdziemy obserwowaæ jej skutki. G³ê-
boko wierzê, ¿e bêd¹ to skutki pozytywne. Dziê-
kujê bardzo.

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

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Na temat szkodliwoœci dopalaczy i konieczno-

œci walki z nimi mówi³em na naszym posiedze-
niu w lipcu, kiedy ju¿ by³o widaæ, ¿e sytuacja
staje siê dramatyczna i trzeba natychmiast pod-
j¹æ jakieœ dzia³ania. Dzisiaj chcia³bym mówiæ
o sprawach bardziej konkretnych, o innych me-
todach walki, które pomog³yby nam w przypad-
ku, gdyby ta ustawa by³a w jakimœ stopniu za-
kwestionowana.

Co w moim przekonaniu mog³oby nam pomóc
w walce ze sprzeda¿¹ dopalaczy? Przede wszyst-
kim uwa¿am, ¿e powinniœmy wykorzystaæ inne
ustawy, które ju¿ funkcjonuj¹. Jest to na przy-
k³ad wspomniana tu przez kolegów ustawa
o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Pozwolenie na
sklep z dopalaczami powinna wydawaæ gmina,

powinno te¿ byæ zwi¹zane z podobnymi warunka-
mi, jakie s¹ okreœlone w przypadku sklepów z al-
koholem. Powiewa¿ mój syn zosta³ niedawno stu-
dentem Politechniki £ódzkiej, wiem, ¿e przed jej
gmachem najwiêksz¹ reklamê ma sklep z dopala-
czami. Wskazuje ona wyraŸnie…

Ustawa o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi wy-
klucza takie sytuacje. To rada miejska ustala za-
sady usytuowania takiego sklepu. I kolejna spra-
wa – ustawa jednoczeœnie wskazuje, ¿e w³aœciciel
takiego sklepu musi uiœciæ op³atê, która przezna-
czana jest przez gminê na prowadzenie propagan-
dy przeciwalkoholowej.

A gdyby tu by³a taka op³ata, równie¿ przezna-
czona na to, ¿eby przeciwdzia³aæ za¿ywaniu œrod-
ków, które mog¹ byæ szkodliwe? Myœlê, ¿e to te¿
spokojnie mo¿na zrobiæ. Akurat w tej sprawie zga-
dzam siê zupe³nie z panem senatorem Kieresem,
który mówi³, ¿e wolnoœæ gospodarcza – tak, ale ta-
ka wolnoœæ, która s³u¿y ludziom, a nie taka, która
jest skierowana przeciwko ludziom.

Nastêpny problem to wykorzystywanie przez
sklepy nazwy „sklepy kolekcjonerskie”. Myœlê, ¿e
kolekcjonerzy rzeczy, które s¹ niebezpieczne,
w zwi¹zku z ró¿nymi ustawami, musz¹ byæ reje-
strowani. Mo¿e spróbujmy zastanowiæ siê, czy nie
mo¿na by wprowadziæ takiego prawa, które mówi-
³oby o tym, ¿e ka¿dy kolekcjoner dopalaczy, tak
jak kolekcjoner kusz, kolekcjoner broni, musi byæ
zarejestrowany, musi uzyskaæ zgodê Policji, ¿e
w ka¿dym przypadku musi zostaæ przeprowadzo-
ny wywiad œrodowiskowy. Chodzi o to, ¿eby to
utrudniæ. I oczywiœcie w ¿adnym wypadku – i to
wprowadza ustawa – nie mog¹ tego kupowaæ dzie-
ci, nieletni. Gdyby dosz³o do takiej sytuacji, ¿e
uda³oby siê udowodniæ, i¿ zosta³o u¿yte coœ ze
sklepu kolekcjonerskiego, to oczywiœcie powinno
nast¹piæ cofniêcie licencji i na³o¿enie du¿ej kary.
Myœlê, ¿e ta walka, tak jak walka dobra ze z³em,
nigdy siê nie koñczy. W³aœciciele takich sklepów
bêd¹ próbowali innych metod, ale my musimy byæ
bardzo czujni.

Któryœ z kolegów pozytywnie wypowiedzia³ siê
o mediach. Ja akurat mam odwrotne zdanie. Bar-
dzo oburzy³o mnie, proszê pañstwa, nazwanie han-
dlarza dopalaczami królem dopalaczy. S³owo „król”
jest tak szlachetne, ¿e takie u¿ycie go jest wrêcz nie-
wiarygodne, a wszyscy to powielali. To siê tak spo-
doba³o mediom, ¿e nie u¿ywa³y innego zwrotu. Le-
piej mo¿e by³oby, gdyby okreœlano go mianem szefa
handlarzy œrodkami odurzaj¹cymi. Niestety, nasze
media nie zorientowa³y siê, ¿e w pewien sposób glo-
ryfikuj¹ tê sytuacjê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na, nikt wiêcej siê nie zg³osi³.
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Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Stanis³aw
Iwan i senator Ryszard Knosala z³o¿yli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protoko³u*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli
pan senator Cichoñ i pan senator Dajczak.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia oraz
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pie-
niê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywil-
nym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 980,
a sprawozdanie komisji w druku nr 980A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-
tora Norberta Krajczego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Zdrowia ustawê, która ani w Sejmie, ani w Sena-
cie nie stwarza³a problemów legislacyjnych.

Celem tej ustawy… Mo¿e powiem tak. We
wrzeœniu 2010 r. zosta³a przyjêta przez Sejm
ustawa, która nowelizuje ustawê z sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych, wprowadza-
j¹c do niej pojêcie nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej oraz uregulowania dotycz¹ce sposobu
organizacji udzielania œwiadczeñ w ramach tej
pomocy. Celem wprowadzenia zmian jest popra-
wa udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w dni
wolne od pracy i œwiêta. Ustawa okreœla jedno-
znacznie, ¿e nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna
nale¿y do œwiadczeñ z zakresu podstawowej opie-
ki zdrowotnej udzielanych poza godzinami pracy
œwiadczeniodawców, które zosta³y okreœlone
w umowach o udzielaniu œwiadczeñ podstawowej
opieki zdrowotnej, w dni wolne od pracy i œwiêta
w razie zachorowania lub pogorszenia stanu
zdrowia niekwalifikuj¹cego siê jako stan nag³y.
Œwiadczenia opieki zdrowotnej mieszcz¹ce siê
w tym zakresie maj¹ byæ udzielane na podstawie
umów zawartych po przeprowadzeniu postêpo-
wañ w trybie konkursu ofert albo rokowañ.

Œwiadczeniodawcy, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie
znowelizowanych przepisów s¹ stron¹ umowy za-
wartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, mog¹
w terminie trzydziestu dni od dnia wejœcia w ¿ycie
tej ustawy dokonaæ wypowiedzenia umowy;
ewentualnie zrobi to p³atnik w ci¹gu trzech mie-
siêcy.

Druga czêœæ tej ustawy, bêd¹ca zmian¹ ustawy
z listopada 2006 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym i up-
rawnieniach przys³uguj¹cych cywilnym niewido-
mym ofiarom dzia³añ wojennych, rozszerza upra-
wnienia osób niewidomych bêd¹cych cywilnymi
ofiarami wojny, czyli osób, które nie wchodz¹
w sk³ad formacji wojskowych, zmilitaryzowanych
s³u¿b pañstwowych lub formacji zbrojnych ruchu
oporu, a które dozna³y naruszeñ sprawnoœci orga-
nizmu powoduj¹cych ca³kowit¹ niezdolnoœæ do
pracy poprzez utratê wzroku w wyniku dzia³añ wo-
jennych w czasie wojny 1939–1945 i eksplozji nie-
wypa³ów lub niewybuchów pozosta³ych po tej woj-
nie, na terytorium Polski, w zakresie dostêpu do le-
ków bezp³atnych, leków nieposiadaj¹cych pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium
Polski i sprowadzonych z zagranicy na warunkach
tak zwanego importu docelowego.

Jak powiedzia³em, ta ustawa nie budzi³a w¹tpli-
woœci. Nasze, senackie Biuro Legislacyjne wprowa-
dzi³o poprawkê polegaj¹c¹ na zast¹pieniu w art. 3
ust. 1 wyrazów „maj¹cy w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy zawart¹ z Narodowym Funduszem Zdrowia
umowê” wyrazami „bêd¹cy w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy stron¹ umowy zawartej z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia”. Ta poprawka zosta³a zaakcepto-
wana przez Ministerstwo Zdrowi i w zwi¹zku z tym
Komisja Zdrowia na swoim posiedzeniu przyjê³a je-
dnomyœlnie w g³osowaniu tê uchwa³ê, któr¹ przed-
k³adam Wysokiemu Senatowi.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy nie wydaje siê panu, ¿e ten zamys³ do-
tycz¹cy instytucji lekarza rodzinnego, która zo-
sta³a wprowadzona wraz z reform¹ ubezpieczeñ
zdrowotnych, polegaj¹cy na tym, ¿e to nie lekarz
rodzinny bêdzie przez dwadzieœcia cztery godziny
opiekowa³ siê pacjentem, per capita, tym, który
jest do niego przypisany – no, nie bêdzie siê opie-
kowa³ w tym znaczeniu, ¿e bêdzie decydowa³
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o tym, kto bêdzie sprawowa³ opiekê nocn¹
i œwi¹teczn¹… Czy nie wydaje siê panu, ¿e roz-
dzielenie tych funkcji bêdzie uderzeniem w fun-
kcjonowanie instytucji lekarza rodzinnego i ¿e
wtedy odejdziemy od pierwotnych za³o¿eñ, jeœli
chodzi o tak¹ funkcjê lekarza? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Praktycznie

od roku w Komisji Zdrowia, ale nie tylko, postulo-
wa³em jako organizator s³u¿by zdrowia – zreszt¹
nie tylko ja, ale i dyrektorzy placówek s³u¿by zdro-
wia, które maj¹ szpitalne oddzia³y ratunkowe –
o to, aby móc pewne rzeczy robiæ trochê inaczej
ni¿ dotychczas. Chodzi o to, ¿eby nie by³o tak, ¿e
pacjenci ju¿ od wczesnych godzin popo³udnio-
wych siedz¹ przed gabinetami lekarzy szpital-
nych oddzia³ów ratunkowych, które – choæ oczy-
wiœcie nie mówiê tu o wszystkich sytuacjach, ale
o wiêkszoœci – nie s³u¿¹ do tego, ¿eby zapewniaæ
podstawow¹ opiekê zdrowotn¹. Postulowaliœmy,
¿eby pacjenci nie trafiali do pomieszczeñ POZ od-
dalonych od tych oddzia³ów o kilkaset metrów –
a w³aœnie tak jest najczêœciej – bo lekarz POZ, któ-
ry praktycznie nie ma diagnostyki laboratoryjnej,
rentgenowskiej, wypisywa³ pacjentowi skierowa-
nie, po którym ten najczêœciej i tak trafia³ do szpi-
talnego oddzia³u ratunkowego. A chodzi³oby w³a-
œnie o to, ¿eby odci¹¿yæ szpitalne oddzia³y ratun-
kowe. Chocia¿ w tym momencie jest pewne zapy-
tanie… Mia³em pewne w¹tpliwoœci, wiêc przed-
stawiciela NFZ, który te¿ siedzi na tej sali, zapyta-
³em, jak to bêdzie wygl¹da³o pod wzglêdem orga-
nizacyjnym. Okazuje siê, ¿e do dnia obecnego –
z tym ¿e od razu bardzo przepraszam, bo mo¿e coœ
siê zmieni³o – NFZ jeszcze nie wie, jak to wszystko
bêdzie wygl¹da³o organizacyjnie. Ale je¿eli to ma
byæ na tych samych zasadach jak do tej pory, to
znaczy, ¿e te podmioty znów maj¹, powiedzmy, or-
ganizowaæ siê i znów maj¹ œwiadczyæ tê pomoc
nocno-œwi¹teczn¹, nawet i na innych zasadach,
ale w tych samych miejscach, gdzie by³y do tej po-
ry œwiadczone us³ugi POZ, to w³aœciwie ta ustawa
niewiele zmieni. Ale je¿eli lekarz bêdzie niedaleko
od SOR, 300 czy 400 m – bo nie musi byæ przy
szpitalu, ale przyk³adowo przy jakiejœ przychodni
specjalistycznej, w ka¿dym razie nie mo¿e byæ na
terenie szpitalnego oddzia³u ratunkowego –
a wiêc w razie czego ju¿ bêdzie mia³ do dyspozycji
zaplecze, tak ¿e pacjent bêdzie móg³ byæ skiero-
wany tam, gdzie ewentualnie bêdzie diagnostyka
laboratoryjna, gdzie bêdzie diagnostyka obrazo-

wa, to bêdzie to ju¿ rozwi¹zanie zgodne z trosk¹
o dobro pacjenta. A przede wszystkim – z tym ¿e to
nie moje s³owa, panie Senatorze, ale mojego przy-
jaciela, o ile mogê tak powiedzieæ, pana profesora
Jakubaszki – wtedy SOR bêd¹ robi³y to, co powin-
ny, do czego powinny s³u¿yæ, i to nie tylko w na-
szym kraju, zw³aszcza ¿e gdzie indziej ju¿ tak s³u-
¿¹. Myœlê, ¿e jest to wa¿ne.

Jest jeszcze jedna sprawa, pytanie do NFZ: za
ile mia³oby to dzia³aæ? W tej chwili jest mowa o iz-
bie przyjêæ, ma byæ tam lekarz, pielêgniarka, i ma
byæ rycza³t w wysokoœci 800 z³. No, jakkolwiek to
liczyæ, to daje 24 tysi¹ce z³. Ale za tak¹ kwotê leka-
rza nie zakontraktuje siê na dy¿ur, zw³aszcza
w dni wolne! Czyli ktoœ, kto wzi¹³ tak¹ izbê przy-
jêæ, to de facto nawet nie po kosztach w³asnych…
W zwi¹zku z tym to s¹ w³aœciwie…

Myœlê, ¿e sama ustawa, tak jak na posiedzeniu
komisji by³o to mówione, jest ustaw¹ oczekiwan¹,
ale zawsze s¹ pewne szczegó³y, które… Ja te¿ wszy-
stkiego nie wiem. Tak naprawdê to nie ja powinie-
nem tu staæ, Panie Senatorze, ale pan minister
Twardowski, i powinienonodpowiedzieænapytanie
– dla mnie podstawowe, takie, ¿e sam siê o to py-
tam, jak siê zbudzê, bo w koñcu muszê liczyæ ka¿d¹
z³otówkê – za ile to ma byæ. Czy to nie bêdzie tak, ¿e
kolegom z POZ zabierze siê tê dzia³kê, niewiele pro-
ponuj¹c w zamian – zw³aszcza ¿e w zapisach bud¿e-
towych na rok 2011 chyba niezbyt du¿o pieniêdzy
jest dla POZ – ale ktoœ tê opiekê pacjentom po godzi-
nie 18.00, zw³aszcza w dni wolne, w soboty, niedzie-
le i œwiêta, i tak bêdzie musia³ zzapewniæ? A ona jest
przecie¿ droga. Jest te¿ pytanie, za jakie pieni¹dze
to bêdzie robione i w ogóle sk¹d te pieni¹dze zosta-
n¹, ¿e tak powiem, wyci¹gniête i dane na to w³aœnie
zadanie. Z tym ¿e to jest, jak myœlê, pytanie ju¿ nie
do mnie, ale do NFZ.

Oczywiœcie jest jeszcze jedna kwestia. Lekarze,
zw³aszcza lekarze POZ, którzy maj¹ zaoptowanych
pacjentów na jakimœ okreœlonym terenie, obejmu-
j¹cym, powiedzmy, kilkanaœcie wiosek czy gmin,
te¿ powinni mieæ prawo do tego, ¿eby po godzinie
18.00 w jakiœ sposób wypocz¹æ, czasami siê do-
szkoliæ itd., itd. No a to, co robili, to te¿ by³o czêœcio-
wo zapewnianiem opieki w dni œwi¹teczne i w nocy.
Ale to by³o – poœród wielu rozwi¹zañ, które s¹ u nas
w kraju – rozwi¹zanie niedoskona³e. W zwi¹zku
z tym te zmiany, jak mówiê, id¹ w dobrym kierun-
ku. Tylko jest pytanie: kto da na to wszystko œrodki
finansowe?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie.
Skoro nie ma pytañ, to ja poproszê przedsta-

wiciela Ministerstwa Zdrowia, pana Cezarego
Rzemka, o przedstawienie stanowiska minister-
stwa.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Rzemek:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Omawiany dziœ projekt ustawy, czyli zmiana

ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych, budzi³, jak na
pewno pañstwu wiadomo, wiele kontrowersji ju¿
w Sejmie, by³o tam du¿o dyskusji na ten temat
w podkomisjach. Chcia³bym, jeœli mogê, od razu
wyjaœniæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce finansowania…
W ogóle dwie sprawy trapi³y wszystkich, dlatego
wszêdzie, gdzie jestem, staram siê odpowiedzieæ
na zwi¹zane z tym pytania, czyli na to, o czym by³a
mowa: ile to wszystko bêdzie kosztowaæ i gdzie bê-
d¹ leczeni pacjenci?

Otó¿ je¿eli chodzi o proponowan¹ zmianê, to
œwiadczenia bêd¹ finansowane de facto w takiej
samej wielkoœci jak w obecnej chwili, czyli bêdzie
na to oko³o 600 milionów z³. Ale proszê mi wierzyæ,
sam jeszcze niedawno, bo dwa lata temu, by³em
dyrektorem szpitala i wtedy, maj¹c tê pomoc, na
pewno na tym zarabia³em, bo to jest dodatkowy
pieni¹dz dla jednostki. W wypadku tamtego szpi-
tala by³o mo¿e nie 500 m, ale 30 m od izby przyjêæ,
i dziêki temu dofinansowanie posz³o tam, gdzie
faktycznie pacjenci byli leczeni.

Je¿eli chodzi o ca³¹ metodologiê kontraktowa-
nia i to, jak to bêdzie w chwili obecnej… Wiedz¹
pañstwo, ¿e dotychczas by³o to kontraktowane
tak, ¿e by³o wskazanie przez lekarza POZ, gdzie
maj¹ udaæ siê jego pacjenci. W tej chwili Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, po pierwsze, bêdzie wie-
dzia³, jakie wymogi stosowaæ podczas kontrakto-
wania, bo sam je okreœli, po drugie, bêdzie móg³
skontrolowaæ dan¹ jednostkê jeszcze przed roz-
poczêciem kontraktowania, a póŸniej w trakcie
kontraktowania bêdzie j¹ traktowa³ tak jak ka¿dy
podmiot. Zak³adamy wiêc, ¿e faktycznie pacjenci
trafi¹ tam, gdzie bêdzie trzeba, czyli tam, gdzie
faktycznie ca³a pomoc jest udzielana. Jest pyta-
nie, czy trafi¹ do tych samych podmiotów, które
w tej chwili œwiadcz¹ us³ugi. W niektórych przy-
padkach na pewno nie, poniewa¿ powstan¹ nowe
podmioty, które bêd¹ chcia³y zape³niæ powsta³¹
lukê. Ale z drugiej strony, jeœli chodzi o lekarza ro-
dzinnego, o ca³¹ tê myœl zwi¹zan¹ z chêci¹ zape-
wnienia dwudziestoczterogodzinnej opieki przez
lekarza rodzinnego, ta zmiana ustawy nie spowo-
duje wykreœlenia tej mo¿liwoœci. Lekarz rodzinny
bêdzie równie¿ móg³ przyst¹piæ do kontraktowa-
nia, a wiêc bêdzie móg³ œwiadczyæ pacjentom us-
³ugi, zarówno swoim, jak i tym, o których bêdzie
siê ubiega³.

Je¿eli chodzi o roszczenia dotycz¹ce upra-
wnieñ cywilnych, roszczenia niewidomych ofiar
wojny w zakresie dostêpu do bezp³atnych leków
oraz leków nieposiadaj¹cych pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu, to jest oczywiste, ¿e ponie-

wa¿ koszt tego bêdzie wynosi³ oko³o 1 miliona z³
w skali roku, to Narodowy Fundusz Zdrowia w ra-
mach swojego limitu bêdzie przeznacza³ oko³o
1 miliona z³ na finansowanie leków tym osobom.
Ale chcia³bym tu wyraŸnie powiedzieæ, ¿e chodzi
o ofiary wojny, czyli do roku 1945… Czyli nie ma
tu nowych… Bo czêsto zadawane jest pytanie, czy
chodzi równie¿ o takie ofiary, które odnalaz³y ja-
kieœ niewybuchy z czasów wojny, czy one równie¿
bêd¹ objête tym dzia³aniem. Nie, to dotyczy tylko
ofiar wojny.

Ale chcia³bym tu jeszcze wspomóc… to znaczy,
opowiedzieæ siê za poprawk¹ legislacyjn¹, bo my
de facto akceptujemy tak¹ poprawkê i prosimy
szanownych pañstwa o przyjêcie ustawy z tak¹
zmian¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy rz¹d
zdecydowa³ siê odejœæ od idei lekarza rodzinnego?
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Obecnie lekarz rodzinny, po
podpisaniu umowy kapitacyjnej z pacjentem, jest
zobowi¹zany zapewniæ ka¿demu z osobna – po-
wtarzam: ka¿demu z osobna, indywidualnie –
opiekê nocn¹ i œwi¹teczn¹. Teraz pañstwo
w art. 55 ust. 3 zmieniacie to w ten sposób, ¿e za-
pis… No, wczeœniej jest to samo, tylko zdefiniowa-
ne… W ka¿dym razie poprzedni zapis mówi³: o ile
jest to niezbêdne dla zapewnienia œwiadczenio-
biorcom ci¹g³oœci udzielanych œwiadczeñ. I pañ-
stwo teraz ten zapis rugujecie. Czyli rezygnujecie
pañstwo, wed³ug mojej interpretacji, z zachowa-
nia ci¹g³oœci œwiadczeñ dla pacjentów w ramach
instytucji lekarza rodzinnego. I st¹d w³aœnie moje
pytanie: czy rezygnujecie z instytucji lekarza ro-
dzinnego, czyli z czegoœ, co ma przecie¿ bardzo
du¿y dorobek, d³ug¹ tradycjê i czym mo¿emy siê
chyba szczyciæ, i to na skalê europejsk¹? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Rzemek:

Panie Senatorze, chcê jeszcze raz wyjaœniæ to,
co zreszt¹ w³aœnie przed chwil¹ powiedzia³em, to
znaczy, ¿e idea lekarza rodzinnego, czyli zape-
wnienia wszystkim dwudziestoczterogodzinnej
opieki lekarskiej, jest tu ujêta. Ró¿nica dotyczy de
facto tylko formy zawarcia kontraktu. Dotychczas
lekarz rodzinny stawkê kapitacyjn¹ za pacjentów,
których mia³ na swojej liœcie, przekazywa³ do pod-
miotu, wskazywa³ podmiot, który to zapewnia³.
W tej chwili ta sama grupa bêdzie kontraktowana
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli wszyscy
z tych grup bêd¹ mieli dostêp do œwiadczeñ w ra-
mach nocnej pomocy.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Wszyscy to ca³a
Polska.)

Niezale¿nie od tego, jak pan dobrze wie, nie jest
tak, ¿e wszyscy chodz¹ do lekarza, tak samo nie
wszyscy korzystaj¹ z pomocy lekarza POZ, wszys-
cy s¹ t¹ opiek¹ objêci, ale nie wszyscy z niej korzy-
staj¹. Tak samo bêdzie tutaj. Nic siê nie zmieni, je-
¿eli chodzi o dostêpnoœæ do œwiadczeñ medycz-
nych po godzinie 18.00, w soboty i w dni œwi¹tecz-
ne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czys¹ jeszczepytaniadopanaministra?Niema.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Cezary Rzemek: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów… Nikt nie zapi-

sa³ siê do dyskusji.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do zabrania g³osu.
W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach
biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o pro-
duktach biobójczych.

Biobójczych i biobójczych?
(Senator Norbert Krajczy: Tak to jest niestety

napisane, Panie Marsza³ku.)
(Senator Leon Kieres: Tam s¹ dwie ustawy.)
Zdumiewaj¹ce. Jak to? W sprawie ustawy

o zmianie… Zaraz, zaraz. Stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach
biobójczych…

(Senator Leon Kieres: Tak, tak.)
…oraz ustawy o zmianie ustawy…

(Senator Leon Kieres: Tak, tak, dobrze.)
Nie, zaraz. A tak, dobrze.
(Senator Leon Kieres: Dobrze, bo by³a jedna

ustawa, a potem by³a druga, która zmienia³a tê
pierwsz¹, a my teraz bêdziemy zmieniali i tê w³a-
œciw¹, i tê drug¹.)

Aha. Bo¿e! No tak. Dobrze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-

tora Norberta Krajczego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Tytu³uniemo¿nazrozumieæ,acodopieroustawê.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To jest ustawa, która tak¿e nie budzi³a w¹tpli-

woœci. Jest ona zwi¹zana z przepisami prawa
unijnego, musieliœmy j¹ wprowadziæ i wprowa-
dzamy j¹ po odpowiednim czasie, zgodnie z wy-
maganiami.

Je¿eli chodzi o ustawê o zmianie ustawy o pro-
duktach biobójczych, która zosta³a przyjêta
w paŸdzierniku bie¿¹cego roku – przy okazji
chcia³bym tylko wyjaœniæ, ¿e produkty biobójcze
w wiêkszoœci nie s¹ lekami, mog¹ to byæ na przy-
k³ad preparaty owadobójcze, poza tym one siê
dziel¹, to jest ju¿ pewna zawi³oœæ, wiêc proszê
mnie dalej nie pytaæ, na czynne i bierne, mog¹ byæ
w ró¿nych postaciach, od tego te¿ zale¿¹ ró¿ne ter-
miny, które ewentualnie w ramach tej ustawy bê-
d¹ siê zmienia³y – to ma ona na celu dostosowanie
polskiego ustawodawstwa do wymagañ dyrekty-
w y P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y
2009/107/WE z dnia 16 wrzeœnia 2009 r., która
zmienia dyrektywê 98/8/WE dotycz¹c¹ wprowa-
dzenia do obrotu produktów biobójczych, chodzi
o przed³u¿enie niektórych okresów, zmianê ter-
minów.

Ustawa zawiera wiele zmian. W wiêkszoœci s¹ to
zmiany, które maj¹ charakter redakcyjny. Jedna
ze zmian zwi¹zana jest z tym, ¿e termin na dosto-
sowanie przepisów krajowych min¹³ ju¿ w maju
bie¿¹cego roku, a substancje czynne s¹ systema-
tycznie w³¹czane do za³¹czników, czego skutkiem
jest równie¿ usuniêcie delegacji dla ministra w³a-
œciwego do spraw zdrowia do og³aszania w obwie-
szczeniu wykazu substancji czynnych i bazowych.

Kolejna zmiana. Wyd³u¿ono o cztery lata, do
14 maja 2014 r., okres przejœciowy, w trakcie któ-
rego pañstwa cz³onkowskie mog¹ stosowaæ krajo-
we przepisy lub praktyki dotycz¹ce wprowadza-
nia na rynek produktów biobójczych, zw³aszcza
wydawania pozwoleñ na obrót produktami bio-
bójczymi zawieraj¹cymi substancje czynne, które
nie znajduj¹ siê jeszcze w za³¹cznikach nr 1 lub
nr 1A do dyrektywy 98/8/WE.

Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ sk³adania
wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia
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albo pozwolenia tymczasowego za pomoc¹ œrod-
ków komunikacji elektronicznej. Ustawa ta nada-
je tak¿e nowe brzmienie art. 20, w ramach którego
umo¿liwia prezesowi Urzêdu Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych ¿¹danie od podmiotu odpowie-
dzialnego za wprowadzenie produktu biobójczego
lub substancji czynnej do obrotu wyjaœnieñ doty-
cz¹cych dokumentacji lub jej uzupe³nienia.

Zosta³a wprowadzona op³ata za czynnoœci
zwi¹zane z wydawaniem zgody na przeprowadze-
nie badañ naukowych i rozwojowych, których ce-
lem jest wprowadzenie do obrotu produktu bio-
bójczego lub substancji czynnej przeznaczonej
wy³¹cznie do stosowania w produkcie biobójczym
i na które podmiot odpowiedzialny nie uzyska³ po-
zwolenia. Ustawa przewiduje uznanie wa¿noœci
pozwoleñ na obrót produktami biobójczymi, które
nie utraci³y wa¿noœci, do 14 maja 2010 r.

Je¿eli chodzi o przebieg prac legislacyjnych, to
Sejm uchwali³ tê ustawê w paŸdzierniku bie¿¹ce-
go roku. Jest to przed³o¿enie rz¹dowe. Ustawa nie
budzi zastrze¿eñ o charakterze legislacyjnym i –
co najwa¿niejsze – jest zgodna z prawem unijnym.
Podczas posiedzenia komisji zosta³a ona przyjêta
jednog³oœnie, nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ. Bar-
dzo bym prosi³ Wysoki Senat o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ kierowaæ pytania

do senatora sprawozdawcy.
Czy s¹ jakieœ pytania? Nie ma.
Czy pan minister chcia³by siê do tego ustosun-

kowaæ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym mogê otworzyæ dyskusjê…

A nie, przepraszam, przecie¿ mog¹ byæ pytania do
pana ministra.

O, proszê bardzo, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, mam pytanie techniczne. Lu-

biê byæ dobrze poinformowany, ¿eby siê póŸniej
nie myliæ. Chodzi o tak zwane pozwolenie tymcza-
sowe. W jaki sposób póŸniej bêdzie ono weryfiko-
wane? Chodzi mi o wydanie pozwolenia tymcza-
sowego w przypadku, gdy produkt biobójczy za-
wiera substancje czynne, niew³¹czone do za³¹cz-
ników odpowiedniej dyrektywy. W jaki sposób bê-
dzie to póŸniej weryfikowane? Co siê bêdzie dzia-

³o, gdy przedsiêbiorca wyst¹pi o pozwolenie?Jak
bêdziecie to sprawdzali, gdy bêdê chcia³ prze-
kszta³ciæ pozwolenie tymczasowe w pozwolenie
trwa³e?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Chodzi tu

o te substancje, których wprowadzenie jest roz-
patrywane, ale nie zosta³y one jeszcze wprowa-
dzone. Myœlê, ¿e to jest taki moment, po którym
dopuszczenie, ¿e tak powiem, bêdzie dopuszcze-
niem sta³ym i stabilnym.

(Senator Leon Kieres: Mogê dopytaæ, Panie
Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, tak, bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:
Czy to oznacza, ¿e pozwolenie tymczasowe od-

nosi siê do substancji, które nie s¹ jeszcze dobrze
przebadane?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Tak, tak, bardzo dobrze pan senator to…
(Senator Leon Kieres: Nie znamy jeszcze na-

stêpstw, skutków…)
Tak, tak, jeszcze trwaj¹ badania, a gdy bêdzie-

my mieli pe³n¹ wiedzê, to bêdzie to ju¿ ostateczne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?

Nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu. W zwi¹zku z tym zamykam dys-
kusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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W tej sytuacji przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu czwartego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 989,
a sprawozdania komisji w drukach nr 989A
i nr 989B.

Poproszê pana senatora Owczarka o przedsta-
wienie stanowiska komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw. By³o ono rozpatrywane na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
w dniu 13 paŸdziernika.

Wprawdzie w Senacie czasem trochê ¿artujemy
na temat czêsto zmienianych ustaw o ruchu dro-
gowym, ale wydaje mi siê, ¿e ta ustawa ma wyj¹t-
kowe znaczenie. Nie jest to ustawa incydentalna,
poniewa¿ dotyczy ona przede wszystkim zmniej-
szenia zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieprzestrzega-
nia przepisów o ruchu drogowym.

Polska jako pañstwo jest jednym z ostatnich
w Europie, jeœli chodzi o statystyki obrazuj¹ce
bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Wprawdzie
w ostatnim roku gwa³towanie, bo o oko³o 20%,
zmniejszy³a siê liczba wypadków, liczba œmiertel-
nych ofiar, niemniej jednak jest ich wci¹¿ bardzo
du¿o. W 2009 r. ponad cztery i pó³ tysi¹ca osób
zginê³o w wypadkach w ruchu drogowym. Niesie
to ze sob¹ ogromne koszty, nie tylko ludzkie, ale
równie¿ spo³eczne, a tak¿e ekonomiczne. WskaŸ-
nik zabitych na ka¿de sto wypadków to w Polsce
ponad 10. W wiêkszoœci krajów europejskich ta li-
czba siêga od 1,6 do 1,8. My jesteœmy porównywa-
ni tylko z Rosj¹, Ukrain¹, S³owacj¹. Inne kraje ju¿
bardzo nas wyprzedzi³y.

Analizy mówi¹ o tym, ¿e 80% wypadków jest
spowodowanych b³êdem kieruj¹cych, z tego 1/3 –
nadmiern¹ szybkoœci¹. A skutkiem tych wypad-
ków spowodowanych nadmiern¹ szybkoœci¹ jest
prawie 50% ofiar œmiertelnych. W zwi¹zku z tym
w 2008 r. rozpoczêto prace nad ustaw¹, która
mia³a zwiêkszyæ bezpieczeñstwo ruchu drogowe-
go. To zaowocowa³o uchwaleniem w dniu 2 kwiet-
nia 2009 r. ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Niestety, ustawa zosta³a skierowana do Trybuna-
³u Konstytucyjnego, który w dniu 14 paŸdziernika
2009 r. orzek³ o jej niezgodnoœci z konstytucj¹,
z kilku powodów, miêdzy innymi czy raczej przede
wszystkim z powodu niedochowania ustawowego
trybu jej uchwalenia. By³o jeszcze kilka innych

b³êdów prawnych, z tym ¿e nie zanegowano same-
go sensu ustawy. W zwi¹zku z tym powsta³ pro-
jekt komisyjny. I chcia³bym powiedzieæ, ¿e by³ to
projekt ponad podzia³ami: sprawozdawc¹ na po-
siedzeniu komisji by³ pose³ Tchórzewski, który
by³ bardzo gor¹co popierany przez obecnego tu –
przed chwil¹ go tu widzia³em – ministra Jarmu-
ziewicza. Tak ¿e wszyscy siê zgadzali, i¿ nale¿y jak
najszybciej coœ z tym zrobiæ.

Ustawa w art. 1 w precyzyjny sposób okreœla,
kto ma obowi¹zek udzielania informacji o kieru-
j¹cych pojazdem bêd¹cym w³asnoœci¹ osoby pra-
wnej. Do tej pory by³a to sytuacja bardzo skompli-
kowana. Coraz wiêcej samochodów na naszych
drogach to tak zwane samochody s³u¿bowe,
ewentualnie samochody leasingowe. W tej chwili
bêdzie nastêpuj¹ce rozwi¹zanie: osoba, które re-
prezentuje firmê na zewn¹trz, musi udzieliæ takiej
informacji, a jeœli jej nie udzieli, mo¿e byæ ukara-
na grzywn¹. Tak ¿e to koñczy ostatecznie pro-
blem, którego nie rozwi¹zaliœmy do tej pory.
W myœl tego¿ artyku³u Policja uzyskuje upra-
wnienia do u¿ywania urz¹dzeñ rejestruj¹cych.
Przede wszystkim zaœ g³ównym celem ustawy jest
zwiêkszenie roli Inspekcji Transportu Drogowe-
go. Funkcjonariusze otrzymuj¹ nowe uprawnie-
nia, bêd¹ na przyk³ad reagowaæ na naruszenia
prawa o ruchu drogowym w zakresie przekracza-
nia prêdkoœci, a tak¿e nieuszanowania sygna³ów
œwietlnych. W zwi¹zku z tym ustawa przewiduje,
¿e wszystkie fotoradary, poza fotoradarami nale-
¿¹cymi do stra¿y miejskich lub gminnych, bêd¹
u¿ytkowane przez Inspekcjê Transportu Drogo-
wego, która jednoczeœnie bêdzie mia³a prawo do
ich likwidacji oraz do instalowania nowych. Do-
k³adnie tak¿e ustalono tryb, w jakim to siê bêdzie
odbywaæ, oczywiœcie w porozumieniu z w³aœcicie-
lem drogi.

W jednym z artyku³ów zawarto dok³adn¹ defi-
nicjê urz¹dzenia rejestruj¹cego, która, jak siê
okaza³o na posiedzeniu komisji, jest doœæ dysku-
syjna. Zawarte jest w niej bowiem sformu³owanie,
¿e obudowa musi byæ po³¹czona z urz¹dzeniem
rejestruj¹cym, w zwi¹zku z czym, proszê pañ-
stwa, w momencie uchwalenia tej ustawy i podpi-
sania przez pana prezydenta znikn¹ atrapy foto-
radarów. Wywo³a³o to du¿¹ dyskusjê, poniewa¿
znaczna czêœæ senatorów uwa¿a, ¿e istnienie tych
atrap zwiêksza bezpieczeñstwo, bo wiadomo, ¿e
ludzie mimo woli bêd¹ siê tego baæ i ¿e mog¹ byæ
tym zaskoczeni. Z drugiej strony pan minister Po-
³eæ twierdzi, ¿e gdy s¹ obudowy fotoradarów,
w których nie ma tego urz¹dzenia, czyli atrapy fo-
toradarów, to czêœæ osób o tym wie i jeŸdzi z nor-
maln¹ szybkoœci¹, a czêœæ nie wie, w zwi¹zku
z czym zwalnia, co mo¿e powodowaæ dodatkowe
zagro¿enie. Pan pose³ Tchórzewski poza tym pod-
kreœla³, ¿e nie nale¿y bawiæ siê ze spo³eczeñstwem
i ¿e sytuacja powinna byæ jasna. W ogóle ustawa
wprowadza zasadê, ¿e ka¿de urz¹dzenie rejestru-
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j¹ce musi byæ oznakowane. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
gdzieœ stoi fotoradar, a nie ma wczeœniej informa-
cji, ¿e on tam jest. W zwi¹zku z tym fotoradary bê-
d¹ instalowane tylko w miejscach niebezpiecz-
nych. Nie bêd¹ s³u¿y³y li tylko fiskalizmowi pañ-
stwa, nie bêd¹ s³u¿y³y do œci¹gania mandatów od
spo³eczeñstwa, bêd¹ s³u¿y³y faktycznie bezpie-
czeñstwu ruchu drogowego. Dyskusja by³a bar-
dzo o¿ywiona i z tego, co wiem, w dalszym ci¹gu
bêdzie siê jeszcze toczy³a.

Stworzony zostanie scentralizowany system
informatycznego nadzoru nad ruchem drogo-
wym. W zwi¹zku z tym Inspektorat Transportu
Drogowego bêdzie w sposób wy³¹czny zajmowa³
siê nie tylko przestrzeganiem prawa, ale i, ¿e tak
powiem, konsekwencjami, czyli mandatami. Za-
trudnionych zostanie trzystu pracowników, ale
takie dzia³anie pozwoli z kolei na to, ¿eby piêciu-
set policjantów z drogówki, którzy zajmuj¹ siê tym
do tej pory, zajê³o siê tym, czym faktycznie powin-
ni siê zajmowaæ.

Ustawa porz¹dkuje uprawnienia stra¿y miej-
skich i gminnych. I chcia³bym pañstwu powie-
dzieæ, ¿e tak¿e na ten temat by³a d³uga dyskusja.
Stra¿e miejskie bardzo mocno wystêpowa³y w ob-
ronie swoich dotychczasowych uprawnieñ. Usta-
wa mówi o tym, ¿e stra¿e miejskie i gminne nie mo-
g¹ ustawiaæ fotoradarów na autostradach i dro-
gach ekspresowych. Co do dróg krajowych, to pro-
jekt, który trafi³ do nas, do Senatu, mówi, ¿e tam
fotoradary mog¹ byæ ustawiane tylko na terenach
zabudowanych. Toczy³a siê d³uga dyskusja i osta-
tecznie zwyciê¿y³ pogl¹d, ¿e dodajemy s³owa „w ob-
rêbie miejscowoœci”. S³owa te, jak zwróci³ uwagê
pan pose³ Tchórzewski, maj¹ jedn¹ wadê: jest jed-
na definicja miejscowoœci, zawarta w materia³ach
GUS, i wed³ug niej nie ma w Polsce terenu, gdzie by
nie by³o jakiejœ miejscowoœci, nie ma ziemi niczy-
jej. W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, upowa¿nia-
my stra¿e gminne i miejskie, aby instalowa³y foto-
radary praktycznie na ca³ych krajówkach.

Tu mogê pañstwu opowiedzieæ anegdotê. Je-
den z moich kolegów samorz¹dowców z du¿ego
miasta spotka³ siê z jednym z wójtów…

A s¹ gminy, które uzyskuj¹ niesamowite do-
chody z nak³adania mandatów z powodu przekro-
czenia szybkoœci. Krótkie porównanie: Policja
w ubieg³ym roku zebra³a 29 milionów z³, a stra¿e
miejskie i gminne – 290 milionów z³.

Wracam do anegdoty i kolegi, który jest, jak
mówi³em, prezydentem du¿ego miasta, zapyta³ on
wójta, czy siê nie boi, ¿e jak bêdzie nak³ada³ tyle
mandatów, to ludzie go w koñcu nie wybior¹, bo
ich zmêczy. On odpowiedzia³: nie ma obaw, na
swoich my nie nak³adamy, my pracujemy g³ównie
na krajówkach. W zwi¹zku z tym mam powa¿ne
w¹tpliwoœci co do naszej poprawki, czy ona jest
tak do koñca… Nam przecie¿ chodzi³o o co innego,

nasza intencja by³a inna, taka mianowicie, ¿e bê-
dzie to dotyczy³o drogi od jednej tablicy informu-
j¹cej, ¿e tam jest dana miejscowoœæ, do drugiej.
Tymczasem, proszê pañstwa, bardzo to prawo zli-
beralizowaliœmy. Z tym ¿e stra¿ miejska, zanim
ustawi fotoradar, musi uzgodniæ to z komendan-
tem Policji. Konieczne bêdzie takie uzgodnienie
dotycz¹ce, po pierwsze, miejsca, które musi byæ
tym miejscem szczególnie niebezpiecznym, po
drugie, tak¿e czasu ustawienia fotoradaru. I, jak
mówi³em, to miejsce musi byæ oznakowane. Taki
fotoradar nie mo¿e byæ ukryty, nie wiadomo gdzie.
Tu by³y te¿ zdania, ¿e skoro Policja mo¿e na przy-
k³ad u¿ywaæ fotoradarów w samochodach, to ¿eby
stra¿y miejskiej równie¿ daæ takie uprawnienia,
na co siê jednak, proszê pañstwa, nie zgodziliœmy.

Ustawa poza tym wyd³u¿a terminy… Do tej po-
ry by³ taki sposób dzia³ania, ¿e w przypadku
schwytania sprawcy na gor¹cym uczynku musia³
on zostaæ ukarany w ci¹gu trzech dni. Jeœli nie zo-
sta³ ukarany, sprawa by³a kierowana do s¹du
grodzkiego. W przypadku, gdy stwierdzono wy-
kroczenie, a nie uda³o siê sprawcy schwytaæ, ten
termin by³ czternastodniowy. Wystarczy³o, ¿e
ktoœ nie odebra³ w domu powiadomienia, i sprawa
by³a automatycznie kierowana do s¹du grodzkie-
go, co powodowa³o zasypywanie s¹dów grodzkich
takimi drobnymi sprawami, mimo ¿e czêsto po-
pe³niaj¹cy wykroczenie byli gotowi zap³aciæ bez
s¹du grodzkiego. Te terminy zosta³y bardzo wy-
d³u¿one, w pierwszym przypadku – do czternastu
dni, w drugim – do dziewiêædziesiêciu dni,
a w przypadku rejestracji za pomoc¹ przyrz¹du
kontrolno-pomiarowego – do stu osiemdziesiêciu
dni. Tak ¿e, proszê pañstwa, ul¿y to trochê pracy
s¹dów grodzkich.

Jak ju¿ mówi³em, dyskusja by³a bardzo o¿y-
wiona, zg³oszono szereg wniosków. Zwróciliœmy
uwagê, proszê pañstwa, na jeden bardzo powa¿ny
problem, ¿e w Polsce istnieje spo³eczny ruch nie-
pos³uszeñstwa obywatelskiego, jeœli chodzi o dro-
gi. Wszyscy z wszystkimi wspó³pracuj¹, ¿eby omi-
jaæ przepisy drogowe, a skutkiem tego s¹ wypad-
ki, o których wczeœniej mówi³em. Jeden z kolegów
zg³osi³ nawet wniosek – bo mówiliœmy o tym, ¿e lu-
dzie informuj¹ siê przy pomocy CB-radia o usta-
wionych atrapach – ¿e na wzór Francji, która po-
czyni³a najwiêksze postêpy, je¿eli chodzi o bezpie-
czeñstwo w ruchu drogowym, powinno byæ zabro-
nione u¿ywanie tych odbiorników radiowych
w samochodach. Z kolei stanowisko pana mini-
stra by³o takie, ¿e to i pomo¿e, i zaszkodzi, ponie-
wa¿ czêsto kierowcy nawzajem siê informuj¹ o ja-
kichœ korkach czy o jakichœ zagro¿eniach. Myœlê,
¿e jest to rzecz do dyskusji. Jeœli siê oka¿e, ¿e je-
dnak dalej tych wypadków jest du¿o, to s¹dzê, ¿e
nad takim rozwi¹zaniem tak¿e powinniœmy siê
zastanowiæ.

Poprawki na ogó³ mia³y charakter legislacyjny,
doprecyzowuj¹cy. By³y te¿ dwie poprawki meryto-
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ryczne. O jednej ju¿ mówi³em – tej o stra¿y miej-
skiej lub gminnej, ¿e mo¿e dzia³aæ w obrêbie miej-
scowoœci. A drug¹ poprawkê merytoryczn¹ zg³osi-
³em, kieruj¹c siê artyku³em ustawy, w którym
mówi siê o tym, ¿e pieni¹dze uzyskane przez stra¿
gminn¹ lub miejsk¹ powinny byæ kierowane na
zwiêkszenie bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Zg³osi³em tê poprawkê, aby czêœæ pieniêdzy uzys-
kiwanych z grzywien na³o¿onych przez g³ównego
inspektora transportu drogowego zasila³a Krajo-
wy Fundusz Drogowy. Zdajê sobie sprawê, ¿e s¹
w¹tpliwoœci co do tego, czy to nie jest zbyt posze-
rzona interpretacja, czy mo¿emy tak¹ poprawkê
przyj¹æ. Zdajê te¿ sobie sprawê, ¿e ta poprawka
jest niemi³a dla Ministerstwa Finansów, które
wszêdzie szuka oszczêdnoœci i dochodów. Ale wy-
daje mi siê, ¿e skoro nak³adanie tego typu kar ma
miejsce, to logiczne jest, ¿e œrodki z tych kar po-
winny iœæ g³ównie na poprawê bezpieczeñstwa,
a jest to jeden z wa¿niejszych celów, na które prze-
znaczane s¹ œrodki z Krajowego Funduszu Drogo-
wego.

Wysoka Komisja rekomenduje Wysokiemu –
jeszcze wy¿szemu – Senatowi przyjêcie ustawy
wraz z uchwalonymi przez komisjê poprawkami.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Paszkowskiego, o przedstawienie sprawo-
zdania. Rozumiem, ¿e bêdzie ono krótsze ni¿
sprawozdanie poprzedniego sprawozdawcy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku, to siê za chwilê oka¿e, choæ

na pewno bêdzie krótsze, bo ja siê ograniczê do
omówienia tylko tych poprawek, które przyjêliœ-
my, a które nie pokrywaj¹ siê z poprawkami Ko-
misji Gospodarki Narodowej.

Ja ju¿ nie bêdê przytacza³ idei przyœwieca-
j¹cych temu projektowi – projektowi, który, jak
ju¿ tu wspomniano, powsta³ na skutek tego, ¿e
prezydent zaskar¿y³ ustawê, nad któr¹ pracowa-
liœmy równie¿ w bie¿¹cym roku, a która zosta³a na
skutek skargi prezydenta zakwestionowana przez
Trybuna³ Konstytucyjny jako niezgodna z konsty-
tucj¹ w pewnym zakresie, ale poniewa¿ ta niezgo-
dnoœæ w pewnym zakresie wp³ywa³a jakby na ca-
³oœæ ustawy, to ca³a ustawa przepad³a.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej ustawa nie wzbudzi³a takich go-

r¹cych emocji jak te, o których mówi³ tutaj mój
przedmówca. Myœmy ze zrozumieniem podeszli
do tej propozycji stworzenia scentralizowanego
systemu pomiarów szybkoœci i kontroli dostoso-
wywania siê u¿ytkowników samochodów do syg-
nalizacji œwietlnej na drogach publicznych. Ze
zrozumieniem przyjêliœmy, ¿e te kompetencje
w zasadzie przejmie Inspekcja Transportu Drogo-
wego. Ze zrozumieniem przyjêliœmy równie¿ ten
nowy system finansowania i utrzymania
urz¹dzeñ rejestruj¹cych, zarówno je¿eli chodzi
o drogi bêd¹ce w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad, jak i poszczególnych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego. Ze zrozumieniem przyjêliœ-
my tak¿e zmiany odpowiednich przepisów w ko-
deksie wykroczeñ, w kodeksie postêpowania
w sprawach o wykroczenia, w ustawie o transpor-
cie drogowym i w prawie o ruchu drogowym.
I w zwi¹zku z tym, posi³kuj¹c siê opiniami nasze-
go Biura Legislacyjnego, przyjêliœmy ze zrozumie-
niem te precyzuj¹ce poprawki, które nam biuro
przedstawi³o, a jednoczeœnie – w przeciwieñstwie
chocia¿by do komisji gospodarki – pomimo
wniosków ze strony obecnych na naszym posie-
dzeniu przedstawicieli stra¿y miejskich, nie przy-
jêliœmy na przyk³ad poprawki, aby kompetencjê
stra¿y miejskiej polegaj¹c¹ na kontrolowaniu
przez urz¹dzenia rejestruj¹ce ruchu drogowego
rozszerzyæ nie tylko na teren zabudowany, ale i na
pozosta³y obszar miejscowoœci, i byæ mo¿e tutaj
nie pope³niliœmy b³êdu.

Ponadto na skutek wniosków, które wp³ynê³y
ze strony rz¹du, przyjêliœmy dwie poprawki doty-
cz¹ce terminu wejœcia ustawy w ¿ycie. Mianowi-
cie w dotychczasowej wersji ustawy uchwalonej
przez Sejm, a dok³adnie w art. 8, który to artyku³
okreœla kwestie zwi¹zane z tworzeniem protoko-
³ów i przekazywaniem istniej¹cych urz¹dzeñ reje-
struj¹cych pomiêdzy poszczególnymi organami –
mam tutaj na myœli Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad czy jednostki samorz¹du
terytorialnego – w celu oczywiœcie, ¿e tak powiem,
docelowego przejêcia tych urz¹dzeñ, a wiêc i zin-
wentaryzowania ich, i sporz¹dzenia protoko³ów
zdawczo-odbiorczych na rzecz inspekcji drogo-
wej… Tutaj by³ wniosek, aby ten termin wyd³u¿yæ,
dlatego przyjêliœmy tak¹ poprawkê. Dotychczas
ustawa przewidywa³a termin 1 stycznia 2011 r.,
ale na skutek wniosku, aby przesun¹æ ten termin
jeszcze o rok, wejœcie ustawy w ¿ycie nast¹pi
z dniem 1 stycznia 2012 r. Ta zmiana bêdzie siê
odnosiæ równie¿ do terminu wejœcia w ¿ycie prze-
pisów, które zosta³y okreœlone w art. 11, a odno-
sz¹ siê do art. 5 pktu 12. Art. 5 pkt 12 dotyczy
kwestii zwi¹zanych z… ¿eby powiedzieæ dok³a-
dnie… On dotyczy uporz¹dkowania pewnych
kwestii zwi¹zanych z karami pieniê¿nymi za prze-
wóz… No, tutaj chodzi o przewóz osób b¹dŸ towa-
rów niezgodny z przepisami. Innymi s³owy, trochê
wyd³u¿yliœmy te przewidziane w ustawie terminy.
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Widocznie rz¹d to przeanalizowa³ i uzna³, ¿e te ter-
miny s¹ za krótkie.

Ustawa, jak podkreœla³em, nie wzbudzi³a wiêk-
szych kontrowersji. Dziêki tej ustawie system reje-
stracji przekroczeñ prêdkoœci bêdzie z jednej stro-
ny efektywniejszy, a z drugiej strony bardziej upo-
rz¹dkowany, co równie¿ ograniczy ró¿nego rodzaju
dolegliwoœci kierowców. Jednym zdaniem… Rea-
sumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e to uporz¹dkowa-
nie ma na celu stworzenie takiej sytuacji, i¿
urz¹dzenia rejestruj¹ce bêd¹ spe³nia³y swoj¹ fun-
kcjê prewencyjn¹, czyli wykorzystywane bêd¹
w celu dbania o bezpieczeñstwo w ruchu drogo-
wym, a nie bêd¹ wykorzystywane jako… Przyto-
czono tutaj dane dotycz¹ce relacji pomiêdzy dzia-
³aniami w tym zakresie i dochodowoœci¹ Policji
i Stra¿y Miejskiej. Chodzi o to, ¿eby urz¹dzenia re-
jestruj¹ce czy pomiarowe nie by³y instrumentami
fiskalnymi, których dzia³anie ma w zasadzie pod-
reperowaæ bud¿ety jednostek i organów, które te
urz¹dzenia stawiaj¹ lub nimi zarz¹dzaj¹. Myœlê, ¿e
ta idea jest godna poparcia, bior¹c pod uwagê za-
straszaj¹ce statystyki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
na naszych drogach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz jest czas na pytania do panów senatorów.

Dwa pytania zg³osili ju¿ panowie senatorowie Kno-
sala iKonopka.Doktórego¿ tosenatora tepytania?

Pan senator Owczarek bêdzie ³askaw stan¹æ na
mównicy.

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Dajczak, a potem pan senator

Gruszka?
Dobrze. W takim razie proszê o dwa pierwsze

pytania, a potem druga para…
Senatorowie Knosala i Konopka.
Proszê bardzo.
Panie Senatorze, proszê stan¹æ na mównicy.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo Panie Marsza³ku.
Pan senator sprawozdawca przytoczy³ tu przy-

k³ad Francji. Chcia³bym tak¿e bazowaæ na tym
przyk³adzie. Otó¿, we Francji tych urz¹dzeñ, czyli
fotoradarów, zamontowano oko³o tysi¹c piêæset.
W Polsce mamy w tej chwili dwieœcie siedemdzie-
si¹t. Takimi danymi dysponujê. We Francji
w ci¹gu piêciu lat spad³a dziêki temu liczba ofiar
œmiertelnych: w 2001 r. by³o ich osiem tysiêcy sto
szeœædziesi¹t dwie, a w 2006 r. prawie o po³owê
mniej – cztery tysi¹ce siedemset dziewiêæ.

Pytanie moje by³oby takie: ile takich urz¹dzeñ
powinniœmy zarejestrowaæ, ¿eby uzyskaæ podob-
ny efekt, jak we Francji?

Drugie pytanie odnosi siê do wyd³u¿onego
czasu na wystawienie mandatu. Otó¿, we Fran-
cji – tak wynika z materia³ów, które tutaj mam –
mandat jest wystawiany w ci¹gu czterdziestu
oœmiu godzin. My mieliœmy i tak d³u¿szy ter-
min, bo nawet trzydziestodniowy, jeœli chodzi
o postêpowanie w s¹dzie grodzkim, a teraz
zwiêkszyliœmy ten czas szeœciokrotnie, z trzy-
dziestu do stu osiemdziesiêciu dni. Moje drugie
pytanie brzmia³oby tak: czy nie istnieje obawa,
¿e tak znaczne wyd³u¿enie terminu postêpowa-
nia mandatowego wp³ynie negatywnie na pro-
wadzenie postêpowania, a przede wszystkim
na prewencyjny charakter kary? We Francji
trwa to czterdzieœci osiem godzin, a my nasz
termin zwiêkszyliœmy szeœciokrotnie, do stu
osiemdziesiêciu dni. Czy to by³o potrzebne?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie pana senatora Konopki.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mo¿e pytanie tak¿e do pana senatora Owczarka.
Po uchwaleniu tej zmiany w ustawie – Prawo

o ruchu drogowym w mediach rozpoczê³a siê
wielka dyskusja. Przedstawiciele miêdzy inny-
mi wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego
czy Policji twierdzili, ¿e demonta¿ atrap fotora-
darów spowodowaæ mo¿e wiêksze zagro¿enie
w ruchu, bo je¿eli widzimy fotoradar, nawet
atrapê, to jednak noga z gazu troszeczkê ustê-
puje. Pytanie jest takie: jakie jest pana zdanie
w tej kwestii?

Drugie pytanie. Jeœli ju¿ bêd¹ demontowane te
atrapy, to jakie œrodki bêd¹ przeznaczone przez
Instytut Transportu Samochodowego na monta¿
nowych fotoradarów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Z tym ¿e pan senator jest sprawozdawc¹ komi-

sji, wiêc… Nie wiem, co z tym pytaniem o w³asne
zdanie, ale rozumiem, ¿e je podtrzymujemy.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:
Bardzo trudno by³oby mi wypowiedzieæ w³asne

zdanie na tem temat. ¯ona mnie dzisiaj poinfor-
mowa³a o oœmiu punktach karnych, tak ¿e moje
zdanie niekoniecznie by³oby w³aœciwe.

(Weso³oœæ na sali)
Proszê pañstwa, ale wracajmy do tematu, bo

pytania s¹ powa¿ne.
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Przede wszystkim, s¹ pieni¹dze unijne w wyso-
koœci 54 milionów z³. Za te pieni¹dze bêdzie mo¿-
na kupiæ, jak s¹dzê, kilkaset fotoradarów.
W zwi¹zku z tym ich dotychczasowa liczba
gwa³townie siê zwiêkszy. Poza tym, jak Generalna
Dyrekcja przejmie… Miejsce ustawienia fotorada-
rów to te¿ jest, moim zdaniem, bardzo wa¿na
sprawa. Jeœli ten system bêdzie jasny i czytelny,
to one bed¹ mia³y wiêksz¹ skutecznoœæ. W zwi¹z-
ku z tym odpowiedŸ na pytanie pana senatora
Konopki jest taka. Nie wszystkie te atrapy znikn¹.
Jeœli zostan¹ zakupione nowe fotoradary czy
przejête dotychczasowe od innych instytucji, to
wtedy zostan¹ wype³nione… Z tym ¿e wa¿na jest
zasada, której ta ustawa bardzo przestrzega, ¿e
maj¹ to byæ miejsca niebezpieczne. Ustawienie
fotoradaru w danym miejscu musi gwarantowaæ,
¿e zmniejszy siê tam liczba wypadków. Nie chodzi
o nastawienie, o czym wczeœniej mówi³em, na fis-
kalizm.

Teraz kwestia wyd³u¿enia czasu… Wystawie-
nie mandatu powinno byæ natychmiastowe lub
nastapiæ jak najszybciej. Chodzi jednak o to, ¿e do
tej pory obywatel czêsto nie odbiera³ tego manda-
tu, w zwi¹zku z czym sprawa przechodzi³a do
s¹du grodzkiego. Ona nie by³a umarzana, ale…
Sama procedura niepotrzebie siê przed³u¿a³a.
Chodzi tu o zlikwidowanie procedury zwi¹zanej
z postêpowaniem przed s¹dem grodzkim. Oczywi-
œcie, zgadzam siê w zupe³noœci z panem senato-
rem Knosal¹ – co zreszt¹ dzisiaj na tej sali zosta³o
powiedziane – ¿e nie wysokoœæ kar, ale ich nieu-
chronnoœæ gwarantuje sukces. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senatorowie Dajczak i Gruszka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo Panie Marsza³ku.
Jeœli pan senator jest ju¿ na mównicy, to mo¿e

odpowie i na moje pytanie.
Interesuje mnie bardziej aspekt finansowy tej

ca³ej, powiedzia³bym, operacji. Jeœli nastapi de-
monta¿ tych wszystkich urz¹dzeñ, to z czyich pie-
niêdzy? Kto pokryje koszty?

Drugie pytanie. G³ówny inspektor bêdzie po-
dejmowa³, jak pan senator powiedzia³, decyzje
o postawieniu nowych fotoradarów w miejscach
niebezpiecznych, oczywiœcie po wype³nieniu pe-
wnych procedur. Rodzi siê pytanie: kto bêdzie fi-
nansowa³ te przedsiêwziêcia na poszczególnych
drogach? Jeœli na przyk³ad bêdzie to finansowa³
samorz¹d, to czy w jakikolwiek sposób zostan¹
mu zrekompensowane wydatki? Jak pan sena-
tor powiedzia³, chodzi o miejsca niebezpieczne.

Mo¿e siê jednak zdarzyæ tak, ¿e na jakiejœ drodze
samorz¹dowej takich miejsc niebezpiecznych
mo¿e siê ujawniæ wiele i fotoradarów trzeba bê-
dzie postawiæ kilka. Bêd¹ to du¿e koszty. Kto je
pokryje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, ale jeszcze senator Gruszka. Jest

jeszcze zg³oszenie pana senatora Trzciñskiego.
Nie ma wiêcej g³osów…

(Senator Leon Kieres: Jeszcze ja.)
Dobrze. W takim razie parami…
Senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W poprawce, któr¹ komisja przedstawi³a Wyso-

kiemu Senatowi, jest mowa o zwiêkszeniu obsza-
ru, który Stra¿ Miejska mo¿e kontrolowaæ. U¿yto
tu sformu³owania: „lub w miejscowoœci”. Czy
móg³by pan powiedzieæ, co szanowna komisja
mia³a na myœli doprecyzowuj¹c ten punkt. Czy
przypadkiem nie jest to przepis zbyt rozleg³y?
W ogólnym rozumieniu terminu „miejscowoœæ”
mamy na myœli gminy, obszary nie wyznaczone
znakami, tylko granicami pomiêdzy poszczegól-
nymi miejscowoœciami. Czy taki zapis nie sprowa-
dzi³ nas przypadkiem na grz¹ski grunt? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy dochodów, jakie s¹ uzy-
skiwane z grzywien nak³adanych na kierowców.
W zapisie, który przedstawia nam komisja, jest
dok³adne wskazanie, ¿e te œrodki w 80% maja za-
siliæ Krajowy Fundusz Drogowy. To jest bardzo
dobre wskazanie. Ale czy komisja dyskutowa³a na
temat zapisu, który dotyczy³by obowi¹zków sa-
morz¹du w tym zakresie? Czy nie bêdzie sytuacji,
¿e samorz¹d, wiedz¹c, ¿e mniej œrodków uzyska
z innych Ÿróde³, uwzglêdni te dochody pocho-
dz¹ce… To znaczy jeœli za³o¿ymy, ¿e jak¹œ kwotê X
z dochodów przeznacza siê na budowê dróg i ¿e
bêdzie ona pochodzi³a w³aœnie z grzywien, to czy
samorz¹d nie ujmie jej na pokrycie wydatków
obecnie zapisanych w bud¿etach? Czy nie rozwa-
¿ano takiej sytuacji, ¿e to bêdzie tylko takie zna-
kowanie pieniêdzy na niby, to znaczy, ¿e maj¹ one
iœæ tylko pozornie na polepszenie infrastruktury?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê o odpowiedzi na zada-

ne pytania.

Senator Andrzej Owczarek:
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o samorz¹d i pie-

ni¹dze na fotoradary, to mówi³em pañstwu, ¿e nie-
które samorz¹dy zarabiaj¹ na tym niesamowite
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sumy. Rekordowa gmina uzyska³a z mandatów
6 milionów 200 tysiêcy z³. Na pewno pokrywa to
w ogromnej czêœci koszty zainstalowania fotorada-
rów i nie widzê najmniejszego powodu, aby przy
tak dochodowej dzia³alnoœci… A w planie bud¿etu
gminy na przysz³y rok jest zwiêkszenie tej sumy do
7 milionów, czyli pan wójt czy pan burmistrz prze-
widuje, ¿e liczba przekraczaj¹cych zasady ruchu
drogowego znacznie siê zwiêkszy. Wydaje mi siê
wiêc, proszê pañstwa, ¿e to jest niepotrzebne.

Je¿eli chodzi o pieni¹dze na demonta¿, to trud-
no mi odpowiedzieæ, ile ich bêdzie potrzeba, bo nie
wiadomo, ile tych urz¹dzeñ bêdzie zdemontowa-
nych. Mówi³em o tym, ¿e w najbli¿szym czasie, po
uchwaleniu tej ustawy, zostanie dokonany zakup
fotoradarów, wiêc byæ mo¿e bêdzie to niewiele…
Nie mówiliœmy na temat kosztów. Oczywiœcie ko-
szty by³y po stronie inspekcji transportu, to nie
ulega w¹tpliwoœci, skoro odpowiadaj¹ za ca³oœæ,
to bêd¹ musieli pokryæ tak¿e to.

Zgadzam siê z pogl¹dem dotycz¹cym miejsco-
woœci, ¿e to by³a… Ja ju¿ w swoim wyst¹pieniu
mówi³em o tym, ¿e u¿ywaj¹c s³owa „miejsco-
woœæ”, dajemy pe³n¹ dowolnoœæ w ustawianiu fo-
toradarów na drogach krajowych, poniewa¿ nie
ma terenów miêdzy miejscowoœciami, wszystkie
miejscowoœci siê ze sob¹ stykaj¹, czyli praktycz-
nie samorz¹d mo¿e ustawiaæ radar tam, gdzie
chce. Myœlê, ¿e na wszystkie pytania…

(Senator Tadeusz Gruszka: A znakowanie pie-
niêdzy w samorz¹dzie? By³o jeszcze drugie pyta-
nie o, w cudzys³owie mówi¹c, znakowanie pieniê-
dzy, które…)

No tak.
(Senator Tadeusz Gruszka: Bud¿et mo¿na na

poziomie samorz¹du ukszta³towaæ w zale¿noœci
od potrzeb.)

Wydaje siê, proszê pañstwa, ¿e jeœli na terenie
jakiejœ gminy wystêpuj¹ szczególnie niebezpiecz-
ne miejsca i w zwi¹zku z tym ta gmina œci¹ga tyle
pieniêdzy z mandatów, to wskazane jest, ¿eby te
pieni¹dze sz³y na poprawê bezpieczeñstwa, bo to
jest celem tej ustawy, a nie poprawa sytuacji fi-
nansowej gminy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Kolejne pytania, senatorowie Trzciñski i Kieres.
Proszê bardzo, senator Trzciñski.
(Senator Marek Trzciñski: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku. Chcia³bym zadaæ pytanie panu ministro-
wi. To pytanie jest…)

Ale to nie w tej rundzie, Senatorze. Na razie
sprawozdawcy, pana ministra zaraz poproszê.

(Senator Marek Trzciñski: Dobrze, dobrze, to
póŸniej.)

Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Podczas dyskusji nad ustaw¹, której konstytu-
cyjnoœæ zakwestionowa³ Trybuna³ Konstytucyjny
– do tej kwestii siê odniosê w moim wyst¹pieniu –
by³ rozwa¿any równie¿ problem tak zwanej tole-
rancji, chyba tam by³o 10 km/h, a tutaj 5 km/h.

Senator Andrzej Owczarek:

Jesteœmy mniej tolerancyjni, 5 km/h.
(Senator Leon Kieres: No w³aœnie, 5 km/h, tak

jest. Czyli to jest potwierdzone?)
Tak, mo¿na przekroczyæ szybkoœæ na drodze

o 5 km/h, aby nie byæ ukaranym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytania do senatorów sprawozdawców siê za-

koñczy³y.
Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-

ny przez komisjê sejmow¹.
Witam g³ównego inspektora transportu drogo-

wego, pana ministra Tomasza Po³ecia.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os, Panie Ministrze?
Zapraszam, proszê bardzo.
Jak rozumiem, zaraz bêdzie pytanie od senatora

Trzciñskiego, senator Kieres bêdzie nastêpny… Do-
brze. Czyli Trzciñski, Kieres, Konopka… O, proszê,
Knosala, Gruszka… Ju¿ ma pan ca³¹ seriê pytañ.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, przychodzê tu z odrobin¹ dr¿e-

nia, bo spotykamy siê ju¿ drugi raz w sprawie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie
ustaw¹ fotoradarow¹, choæ powiem szczerze, ¿e
akurat w tej ods³onie towarzysz¹ jej du¿o mniejsze
emocje ni¿ te, których mieliœmy okazjê doœwiadczyæ
przy poprzedniej wersji tej ustawy. Faktycznie, tak
jak zreszt¹ powiedzia³ pan senator Owczarek, je¿eli
chodzi o tê jej wersjê, to mieliœmy pe³en konsensus
w pracach po³¹czonych Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych.
Œwiadczy o tym choæby fakt, ¿e za finalnym przyjê-
ciem ustawy z 8 paŸdziernika g³osowa³o 408 pos³ów
z 410 obecnych na sali plenarnej Sejmu.

Nim oddam siê do dyspozycji pañ i panów se-
natorów w kwestii pytañ, powiem o kilku spra-
wach, na które zwróci³em uwagê – je¿eli pan
marsza³ek pozwoli – w kontekœcie pojawia-
j¹cych siê wczeœniej pytañ do senatorów spra-
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wozdawców. To s¹ sprawy, które chyba wyma-
gaj¹ jednak doprecyzowania, bo byæ mo¿e utnie
to nam dyskusjê…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W³aœnie,
mo¿e bêdzie mniej pytañ…)

Miejmy nadziejê, chocia¿ pomny tego, ¿e kiedy
sta³em w tym miejscu przy poprzedniej wersji
ustawy, to pañstwo senatorowie zwolnili mnie
z obowi¹zku odpowiadania na pañstwa pytania
po prawie dwóch godzinach… Mam nadziejê, ¿e
tym razem bêdziecie… po prostu dacie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bardziej do-
ciekliwi…)

Bardziejdociekliwi,okej, tejwersji siê trzymajmy.
Je¿eli chodzi o kwestiê Francji, bo ten przyk³ad

faktycznie podawany jest bardzo czêsto, to tam
siê pojawi³o nie tysi¹c piêæset, ale tysi¹c dwieœcie
fotoradarów. Ale istotne jest to, ¿e trudno to prze-
k³adaæ na nasze polskie realia, Francja jest innym
krajem, o zupe³nie innej sieci drogowej. Faktycz-
nie jednak we Francji osi¹gniêto to, ¿e w wyniku
uruchomienia systemu fotoradarowego w krót-
kim czasie œmiertelnoœæ w wypadkach drogowych
zmniejszy³a siê praktycznie o 40%, i ten cel powi-
nien nam wszystkim przyœwiecaæ.

Je¿eli chodzi o nasze realia, to byæ mo¿e mamy
dwieœcie siedemdziesi¹t sztuk fotoradarów. Po-
wiem szczerze, ¿e nie jestem œwiadomy, ile dok³a-
dnie ich jest, z jednego powodu – wiem, ¿e Policja
ma ich oko³o stu szeœædziesiêciu piêciu, ale ile
maj¹ ich samorz¹dy? Pamiêtajmy o tym, ¿e w od-
ró¿nieniu od poprzedniego projektu, ten w ogóle
nie dotyka urz¹dzeñ, które znajduj¹ siê w gestii
samorz¹dów. Faktycznie zak³adamy dokupienie
fotoradarów ze œrodków unijnych przewidzianych
na ten projekt, szacowaliœmy, ¿e na pocz¹tku bê-
dzie to oko³o dwustu nowych urz¹dzeñ, przy czym
nie 54 miliony z³, a 54 miliony euro mamy zagwa-
rantowane w ramach programu „Infrastruktura
i Œrodowisko” na uruchomienie projektu pod na-
zw¹ „Budowa centrum automatycznego nadzoru
nad ruchem drogowym”.

By³o pytanie pana senatora Knosali, ile powin-
niœmy mieæ fotoradarów, aby osi¹gn¹æ efekt po-
dobny do przyk³adu z Francji. I odpowiedŸ jest ta-
ka, ¿e trudno to prze³o¿yæ na polskie realia, bo
mamy inn¹ sieæ drogow¹, ale nawet jeœli mówimy
teraz o stu szeœædziesiêciu fotoradarach, to rzecz
nie w tym, ile ich jest, tylko w tym, w jaki sposób
one s¹ u¿ytkowane. Zmiana obecnego, istniej¹ce-
go systemu prawnego, której tym oto przed³o¿e-
niem sejmowym dokonujemy, oraz zmiana w za-
kresie zasad funkcjonowania, czyli tego centrum,
maj¹cego zast¹piæ piêciuset funkcjonariuszy po-
licji, którzy niejako na piechotê, mówi¹c brzydko
i kolokwialnie, obrabiaj¹ teraz ca³oœæ dokumen-
tacji, ma spowodowaæ, ¿e te urz¹dzenia bêd¹ wie-
lokrotnie bardziej wykorzystane. W domyœle: bê-

dzie takie przeœwiadczenie, i w³aœnie to chcemy
zbudowaæ, ¿e jeœli gdzieœ znajduj¹ siê tablica
i skrzynka, czyli jest ostrze¿enie o fotoradarze, to
znaczy, ¿e ten fotoradar tam jest. I tutaj jest kolej-
na kwestia, która wymaga uszczegó³owienia, je-
¿eli chodzi o pytanie pana senatora Konopki, mia-
nowicie nie powinniœmy mieszaæ pojêcia pustej
skrzynki z pojêciem atrapy. Przez atrapê rozumie-
my coœ, do czego, choæ byœmy siê bardzo starali,
nijak fotoradaru w³o¿yæ nie mo¿na. Powsta³o
mnóstwo takich miejsc, gdzie na przyk³ad samo-
rz¹dy, których nie staæ by³o na to, ¿eby takie
urz¹dzenie postawiæ, stawia³y coœ, co na pierwszy
rzut oka wygl¹da jak fotoradar, ale jak ktoœ podje-
dzie i pierwszy raz na to popatrzy, to widzi, ¿e tam
siê nic nigdy nie zmieœci. To jest atrapa. To jest
coœ, co ma imitowaæ skrzynkê, do której fotoradar
mo¿na w³o¿yæ.

Zupe³nie czym innym jest kwestia tego – i aku-
rat komisje infrastruktury i spraw wewnêtrznych
równie¿ dosz³y do takiego wniosku – ¿e nadmier-
nie wype³niliœmy nasz¹ sieæ drogow¹ pustymi
skrzynkami, w których nigdy w ¿yciu nikt nie wi-
dzia³ fotoradaru. I co osi¹gnêliœmy? W pierwszym
momencie faktycznie by³o tak, ¿e ka¿dy, kto jedzie
dan¹ drog¹… Albo inaczej, dzia³a to równie¿
w stosunku do osób, które je¿d¿¹ danym odcin-
kiem drogi po raz pierwszy w ¿yciu. Je¿eli widzimy
tablicê i nagle dostrzegamy tê obudowê stoj¹c¹
przy drodze, to odruchowo – nikt z nas nie jest sa-
mobójc¹ – œci¹gamy nogê z gazu, cz³owiek zwal-
nia. Ale jeœli ktoœ ma CB-radio, które u nas jest
powszechne, to wystarczy zadaæ pytanie i okazuje
siê, ¿e kierowcy samochodów ciê¿arowych jad¹
na takiej wysokoœci, ¿e doskonale wiedz¹, czy ta
skrzynka jest pusta, czy pe³na, bo widaæ, czy
urz¹dzenie jest. Je¿eli ktoœ sporo podró¿uje –
przypuszczam, ¿e czêœæ z pañstwa mi to potwier-
dzi, a nawet by³aby gotowa potwierdziæ tutaj, na
tej sali – to wie, ¿e jest mnóstwo takich pustych
skrzynek, gdzie od zawsze wziernik czy szklane
oko s¹ zaklejone, albo stoj¹ puste skrzynki, które
od miesiêcy s¹ wykrzywione, skierowane na naj-
bli¿sze pole. Paradoksalnie, nie doœæ, ¿e to nie bu-
duje zaufania do tego, co robi¹ organy pañstwa,
ale wrêcz sk³ania ludzi do zadawania pytania, o co
w tym wszystkim chodzi. Bo skoro te obudowy tak
stoj¹ i nikt o nie nie dba, to jest to jedna wielka im-
prowizacja.

Co wiêcej, dochodzimy do jeszcze innego etapu.
Je¿eli mamy drogê, na której jest ograniczenie do
70 km/h – a za³ó¿my, wszyscy przekraczali prêd-
koœæ i jeŸdzili ni¹ 90 km/h – i nagle stoi przy niej ta
nieszczêsna zniszczona obudowa, w której nigdy
nie by³o urz¹dzenia, to dochodzi do sytuacji,
w której czêœæ kieruj¹cych pojazdami zwolni, bo
jad¹ tamtêdy pierwszy raz albo maj¹ wdrukowa-
ne, ¿eby zwolniæ, a czêœæ – wiedz¹c, ¿e tam nigdy
w ¿yciu nie by³o urz¹dzenia i teraz te¿ go nie ma,
bo ta obudowa patrzy na najbli¿sze pole – jedzie
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tak, jak jecha³a, albo nawet jeszcze szybciej. Para-
doksalnie, w tych miejscach robi siê wtedy jeszcze
bardziej niebezpiecznie, bo prêdkoœæ pojazdów
siê ró¿nicuje: jeden jedzie 70 km/h, a drugi
90 km/h czy nawet 100 km/h. Wystarczy, ¿e roz-
pocznie siê jakiœ manewr, a mo¿e siê okazaæ, ¿e ta
ró¿nica prêdkoœci jest zabójcza.

St¹d intencj¹ sejmowych komisji, Komisji In-
frastruktury i Komisji Administracji i Spraw We-
wnêtrznych – abstrahuj¹c od tego, co podkreœla³
pan przewodnicz¹cy Tchórzewski, jako osoba
prowadz¹ca ten projekt, a póŸniej pose³ sprawo-
zdawca – by³o to, ¿eby daæ spo³eczeñstwu jasny
przekaz. I je¿eli pojawia siê tablica i ta nieszczês-
na skrzynka… Zreszt¹ te¿ jest pomys³, aby te
skrzynki stacjonarne, te, które stoj¹ na maszcie,
pomalowaæ na jaskrawo¿ó³ty kolor, czyli, w do-
myœle, nie chowaæ tych urz¹dzeñ, ale je pokazy-
waæ. Chodzi o to, ¿eby pokazaæ spo³eczeñstwu,
¿e w tym miejscu jest fotoradar, czyli, w domyœle,
ktoœ postawi³ go dlatego, ¿e skrzy¿owanie jest
niebezpieczne, ¿e na tym przejœciu dla pieszych
ginêli ludzie. Chodzi o to, ¿eby w œlad za t¹ wiado-
moœci¹ przekazan¹ kieruj¹cemu od razu na-
st¹pi³o wdrukowanie w jego œwiadomoœæ tego, ¿e
w tej skrzynce zawsze jest zamontowane
urz¹dzenie – czyli, w domyœle, nie ma co siê ba-
wiæ w kotka i myszkê, w „zwolniê, nie zwolniê”,
„dziœ bêdzie, a jutro nie bêdzie” – i ¿e przez 3 ty-
si¹ce 600 sekund na godzinê, przez 24 godziny
na dobê ten fotoradar tam jest. Informacja, w do-
myœle, jest wtedy taka: zwolnij, bo jak nie, to
przyjdzie do twojego domu zdjêcie.

Siêgaj¹c znowu do doœwiadczeñ unijnych, war-
to podkreœliæ, ¿e w³aœnie we Francji, której przy-
k³ad jest przywo³ywany, w Wielkiej Brytanii,
a przede wszystkim w Holandii, która uruchomi³a
pierwszy projekt fotoradarowy, jeszcze w 1995 r.,
wszêdzie i zawsze, jeœli jest tablica i skrzynka, jest
te¿ fotoradar. Pytanie, które faktycznie pobrzmie-
wa³o, równie¿ w mediach, brzmia³o: o co tu cho-
dzi, czy chcemy doprowadziæ do tego, ¿eby spad³a
wypadkowoœæ, zw³aszcza w kluczowych miej-
scach, czy tak naprawdê chodzi o to, ¿eby ten foto-
radar jakoœ tak zlokalizowaæ, ¿eby on napstryka³
jak najwiêcej zdjêæ, generuj¹c dodatkowe wp³ywy
z tytu³u kar?

I myœl¹c o tym – ju¿ siê streszczam – pamiêtaj-
my, ¿e fotoradar, jako ten maszt i skrzynka, nie
jest jedyn¹ metod¹ kontroli prêdkoœci. Nikt nie
zabiera Policji uprawnieñ i jeœli coœ siê dzieje, sy-
pi¹ siê wypadki, to policjant mo¿e przyjechaæ z rê-
cznym miernikiem prêdkoœci. Policja systematy-
cznie kupowa³a i w dalszym ci¹gu kupuje wideo-
rejestratory, tak wiêc mog¹ na nie nakrêciæ nieoz-
nakowane pojazdy, które poruszaj¹ siê dynamicz-
nie po drodze, a potem je zatrzymaæ i ukaraæ. Cel
jest taki, ¿eby nie chowaæ fotoradarów i doprowa-

dziæ do tego, ¿eby by³ jasny przekaz: jeœli pojawia
siê maszt i skrzynka, to oznacza, ¿e jest niebezpie-
cznie i ¿e w ten sposób apelujemy do kieruj¹cych,
¿eby zwolnili. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pytania senatorów, kolejno, Trzciñskiego, Kie-

resa i Knosali.
Senator Trzciñski.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Moje pyta-
nie jest zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug, polega-
j¹cych na obs³udze stra¿y miejskiej przez przed-
siêbiorców. W tej chwili, zgodnie z obecnie obo-
wi¹zuj¹cym prawem, przedsiêbiorcy, czyli pod-
mioty zewnêtrzne, mog¹ obs³ugiwaæ urz¹dzenia
radarowe, zaœ zgodnie z nowymi przepisami to
prawo nie bêdzie ju¿ obowi¹zywa³o.

Chcê zapytaæ o motywy zmiany przepisów w tej
czêœci, a tak¿e o to, czy rozwa¿a³ pan skutki go-
spodarcze zwi¹zane z tak radykaln¹ zmian¹ prze-
pisów, dotycz¹cych w³aœnie mo¿liwoœci obs³ugi
stra¿y miejskiej przez podmioty zewnêtrzne w tym
zakresie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, mam pytanie bardzo prakty-

czne, proste, wrêcz prymitywne, odnosz¹ce siê do
tego, co pan powiedzia³. Otó¿ wspomnia³ pan, ¿e
przy polskich drogach publicznych s¹ trzy rodzaje
skrzynek: w jednych s¹ urz¹dzenia rejestruj¹ce,
w innych tych urz¹dzeñ nie ma, bo jest ich mniej
ni¿ skrzynek, ale mog¹ siê w nich znaleŸæ, zaœ
trzecim rodzajem s¹ tak zwane atrapy, w których
tych urz¹dzeñ nie by³o, nie ma i na pewno nie bê-
dzie. Jednak¿e wczeœniej przed ka¿d¹ z tych
skrzynek… Mo¿e powiem inaczej, bo one nie stoj¹
przed ka¿d¹: mianowicie zwykle przed tymi
skrzynkami stoj¹ wczeœniej znaki ostrzegaj¹ce
kierowców o fotoradarze. I w zwi¹zku z tym, co
pan powiedzia³, a co jest oczywist¹ praktyk¹, to
wie ka¿dy z nas, taka informacja – choæ rozumiem
szczytny cel – wprowadza u¿ytkownika drogi pub-
licznej jednak w b³¹d. Ona mówi, ¿e jest fotoradar,
a tam fotoradaru nigdy nie by³o i nie bêdzie albo
w³aœnie aktualnie go nie ma. Czy uwa¿a pan, ¿e
wprowadzenie u¿ytkownika w b³¹d, nawet w tak
szczytnym celu, buduje presti¿ prawa?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania. Pierwsze jest zwi¹zane

z charakterem prewencyjnym wymierzonej kary.
Mianowicie chcia³bym zapytaæ, czy rozwi¹zania
zapisane w przedstawionym projekcie ustawy
w najbli¿szej perspektywie zauwa¿alnie wp³yn¹
na skrócenie œredniego czasu, jaki jest potrzebny
na wystawienie mandatu za wykroczenie zareje-
strowane przez radar.

Drugie pytanie ma zwi¹zek z sytuacj¹, kiedy
w³aœcicielem lub posiadaczem pojazdu jest tak
zwany podmiot instytucjonalny. Tutaj jest wiêk-
szy k³opot, bo trzeba najpierw dojœæ do tego, kto
z tej instytucji prowadzi³ dany pojazd. Czy pan mi-
nister wie, jak du¿y odsetek wykroczeñ zareje-
strowano w³aœnie w tej kategorii pojazdów i w ogó-
le jak du¿y jest to problem?

I jeszcze jeden szczegó³ – mo¿e powinienem to
wiedzieæ, ale nie wiem – mianowicie ostatnio wy-
przedza³y mnie dwa zagraniczne samochody, by³o
trochê fotoradarów, nie wiem, czy by³y puste, czy
nie, ale w ka¿dym razie ci kierowcy siê nimi nie
martwili. Moje pytanie by³oby takie: jak to w³aœci-
wie odbywa siê w relacji do zagranicy, czy w Unii
Europejskiej istnieje jakaœ sieæ i czy mamy na
tych kierowców jakiœ wp³yw, czy te¿ oni s¹ poza
kontrol¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, bardzo proszê odpowiedzieæ

na tê seriê pytañ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Po kolei. Je-

¿eli chodzi o kwestiê obs³ugi fotoradarów stra¿y
miejskich, to, w odró¿nieniu od poprzedniej usta-
wy, akurat w tej ustawie w ogóle nie dotykamy up-
rawnieñ samorz¹dów i kwestii uprawnieñ stra¿y
miejskiej. Je¿eli chodzi o kwestie obs³ugi fotora-
darów stra¿y miejskich przez podmioty zewnêtrz-
ne, to co do zasady jest to te¿ poza kompetencj¹
inspekcji i w ogóle resortu infrastruktury. Z tego,
co wiem, jest to akurat kontrolowane na bie¿¹co,
bo kontrolê zleci³ minister spraw wewnêtrznych
i administracji, bo to on nadzoruje stra¿e miej-
skie.

Je¿eli chodzi o to przed³o¿enie, o ten projekt, to
obie komisje, Komisja Administracji i Spraw We-
wnêtrznych i Komisja Infrastruktury, zadba³y

o to, ¿eby w przysz³oœci pojawienie siê fotoradaru,
jego posadowienie, by³o skorelowane z rzeczywi-
stym zagro¿eniem bezpieczeñstwa na danym od-
cinku. I to by³ cel, który postawili przed sob¹
wnioskodawcy, nie dotykaj¹c jednak ca³ego sys-
temu zwi¹zanego z szeroko rozumian¹ dzia³alno-
œci¹ stra¿y miejskich, w tym miêdzy innymi – do-
dam, uprzedzaj¹c potencjalne pytania – ze œrod-
kami, które wp³ywaj¹ z tego tytu³u. W dalszym
ci¹gu wp³ywy z mandatów, jakie na³o¿¹ stra¿e
miejskie, bêd¹ zasila³y bud¿ety gmin.

Ingerencja pojawi³a siê w dwóch miejscach.
Komisje zdecydowa³y o tym, o czym zreszt¹ by³a
ju¿ mowa, aby œrodki z mandatów na³o¿onych
przez stra¿e miejskie wraca³y z przeznaczeniem
na dzia³ania maj¹ce na celu podniesienie pozio-
mu bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. To jest
jedna kwestia. I druga dotyczy tego, o czym te¿
mówiliœmy, czyli ¿eby fotoradary pojawia³y siê
w miejscach, gdzie faktycznie jest niebezpiecz-
nie, i aby w tym zakresie prawo po prostu pozwa-
la³o te dzia³ania samorz¹dów sprawdzaæ. Czyli
jeœli chodzi o skutki gospodarcze w odniesieniu
do stra¿y miejskich – takie by³o pytanie pana se-
natora Trzciñskiego – to wydaje mi siê, ¿e nie ma
tutaj ¿adnej zmiany w stosunku do tego, co ist-
nieje. Tak wiêc nie powinno siê nic, mówi¹c
brzydko, zawaliæ.

Je¿eli chodzi o podchwytliwe pytanie pana se-
natora Kieresa, zwi¹zane z tymi skrzynkami,
które dzielimy na pe³ne, puste i atrapy, to po-
wiem tak: co do zasady pamiêtajmy o tym, ¿e te-
raz jest ró¿nie, to wcale nie jest tak, ¿e ten fotora-
dar zawsze jest oznakowany. I, paradoksalnie,
w³aœnie w tym miejscu – co zauwa¿y³ pan wice-
przewodnicz¹cy Tchórzewski, który zg³osi³ po-
prawkê dotycz¹c¹ w³aœnie nowego rozporz¹dze-
nia, tego maj¹cego siê pojawiæ, a mówi o tym
art. 129h ust. 5. Tam wyraŸnie jest napisane:
„Minister w³aœciwy do spraw transportu, maj¹c
na wzglêdzie przyczyny i lokalizacjê wypadków
drogowych, przeciwdzia³anie tym wypadkom
oraz wdra¿anie…” itd. Dalej w czterech pun-
ktach jest opisane, co minister bêdzie zobligowa-
ny oceniæ. Czyli to nie jest tak, ¿e tak zawsze jest.
To jest pierwsza sprawa.

Pytanie w tej swojej podchwytliwej czêœci doty-
czy tego, czy je¿eli ostrze¿emy, ¿e jest fotoradar,
a jego fizycznie tam nie bêdzie, to czy jest to moral-
nie uzasadnione, nawet jeœli przyœwieca temu
szczytny cel. OdpowiedŸ jest taka: wyobraŸmy so-
bie hipotetyczn¹ sytuacjê, ¿e jest skrzynka, w któ-
rej jest fotoradar, i jest tablica, i nagle okazuje siê,
¿e albo fotoradar siê zepsu³, albo trzeba zawieŸæ
go do obowi¹zkowej kontroli metrologicznej – zda-
rza siê tak, ¿e trzeba urz¹dzenie naprawiæ – prze-
cie¿ w tym momencie nikt nie bêdzie przyje¿d¿a³
i wydawa³ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych po to,
¿eby zdemontowaæ na ten czas s³up i skrzynkê,
zostanie wyjêty tylko fotoradar. Powiem szczerze,
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¿e lata p³yn¹, a my patrzymy na przyk³ad Francji
czy na inny przyk³ad, ostatnio bardzo znamienny,
na uruchomienie systemu Tutor we W³oszech.
W³osi mieli taki fanaberyjny styl jazdy, a dziêki
uruchomieniu systemu pomiaru prêdkoœci od-
cinkowej na autostradach w ci¹gu pierwszego ro-
ku œmiertelnoœæ w wypadkach drogowych spad³a
o 60%.

Powiem szczerze, ¿e widz¹c, jak du¿o wypad-
ków jest na naszych drogach, nie odpowiada³bym
wprost na pytanie, czy mo¿emy kogoœ oszukiwaæ,
bo ja nie widzê oszustwa w sytuacji, kiedy ten fo-
toradar tam jest, a potem my go zabierzemy. My
nie demontujemy skrzynki i nie przykrywamy tej
tablicy, bo chodzi o to, ¿eby kieruj¹cy by³ przeko-
nany, ¿e co do zasady to urz¹dzenie zawsze siê
tam znajduje, bo to miejsce rzeczywiœcie jest miej-
scem niebezpiecznym. I taki cel przyœwieca³
dwóm po³¹czonym komisjom. Proszê pamiêtaæ,
¿e jest to projekt zg³oszony przez Komisjê Infra-
struktury, a pracowa³y nad nim dwie komisje, ró-
wnie¿ Komisja Administracji i Spraw Wewnêtrz-
nych.

I finalne pytanie, pana senatora Knosali, doty-
cz¹ce kwestii czasu wystawiania mandatów. Pa-
miêtajmy o tym, ¿e znowu przyk³ad Francji nie
jest przyk³adem szczêœliwym, bo poprzednia
ustawa tworzy³a zupe³nie inny byt prawny, na
wzór tego, jaki jest w Hiszpanii, we W³oszech
i w³aœnie we Francji. Mianowicie tam nie ma man-
datów, tam na w³aœciciela pojazdu za fakt prze-
kroczenia prêdkoœci nak³adane s¹ kary admini-
stracyjne. Tak wiêc to wszystko odbywa siê tam
niesamowicie szybko: tablica rejestracyjna, w³a-
œciciel pojazdu i wydrukowane dokumenty na-
tychmiast wys³ane s¹ do tego w³aœciciela. Co wiê-
cej, tam wszyscy p³ac¹. Na przyk³ad we Francji,
i tu uchylê r¹bka tajemnicy, mo¿na siê oczywiœcie
odwo³aæ, jednak ¿eby to zrobiæ, trzeba wnieœæ op-
³atê skarbowej, kupiæ znak tej op³aty za 170 euro.
Bior¹c pod uwagê, ¿e œrednia wysokoœæ kary na-
k³adanej za fotoradar wynosi 50 euro, to odwo³y-
wanie jakoœ nie cieszy siê powodzeniem, dodam,
¿e ten znak op³aty skarbowej za 170 euro jest bez-
zwrotny.

W naszej sytuacji nie mamy tego, co by³o w po-
przednim projekcie, nie mamy kary administra-
cyjnej, mamy postêpowanie mandatowe, w któ-
rym niezbêdne jest to – taka jest ta droga – ¿e, ow-
szem, ustalamy w³aœciciela pojazdu, ale wysy³a-
my do niego komplet dokumentów, zadaj¹c mu
pytanie, czy to on by³ tym kieruj¹cym, bowiem od-
powiedzialnoœci za wykroczenie podlega osoba,
która dopuœci³a siê okreœlonego czynu naganne-
go, ³ami¹c przepis ustawy w okreœlonym miejscu
i czasie. Zazêbia siê to z uszczegó³owiaj¹cym pyta-
niem pana senatora Knosali o to, jak to wygl¹da
w Unii Europejskiej.

Otó¿ niestety teraz jest tak, ¿e wszêdzie tam,
gdzie s¹ postêpowania mandatowe, cudzoziemco-
wi nie mo¿emy nic zrobiæ. Jeœli pope³ni on u nas
wykroczenie, to od momentu, w którym przekro-
czy on granice Rzeczpospolitej, nic nie mo¿emy
mu zrobiæ. To obowi¹zuje w bardzo wielu krajach.
Dlatego w Brukseli zbiera siê teraz taka grupa ro-
bocza, w której równie¿ maj¹ przyjemnoœæ ucze-
stniczyæ przedstawiciele inspekcji, zajmuj¹cej siê
wypracowaniem za³o¿eñ do opracowywania dy-
rektywy czy rozporz¹dzenia w sprawie transgra-
nicznego œcigania sprawców wykroczeñ drogo-
wych. Jedyna droga, jak¹ widzi tu Unia Europej-
ska, opieraj¹c siê na doœwiadczeniach z krajów,
gdzie te systemy funkcjonuj¹, jest zmierzanie
w stronê takich kar administracyjnych, jakie s¹
w³aœnie w Holandii, we W³oszech czy we Francji.
Bowiem przy karach administracyjnych nie ma
znaczenia, czy by³ to czyn Polaka we Francji czy
we W³oszech. Tylko wtedy bêdziemy mogli mówiæ
o tym, ¿e Polak, który, brzydko mówi¹c, narozra-
bia we W³oszech, nie bêdzie siê ju¿ czu³ bezkarnie.
Równie¿ Niemiec, który narozrabia w Polsce, mu-
si byæ przeœwiadczony o tym, ¿e prêdzej czy póŸ-
niej dotrze do niego komplet dokumentów i bêdzie
musia³ ponieœæ karê za naruszenie prawa, bêdzie
musia³ zap³aciæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Seria pytañ. Senatorowie: Konopka, Gruszka,

Owczarek.
Pan senator Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, kilkakrotnie podczas tej deba-

ty poruszaliœmy kwestiê CB-radia. Wiem, ¿e
w Polsce s¹ one dozwolone, ale chcia³bym zapy-
taæ, czy w Europie s¹ zakazy u¿ywania tego rodza-
ju radia. Jeœli tak, to chcia³bym wiedzieæ, jaka by-
³a tego przes³anka. Czy czasami nie by³a ni¹
ewentualna informacja o lokalizacji policji czy fo-
toradarów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
W trakcie prac komisji by³a te¿ mowa o finanso-

waniu tego ca³ego projektu. Ile pieniêdzy, oprócz
55 milionów z³ z Unii Europejskiej, bêdzie prze-
znaczonych z bud¿etu pañstwa na wdro¿enie ca-
³ego tego systemu? Jakie jest tutaj stanowisko
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Ministerstwa Finansów? Podczas posiedzenia ko-
misji wyst¹pi³a ró¿nica zdañ co do terminu wpro-
wadzenia tego systemu, by³a propozycja odsuniê-
cia tego o rok. Jakie obecnie jest stanowisko
rz¹du w kwestii zabezpieczenia odpowiednich
funduszy w bud¿ecie pañstwa na wejœcie tej usta-
wy w ¿ycie, na wdro¿enie jej zgodnie z ustaleniami
w niej zawartymi?

Drugie moje pytanie dotyczy rozporz¹dzeñ, bo
by³a tutaj mowa o wielu rozporz¹dzeniach i dele-
gacji dla odpowiedniego ministra. Mam pytanie
techniczne: czy nie ma takiego zagro¿enia, ¿e
ustawa wejdzie w ¿ycie, a rozporz¹dzenia nie bêd¹
jeszcze gotowe? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan senator Andrzej Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chyba dwa lata temu by³a mo-

wa o tym, ¿e bêdzie przegl¹d dróg pod k¹tem nie-
potrzebnych znaków drogowych – nic takiego nie
mia³o miejsca.

(Senator Henryk WoŸniak: Bêdzie dopiero, jak
wejdzie ustawa.)

Nie, nie, mnie chodzi o znaki drogowe. S¹dzê,
¿e nasze drogi, szczególnie na terenach miejskich,
s¹ zaœmiecane niepotrzebnymi znakami drogo-
wymi. Ostatnio w £odzi ci¹gle pojawiaj¹ siê znaki
ograniczenia szybkoœci do 30 km/h. Czy zamie-
rzacie pañstwo w jakiœ sposób z tym walczyæ?

Druga spraw¹, bardzo z tym zwi¹zan¹, jest
sprawa reklam. Myœlê, ¿e du¿a iloœæ reklam,
a szczególnie tych wykorzystuj¹cych czerwone
pulsuj¹ce œwiat³o, te¿ jest wielkim zagro¿eniem
dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê odpowiedzieæ na tê se-

riê pytañ.
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Gruszki

dotycz¹ce kwestii finansów – czyli tego, o czym
d¿entelmeni nie lubi¹ mówiæ, ale co maj¹ – to fak-
tycznie, 54 miliony euro to s¹ œrodki z programu
„Infrastruktura i Œrodowisko”. Je¿eli chodzi
o œrodki, które ma zapewniæ bud¿et pañstwa, to
jesteœmy w o tyle komfortowej sytuacji, ¿e bud¿et

ma zapewniæ tylko œrodki na etaty, bo ca³e techni-
kalia: samochody, sprzêt, software, hardware bê-
dzie zabezpieczony ze œrodków unijnych. Akurat
mamy tutaj wspólne, wypracowane stanowisko
z Ministerstwem Finansów, tak wiêc nie ma ¿a-
dnego ryzyka. Pewna kontrowersja pojawi³a siê
przez moment na posiedzeniu komisji z tego po-
wodu, ¿e nagle zosta³a zg³oszona poprawka, która
odbiega³a od przed³o¿enia sejmowego w kwestii
podzia³u œrodków pomiêdzy Krajowym Fundu-
szem Drogowym a bud¿etem pañstwa. Tego wcze-
œniej nie by³o. Tak wiêc œrodki przewidziane w bu-
d¿ecie pañstwa na przyk³ad w roku 2011, czyli
przysz³ym, wynosz¹ 5,5 miliona z³ i s¹ przezna-
czone na zatrudnienie w skali ca³ego kraju stu
pracowników, którzy zaczn¹ uruchamiaæ projekt.
Oni bêd¹ przejmowaæ wszystkie urz¹dzenia, ka-
talogowaæ je i powoli zaczn¹ po prostu odci¹¿aæ
funkcjonariuszy Policji, tak aby ci mogli siê z kolei
zaj¹æ trosk¹ o nasze bezpieczeñstwo. Powiem
szczerze, ¿e bior¹c pod uwagê cel, jaki sobie sta-
wiamy, a tak¿e ca³y bud¿et pañstwa, ta kwota nie
jest kwot¹ – z ogromnym szacunkiem dla tych
5,5 miliona z³ – która mo¿e w jakikolwiek sposób
wp³yn¹æ na stabilnoœæ bud¿etu.

Je¿eli chodzi o kwestiê rozporz¹dzeñ, to nie wi-
dzimy tutaj takiego ryzyka. Proszê zwróciæ uwagê
na to, ¿e je¿eli chodzi o przepisy przejœciowe i koñ-
cowe, to finalnie, poza tymi rzeczami, które s¹ nie-
zbêdne, ustawa w czêœci dotycz¹cej centrum
wchodzi w ¿ycie 1 lipca 2011 r., a do tego czasu
spokojnie zd¹¿ymy ze wszystkimi aktami wyko-
nawczymi do tej ustawy.

Na pytanie pana senatora Owczarka odpo-
wiem, ¿e jak najbardziej przegl¹d dróg jest po-
trzebny, tylko pamiêtajmy o tym, ¿e te drogi maj¹
ró¿nych w³aœcicieli. Je¿eli chodzi o drogi krajowe,
to najbardziej w³adni s¹ tutaj minister infrastruk-
tury, a tak¿e generalny dyrektor dróg krajowych
i autostrad, zreszt¹ takie przegl¹dy oznakowania
dróg siê odbywa³y. Przypuszczam, ¿e – tak jak za-
k³adaliœmy przy poprzedniej ustawie – w momen-
cie, kiedy ustawa wchodzi w ¿ycie, w naszym
wspólnym interesie jest wyjœæ z otwart¹ przy³bic¹
i jeszcze raz dokonaæ przegl¹du oznakowania,
sprowadzaj¹cego siê choæby do tego, ¿eby przy-
wróciæ zaufanie do znaków ograniczaj¹cych prêd-
koœæ, usuwaj¹c znaki stoj¹ce w miejscach, w któ-
rych s¹ niepotrzebne.

Co do przyk³adu z miasta £odzi dotycz¹cego
znaku ograniczaj¹cego prêdkoœæ do 30 km/h, to
proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e na pewno nie ma to
miejsca na drodze krajowej. Nie ma takich dróg
krajowych, na których mo¿na by by³o ograniczyæ
prêdkoœæ do 30 km/h, wiêc jest to najprawdopo-
dobniej droga zarz¹dzana przez samorz¹d. Drogi
te s¹ niestety poza kompetencjami rz¹du i Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Je¿e-
li mogê coœ nieœmia³o zasugerowaæ, to wydaje mi
siê, ¿e w³aœciwsze by³oby rozpoczêcie, przy zaan-
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ga¿owaniu miejscowych mediów, jakiejœ akcji
pod has³em: poka¿my naszym decydentom w sa-
morz¹dach – tym bardziej ¿e wybory samorz¹do-
we za pasem – gdzie mamy oznakowanie, które
jest paradoksalne i sk³ania nas do tego, ¿ebyœmy
dok³adali sobie te 20 czy 30 km/h, ¿eby spokojnie
przejechaæ. To chyba wszystko. Bardzo serdecz-
nie dziêkujê…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan...)
(Senator Marek Konopka: Jeszcze CB-radio.)
Je¿eli chodzi o CB-radia – to ju¿ ostatnia kwe-

stia – to tu chyba obowi¹zuje zasada, ¿e lepsze
jest wrogiem dobrego. Z CB-radiami jest tak, ¿e
w ró¿nych krajach utar³y siê ró¿ne zwyczaje: na
przyk³ad w Austrii CB-radio jest zakazane i u¿y-
wanie go jest przestêpstwem, za które mo¿na
trafiæ do wiêzienia. Jednak pamiêtajmy o tym,
¿e w naszym kraju CB-radia spe³niaj¹ tak¿e –
abstrahuj¹c od tego, z czym spotykamy siê my
jako inspekcja i, jak przypuszczam, policja tak-
¿e, ¿e czasem informuje siê o miejscu, w którym
stoj¹ patrole policyjne czy inspekcyjne – bardzo
po¿yteczn¹ rolê. Kierowcy ostrzegaj¹ siê o kor-
kach i o wypadkach drogowych, na paœmie ogól-
nodostêpnym informuj¹ czasem wczeœniej s³u¿-
by o jakichœ zdarzeniach, chocia¿ teraz czêœciej
u¿ywaj¹ telefonów komórkowych. Wydaje mi
siê, ¿e próba uderzania w CB-radia i admini-
stracyjnego ich zablokowania w momencie, gdy
one s¹ powszechnie dostêpne od wielu lat, by³a-
by przede wszystkim z góry skazana na niepo-
wodzenie. Nagle okaza³oby siê, ¿e w wyniku
stworzenia jakiegoœ przepisu sankcyjnego, mie-
libyœmy kilkadziesi¹t, jeœli nie kilkaset tysiêcy
potencjalnych kryminalistów, do czego raczej
nie nale¿y d¹¿yæ. Po prostu jest chyba tak, ¿e ka-
¿dy kraj poszed³ inn¹ drog¹. Akurat u nas jest to
powszechnie dostêpne, wiêc szukajmy innych
metod rozwi¹zania problemu z tym, ¿e ktoœ tego
CB-radia u¿ywa w sposób niew³aœciwy. Dziêku-
jê bardzo…

(Senator Marek Zió³kowski: Rozumiem, ¿e in-
formacje o misiaczkach z suszark¹ zostan¹ w ete-
rze.)

(Weso³oœæ na sali)
My te¿ jesteœmy przygotowani. Podam tylko

w jednym zdaniu taki przyk³ad: w momencie, kie-
dy masowo zaczêto omijaæ nasze patrole, zakupi-
liœmy kilkadziesi¹t motocykli, które na alternaty-
wnych drogach czekaj¹ na kierowców z uœmie-
chem na twarzy omijaj¹cych punkty kontrolne.
Te motocykle doskonale siê sprawdzaj¹. Dziêkujê
za troskê, bo ja to traktujê jako przejaw troski pa-
na senatora o sprawnoœæ dzia³ania s³u¿b kontrol-
nych, ale to te¿ nie jest tak, ¿e te s³u¿by s¹ zu-
pe³nie bezradne. Razem z naszymi kolegami z Po-
licji radzimy sobie w sposób co najmniej wystar-
czaj¹cy. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ostatnia seria pytañ: senatorowie Kaleta, Kie-
res i Gruszka. Zamykam listê, Panowie Senatoro-
wie, to ostatnie trzy pytania.

Proszê bardzo, pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, ja bêdê mówi³ naprawdê kró-

tko. Nie wiem, czy to jest pytanie, czy mo¿e raczej
stwierdzenie, ale nie nadaje siê ono za bardzo do
dyskusji. Nawi¹zujê do sugestii pana profesora
Kieresa, która oczywiœcie jest bardzo istotna,
o tym, ¿e najpierw kontrola policji, a póŸniej foto-
radar. W zwi¹zku z tym mam tylko drobne pyta-
nie: czy by³oby mo¿liwe sporz¹dzenie – by by³ wilk
syty i owca ca³a – znaku o treœci: mo¿liwa kontrola
radarowa? To wszystko. Dziêkujê bardzo.

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kieres, proszê.

Senator Leon Kieres:
Je¿d¿¹c nad morze do rodziny, czêsto przeje¿-

d¿am przez jedn¹ z tych polskich znanych gmin,
których bud¿et w istotnym stopniu jest…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Podrepero-
wa³ siê.)

Tak, jest wzbogacany przez wp³ywy z kar za na-
ruszenie prêdkoœci rejestrowane przez fotorada-
ry. Ta gmina – czyta³em o tym w gazecie, w artyku-
le by³o nawet zdjêcie – wyremontowa³a posteru-
nek Policji wy³¹cznie z tych œrodków. Tymczasem
w ustawie, któr¹ teraz omawiamy, w art. 20d wy-
raŸnie s¹ wskazane tylko trzy cele, na które mo¿-
na przeznaczyæ te œrodki, mianowicie: zadania
zwi¹zane z sieci¹ drogow¹, utrzymanie infra-
struktury i poprawa bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego, w tym popularyzacja przepisów. Jak ro-
zumiem, œwiadomie wskazano, ¿e Policja nie mo-
¿e liczyæ na ¿adne subsydia…

(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-
masz Po³eæ: Przepraszam bardzo, Panie Senato-
rze, ale to nigdy nie by³a policja. Mówimy o stra-
¿ach miejskich.)

Tak, stra¿ miejska, no tak, oczywiœcie…
(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-

masz Po³eæ: Ale nie Policja.)
Nie, te¿…
(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-

masz Po³eæ: Ca³e…)
Nie, zdecydowanie nie. Czyta³em podpis pod zdjê-

ciem, przekazywano tam czy otwierano tê wyremon-
towan¹ salê w komendzie Policji. Gmina wyremon-
towa³a i wyposa¿y³a j¹ ze œrodków, które uzyska³a
stra¿ miejska w zwi¹zku z kontrolami radarowymi.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê zrobiæ inspekcjê, Panie Ministrze.
(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-

masz Po³eæ: Mogê do tego siê odnieœæ?)
Proszê.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:
Faktycznie, trzeba bêdzie to uszczegó³owiæ, ale

jest jedna kwestia, któr¹ musimy podkreœliæ. Nie-
zale¿nie od tego, co werbalnie przekazano panu
senatorowi, tak byæ nie mog³o z jednego powodu.
Otó¿ ca³oœæ kwot z tytu³u mandatów karnych na-
k³adanych przez Policjê, zgodnie z bodaj¿e
art. 100, idzie do bud¿etu pañstwa.

Je¿eli chodzi o stra¿e, to mog³o siê tak zdarzyæ,
i st¹d te¿ ta poprawka, która jest w ustawie, ogra-
nicza kompetencje stra¿y miejskiej do obszaru
zabudowanego. By³a na ten temat bardzo szeroka
dyskusja na forum dwóch po³¹czonych komisji
i intencj¹ obu komisji by³o to, ¿eby stra¿ miejska
by³a skoncentrowana na miejscu, w którym fak-
tycznie pojawia siê zagro¿enie, czyli ma³ej miej-
scowoœci, drodze, która j¹ przecina, szkole, prze-
jœciu dla pieszych, skrzy¿owaniu, i a¿eby nie by³o
tak, co te¿ podnosili niektórzy pos³owie, ¿e oto
stra¿nika miejskiego mo¿na spotkaæ 10 km za
miastem, gdzie stoi i umieszcza fotoradar w tych
przys³owiowych b¹dŸ nieprzys³owiowych krza-
kach, ¿eby komuœ wykonaæ zdjêcie. St¹d pojawi³a
siê klauzula, i jest ona obecna w ustawie, aby
kompetencje stra¿y ograniczyæ do obszaru zabu-
dowanego. Nie by³o jednak wol¹ ¿adnej komisji,
i to siê nie zmieni³o, odcinanie mo¿liwoœci finan-
sowania dzia³añ samorz¹du z kwot mandatów na-
³o¿onych przez stra¿ miejsk¹. Pos³owie zdecydo-
wali, ¿e te pieni¹dze nale¿y, mówi¹c brzydko, oz-
naczyæ i przeznaczyæ tylko na wymienione cele,
aby nie by³o tak, o czym zreszt¹ mówi³ pan sena-
tor Owczarek, ¿e stra¿ miejska istnieje tylko i wy-
³¹cznie po to, ¿eby ³ataæ dziurawy bud¿et gminy.
Skoro ju¿ nak³ada kary za wykroczenia zwi¹zane
z ruchem drogowym, to niech wszyscy maj¹ œwia-
domoœæ, ¿e te œrodki zostan¹ przeznaczone na
dzia³ania zwi¹zane z drogami i podnoszeniem
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Bêdzie to na-
wet bardziej akceptowalne spo³ecznie.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Kalety
o tabliczkê: mo¿liwa kontrola radarowa, to jako
¿e kontrola radarowa mo¿liwa jest w zasadzie
wszêdzie, apelujê, ¿ebyœmy sobie tak¹ tabliczkê
czy taki znaczek zamontowali na desce rozdziel-
czej samochodu. Nie musimy go stawiaæ na ze-
wn¹trz, bo ta kontrola mo¿e byæ realizowana
wczeœniej. Ale rozumiem, ¿e to by³a uwaga czy
postulat tak naprawdê po trosze humorystycz-
ny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Gruszka.
(G³os z sali: Jeszcze…)
Tylko ¿e ja ju¿ zamkn¹³em listê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Ministrze, pytanie à propos tego znako-

wania. Ma byæ wprowadzona zasada, ¿e w skrzyn-
ce jest urz¹dzenie, ale przedstawi³ pan sytuacjê,
kiedy nie ma go tam przez jakiœ czas. Czy wtedy
znak drogowy informuj¹cy o kontroli radarowej
bêdzie zdjêty, czy bêdzie zast¹piony innym?
W myœl tej zasady powinien byæ zdemontowany.

Drugie pytanie. Czy znana jest panu liczba
firm, które dzia³aj¹ na rzecz samorz¹dów? Odpo-
wiadaj¹c na pytanie senatora Trzciñskiego, po-
wiedzia³ pan, ¿e nic siê nie zmieni. Ja chcia³bym
prosiæ o doprecyzowanie: czy firmy zewnêtrzne
nadal mog¹ wspó³pracowaæ z samorz¹dami, to
znaczy obs³ugiwaæ te urz¹dzenia, budowaæ je na
zlecenie, czy te¿ nie? Jak rozumieæ art. 20b pkt 6,
w którym nie dopuszcza siê instalowania, eks-
ploatowania i usuwania urz¹dzeñ rejestruj¹cych
lub obudów przez podmioty inne ni¿ zarz¹dcy
dróg, Policja itd. W trakcie tych obrad pada³y
sprzeczne informacje. Czy samorz¹dy nadal mog¹
wspó³pracowaæ z firmami zewnêtrznymi, czy te¿
nie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Wojciechowski. Zg³oszenie ju¿ po cza-

sie, ale proszê o pytanie.

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

strze! Ja zadawa³em to pytanie ju¿ w poprzedniej
debacie, ale je powtórzê, poniewa¿ nie zauwa¿y-
³em ¿adnej reakcji. Chodzi mi o radary, które s¹
ustawione nie tam, gdzie s¹ ograniczenia, ale
tam, gdzie mo¿na jechaæ z pe³n¹ prêdkoœci¹,
maksymaln¹ na danej trasie. Na „ósemce” s¹ dwa
takie miejsca, gdy siê jedzie do Warszawy, i jedno,
gdy siê jedzie z Warszawy. Zdarzaj¹ siê takie sy-
tuacje, ¿e kierowca widzi tablicê, ¿e jest tam foto-
radar, myœli, ¿e ma tam byæ 70 km/h – bo tam
wszêdzie obowi¹zuje 70 km/h, gdzie s¹ fotorada-
ry – a akurat jedzie setk¹, wiêc jak zobaczy ten fo-
toradar, natychmiast gwa³townie hamuje. Sam
kilka razy by³em w takiej niebezpiecznej sytuacji,
¿e samochód jad¹cy przede mn¹ bez ¿adnych po-
wodów hamowa³, kiedy kierowca zobaczy³ fotora-
dar. Widocznie by³ przekonany, ¿e tam trzeba je-
chaæ 70 km/h, a nie 100 km/h, wiêc gwa³townie
zwalnia³ do 70 km/h; samochód za mn¹ zwalnia³
równie¿. Czy da siê z tym coœ zrobiæ? Czy mo¿na
to, nie wiem, jakoœ oznaczyæ? Tak jak poprzednio
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mówi³em, chodzi o to, ¿eby oznaczyæ, jaka prêd-
koœæ jest dopuszczalna przy tym fotoradarze, ¿eby
nikt siê nie myli³ i nie myœla³, ¿e to jest 70 km/h,
a nie 100 km/h. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, to ju¿ naprawdê by³o ostatnie

pytanie do pana ministra. Proszê o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Odpowiadam na to uszczegó³o-

wiaj¹ce pytanie pana senatora Gruszki. Nasz¹ in-
tencj¹ by³o polecenie demonta¿u wszystkich
urz¹dzeñ wykorzystywanych przez firmy zewnê-
trzne. Co wiêcej, tak jak mówiê, nie do koñca jest to
pytanie do resortu infrastruktury, który przejmuje
to spektrum aktywnoœci od Policji, bardziej do re-
sortu spraw wewnêtrznych i administracji, nadzo-
ruj¹cego dzia³alnoœæ stra¿y miejskiej. Przedstawi-
ciele resortu spraw wewnêtrznych i administracji
wielokrotnie podkreœlali, ¿e sytuacja, w której za-
dania stra¿y miejskiej s¹ de facto outsourcingowa-
ne czy cedowane na podmioty zewnêtrzne, jest ich
zdaniem nie do przyjêcia. Ja mogê tylko powtórzyæ
to, o czym wielokrotnie siê rozmawia³o. Otó¿ nie
powinno byæ tak, ¿e zadania jednej formacji s¹
w ramach przedsiêwziêæ o charakterze bizneso-
wym outsourcingowane, przerzucane na podmio-
ty zewnêtrzne. Id¹c tym tokiem rozumowania, mo-
¿emy za chwilê ca³oœæ dzia³añ zastrze¿onych do
wy³¹cznego w³adztwa organów pañstwa przekazaæ
biznesowi, bo byæ mo¿e biznes jest w stanie z tego
wycisn¹æ inne pieni¹dze. No, nie wiem, u nas siê
na razie nie przyjê³y prywatne wiêzienia itd. Odpo-
wiadam dalej na pytanie. A wiêc przepis ten poja-
wi³ siê po to, aby poleciæ demonta¿ fotoradarów
wszêdzie tam, gdzie s¹ one stawiane i wykorzysty-
wane przez podmioty zewnêtrzne. Je¿eli zaœ chodzi
o praktykê w obrêbie poszczególnych gmin i o we-
wnêtrzne relacje pomiêdzy stra¿¹ miejsk¹ a jakimœ
podmiotem zewnêtrznym, to – proszê przyj¹æ moje
wyt³umaczenie – jest to poza wiedz¹ i kompeten-
cjami resortu infrastruktury i niejako poza tym
przed³o¿eniem, które mamy. My dbaliœmy o to, ¿e-
by nie by³o sytuacji, w której podmiot zewnêtrzny
stawia sobie fotoradar. Gros problemów nie doty-
czy jednak tego, kto stawia fotoradar, bo z regu³y
obok fotoradaru stoi stra¿nik miejski, tylko tego,
kto póŸniej dokonuje, kolokwialnie to nazywaj¹c,
obróbki ca³oœci materia³u, kto póŸniej przygotowu-
je ca³oœæ dokumentacji, kto sprawdza w Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców dane w³aœciciela
pojazdu.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Wojcie-
chowskiego, to powiem tak: ten pomys³ nam siê
podoba, o tym zreszt¹ rozmawialiœmy przy okaz-
ji prac nad ustaw¹. Byæ mo¿e by³oby sensowne,
aby na tablicy ostrzegaj¹cej o umieszczeniu fo-
toradaru na drodze pojawi³a siê dodatkowo sko-
piowana informacja o ograniczeniu prêdkoœci
na danym odcinku. Mo¿emy oczywiœcie powie-
dzieæ, ¿e w interesie kierowcy jest to, ¿eby wie-
dzia³, jakie ograniczenie obowi¹zuje na danym
odcinku drogi, jednak faktycznie czêsto siê zda-
rza³o… Pan senator nie jest odosobniony
w swoich reakcjach. Ja te¿ je¿d¿ê sporo i wielo-
krotnie widzia³em, jak to wygl¹da³o tam, gdzie
na drodze by³ fotoradar, a mo¿na by³o jechaæ
70 km/h, ale ta siedemdziesi¹tka jakoœ nie by³a
powtarzana. Cz³owiek jecha³ i jecha³, nagle zau-
wa¿a³ fotoradar i gwa³townie hamowa³, bo
ostro¿noœæ procesowa nakazuje, ¿e jeœli ktoœ je-
cha³ 80 km/h, to trzeba zwolniæ o dwadzieœcia.
Czyli tutaj jedna sprawa dotyczy tego, o czym
ju¿ rozmawialiœmy, czyli tak jaskrawego ozna-
kowania fotoradarów, ¿eby cz³owiek nie musia³
gwa³townie hamowaæ ani wypatrywaæ fotorada-
ru zw³aszcza wieczorem i w nocy. A druga kwe-
stia – tego, ¿e przy okazji wydawanych rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych dotycz¹cych w³aœciwe-
go oznakowania fotoradarów pojawi³ siê pomys³
z przypomnieniem dopuszczalnej prêdkoœci.
Uznajemy go za bardzo cenny i bêdziemy reko-
mendowaæ panu ministrowi Grabarczykowi.
Chodzi po prostu o to, aby tego typu oznakowa-
nie siê tam znalaz³o, bo faktycznie uczyni ca³y
system oznakowania bardziej przejrzystym. Po
jednym rzucie oka na prêdkoœciomierz cz³owiek
bêdzie wiedzia³, na jakim odcinku drogi siê znaj-
duje i te potencjalnie niebezpieczne zachowania
nie bêd¹ mia³y miejsca. Panie Marsza³ku, dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo. Mêczono dzi-

siaj pana ministra znacznie krócej ni¿ poprzednio.
(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-

masz Po³eæ: Tak, dzisiaj Wysoki Senat by³ nad-
zwyczaj ³askawy. Bardzo serdecznie dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Pan senator Iwan wyst¹pi jako pierwszy dys-

kutant.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
Generalnie rzecz bior¹c, myœlê, ¿e zmiany pro-

ponowane w tej zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym id¹ we w³aœciwym kierunku. Zgadzam
siê z pogl¹dem, ¿e atrapy fotoradarów s¹ myl¹ce
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i zupe³nie niepotrzebne. Ja w ogóle jestem zwo-
lennikiem tego, a¿eby ograniczenia prêdkoœci by-
³y umieszczanie tylko w tych miejscach, gdzie s¹
one potrzebne. Tylko i wy³¹cznie w tych miej-
scach, gdzie s¹ potrzebne, bo ¿ycie uczy… Je¿d¿ê
od 1968 r. i zap³aci³em nie wiêcej ni¿ dziesiêæ
mandatów, chocia¿ zdarza mi siê przekraczaæ do-
zwolon¹ prêdkoœæ.

(G³os z sali: O dziesiêæ za du¿o…)
Pewnie to o dziesiêæ za du¿o. Oczywiœcie, zga-

dzam siê z tym.
Powiedzmy, ¿e jest nowo wybudowana droga.

Na tej drodze jest okreœlona prêdkoœæ graniczna,
powiedzmy, 90 km/h czy te¿ wiêcej, zale¿y od te-
go, jaka jest to droga. JeŸdzi siê ni¹ przez rok czy
dwa. Pojawiaj¹ siê znaki na jezdni, czyli linie
ci¹g³e. S¹ coraz d³u¿sze, co wiêcej, pojawiaj¹ siê
w takich miejscach, w których zupe³nie nie maj¹
uzasadnienia. Rodzi siê wtedy we mnie podejrze-
nie, ¿e to przez tych, którzy maluj¹ te znaki. Oni
pewnie bior¹ pieni¹dze w zale¿noœci od d³ugoœci
tych namalowanych bia³ych linii, wiêc zale¿y im
na tym, ¿eby linie przerywane przerobiæ na pod-
wójne ci¹g³e, bo wtedy zarobi¹ wiêcej pieniêdzy.
Mogê pokazaæ takie miejsca. Na drodze szybkie-
go ruchu miêdzy Zielon¹ Gór¹ a Cigacicami jest
miejsce, gdzie przez dwadzieœcia kilka lat nie by-
³o linii ci¹g³ej, a nie by³o tam wiêcej wypadków –
je¿eli w ogóle jakieœ by³y – ni¿ teraz. W tej chwili
jest tam podwójna ci¹g³a na bardzo d³ugim ³uku,
gdzie jest widocznoœæ na co najmniej kilometr.
Mo¿na by siê zgodziæ, ¿e ta linia jest potrzebna
tam, gdzie jest mniejszy promieñ, czyli tam, gdzie
trzeba siê wychylaæ na zewn¹trz, ¿eby zobaczyæ,
czy mo¿na wyprzedziæ. Tam mo¿e by to mia³o ja-
kieœ uzasadnienie. Ale tam, gdzie wszystko wi-
daæ, po skosie, po ciêciu, na kilometr, to przecie¿
zupe³ny nonsens.

Pan minister Rapacki obieca³ mi, kiedy poprze-
dnio debatowaliœmy nad zmianami, ¿e rzeczywi-
œcie bêdzie przegl¹d takich miejsc na drodze.
I znowu dam konkretny przyk³ad, bo kiedy siê nie
mówi o konkretnych przyk³adach, to siê wydaje,
¿e to jest abstrakcja i nie wiadomo co. Jest jedno-
jezdniowa droga szybkiego ruchu, która w pew-
nym momencie przechodzi w drogê dwujezdnio-
w¹, a tam znajduje siê ograniczenie do 70 km/h
z ka¿dej strony. Po co? Po co jest to ograniczenie?
Pan minister Rapacki przyzna³, ¿e to nie ma sen-
su. Takie s¹ przepisy, rozporz¹dzenia czy nie
wiem co, bo to przecie¿ nie wynika bezpoœrednio
z kodeksu. Rozumiem, ¿e jest takie ograniczenie,
jeœli chodzi o zwê¿enie z jezdni dwujezdniowej.
Mo¿na o tym dyskutowaæ, bo takie rozwi¹zanie
nie pojawia siê we wszystkich krajach; w Niem-
czech na przyk³ad tego nie zauwa¿y³em. Jeœli po-
jedyncza jezdnia rozszerza siê na dwa pasy, to po
co na drodze szybkiego ruchu dawaæ ograniczenie

do 70 km/h? Jaki to ma sens? To, o czym mówiê,
to s¹ konkretne rzeczy.

Wnosi³em poprzednio o zwiêkszenie dopusz-
czalnej prêdkoœci na drogach szybkiego ruchu
i autostradach do 120–140 km/h. Te poprawki
zosta³y przyjête, ale ustawa niestety nie doczeka-
³a siê wprowadzenia w ¿ycie. Mo¿e i dobrze, bo
tam w³aœnie by³a mowa o tych tysi¹cu dwustu ra-
darach. By³y trochê inne przepisy. No, w ka¿dym
razie…

Nastêpny temat z tym zwi¹zany jest taki, ¿e
trzydzieœci lat temu… Ja je¿d¿ê od 1968 r. i nie
mia³em ¿adnych wielkich katastrof, tylko parê
st³uczek i parê mandatów, nic innego mnie nie
spotka³o. Jak ka¿dy parlamentarzysta, a wczeœ-
niej równie¿ przedsiêbiorca, mened¿er w firmie,
wojewoda itd. je¿d¿ê du¿o. 30 tysiêcy km rocznie
to jest dla mnie ma³o, je¿d¿ê wiêcej, bo takie mam
potrzeby od lat. Kiedyœ na takiej zwyk³ej powojen-
nej drodze, szeœciometrowej czy podobnej, jeŸdzi-
³o siê 100 km/h, potem 80 km/h, potem
90 km/h. I tak to jest od czterdziestu czy od piêæ-
dziesiêciu lat. W tym czasie technika pojazdów,
je¿eli chodzi o zawieszenie, uk³ady kierownicze,
hamulcowe, ABS, ESP i wszystko inne, zmieni³a
siê tak, ¿e na tej samej drodze, na której kiedyœ
niebezpiecznie by³o jechaæ 90 km/h na przyk³ad
maluchem, obecnie ka¿dym innym samochodem,
który ma mniej ni¿, powiedzmy, piêtnaœcie lat,
spokojnie mo¿na jechaæ – o ile s¹ dobre warunki –
120 km/h i nie ma niebezpieczeñstwa. Tym argu-
mentowa³em podniesienie tego… Gdzieœ to zginê-
³o w Sejmie. Ja próbowa³em zg³osiæ poprawkê tu-
taj, ale legislator mi wyt³umaczy³, ¿e to jest za sze-
roko w stosunku do zmian, które maj¹ miejsce,
i niestety bêdzie 110 i 130 km/h. Gdy jedzie siê
z Zielonej Góry tutaj – 450 km, w tym 260 km au-
tostrady – to 10 czy 15 km/h naprawdê potrafi
skróciæ przejazd w sposób znacz¹cy.

Na zakoñczenie, ¿eby nie przed³u¿aæ, po-
wiem… Oczekiwa³bym, ¿e w koñcu przegl¹d doty-
cz¹cy linii ci¹g³ych, znaków ograniczaj¹cych
prêdkoœæ faktycznie bêdzie przeprowadzony – to
mówiê miêdzy innymi do pana ministra. Chodzi
o to, ¿eby wreszcie przeprowadziæ prawdziwy
przegl¹d i ¿eby doprowadziæ do tego, abyœmy mieli
zaufanie: jeœli jest ograniczenie do 40, 60 czy
80 km/h, to faktycznie jest tam potrzeba takiego
ograniczenia. Mo¿e trzeba zastanowiæ siê nad
tym, czy wprowadziæ rozwi¹zanie z Niemiec, gdzie
s¹ znaki, które obowi¹zuj¹ wtedy, gdy spadnie
deszcz. To te¿ jest jakiœ sposób na to, ¿eby mo¿na
by³o siê szybciej przemieszczaæ z miejsca na miej-
sce. Podajê przyk³ad niemiecki z tego wzglêdu, ¿e
mieszkam 60 km od granicy i zdarza siê, ¿e je¿d¿ê
po niemieckich drogach. Gdy mam pojechaæ do
Szczecina czy do Œwinoujœcia, to czasem zastana-
wiam siê, czy mam jechaæ nasz¹ drog¹, czy mam
jechaæ dooko³a. Gdy jeŸdzi siê z Dolnego Œl¹ska
nad morze – pan profesor to potwierdzi – to jeŸdzi
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siê przez Niemcy, bo nie ma tam takich ograni-
czeñ i jest szybciej. Tam nie ma ograniczeñ do
130 km/h. Na drogach czêsto s¹ ograniczenia…
Tam s¹ ograniczenia do stu, nie do dziewiêædzie-
siêciu, jest trochê dróg szybkiego ruchu – u nas
te¿ zaczyna ich przybywaæ – i nie ma jakiejœ
ogromnej liczby wypadków. Nasze autostrady, te,
które siê buduje – nie miejmy kompleksów –
w wielu miejscach nie s¹ gorsze. No, jeœli chodzi
o liczbê pasów, to czasem to siê nie zgadza.

Ostatnia sprawa. Jako in¿ynier chcê powie-
dzieæ, ¿e tolerancja dotycz¹ca 5 km/h prowadzi
do tego, ¿e mamy w samochodzie szybkoœciomie-
rze, które nic nie pokazuj¹. Ka¿dy z nas, kto ma
GPS, wie, ¿e ka¿dy szybkoœciomierz jest tak wy-
skalowany, ¿e o 10 czy 15 km pokazuje za du¿¹
szybkoœæ, po to ¿eby siê zmieœciæ w tej ma³ej tole-
rancji. Nie ma to sensu, dlatego zg³aszam popraw-
kê mówi¹c¹ o 10 km/h. Ka¿dy metrolog powie, ¿e
jeœli chodzi o normalny przyrz¹d wskazówkowy
bez, ¿e tak powiem, jakiegoœ wy¿y³owania, a taki-
mi przyrz¹dami s¹ najczêœciej mierniki szybko-
œci, tolerancja wynosi 2,5%. To jest 2,5%. Je¿eli
do tego dodamy jeszcze oponê, która zu¿ywa siê
o parê milimetrów na obwodzie itd., to oka¿e siê,
¿e 5 km/h przy na przyk³ad 5% tolerancji… Przy
szybkoœci 100 km/h jest to o po³owê za ma³o.
W zwi¹zku z tym pozwalam sobie po tym uzasa-
dnieniu z³o¿yæ poprawkê zwi¹zan¹ z t¹ tolerancj¹,
a¿eby w art. 1 w pkcie 6, w art. 129h w ust. 5
w pkcie 3 wyrazy „5 km/h” zast¹piæ wyrazami
„10 km/h”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kieres. Proszê bardzo.
(Senator Jan Rulewski: A czy dla Kurskiego ja-

kaœ tolerancja bêdzie?)
Dla Kurskiego 2,5 km, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Kiedy przed

dwoma laty debatowaliœmy nad projektem, który
póŸniej upad³ w Trybunale Konstytucyjnym, za-
rysowa³a siê, delikatnie powiem, bardzo istotna
rozbie¿noœæ miêdzy panem ministrem a mn¹
w pogl¹dach na temat szans ówczesnego projektu
ustawy. No, nieskromnie powiem, ¿e gdybym
wówczas, jako prowincjonalny prawnik z prowin-
cjonalnego uniwersytetu, z prowincjonalnego
miasta, mia³ wiêksz¹ si³ê przebicia ni¿ dzisiaj
i gdyby wtedy by³y te dwa tygodnie, o które prosi-
³em, tylko dwa tygodnie, na udoskonalenie tamte-
go projektu ustawy w drodze implementacji roz-
wi¹zañ, które s¹ dzisiaj – czyli ¿eby by³o nie postê-
powanie administracyjne, ale kodeks wykroczeñ

i kodeks postêpowania w sprawach o wykrocze-
nia, konsultacje z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa…
A ja wtedy nie by³em jej cz³onkiem, wiêc nie mia-
³em ¿adnego interesu… No, ewentualnie dzisiaj
mo¿na by by³o mnie oskar¿aæ, ¿e reprezentuj¹c
jako cz³onek KRS jej interesy, w pewnym stopniu
lobbujê za rozwi¹zaniem uwzglêdniaj¹cym j¹ itd.,
itd. W ka¿dym razie z du¿ym szacunkiem odnoszê
siê do pana, przypominaj¹c tamte nasze spory,
które notabene g³êboko, przyznam siê, prze¿y³em.
Odnoszê siê z szacunkiem, dlatego ¿e ten projekt
ustawy pana autorstwa, z którym bêdzie pan
uto¿samiany, i to w kontekœcie sukcesu, co do te-
go nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci… Bêdê go
popiera³, bo ka¿dy z nas jest u¿ytkownikiem dróg
publicznych, albo jako kierowca albo jako pasa-
¿er. Panie Ministrze, mam nadziejê, ¿e równie¿
bêdzie panu dana szansa wprowadzenia w ¿ycie
tej ustawy. Kiedy bêdziemy pana tutaj goœciæ, za-
rezerwujê sobie prawo do oceny pana aktywnoœci
pod tym wzglêdem. Dzisiaj, jeszcze raz podkreœ-
lam, uznajê pana za architekta tych rozwi¹zañ, tej
konstrukcji ustawy.

Obieca³em sobie, ¿e zawsze, kiedy bêdziemy tu
rozmawiaæ o drogach publicznych, o prawie o ru-
chu drogowym, o transporcie, jest te¿ taka usta-
wa, ja – choæ mo¿e nie jestem Katonem, a tu nie
ma Hannibala ani Kartaginy – bêdê nawi¹zywa³
do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia. Nadal uwa-
¿am, ¿e szkolenie kierowców samochodów ciê¿a-
rowych, tak zwanych tirów, oraz tych, którzy kie-
ruj¹ pojazdami przewo¿¹cymi wiêksz¹ liczbê pa-
sa¿erów, jest z³e i w gruncie rzeczy opiera siê na
zasadzie, ¿e cz³owiek sk³ada siê jedynie z koñczyn
dolnych i górnych, a g³owa jest tylko, u¿yjê dzi-
siejszego sformu³owania, atrap¹. To jest kwestia,
któr¹ moim zdaniem tak¿e pan, Panie Ministrze,
powinien podnosiæ w ramach rozwi¹zañ, które
pan opiniuje, projektuje czy te¿ stosuje. Druga
kwestia tak¿e nawi¹zuje do naszych sporów i roli
Senatu. Jestem przeciwnikiem likwidacji Senatu.
Gdyby s³uchano Senatu, prawo polskie by³oby
o wiele lepszej jakoœci. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Zacznê od stwierdzenia, którym koñczy³ sw¹

wypowiedŸ senator Iwan: brakuje mi w ustawie
podwy¿szenia progów. Takie podwy¿szenie pro-
gów, dokonane z mojej inicjatywy, mia³o miejsce
w przypadku poprzedniej ustawy; co do pewnych
jej czêœci Trybuna³ Konstytucyjny mia³ zastrze¿e-
nia. ¯a³ujê, ¿e pos³owie nie pochylili siê nad zmia-
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nami, których bardzo dobre uzasadnienie przed
chwileczk¹ us³yszeliœmy od senatora Iwana.

Ca³ej tej ustawie nale¿y przypisywaæ filozofiê.
S¹ dwie ró¿ne filozofie, albo chcemy uczciwie graæ
w otwarte karty, albo z mrugniêciem oka stawiaæ
atrapy. Mo¿emy tutaj dyskutowaæ, która metoda
jest skuteczniejsza, bo chyba o to nam chodzi.
Osobiœcie reagujê na znaki informuj¹ce o rada-
rze, doje¿d¿aj¹c do atrap, hamujê. Tak ¿e ja nie ig-
norujê ani znaków, ani atrap, ani pustych s³up-
ków przeznaczonych na urz¹dzenia rejestruj¹ce.
W naszym spo³eczeñstwie na pewno jest wielu ta-
kich, którzy wiedz¹, gdzie jest zainstalowane
urz¹dzenie, i nie przestrzegaj¹ przepisów, ale s¹
te¿ tacy, którzy je¿d¿¹ i reaguj¹ na atrapy b¹dŸ po
prostu nie wiedz¹, jaka jest sytuacja w danym
miejscu, bo nie maj¹ CB-radia i nie wiedz¹, co jest
w danym urz¹dzeniu.

Wprowadzamy tak¿e koniecznoœæ oznakowania
miejsca pomiaru prêdkoœci przez stra¿ miejsk¹. To
równie¿ jest kontynuacja tej filozofii, ¿e gramy
w otwarte karty. Przy czym ta filozofia nie dotyczy
Policji, która nie musi stawiaæ znaku informuj¹ce-
go o tym, ¿e w danym miejscu jest pomiar prêdko-
œci; inspekcji drogowej te¿ to nie dotyczy. A wiêc
jest to pewna nierównoœæ pomiêdzy tymi trzema
instytucjami, które s¹ uprawnione do kontroli
prêdkoœci. Nak³adamy jedynie na stra¿ miejsk¹
obowi¹zek oznaczenia takiego miejsca. Zatem filo-
zofia, o której mówi³ pan minister, nie do koñca
jest realizowana, bo nie jest zachowana równoœæ
pomiêdzy tymi trzema podmiotami. Dlatego jedna
z poprawek bêdzie dotyczy³a likwidacji konieczno-
œci oznakowania miejsc, gdzie bêdzie przeprowa-
dzany pomiar prêdkoœci przez stra¿ miejsk¹. By³a
mowa o „znakowaniu” pieniêdzy dla samorz¹du.
Powtórzê to samo: samorz¹d, konstruuj¹c bud¿et,
wie z góry, gdzie jakie zadania s¹ potrzebne, i wie
wczeœniej, ¿e nale¿y wydaæ pieni¹dze na dan¹ dro-
gê. W tej sytuacji przerzuci koszty na te œrodki
„znakowane”. Ja o gospodarzy naszych miast,
miasteczek bym siê nie obawia³, ¿e im te pieni¹dze
gdzieœ uciekn¹. Uwa¿am, ¿e s¹ na tyle uczciwi, ¿e
to, co maj¹ wykonaæ, wykonuj¹, i zapis o „znako-
waniu” tych pieniêdzy jest martwym zapisem, któ-
ry w niczym nie pomaga. Dobry jest zapis, o którym
wspomnia³em w trakcie zadawania pytania, zapis
o przekazaniu pieniêdzy pozyskanych przez stra¿ i
Policjê, o tym, ¿e te 80% chcemy przeznaczyæ na
Fundusz Drogowy. To akurat bardzo mi siê podo-
ba i to popieram.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Inna poprawka dotyczy tego, o czym powiedzia³
ju¿ tutaj senator Iwan, czyli podwy¿szenia progu
„b³êdu” z 5 km/h do 10 km/h. To samo by³o prze-
ze mnie przedstawiane ponad rok temu, tak¿e
przez pana marsza³ka, wiêc jest jakieœ szersze

gremium i myœlê, ¿e senatorowie w trakcie g³oso-
wania nad tymi poprawkami wezm¹ pod uwagê
szerokie grono osób popieraj¹cych tê poprawkê.

Kolejna poprawka dotyczy interpretacji ujawnie-
nia momentu, w którym z urz¹dzenia rejestruj¹ce-
go otrzymujemy wydruk. Czy to jest moment, który
okreœla zapisana data, godzina, czy moment wyjê-
cia tego ze skrzynki, czy te¿ moment obróbki tego
przez odpowiednich funkcjonariuszy? Moja po-
prawka zmierza do tego, aby uszczegó³owiæ to tak,
¿e to jest moment ujawnienia przez urz¹dzenie, to
jest ten moment, kiedy to zarejestrujemy, i od tego
momentu biegnie termin owych stu osiemdziesiê-
ciu dni na wydanie mandatu.

Tymi poprawkami… Aha, mia³em jeszcze w¹t-
pliwoœci co do miejscowoœci, argumentowa³em, ¿e
w przypadku wprowadzenia poprawki zapropo-
nowanej przez Komisjê Gospodarki Narodowej
mo¿e byæ to nadmiernie interpretowane. Zawê-
¿am to poprzez zapis: „lub w miejscowoœci w czê-
œci drogi krajowej oznakowanej znakiem drogo-
wym”.

Sk³adam poprawki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie

z³o¿yli senator Trzciñski, senator Iwan i senator
Gruszka.

Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie
siê do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo tele-
komunikacyjne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 986,
a sprawozdanie komisji w druku nr 986A.

Poproszê senatora Owczarka o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w dniu
13 paŸdziernika poœwiêconego ustawie o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Ta zmiana jest projektem poselskim. Ma ona
na celu stworzenie nowego mechanizmu dobro-
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wolnego doprecyzowania przez przedsiêbiorcê te-
lekomunikacyjnego warunków wykonywania
obowi¹zków regulacyjnych na³o¿onych przez
Urz¹d Komunikacji Elektronicznej.

Sk¹d siê wziê³a potrzeba takiej regulacji praw-
nej? Na pocz¹tku transformacji ustrojowej Tele-
komunikacja Polska mia³a pozycjê monopolisty-
czn¹, a przekszta³cenia w³asnoœciowe w ogóle nie
wp³ynê³y na zmianê tej sytuacji. Dopiero powsta-
nie Urzêdu Komunikacji Elektronicznej w 2006 r.
i bardzo aktywna polityka regulacyjna pani pre-
zes Stre¿yñskiej spowodowa³y, i¿ polski rynek te-
lekomunikacyjny uleg³ zmianom, nast¹pi³o prze-
jœcie od silnego protekcjonizmu do prokonkuren-
cyjnoœci. Skutkowa³o to miêdzy innymi obni¿k¹
cen us³ug telekomunikacyjnych. Jednak wiele
spraw na tym rynku jeszcze musi byæ uregulowa-
nych w interesie mniejszych przedsiêbiorców te-
lekomunikacyjnych. Do tej pory Telekomunika-
cja Polska SA, bo w³aœciwie g³ównie jej dotyczy ta
ustawa, przynajmniej przy obecnym stanie rynku
telekomunikacyjnego, prowadzi³a politykê ob-
strukcyjn¹ wobec operatorów alternatywnych,
blokuj¹c decyzje prezesa UKE, w przypadku nie-
których decyzji trzy lata trwa³ proces wprowadza-
nia ich w ¿ycie. Jednak Telekomunikacja Pol-
ska SA zg³osi³a gotowoœæ rezygnacji z takich dzia-
³añ i zobowi¹za³a siê do dobrowolnego traktowa-
nia konkurentów w sposób równowa¿ny sposobo-
wi traktowania podmiotów wchodz¹cych w sk³ad
grupy kapita³owej Telekomunikacji Polskiej SA.

I temu ma s³u¿yæ omawiana ustawa, która
wprowadza zasadê dobrowolnej zgody przedsiê-
biorcy na wykonywanie obowi¹zków regulacyj-
nych, jak równie¿ poprawie konkurencyjnoœci,
rozwojowi us³ug telekomunikacyjnych. Prezes
UKE bêdzie mia³ wp³yw na te zobowi¹zania po-
przez wspólne uzgadnianie, wzywanie przedsiê-
biorcy do uzupe³nienia propozycji lub dokonania
w nich zmian oraz zasiêganie opinii ekspertów
i bieg³ych. Aby te warunki by³y egzekwowalne,
prezes UKE bêdzie zatwierdza³ je w drodze decyzji.
Nienale¿yte wype³nienie zobowi¹zañ bêdzie pod-
lega³o karze pieniê¿nej w wysokoœci do 3% przy-
chodu przedsiêbiorców.

Na posiedzeniu komisji ta ustawa nie wywo³a³a
wiêkszych kontrowersji. Istnieje co prawda pewne
ryzyko, co by³o nieœmia³o wyra¿ane na posiedzeniu
komisji, ¿e najgorzej by³oby, gdyby dosz³o do sy-
tuacji dogadania siê regulatora z Telekomunika-
cj¹, ale myœlê, ¿e w tej chwili nie ma takiego proble-
mu. Poza tym inne firmy bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ
wp³ywania na tekst tego porozumienia poprzez
udzia³ i ekspertów, i organizacji spo³ecznych.

Wprowadzono jedn¹ poprawkê o charakterze
doprecyzowuj¹co-legislacyjnym.

Komisja rekomenduje przyjêcie ustawy wraz
z t¹ poprawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-
s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Magdalena Gaj: Dziêkujê bardzo, ju¿
nie bêdê nic dodawa³a do tego, co powiedzia³ pan
senator. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
A wspominiana przez sprawozdawcê pani pre-

zes UKE?
(Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej An-

na Stre¿yñska: Jeœli, s¹ pytania, na które mogê
odpowiedzieæ, to bardzo chêtnie to zrobiê.)

Dobrze, do ich zadawania zaraz przyst¹pimy.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Muchacki, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym skierowaæ do pani prezes krótkie

pytanie. O ile siê orientujê, prezes UKE ma na od-
powiedŸ dziewiêædziesi¹t dni od daty z³o¿enia
wniosku przez danego przedsiêbiorcê.

Ja chcia³bym, nie znaj¹c tego tematu, zapytaæ,
czemu s³u¿y tych dziewiêædziesi¹t dni, bo to jest
jednak kwarta³. Czy to jest du¿o, czy ma³o, czy
w sam raz? Co przez te dziewiêædziesi¹t dni prezes
robi, ¿eby tê decyzjê wydaæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
To mo¿e pani¹ prezes poprosimy tutaj.

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:
To jest czas, który jest przeznaczony na przygo-

towanie i wydanie decyzji. A przygotowanie i wy-
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danie decyzji oznacza w praktyce, zreszt¹ jak
w przypadku ka¿dej decyzji administracyjnej, ¿e
prowadzone jest postêpowanie wyjaœniaj¹ce, jest
prowadzona rozprawa administracyjna, w której
bior¹ udzia³ wszystkie zainteresowane strony,
w tym organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce w postê-
powaniu na prawach strony i sk³adaj¹ce swoje
w³asne argumenty i oczekiwania w stosunku do
decyzji, która ma byæ wydana, powo³ywani s¹
eksperci i biegli, których opinie równie¿ brane s¹
w tym postêpowaniu pod uwagê. To jest czas
standardowo stosowany w prawie telekomunika-
cyjnym na wydanie istotnych decyzji o charakte-
rze rynkowym, takich jak na przyk³ad rozstrzyga-
nie sporów miêdzyoperatorskich, poniewa¿ z ta-
kimi decyzjami na rynku telekomunikacyjnym
wi¹¿e siê bardzo du¿o szczegó³ów o charakterze
ekonomicznym i finansowym. I tutaj krótsze ter-
miny by³yby niecelowe, poniewa¿ prowadzi³yby
do zbêdnego poœpiechu, a trzeba rozwa¿yæ wszys-
tkie argumenty, ca³y materia³ dowodowy. Z kolei
d³u¿szy termin powodowa³by, ¿e to postêpowanie
mog³oby siê ci¹gn¹æ w nieskoñczonoœæ. Przy czym
trzeba zwróciæ uwagê, ¿e to jest termin instruk-
cyjny. To termin instrukcyjny dla stron i dla pre-
zesa UKE. Strony mog¹ siê spodziewaæ zamkniê-
cia postêpowania w tym terminie. Prezes UKE po-
winien siê zmieœciæ w tym czasie postêpowania,
ale bardzo du¿o zale¿y te¿ od tego, jak strony za-
chowuj¹ siê w tym postêpowaniu, jak przedk³ada-
j¹ swoje argumenty, ile tych argumentów jest i czy
pojawiaj¹ siê równie¿ nowe argumenty w samym
postêpowaniu administracyjnym. A wiêc w prak-
tyce ten termin oczywiœcie nie zawsze jest dotrzy-
mywany, równie¿ w tej chwili, kiedy mamy wpisa-
ne do ustawy dziewiêædziesi¹t dni, ale to za wspól-
nym przyczynieniem siê stron.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pani prezes al-

bo do pani minister? Nie ma.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
A w dyskusji jest tylko przemówienie z³o¿one

do protoko³u.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ pan senator

Bisztyga.*
Dobrze. Wobec tego zamykam dyskusjê.
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 rezerwach strategicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 979,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 979A
i 979B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej, senatora Piotra Kaletê, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Sekretarz!

Panie Sekretarzu!
W dniu 13 paŸdziernika 2010 r. odby³o siê po-

siedzenie Komisji Obrony Narodowej, której spra-
wozdanie mam zaszczyt przedstawiæ. Komisja ta
debatowa³a nad projektem ustawy o rezerwach
strategicznych – druk senacki nr 979.

Projekt, który by³ procedowany podczas prac
komisji, zawiera daleko id¹ce zmiany dotych-
czasowego systemu zabezpieczenia rezerw stra-
tegicznych. W projekcie ustawy przewidziano
nowy sposób ich tworzenia. Ich asortyment
i iloœæ maj¹ byæ okreœlone w rz¹dowym progra-
mie rezerw, a do jego opracowywania i przedk³a-
dania Radzie Ministrów zobowi¹zano ministra
gospodarki.

W projekcie ustawy, jak mówi³em, przewi-
dziano nowy sposób tworzenia rezerw. Projekto-
dawca zrezygnowa³ miêdzy innymi z dotychcza-
sowego funkcjonowania podzia³u rezerw strate-
gicznych na podstawie ustawy z 1996 r. Wed³ug
nowej ustawy nie bêdzie ju¿ rozró¿nienia rezer-
wy gospodarczej i mobilizacyjnej. W ustawie
zrezygnowano równie¿ z wydzielania stanów za-
strze¿onych dla tak zwanych resortów si³owych.
Wedle zapisów ustawy to Ministerstwo Gospo-
darki bêdzie mia³o obowi¹zek przygotowania
rz¹dowego projektu rezerw strategicznych,
a program, przygotowany we wspó³pracy z inny-
mi resortami, bêdzie akceptowany przez rz¹d.
Dzia³ania te bêd¹ wykonywane przez ministra
gospodarki i podleg³¹ mu Agencjê Rezerw Mate-
ria³owych. Przyjêcie programu przez Radê Mini-
strów oznaczaæ bêdzie jednoczeœnie decyzjê
o przeznaczeniu na ten cel odpowiednich œrod-
ków bud¿etowych, liczonych na kolejne lata
obowi¹zywania programu.

Ustawa okreœla zasady udostêpnienia rezerw
w sytuacjach zagro¿eñ, kryzysu czy klêski ¿ywio-
³owej. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki bê-
dzie je niezw³ocznie i nieodp³atnie udostêpnia³
z urzêdu lub na wniosek danego organu. Proce-
dura udostêpnienia rezerw zosta³a uregulowana
w ustawie, wskazano minimaln¹ zawartoœæ
wniosku o udostêpnienie i decyzji w tej sprawie,
okreœlono obowi¹zki agencji w zakresie organizo-
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wania i udostêpniania rezerw strategicznych oraz
zadania podmiotu, któremu bêd¹ one wydawane.

W przypadku ministra w³aœciwego do spraw
rolnictwa lub ministra w³aœciwego do spraw ryn-
ków rolnych ich zadania zwi¹zane z zaspokoje-
niem potrzeb ¿ywnoœciowych obywateli nale¿y ro-
zumieæ szeroko, równie¿ w aspekcie zapewnienia
ci¹g³oœci produkcji rolnej. Oznacza to, ¿e w sytua-
cji kryzysowej i przy wyst¹pieniu ró¿nego rodzaju
zagro¿eñ, na wniosek tych organów bêdzie mo¿li-
we udostêpnienie rezerw strategicznych nie tylko
w celu dostarczenia ¿ywnoœci obywatelom, ale
tak¿e w celu utrzymania produkcji rolnej, co do-
tyczy na przyk³ad materia³ów siewnych czy pasz
dla zwierz¹t.

Ustawa zawiera zapis daj¹cy mo¿liwoœæ utrzy-
mania rezerw strategicznych, które nie bêd¹ w³as-
noœci¹ Skarbu Pañstwa na podstawie stosownych
umów. Tego typu rezerwy mia³y by byæ w razie po-
trzeby zakupione b¹dŸ wynajête na rzecz Skarbu
Pañstwa. Celem tego rozwi¹zania jest obni¿enie
kosztów tworzenia i utrzymania rezerw, a podmio-
ty, które bêd¹ przechowywa³y rezerwy strategiczne
stanowi¹ce ich w³asnoœæ, bêd¹ podlega³y kontroli
prezesa agencji rezerw. W ustawie okreœlono tak¿e
zasady likwidowania tych¿e rezerw. Zgodnie z pro-
jektem, minister gospodarki bêdzie móg³ te rezer-
wy likwidowaæ w przypadku stwierdzenia ich nie-
przydatnoœci. Likwidowanie rezerw ma odbywaæ
siê w charakterze sprzedawania na gie³dzie towa-
rowej albo w drodze przetargu na podstawie ko-
deksu cywilnego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
W trakcie posiedzenia komisja przyjê³a szeœæ

poprawek o charakterze legislacyjnym. Zarówno
poprawki, jak i uchwa³ê komisja przyjê³a jedno-
g³oœnie. I w zwi¹zku z tym komisja wnosi o to sa-
mo i prosi Wysoki Senat o przyjêcie ustawy z tymi
poprawkami.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ pana mar-
sza³ka i Wysok¹ Izbê, ¿e posiedzenie Komisji Ob-
rony Narodowej w dniu 13 paŸdziernika odby³o
siê w bardzo mi³ej, spokojnej, wrêcz przyjaciel-
skiej atmosferze. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. To mi³a wiadomoœæ.
Proszê pañstwa, nie ma tu w tej chwili drugiego

sprawozdawcy,którymjestpansenatorSmulewicz.
Ja myœlê, ¿e je¿eli pañstwo maj¹ pytania do

sprawozdawcy, to mo¿e wykorzystajmy ten czas,
a je¿eli nie, to bêdziemy musieli zarz¹dziæ przerwê.

Nie ma pytañ. Wobec tego musimy zaczekaæ na
senatora Smulewicza.

Og³aszam dziesiêciominutow¹ przerwê do go-
dziny 18.28. Mam nadziejê, ¿e wtedy sprawo-
zdawca ju¿ nadejdzie.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 18
do godziny 18 minut 30)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, ja s¹dzê, ¿e ju¿ d³u¿ej czekaæ

nie bêdziemy, bo szkoda czasu mno¿onego przez
liczbê senatorów.

Poniewa¿ wnioski z³o¿one przez Komisjê Go-
spodarki Narodowej nie ró¿ni¹ siê w ogóle od
wniosków przed³o¿onych przez Komisjê Obrony
Narodowej, proponujê, ¿eby kwestiê sprawozda-
nia Komisji Gospodarki Narodowej pomin¹æ.

Je¿eli pañstwo macie jakieœ pytania do senato-
ra Kalety, to bardzo proszê. Nie ma pytañ.

Wobec tego prosi³bym o przedstawienie stano-
wiska rz¹du, je¿eli pañstwo chc¹ siê w tej sprawie
wypowiedzieæ.

Proszê bardzo, pani minister Strzelec-£obo-
dziñska.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Wobec braku pytañ do pana senatora, który
w bardzo precyzyjny sposób wskaza³ wszystkie te
nowe zapisy odró¿niaj¹ce tê ustawê od poprzed-
nich uregulowañ, odpowiem na pytania, jeœli bê-
d¹, ju¿ bez sk³adania dodatkowych wyjaœnieñ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres ma pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy art. 20

ust. 3. Chodzi o udostêpnianie specjalistycznego
asortymentu rezerw strategicznych.

(Rozmowy na sali)
Art. 20 ust. 3. Przepis ten przewiduje udostêp-

nianie tego asortymentu utworzonym przez je-
dnostki samorz¹du terytorialnego jednostkom
organizacyjnym.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy chodzi o ju¿
dzia³aj¹ce jednostki organizacyjne, czy te¿ trzeba
takie jednostki specjalnie utworzyæ, ¿eby otrzy-
ma³y te rezerwy? Czy tym, które ju¿ dzia³aj¹…
PóŸniej zadam drugie pytanie, jeœli pani minister
pozwoli.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Panie i Panowie Senatorowie! Odpowiem na to
pytanie tak. Jest udostêpnianie odp³atne i nieod-
p³atne. Je¿eli nastêpuje udostêpnienie przedsiê-
biorstwom, to udostêpnianie nieodp³atne mog³o-
by byæ potraktowane jako pomoc publiczna. St¹d
szacowana bêdzie odp³atnoœæ za udostêpnianie
rezerw.

Jeœli chodzi o jednostki samorz¹dowe, to nie
jest wymagane tworzenie nowych, wszystkie obe-
cnie funkcjonuj¹ce mog¹ siê o to zwróciæ.

Senator Leon Kieres:

I drugie pytanie, jeœli pan marsza³ek pozwoli.
Relacja miêdzy art. 39, czyli mo¿liwoœci¹ obe-
jmowania albo nabywania udzia³ów lub akcji
w spó³kach prawa handlowego w zamian za wie-
rzytelnoœci… Tê ideê pojmujê, chodzi mi jednak
o ostatni¹ frazê tego postanowienia: obejmowa-
nie udzia³ów lub akcji z tytu³u wykonywania za-
dañ, o których mowa w art. 27 pkt 1–4. Ja rozu-
miem, ¿e agencja w zamian za wierzytelnoœci,
które jej przys³uguj¹ wobec innych podmiotów,
czyli spó³ek, mo¿e, mówi¹c kolokwialnie, nie
otrzymywaæ pieniêdzy, tylko obejmowaæ lub na-
bywaæ udzia³y lub akcje; w zamian za te wierzy-
telnoœci – tak jest napisane – z tytu³u wykonania
zadañ. Te zadania s¹ okreœlone w art. 27 pkt 1–4.
I tutaj jest moja proœba… Z trudnoœci¹ pojmujê,
w jaki sposób agencja mo¿e obejmowaæ udzia³y
lub akcje z tytu³u na przyk³ad utrzymywania re-
zerw strategicznych, skoro to ona utrzymuje re-
zerwy strategiczne. Je¿eli z kolei zleci komuœ
utrzymywanie tych rezerw, to raczej ona jest zo-
bowi¹zana do zap³aty, a nie ktoœ, kto w jej imie-
niu przechowuje. A wiêc jak ona mo¿e obejmo-
waæ udzia³y lub akcje? Chyba ¿e Ÿle rozumujê. To
nie jest zarzut, Pani Minister, tylko proœba o wy-
jaœnienie itd. Bo tu s¹ cztery punkty…

Jak ona mo¿e obejmowaæ udzia³y lub akcje,
skoro zleca prowadzenie inwestycji zwi¹zanych
z budow¹? Chodzi o wierzytelnoœci, prawda? Bar-
dzo bym prosi³ o wyjaœnienie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Ja przepraszam, nie jestem gospodarzem…
(Senator Leon Kieres: Tak, tak, tak.)
…tylko zastêpujê, st¹d ta niewiedza.
(Senator Leon Kieres: Mo¿e pan powie…)
Nie, nie, nie, ju¿ wiem. Je¿eli przedsiêbiorcy,

którym zleca siê, którym agencja to udostêpni³a –

to jest w³aœnie zwi¹zane z pierwszym pytaniem
pana senatora – nie dokonaj¹ p³atnoœci na rzecz
agencji, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w zamian za tê wie-
rzytelnoœæ…

(Senator Leon Kieres: Art. 27a mówi, ¿e do za-
dañ agencji nale¿y utrzymywanie rezerw strategi-
cznych i z tego tytu³u agencja mo¿e obejmowaæ
udzia³y lub akcje.)

Ale agencja mo¿e zleciæ przedsiêbiorcom utrzy-
mywanie rezerw, to wynika z wczeœniejszych arty-
ku³ów.

(Senator Leon Kieres: A co mo¿e zleciæ?)
Mo¿e zleciæ budowanie magazynów…
(Senator Leon Kieres: I wtedy ona obejmie

udzia³y lub akcje w tych…)
No, je¿eli oni na przyk³ad nie wykonaj¹ tych

dzia³añ…
(Senator Leon Kieres: A, w ten sposób.)
…i po stronie tych przedsiêbiorstw zaistnieje

jakaœ wierzytelnoœæ na rzecz agencji, wtedy
mo¿e…

(Senator Leon Kieres: Na tle niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania, tak?)

Tak. To jest mo¿e nadmierna ostro¿noœæ, ale
jest taki zapis.

(Senator Leon Kieres: Jeœli pani minister zleca
mi wykonanie jakiegoœ zadania, to pani powinna
zap³aciæ, ale je¿eli ja nienale¿ycie to wykonam, to
powinienem zap³aciæ karê umown¹…)

Tak.
(Senator Leon Kieres: …a zamiast kary umo-

wnej pani mo¿e…)
Mogê wejœæ na akcje lub…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nie mo¿na tego prosto powiedzieæ?
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pani minister?

Nie ma. Dziêkujê bardzo.
Zjawi³ siê pan senator Smulewicz, je¿eli wiêc

chcia³by nasz¹ wiedzê na temat ustawy rozsze-
rzyæ…

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Przepraszam za spóŸnienie i zwi¹zane z tym
niedogodnoœci.

Komisja Gospodarki Narodowej zajmowa³a siê
przedmiotow¹ ustaw¹ na posiedzeniu w ubieg³ym
tygodniu. Biuro Legislacyjne zaproponowa³o po-
prawki, szeœæ poprawek zosta³o przez komisjê
przyjêtych. W imieniu Komisji Gospodarki Naro-
dowej wnoszê o przyjêcie tych¿e poprawek i ca³ej
uchwa³y. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
W dyskusji przemówienie do protoko³u zg³osi³

pan senator Iwan*.
Poniewa¿ wiêcej g³osów nie ma, to dyskusjê za-

mykam.
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 ochronie
danych osobowych oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 978,
a sprawozdanie komisji w druku nr 978A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Stanis³awa
Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panowie Senatorowie!
W dniu 14 paŸdziernika 2010 r. Komisja Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji rozpatrzy³a
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 24 wrzeœnia
2010 r. ustawê o zmianie ustawy o ochronie da-
nych osobowych oraz niektórych innych ustaw.

Opiniowana ustawa wprowadza zmiany
w ustawie o ochronie danych osobowych, które
w œwietle uzasadnienia projektu maj¹ na celu za-
pewnienie skuteczniejszej ochrony danych oso-
bowych. Ustawa w szczególnoœci przewiduje mo¿-
liwoœæ odwo³ania przez osobê, której dane osobo-
we podlegaj¹ przetwarzaniu, zgody na ich prze-
twarzanie. Uzupe³nia te¿ katalog zadañ general-
nego inspektora ochrony danych osobowych o za-
danie polegaj¹ce na zapewnieniu wykonania obo-
wi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynika-
j¹cych z decyzji administracyjnych w sprawach
dotycz¹cych wykonania przepisów o ochronie da-
nych osobowych przez stosowanie œrodków egze-
kucyjnych przewidzianych w ustawie o postêpo-
waniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa
umo¿liwia tworzenie zamiejscowych jednostek
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, precyzuje te¿ zasady przeprowadza-
nia kontroli administratora danych osobowych,
wskazuj¹c, i¿ kontrole przeprowadza siê po oka-
zaniu imiennego upowa¿nienia wraz z legityma-

cj¹ s³u¿bow¹ inspektora, a tak¿e reguluje, jakie
elementy powinny znaleŸæ siê w protokole prze-
prowadzanych czynnoœci kontrolnych. Ustawa
przyznaje generalnemu inspektorowi ochrony da-
nych osobowych mo¿liwoœæ kierowania do okreœ-
lonych podmiotów wyst¹pieñ zmierzaj¹cych do
zapewnienia skutecznej ochrony danych osobo-
wych, a tak¿e uprawnienie do wystêpowania do
w³aœciwych organów z wnioskami o podjêcie ini-
cjatywy ustawodawczej albo wydanie b¹dŸ zmia-
nê aktów prawnych w sprawach dotycz¹cych
ochrony danych osobowych, nak³adaj¹c jedno-
czeœnie na taki organ obowi¹zek ustosunkowania
siê do wyst¹pienia lub wniosku w terminie trzy-
dziestu dni od dnia jego otrzymania. Ustawa
uchyla te¿ art. 29 i 30, wskazuj¹ce na dodatkowe
warunki udostêpniania danych osobowych w ce-
lach innych ni¿ w³¹czenie do zbioru danych.
Ustawa nak³ada na administratora danych oso-
bowych obowi¹zek zg³oszenia generalnemu in-
spektorowi ochrony danych osobowych rozsze-
rzenia zakresu przetwarzanych danych osobo-
wych o tak zwane dane wra¿liwe przed dokona-
niem zmiany w zbiorze danych. Jest to wyj¹tek od
zasady zg³aszania zmian w zbiorze danych w ter-
minie trzydziestu dni od dnia ich dokonania.

Dalej ustawa dodaje przepis karny penalizu-
j¹cy czyn polegaj¹cy na udaremnianiu lub utrud-
nianiu wykonania czynnoœci kontrolnej inspekto-
rowi kontroluj¹cemu administratora danych oso-
bowych. Przewiduje za ten czyn grzywnê, karê
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat dwóch.

Ponadto opiniowana ustawa nowelizuje usta-
wê z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu eg-
zekucyjnym w administracji, wskazuj¹c, ¿e obo-
wi¹zki z zakresu ochrony danych osobowych na-
k³adane w drodze decyzji administracyjnej gene-
ralnego inspektora ochrony danych osobowych
podlegaj¹ egzekucji administracyjnej. Jedno-
czeœnie ustawa w³¹cza generalnego inspektora
ochrony danych osobowych do katalogu podmio-
tów dzia³aj¹cych w przypadkach okreœlonych
szczególnymi przepisami jako organ egzekucyjny
w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹z-
ków o charakterze niepieniê¿nym.

Zmianie podlega równie¿ ustawa z dnia
24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Wskazuje siê wyraŸnie, i¿ dane osobowe zgroma-
dzone w Krajowym Rejestrze Karnym, je¿eli zo-
sta³y udostêpnione do badañ naukowych i celów
statystycznych, mog¹ byæ wykorzystywane wy-
³¹cznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego
zosta³y udostêpnione. Uregulowano równie¿
sprawê tego, w jakich przypadkach administra-
tor danych odmawia udostêpnienia danych oso-
bowych.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji kryminalnych ma charakter porz¹dkuj¹cy.
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W Sejmie ustawa ta nie wzbudzi³a ¿adnych
kontrowersji, zosta³a przyjêta jednomyœlnie. Nie
wzbudzi³a te¿ ¿adnych kontrowersji podczas po-
siedzenia Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, zgodnie z sugesti¹ Biura Legislacyj-
nego przyjêto szeœæ poprawek o charakterze do-
precyzowuj¹cym i legislacyjnym. Komisja propo-
nuje przyjêcie ustawy wraz z tymi poprawkami
doprecyzowuj¹cymi i legislacyjnymi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Jako pierwszy zg³osi³ siê pan senator Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator sprawozdawca stwierdzi³, ¿e usta-

wa nie budzi³a ¿adnych kontrowersji, jednak po-
cz¹tkowy projekt ustawy przewidywa³ równie¿
mo¿liwoœæ stosowania kar pieniê¿nych, a teraz
mamy tu tylko karê pozbawienia wolnoœci do lat
dwóch. Statystyki odnosz¹ce siê do dzia³alnoœci
GIODO mówi¹, ¿e jeœli chodzi o kierowanie zawia-
domieñ o przestêpstwie, to te liczby s¹ bardzo ma-
³e: w roku 2007 to by³o osiemnaœcie zawiadomieñ,
w 2008 – trzydzieœci jeden, a w 2009 – tylko dwa-
dzieœcia siedem. Nie wiem, ile z nich zakoñczy³o
siê ukaraniem sprawcy, pewnie nie wszystkie, ale
s¹ to ma³e liczby. Moje pytanie jest takie: czy re-
zygnacja z tych kar pieniê¿nych nie jest jakimœ u-
szczerbkiem dla tej ustawy? Bo widaæ, ¿e ten me-
chanizm karania pozbawieniem wolnoœci nie
dzia³a.

Chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e z drugiej strony
z roku na rok roœnie liczba skarg: w roku 2007 by³o
siedemset dziewiêædziesi¹t szeœæ skarg, w ro-
ku 2008 ju¿ dziewiêæset osiemdziesi¹t szeœæ,
a w 2009 – tysi¹c czterdzieœci dziewiêæ. Co dziwniej-
sze dominuj¹… To znaczy, 18% skarg dotyczy dzia-
³alnoœci instytucji publicznych, które nie powinny
siêw tymzakresiewyró¿niaæ.Naogó³myœlimy, ¿e to
instytucje o charakterze prywatnym maj¹ k³opoty
z tymi danymi, a tu siê okazuje, ¿e skargi w 18% do-
tycz¹akurat instytucji publicznych– to s¹sto czter-
dzieœci trzy skargi. Chcia³bym zapytaæ, czy komisja
wypowiada³a siê na ten temat.

To chyba w Sejmie zrezygnowano z pierwotne-
go zapisu, który umo¿liwia³ stosowanie kar pie-
niê¿nych… Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e za to przestêpstwo

przewidziana jest nie tylko kara pozbawienia wol-
noœci, ale te¿, tak jak to w sprawozdaniu przed-
k³ada³em, kara grzywny, kara ograniczenia wol-
noœci, a dalej najsurowsza kara – pozbawienia
wolnoœci. A wiêc w dalszym ci¹gu istnieje mo¿li-
woœæ wymierzania kary grzywny, kary ogranicze-
nia wolnoœci, a w szczególnego rodzaju, najciê¿-
szych przypadkach kary do dwóch lat pozbawie-
nia wolnoœci.

(Senator Ryszard Knosala: Ja mo¿e ad vocem,
bo rzeczywiœcie nie dopowiedzia³em. Tu chodzi³o
o kary pieniê¿ne nak³adane w trybie administra-
cyjnym przez GIODO.)

Nie by³o na ten temat dyskusji podczas obrad
komisji. Wydawa³o nam siê, ¿e tego rodzaju ure-
gulowanie prawne nie budzi ¿adnych kontrower-
sji. Jest jasno powiedziane, ¿e je¿eli ktoœ utrud-
nia, udaremnia inspektorowi – bo ten przepis do-
tyczy takich sytuacji – wykonanie jego czynnoœci
kontrolnych, to nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ
karn¹ i ta kara mo¿e byæ trojakiego rodzaju: mo¿e
to byæ kara grzywny, mo¿e to byæ kara ogranicze-
nia wolnoœci lub kara pozbawienia wolnoœci.
Myœlê, ¿e katalog kar, które mog¹ byæ zastosowa-
ne, jest szeroki. Oczywiœcie w³aœciwa jest taka
gradacja, ¿e zaczyna siê od kar l¿ejszego rodzaju,
a w ostatecznoœci mo¿na skorzystaæ z najsurow-
szej kary, jak¹ jest pozbawienie wolnoœci. Myœlê,
¿e w praktyce raczej nie bêdzie do tego dochodzi³o
i wystarczaj¹ce bêd¹ œrodki karne w postaci grzy-
wny oraz ograniczenia wolnoœci, ¿e one spe³ni¹
swoje cele.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, ale rozumiem pytanie pana senatora, bo
ostatnio przyjmowaliœmy taki zapis, ¿e kara ad-
ministracyjna ma zlikwidowaæ dopalacze, a tu-
taj… Dziêkujê bardzo.

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja mam krótkie pytanie. Czy

ja mam rozumieæ, ¿e rozwi¹zania zawarte w tej
ustawie uwzglêdniaj¹ przyjête ju¿ rozwi¹zania,
mam na myœli na przyk³ad ustawê o dowodach
osobistych, o meldunkach itd. Czy nale¿y rozu-
mieæ, ¿e ta ustawa uwzglêdnia ju¿ te rozwi¹zania,
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które w pewnym kontekœcie ju¿ wczeœniej zosta³y
przyjête? Je¿eli nie by³o to tematem dyskusji, to ja
zapytam ewentualnie… Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Ta ustawa ma charakter uniwersalny, ona do-

tyczy wszystkich sytuacji, w zwi¹zku z tym bêdzie
dzia³aæ równie¿ w tym zakresie. Nie ma zastrze¿e-
nia, ¿e dotyczy takich ustaw, takich sytuacji…
Generalnie ta ustawa ma na celu ochronê wszyst-
kich danych osobowych, gdziekolwiek by one by³y
gromadzone.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Proszê pañstwa, ustawa zosta³a wniesiona

przez prezydenta Rzeczypospolitej.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji, repre-
zentowany przez podsekretarza stanu Piotra Ko-
³odziejczyka.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w tej
sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Nie, dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
A mo¿e nasz rzecznik?

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:

Bardzo dziêkujê, ale temat zosta³ tak przedsta-
wiony… Myœlê, ¿e podczas odpowiedzi na pytania
pana senatora odnoœnie do kar pieniê¿nych na-
st¹pi³o ma³e… po prostu inaczej to zrozumiano.
O karê za ³amanie ustawy nigdy nie wystêpowa-
no, wystêpowano tylko o wymuszenie wykonania
decyzji administracyjnej. I to rozwi¹zanie, zgod-
nie z którym GIODO sta³ siê organem egzekucyj-
nym, jest w pe³ni satysfakcjonuj¹ce i skuteczne,
jeœli chodzi o wymuszenie wykonania decyzji ad-
ministracyjnej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do panów ministrów?
Proszê bardzo, pan senator Knosala, a póŸniej

pan senator Kieres.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Projekt ustawy przewiduje równie¿ utworzenie

jednostek zamiejscowych Biura Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych .
Chcia³bym zapytaæ, czy na chwilê obecn¹, jeœli
wzi¹æ pod uwagê aktualn¹ liczbê i charakter pro-
wadzonych spraw, istnieje uzasadniona potrzeba
utworzenia jednostek zamiejscowych biura. Jeœli
tak, to w jakim kierunku to pójdzie? Czy bêdzie to
dotyczy³o miast wojewódzkich, czy tylko metropo-
lii? I jakie bêd¹ ewentualne koszty zwi¹zane z ut-
worzeniem tych biur? W uzasadnieniu jest poda-
ny miêdzy innymi przyk³ad rzecznika praw oby-
watelskich, który posiada trzy zespo³y terenowe.
NIK posiada tych zespo³ów du¿o wiêcej. Ja
chcia³bym poprosiæ o parê informacji na ten te-
mat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Mo¿e poproszê pana ministra.
Proszê bardzo.

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To jest roz-

wi¹zanie, które wyprzedza nasze obecne mo¿li-
woœci. W nastêpnym bud¿ecie na rok 2011 jesz-
cze nie mamy takich œrodków, ale uwa¿amy, tak
jak pan senator s³usznie powiedzia³, ¿e ze wzglê-
du na lawinowo wzrastaj¹c¹ liczbê skarg i zapy-
tañ prawnych, których jest ju¿ ponad dwa ty-
si¹ce rocznie, w przysz³oœci bêdzie trzeba byæ bli-
¿ej osób wymagaj¹cych pomocy i tworzyæ oœrodki
zamiejscowe, wiêc jest to rozwi¹zanie przysz³o-
œciowe. Na dzieñ dzisiejszy mogê powiedzieæ, ¿e
prawdopodobnie skorzystamy z propozycji pani
rzecznik praw obywatelskich i bêdziemy przy-
jmowaæ skargi razem z rzecznikiem praw obywa-
telskich w jego siedzibach zamiejscowych, co nie
spowoduje ¿adnych dodatkowych kosztów. Mu-
simy siê zmieœciæ w swoich kosztach, poniewa¿
dzisiaj trudno nam wnosiæ o dosyæ radykalne
zwiêkszenie œrodków na powo³anie oœrodków za-
miejscowych. Przewidujemy to w przysz³oœci, ale
na razie w sprawach skarg bêdziemy wspó³pra-
cowaæ z rzecznikiem praw obywatelskich. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.
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Senator Leon Kieres:

Panie Ministrze, jeœli pan móg³by zostaæ, to
by³bym zobowi¹zany, bo mam do pana pytania.

Doœwiadczenia praktyczne, jeœli chodzi o za-
stosowanie ustawy o ochronie danych osobo-
wych, s¹ znane. I je¿eli je przywo³am, to raczej dla
po¿ytku ogólnego.

Pierwsze pytanie. Nawet w pana wypowiedzi
pojawi³ siê problem interpretacji i trudnoœci
zwi¹zanych z interpretacj¹ tej ustawy. Czy uwa¿a
pan, Panie Ministrze, ¿e ten akt prawny – który
ju¿, jak s¹dzê, spe³ni³ swoj¹ rolê czy spe³nia swoj¹
rolê – jest aktem niebudz¹cym w¹tpliwoœci inter-
pretacyjnych i ¿e on od samego pocz¹tku nie móg³
budziæ w¹tpliwoœci interpretacyjnych? Ja mam
inne zdanie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja te¿.)
…ale mo¿e pan minister myœli inaczej. Moje od-

mienne zdanie w pewnych sytuacjach doprowadzi-
³o mnie do statusu, którego nikomu nie ¿yczê.

Drugie pytanie. Jak wygl¹da kwestia egzekucji
przez generalnego inspektora ochrony danych
osobowych pisma skierowanego do – o ile dobrze
pamiêtam – komendantów wojewódzkich Policji.
Chodzi o to, by policjanci, kiedy zadaj¹ w ramach
³¹cznoœci radiowej pytania skierowane do reje-
stru czy te¿ do swoich prze³o¿onych o status osób
zatrzymanych, które na przyk³ad pope³ni³y wy-
kroczenia w ruchu drogowym, przekazywali te py-
tania – u¿yjê tu równie kolokwialnego sformu³o-
wania – szeptem, tak, ¿eby osoba przechodz¹ca
chodnikiem nie mog³a tego us³yszeæ. Ta sprawa
by³a swego czasu nag³aœniana w mediach, by³a
nawet przedmiotem pewnych, powiem delikatnie,
polemik.

A jeœli chodzi o trzecie pytanie, to chcia³bym za-
³atwiæ, ¿e tak powiem, swoj¹ prywatê. Czy je¿eli
wywieszê na drzwiach mojego pokoju listê osób
przyjêtych na seminarium magisterskie i podam
na niej imiona i nazwiska tylko tych, których
przyj¹³em, to naruszam ustawê, czy nie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Mo¿e za-
cznê od tego trzeciego pytania. Je¿eli nie na-
st¹pi sytuacja, ¿e bêd¹ to dane osobowe, czyli
zgodnie z art. 6 ustawy dane identyfikowalne, to
mo¿na tak¹ listê wywiesiæ, a je¿eli tak, to tylko
za zgod¹ tych osób, bo to ma dosyæ szeroki cha-
rakter…

Jeœli chodzi o drugie pytanie, Panie Senatorze,
to jest to sprawa jeszcze z okresu, gdy generalnym
inspektorem by³a pani Ewa Kulesza – ja jestem
zastêpc¹ ju¿ pi¹ty rok, wiêc siê troszeczkê zag³êbi-
³em w te tajniki. Staramy siê tak interpretowaæ –
nawi¹zujê do pierwszej sytuacji – ¿eby nasza in-
terpretacja nie narusza³a skutecznoœci innych
dzia³añ. Przepraszam, nie czepiamy siê w przy-
padku takich sporadycznych spraw, gdy sytuacja
wymaga rozwi¹zania ju¿ dzisiaj, na przyk³ad w sy-
tuacji katastrofy samochodowej czy z³apania z³o-
dzieja, ¿eby przepisy o ochronie danych osobo-
wych nie uniemo¿liwia³y skutecznych dzia³añ.
Nasze interpretacje, ja nawi¹zujê do pierwszego
pytania… Bardzo czêsto podchodzimy do tego
bardzo ¿yciowo. W tej chwili w Komisji Europej-
skiej trwaj¹ prace nad now¹ dyrektyw¹, nad
zmianami do dyrektywy. Minister Wojciech Wie-
wiórowski, nowy generalny inspektor, wszcz¹³ ju¿
dyskusjê na ten temat. I zamierzamy na prze³o-
mie listopada i grudnia na uniwersytecie Wyszyñ-
skiego, z którym mamy nawi¹zan¹ wspó³pracê,
jeœli chodzi o prace akademickie czy prace nauko-
we w kwestii ochrony danych osobowych ju¿, roz-
pocz¹æ pewn¹ dyskusjê i wyci¹gn¹æ wnioski.
Z tym ¿e to siê mo¿e nieco zmieniæ w zwi¹zku z ini-
cjatyw¹ Komisji Europejskiej. Chocia¿ jest wypo-
wiedŸ komisarza Unii Europejskiej, ¿e ma raczej
polegaæ na d¹¿eniu do osi¹gniêcia skutków po-
przez usuwanie pewnych formalnoœci, czyli te sa-
me skutki bez zbêdnych formalnoœci.

Pan senator w pe³ni ma racjê, ta ustawa zo-
sta³a stworzona trzynaœcie lat temu, a dyrekty-
wa 95/46/WE ma ponad dwadzieœcia lat
i w czasie, gdy ona powstawa³a, jeszcze nie wie-
dziano o internecie, nie wiedziano o nowych te-
chnologiach takich na przyk³ad, jak RFID, która
w tej chwili wchodzi i w sprawie której my wy-
chodzimy z wielk¹ akcj¹… Zalecenie z Komisji
Europejskiej jest takie, ¿eby ka¿dy podmiot sto-
suj¹cy ten chip i czytnik, noœnik – bo w ka¿dym
towarze bêdzie nied³ugo chip – mia³ nas szeœæ
tygodni wczeœniej powiadamiaæ, jeœli chodzi
o ocenê, ¿ebyœmy mogli pewne rzeczy powstrzy-
maæ. Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e generalne za-
sady s¹ œwiête, konstytucyjne, ale pewne drogi
dochodzenia, a w szczególnoœci wideofilmowa-
nie, nowe technologie internetowe wymagaj¹ je-
dnak innych rozwi¹zañ.

W Komisji Europejskiej – to jest jeszcze taka nie-
oficjalna wiadomoœæ – s¹ nawet takie g³osy, myœlê,
¿e dosyæ zdecydowane i o du¿ej sile, chodzi o ewen-
tualne uchwalenie, ¿eby by³o rozporz¹dzenie
w sprawie ochrony danych osobowych i unifikacja
wszystkich przepisów w ca³ej Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 29 dyrektywy 95/46 dzia³a
grupa doradcza, w sk³ad której wchodz¹ rzeczni-
cy z poszczególnych krajów i która pisze opinie
w sprawie interpretacji. My z tych opinii korzy-
stamy.
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Oczywiœcie dzisiaj mówimy, tak jak pan pose³
powiedzia³, ¿e wp³ynê³o na przyk³ad tysi¹c czte-
rysta skarg, ale dla biura GIODO to nie jest tak,
¿e to jest jedna skarga, bo to jest decyzja pier-
wszej instancji, dalej ponowne rozpoznanie, s¹d
pierwszej instancji i kasacja. A wiêc s¹dy nas te¿
weryfikuj¹. Ka¿da osoba niezadowolona z inter-
pretacji mo¿e na ka¿dym etapie orzecznictwa wy-
st¹piæ z pytaniem prejudycjalnym do Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, ¿e na przy-
k³ad interpretacja przyjêta przez GIODO, przez
rz¹d polski w ustawie nie jest zgodna z imple-
mentowan¹ do polskiego prawa dyrektyw¹. Tak
¿e ka¿dy mo¿e wyst¹piæ z takim pytaniem przed-
wstêpnym, czyli prejudycjalnym. W pierwszej in-
stancji s¹d mo¿e, je¿eli ma w¹tpliwoœci interpre-
tacyjne, a w drugiej ju¿ musi siê zwróciæ do Euro-
pejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Czyli jest
dosyæ du¿o ró¿nych mo¿liwych sposobów, jeœli
chodzi o d¹¿enie do wyjaœnienia w¹tpliwoœci in-
terpretacyjnych.

My na przyk³ad prowadzimy bardzo aktywn¹
wspó³pracê z oœrodkami akademickimi, z uniwer-
sytetem Wyszyñskiego, w sobotê podpisujemy
dokument z Uniwersytetem Œl¹skim. Korzystamy
z pomocy grup doradczych, wielu autorytetów
w sprawach prawa do prywatnoœci i ochrony da-
nych osobowych. A ponadto mogê powiedzieæ, ¿e
mamy bardzo wyspecjalizowan¹ grupê m³odych,
ale ju¿ z ponaddziesiêcioletnim sta¿em prawni-
ków interpretatorów. Ja te¿ jestem radc¹ praw-
nym i wiem, ¿e niejednokrotnie interpretacja wy-
maga zastanowienia siê, ale te¿ rozwagi ¿yciowej.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator chcia³ dopytaæ… Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Po pierwsze, muszê zadaæ takie pytanie, bo nie
mogê tu nic inaczej powiedzieæ: czy przyjmie pan
z mojej strony wyrazy uznania, du¿ego uznania ze
wzglêdu na pañstwa dzia³alnoœæ, zw³aszcza
w ostatnich latach? Takie pytanie.

A teraz pytanie takie oznajmuj¹ce, ale to jest to
pytanie w³aœciwe. Jak bardzo jesteœcie pañstwo
zdeterminowani, gdy idzie o korzystanie z przepi-
sów prawnokarnych zawartych w tej ustawie?
Czy staracie siê pañstwo ró¿nicowaæ sytuacjê
osób, które niekiedy w wyniku pewnych k³opotów
z interpretacj¹ dopuszczaj¹ siê naruszenia tej
ustawy? Znam przyk³ad prezydenta jednego z pol-
skich miast, który ¿ali³ mi siê, to by³o ju¿ dawno,
¿e jego urzêdnik zosta³ os¹dzony i skazany z tytu-

³u naruszenia ustawy o ochronie danych osobo-
wych, poniewa¿ przez niedopatrzenie, co niew¹t-
pliwe, wywiesi³ listê osób, które otrzyma³y miesz-
kania z puli mieszkañ socjalnych gminy. Jedna
z osób, które znalaz³y siê na tej liœcie, poskar¿y³a
siê i doprowadzi³a do prawomocnego skazania. To
by³a kara pozbawienia wolnoœci, z zawieszeniem
oczywiœcie. Chodzi mi o tak¹ determinacjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Generalnie
mogê powiedzieæ, ¿e jeœli nie widzimy winy umyœ-
lnej, nie sk³adamy wniosku o wszczêcie postêpo-
wania karnego. To musi byæ wina umyœlna. Nieje-
dnokrotnie muszê powiedzieæ, ¿e cofam z departa-
mentów takie wnioski, bo uwa¿am, ¿e musi byæ
œwiadomoœæ pope³nienia przestêpstwa. W tej sy-
tuacji nie my musieliœmy z³o¿yæ ewentualnie taki
wniosek, to mo¿e zrobiæ ka¿dy, nawet ten skar¿¹cy
sam siê mo¿e zwróciæ do prokuratury. A ju¿ wtedy,
jak jest postêpowanie prokuratorskie i potem wy-
rok s¹dowy, my na to nie mamy wp³ywu. General-
nie mogê Wysok¹ Izbê zapewniæ, ¿e gdy nie ma
œwiadomoœci pope³nienia przestêpstwa, gdy jest to
przypadkowe z³amanie ustawy o ochronie danych
osobowych, to nie wystêpujemy z wnioskami do
prokuratury. A jak pan senator powiedzia³, my bie-
rzemy udzia³ w szkoleniach dla prokuratorów,
w szkoleniach dla s¹dów, poniewa¿, jak powiedzia-
³a jeszcze wczeœniej jako profesor prawa pani pro-
fesor Lipowicz, w Polsce z³amanie komuœ palca
czy, jak to okreœli³a, z³apanie kogoœ na paleniu
skrêta to s¹ przestêpstwa, a przestêpstwa na du-
szy cz³owieka, na jego psychice, jeszcze niejedno-
krotnie w organach œcigania siê nie zauwa¿a.

Ja chcia³bym podziêkowaæ Wysokiej Izbie, jak
równie¿ Sejmowi, za nowelizacjê ustawy o CBA,
poniewa¿ przyjête tam rozwi¹zania bardzo nas sa-
tysfakcjonuj¹, dlatego ¿e rokrocznie jesteœmy in-
formowani o ka¿dym z³amaniu prawa stwierdzo-
nym przez administratora bezpieczeñstwa infor-
macji, jakim jest wysoki urzêdnik CBA. Raz w roku
my i premier dostajemy tak¹ informacjê. To bardzo
zwiêksza nasz¹ skutecznoœæ i mo¿liwoœæ oddzia³y-
wania, jak równie¿ mo¿liwoœæ prewencji, bo ka¿dy
wie, ¿e bêdzie oceniony, ¿e ta informacja musi byæ
przez nas oceniona i ¿e mo¿emy podaæ do prokura-
tora ka¿dego urzêdnika tej instytucji. I to daje wiel-
k¹ skutecznoœæ. Za tê szybk¹ nowelizacjê, która
nast¹pi³a, te¿ bardzo dziêkujê, bo ona równie¿
zwiêksza nasz¹ skutecznoœæ.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Przepraszam, ale ja od razu pana dopytam, bo
widzimy tu pojawiaj¹c¹ siê pewnego rodzaju an-
tynomiê: jak ma wygl¹daæ kontrola spo³eczna nad
rozdzia³em mieszkañ, je¿eli obywatele nie mog¹
wiedzieæ, kto te mieszkania dosta³?

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:

Panie Marsza³ku, mo¿na to zrobiæ, bo na to po-
zwala przepis.

(Senator Zbigniew Romaszewski: No to dlacze-
go…)

Je¿eli przepis mówi…
(Senator Zbigniew Romaszewski: To ja nie ro-

zumiem, dlaczego wywieszono… Skoro to podlega
karze… To jest coœ niebywa³ego.)

Panie Marsza³ku, jeœli mogê…
(Senator Zbigniew Romaszewski: To jest jakiœ

absurd.)
Jeœli mogê odpowiedzieæ na to, o co pan senator

zapyta³, powiem tak: to by³a dobrowolna decyzja
osób, które siê zg³aszaj¹. Je¿eli przepis prawa mó-
wi o kontroli spo³ecznej, to wolno wywiesiæ. Tak
mówi przepis szczególny.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Wydaje siê,
¿e to dobro wyj¹tkowo pilnowane przez ludzi, wiêc
zupe³nie tego nie rozumiem…)

Tak jak zapyta³ któryœ z panów senatorów, czy
ta ustawa reguluje ustawy szczególne – ona daje
generalia. W ustawach szczególnych s¹ przepisy,
które równie¿ dotycz¹ ochrony danych osobo-
wych i które umo¿liwiaj¹ wype³nienie na przyk³ad
funkcji kontroli spo³ecznej.

Senator Zbigniew Romaszewski:
No zgoda. Wydaje mi siê tylko, proszê pana, ¿e

tu jednak opinia publiczna bardzo du¿o na tej
ustawie traci, szczególnie, wie pan, jak ju¿ zaczy-
namy dbaæ o listy lokatorów, to w tym momencie
zaczynamy zbli¿aæ siê do absurdu. Ta anonimo-
woœæ… No przepraszam bardzo, ale…

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:
Panie Marsza³ku, pan marsza³ek czêsto zadaje

nam pytania i egzaminuje nas na posiedzeniach
ju¿ pi¹ty rok, wiêc my nie przesadzamy w stoso-
waniu przepisów, które mog³yby byæ ra¿¹co
sprzeczne z wykonywaniem innych zasad. Nie
ma w tej chwili takich kar, nie ma takich przy-
padków, ¿ebyœmy jako Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych wywo³ali takie

sprzecznoœci, nie ma takich przepisów, które na-
prawdê s¹ nie¿yciowe, czy takich, których skute-
cznoœæ po prostu nie zmierza w kierunku ochro-
ny danych osobowych czy prawa do prywatnoœci.
A jak powiedzia³ pan marsza³ek, mo¿na wywiesiæ
takie listy, ale my te¿ bardzo kontrolujemy, co
mo¿e byæ na tych listach. I nie mo¿e siê tam zna-
leŸæ nic, co narusza prywatnoœæ, tylko te dane,
które s¹ potrzebne na przyk³ad do kontroli spo³e-
cznej. A czasami jest to te¿ kwestia zasady adek-
watnoœci i proporcjonalnoœci. Jeœli pan marsza-
³ek pozwoli, taki przyk³ad: zak³ad pracy próbuje
wprowadziæ mierzenie czasu pracy z wykorzysta-
niem danych biometrycznych, to jest odciskami
palców, a my mamy decyzjê Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego, ¿e to jest niezgodne z zasad¹
adekwatnoœci, poniewa¿ zbyt mocno wkracza
w sferê prywatn¹ cz³owieka. I mamy to potwier-
dzone trzema wyrokami Europejskiego Trybuna-
³u Sprawiedliwoœci. Do tego, co mo¿na osi¹gn¹æ
normaln¹ drog¹, nie potrzeba wymyœlaæ takich
rzeczy, tak¹ prozaiczn¹ sprawê, jak czas pracy,
nie trzeba mierzyæ danymi biometrycznymi.
Oczywiœcie nie mówimy „nie”, na przyk³ad s¹
kancelarie tajne, s¹ specjalne czêœci zak³adów,
gdzie jest tajna produkcja, ale co do normalnego
mierzenia czasu pracy… A wiêc nasza reakcja
jest tak¹ reakcj¹ bardzo rozs¹dkow¹, Panie Mar-
sza³ku, jeœli mogê tak powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Doceniam to.
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ jeszcze do tej rosn¹cej liczby

skarg. Czy mo¿na by to rozumieæ tak, ¿e jest to
faktyczny wzrost liczby naruszeñ przepisów
o ochronie danych osobowych, czy te¿ mo¿e wyni-
ka to raczej ze wzrostu œwiadomoœci prawnej oby-
wateli? I czy ewentualnie w zwi¹zku z tym GIODO
podejmuje jakieœ dzia³ania w celu udoskonalenia
ochrony danych osobowych, tak ¿eby ta liczba
przypadków naruszenia przepisów nie by³a tak
du¿a, szczególnie, co chcia³bym podkreœliæ, przez
instytucje publiczne, gdzie jest to 18%, czyli w³a-
œciwie najwiêcej?

Na koniec jeszcze jedna sprawa. Z danych sta-
tystycznych wynika, ¿e GIODO przeprowadzi³
w 2009 r. przesz³o tysi¹c trzysta kontroli.
I chcia³bym zapytaæ, ile z tych kontroli dotyczy³o
podmiotów prowadz¹cych portale internetowe,
które wykorzystuj¹ gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych. Dziêkujê.
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Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:

Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo! Rzeczywiœcie
praca na rzecz uœwiadamiania jest prowadzona
szeroko, bardzo pomaga tu równie¿ prasa, która
reaguje na ka¿dy objaw, na ka¿de znalezienie ta-
kich danych. Przecie¿ by³y powa¿ne sprawy znale-
zienia dokumentów z danymi osobowymi na
œmietniskach czy gdzie indziej. I reakcja jest na-
tychmiastowa, publikacje pojawiaj¹ siê natych-
miast. Odbywamy szereg szkoleñ. Dyrektywa
95/46/WE, tak zwana generalna dyrektywa
o ochronie danych osobowych, te¿ przewiduje
dzia³anie pod nazw¹ „samoregulacja”, czyli kodek-
sy dobrych praktyk. Muszê pochwaliæ Zwi¹zek
Banków Polskich i nasze podpisane porozumienie:
raz w roku komisja etyki zwraca siê do nas o anali-
zê skarg i wnioski na przysz³oœæ. Czyli mogê powie-
dzieæ, ¿e w bankach i w instytucjach finansowych
zwi¹zanych ze Zwi¹zkiem Banków Polskich wzros-
³a œwiadomoœæ tych, co stosuj¹ prawo, poczynaj¹c
od urzêdnika przy okienku, bo tu jest najwiêcej
skarg. Du¿o jest skarg z powodu niezrozumienia
przepisów, nieœwiadomoœci, na przyk³ad ja ju¿
sp³aci³em kredyt, a biuro informacji kredytowej je-
szcze te dane przetwarza. Tymczasem mo¿e je
przetwarzaæ w ró¿nych celach, archiwalnych i sta-
tystycznych, jak równie¿ pewnych innych, które s¹
okreœlone. Podobnie internet: mamy kontakt,
wspó³pracujemy ze Zwi¹zkiem Pracodawców Firm
Internetowych, podpisujemy w tej chwili porozu-
mienie. Chodzi o ich œwiadomoœæ, o ich reakcjê,
o to zdjêcie z Naszej klasy w gazecie, ale te¿, z dru-
giej strony, o nasze dzia³ania na rzecz podnoszenia
œwiadomoœci: nie piszmy w internecie, na Face-
booku czy na Naszej klasie wszystkiego, co nam
w danym momencie dyktuj¹ emocje. Dzisiaj w ra-
diu o godzinie 6.00 us³ysza³em, bo budzi mnie ra-
no radio, ¿e z Facebooka w Stanach Zjednoczo-
nych wyciek³y dane szczególnie wra¿liwe. Takimi
kwestiami tak¿e siê zajêliœmy. Zreszt¹ na temat
Facebooka, na temat Google w ramach pracy
rzeczników europejskich… Rzecznik w Hamburgu
specjalizuje siê w tej dziedzinie. Tak ¿e nasze reak-
cje s¹ dosyæ szybkie. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e
portale internetowe maj¹ czasami serwery w kra-
jach, do których prawnego dostêpu my nie mamy.
Serwer Facebooka na przyk³ad znajduje siê Ame-
ryce. U¿ytkownik musi wiêc byæ bardzo przezorny
i nie mo¿e dawaæ siê ponieœæ uczuciu chwili, ¿e
mo¿na wszystko w internecie wypisywaæ. 30%
skarg dotyczy kwestii zwi¹zanych z internetem
i myœlê, ¿e ta wartoœæ bêdzie ros³a. Doktor Wiewió-
rowski, nowy rzecznik, specjalizuje siê w tych no-
wych technologiach, wyk³ada³ to zreszt¹ na uni-
wersytecie w Gdañsku. Z wielk¹ uwag¹ podcho-
dzimy do internetu, do nowych technologii, ponie-
wa¿…

Wspomnia³em, Panie Marsza³ku – przepra-
szam, nie chcê przed³u¿aæ – o nanotechnologii,
o technologii RFID. Nied³ugo czip niedostrzegal-
nej wielkoœci bêdzie umieszczony prawie w ka¿-
dym towarze. Rz¹d polski, zgodnie z zaleceniem
Komisji Europejskiej, musi do maja z³o¿yæ spra-
wozdanie o przygotowaniach. My te przygotowa-
nia wraz Ministerstwem Infrastruktury czynimy,
my przygotowujemy odpowiednie analizy. Nied³u-
go Szanowna Izba, poszczególne komisje, bêd¹
rozwa¿a³y równie¿ bud¿ety… My na dzisiaj mamy
sto piêtnaœcie osób i mo¿emy zrobiæ to, co mo¿e-
my. Robimy to naprawdê bardzo skutecznie
i z wielkim oddaniem. Myœlê, ¿e wyniki tamtej ka-
dencji, ocenione zreszt¹ pozytywnie przez Wyso-
kie Izby i Senatu, i Sejmu… Bêdziemy te dzia³ania
pog³êbiaæ i osiagaæ takie skutki, jakich oczekuje
Wysoka Izba.

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

Senator Waldemar Kraska:
Panie Inspektorze, wykorzystam pana obec-

noœæ i zadam takie pytanie praktyczne, trochê
z bran¿y medycznej. Dyspozytorzy ratownictwa
medycznego czêsto przekazuj¹ wezwania swoim
zespo³om drog¹ radiow¹, podaj¹c imiê i nazwisko
pacjenta, wiek, dok³adny adres. Przekazuj¹ oczy-
wiœcie tak¿e informacje o tym, co danej osobie do-
lega czy jakie zdarzenie mia³o miejsce. Zdarza siê,
¿e te rozmowy s¹ pods³uchiwane przez ró¿nych,
powiedzia³bym, fanów takich wydarzeñ, czêsto
przez dziennikarzy. Czy wed³ug pana stanowi to
naruszenie tej ustawy, czy nie? Dziêkujê.

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:
Szczególnie stan zdrowia, dane szczególnie

wra¿liwe, specjalnie okreœlone w art. 27 naszej
ustawy czy w dyrektywie europejskiej… Nie jest to
w³aœciwe. Nie jest w³aœciwe równie¿ to, ¿e na przy-
k³ad tabliczka z danymi chorego jest w taki spo-
sób odwrócona, ¿e jest mo¿liwa do odczytania
przez ka¿dego goœcia w szpitalu, ka¿dego, kto od-
wiedza krewnego. To nie jest w³aœciwe. Jesteœmy
w tej chwili w przededniu podpisania porozumie-
nia z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, dokto-
rem Hamankiewiczem, odnoœnie wspó³pracy
i wypracowania instrukcji dla lekarzy. To dotyczy
trzech sfer: izb lekarskich, ZOZ i lekarzy prowa-
dz¹cych w³asn¹ praktykê. Mamy w tej dziedzinie
du¿o do zrobienia. Na pewno ka¿de przenikniêcie
niezgodne z prawem danych szczególnie wra¿li-
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wych, bo dane medyczne s¹ szczególnie wra¿liwe,
jest przez nas bezwzglêdnie zwalczane. Jesteœmy
w tej kwestii rzeczywiœcie bezwzglêdni, bo koñczy
siê postêpowaniem prokuratorskim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja chcia³bym zapytaæ, czy urz¹d interweniowa³

w zwi¹zku ze s³ynn¹ afer¹ dotycz¹c¹ Leppera i in-
nych…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Do
mikrofonu proszê.)

…kiedy ujawniono dane dotycz¹ce postêpowa-
nia matki nieletniego dziecka. By³y to, powie-
dzia³bym, dane z zakresu obyczajowoœci. Czy
urz¹d w tej sprawie interweniowa³? Bo oznacza³o
to skazanie tego dziecka na traumê, na niegodzi-
we zachowania rówieœników.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Lewiñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Nie zawsze

udostêpnienie danych osobowych powoduje z³a-
manie ustawy o ochronie danych osobowych.
Czêsto jest to naruszenie dóbr osobistych. Jeœli
publiczne podanie danych osobowych matki na-
rusza dobro dziecka, to jest naruszenie dóbr oso-
bistych. Zastosowaæ mo¿na wówczas roszczenie
cywilne z kodeksu cywilnego. Ja nie znam tego
przypadku, tak ¿e trudno mi to oceniæ. To mia³o
miejsce w czasie urzêdowania pani doktor Ewy
Kuleszy. Nie pamiêtam, czy wszczêto w tej spra-
wie postepowanie, czy zakwalifikowano to jako
naruszenie dóbr osobistych. Ja po prostu nie
znam tej sprawy. Mogê to sprawdziæ, Panie Sena-
torze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma. Dziêkujê

bardzo.
Mo¿emy przyst¹piæ do dyskusji.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³.

W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, ustawy o dzia³ach admini-
stracji rz¹dowej oraz ustawy o wojewodzie i admi-
nistracji rz¹dowej w województwie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 981,
a sprawozdania komisji w drukach nr 981A
i 981B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Œrodowiska,
senatora Micha³a Wojtczaka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Micha³ Wojtczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Œrodowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu
24 wrzeœnia 2010 r. ustawie o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Œrodowiska, ustawy o dzia-
³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o woje-
wodzie i administracji rz¹dowej w województwie.

Jakie zmiany wprowadza ta nowelizacja? Po
pierwsze, okreœla ona uprawnienia i kompetencje
g³ównego inspektora ochrony œrodowiska jako
kieruj¹cego dzia³alnoœci¹ Inspekcji Ochrony Œro-
dowiska, w stosunku do wojewódzkich inspekto-
rów ochrony œrodowiska, a tak¿e porz¹dkuje ist-
niej¹ce zadania Inspekcji Ochrony Œrodowiska.

Po drugie, dostosowuje przepisy ustawy o In-
spekcji Ochrony Œrodowiska do regulacji ustawy
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w wojewó-
dztwie. W tym zakresie proponowana zmiana po-
lega na uznaniu wojewódzkiego inspektora
ochrony œrodowiska za organ Inspekcji Ochrony
Œrodowiska.

Po trzecie, ustawa okreœla przejrzyste kryteria
powo³ywania na stanowisko wojewódzkich inspek-
torów ochrony œrodowiska oraz ich zastêpców.

Dalej, ustawa okreœla przepisy daj¹ce podsta-
wy do utworzenia i okreœlenia zadañ laborato-
rium referencyjnego i laboratorium wzorcuj¹ce-
go. Ich utworzenie umo¿liwi realizacjê obowi¹zku
wynikaj¹cego z ustawy – Prawo ochrony œrodo-
wiska.

Ustawa reguluje status tworzonego systemu
informatycznego Inspekcji Ochrony Œrodowiska,
tak zwanego Ekoinfonetu.

Ustwa stwarza mo¿liwoœci wykonywania czyn-
noœci kontrolnych osobom niebêd¹cym inspekto-
rami, na przyk³ad pracownikom zewnêtrznego la-
boratorium akredytowanego.

Wreszcie, ustawa usuwa rozbie¿noœci pomiê-
dzy przepisami ustawy o Inspekcji Ochrony Œro-
dowiska i ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej.
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Ostatnia istotna zmiana, która zosta³a wpro-
wadzona na etapie prac w Sejmie, to wy³¹czenie
wojewódzkich inspektorów ochrony œrodowis-
ka z wojewódzkiej rz¹dowej administracji ze-
spolonej.

W toku prac nad t¹ ustaw¹ Komisja Œrodowis-
ka wprowadzi³a jeszcze jedn¹ istotn¹ poprawkê.
Polega ona na tym, ¿e laboratoriom, które s¹
w dyspozycji wojewódzkich inspektorów ochro-
ny œrodowiska i w delegaturach wojewódzkich
inspektoratów, umo¿liwiono uzyskiwanie œrod-
ków finansowych z tytu³u sprzeda¿y us³ug zleco-
nych w zakresie badañ laboratoryjnych, badañ
i pomiarów œrodowiskowych i innych czynnoœci
dotycz¹cych oceny jakoœci stanu ochrony œrodo-
wiska oraz w zakresie prowadzenia szkoleñ i eg-
zaminów.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
ustawywraz z t¹ jedn¹poprawk¹.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê teraz senatora Marka Konopkê, spra-

wozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej.

Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Œrodowiska, ustawy o dzia-
³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o woje-
wodzie i administracji rz¹dowej w województwie.

Szanowni Pañstwo!
Cel i przedmiot ustawy bardzo szczegó³owo

i merytorycznie przedstawi³ i uzasadni³ pañstwu
pan senator Micha³ Wojtczak, nie bêdê tego po-
wtarza³, powiem tylko, ¿e podobne przemyœlenia
i podobne przes³anie mia³a równie¿ komisja sa-
morz¹du.

Przejdê do przedstawienia poprawek, które zo-
sta³y zg³oszone i przyjête w g³osowaniu na posie-
dzeniu naszej komisji. W trakcie posiedzenia na-
szej komisji do omawianej ustawy zosta³y zg³o-
szone poprawki. Jedna z poprawek zosta³a bardzo
szczegó³owo omówiona przez pana Micha³a Woj-
tczaka, a dotyczy³a ona pozyskania œrodków przez
laboratoria wojewódzkie. Pozosta³e prowadzi³y do
tego, by wojewódzki inspektor ochrony œrodowis-
ka by³ w rz¹dowej administracji zespolonej w wo-
jewództwie, czyli odwrotnie ni¿ przedstawia³ to
pan senator Micha³ Wojtczak. Zosta³ zg³oszony

taki wniosek i komisja go przeg³osowa³a. Komisja
rekomenduje Wysokiemu Senatowi, aby raczy³
uchwaliæ przedstawiony projekt uchwa³y wraz
z przyjêtymi poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz senatorowie maj¹ prawo zadawaæ spra-

wozdawcom trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê py-
tania.

Proszê bardzo, pan senator Dajczak. Tak? Nie.
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora Wojtczaka.

Z jakich dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska
laboratoria bêd¹ pozyskiwa³y fundusze? Z tego,
co zrozumia³em, zmiana wp³ywa na mo¿liwoœæ
pozyskiwania pieniêdzy z ró¿nych prac. Dziêkujê
bardzo.

Senator Micha³ Wojtczak:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Dzisiaj funkcjonuj¹ laboratoria bêd¹ce w dys-

pozycji wojewódzkiego inspektora ochrony œrodo-
wiska, które wykonuj¹ badania wy³¹cznie na
rzecz Inspekcji Ochrony Œrodowiska. Te laborato-
ria maj¹ moc przerobow¹, nazwê to tak potocznie,
du¿o wiêksz¹ ni¿ potrzeby inspekcji, a czasami is-
tnieje mo¿liwoœæ sprzedania us³ug, które œwiad-
cz¹ te laboratoria. Je¿eli ta poprawka wraz z usta-
w¹ zostan¹ przyjête, to laboratoria te bêd¹ mog³y
pozyskiwaæ œrodki, sprzedaj¹c swoje us³ugi. Cho-
dzi o badania laboratoryjne – poprawka mówi
o tym precyzyjnie – badania i pomiary œrodowis-
kowe oraz inne czynnoœci dotycz¹ce oceny jakoœci
stanu ochrony œrodowiska, a tak¿e prowadzenie
szkoleñ i egzaminów dotycz¹cych oczywiœcie
spraw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Mam jeszcze jedno pytanie. Tutaj rozwia³ pan
moje w¹tpliwoœci, ale w tym momencie powsta³a
nastêpuj¹ca obawa. Czy nie przypuszcza pan, ¿e
liczba zadañ wykonywanych w ramach tych, któ-
re powinny byæ wykonane, bêdzie na tyle ma³a, ¿e
pozosta³e dzia³ania bêd¹ podejmowane w ramach
dzia³añ odp³atnych?
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Senator Micha³ Wojtczak:

Nie, tak nie mo¿e byæ, bo przecie¿ Inspekcja
Ochrony Œrodowiska i bêd¹ce w jej dyspozycji la-
boratoria maj¹ zadania, ¿e tak powiem, statuto-
we, wynikaj¹ce ze statutowych, z ustawowych
obowi¹zków, i to one s¹ priorytetem, one s¹ wyko-
nywane w pierwszej kolejnoœci. Ewentualne wol-
ne moce przerobowe, je¿eli tak wolno powiedzieæ,
by³yby mo¿liwe do sprzedania w ramach us³ug
œwiadczonych innym podmiotom.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê, senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Jaki charakter prawny bêdzie mia³a ta dzia³al-

noœæ? Czy to bêdzie skoncentrowane w zak³adzie
gospodarczym? Jaki charakter prawno-organiza-
cyjny bêdzie mia³a tego rodzaju dzia³alnoœæ? Czy to
bêdzie wydzielona instytucja, czy te¿ bêdzie to jakiœ
zak³ad gospodarczy, zak³ad bud¿etowy, które – jak
wiadomo – ulegaj¹ likwidacji? Chodzi te¿ o to, na ja-
kie konto bêd¹ wp³ywa³y dochody. Jakie bêd¹ obo-
wi¹zywa³y ceny? Jak ta gospodarka bêdzie prowa-
dzona?

Senator Micha³ Wojtczak:
Nie tworzy siê niczego nowego. Laboratoria

funkcjonuj¹, prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, od
dnia wejœcia w ¿ycie tej ustawy bêd¹ mog³y przy-
jmowaæ zlecenia z zewn¹trz, a pozyskane œrodki
zgodnie z zapisem w poprawce bêd¹ stanowi³y do-
chody bud¿etu pañstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kleina, a potem pan senator Iwan.
(Senator Kazimierz Kleina: Ta odpowiedŸ jest

w³aœciwie odpowiedzi¹ na moje pytanie, tak ¿e
dziêkujê bardzo.)

Proszê bardzo, pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:
Ja bym chcia³ spytaæ, czy tego rodzaju roz-

wi¹zania s¹ stosowane w przypadku innych
s³u¿b, tak to nazwê, czy jest to oryginalne roz-
wi¹zanie.

Senator Micha³ Wojtczak:
Z tego, co wiem…
Przepraszam, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo, proszê bardzo.)

Ma to zastosowanie tak¿e w przypadku Inspek-
cji Weterynaryjnej i chyba te¿ sanitarnej. Tak ¿e
jest to ju¿ stosowana praktyka.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja muszê zapytaæ, czy tu nie zachodzi obawa

o to, ¿e potem ta instytucja bêdzie siê musia³a
wy³¹czaæ na przyk³ad z postêpowania admini-
stracyjnego, jeœli bêdzie chodzi³o o jej opiniê. Jak
to bêdzie, jeœli wykona jakieœ ekspertyzy? Czy to
bêdzie tak, jak z tym naszym s³ynnym MAK, któ-
ry jest samoobs³ugowy, i najpierw przeprowadza
ekspertyzê, potem prowadzone jest postêpowa-
nie administracyjne i w tym postêpowaniu admi-
nistracyjnym przy³¹cza siê do wydawania decyz-
ji? Czy ta instytucja bêdzie sêdzi¹ we w³asnej
sprawie?

Senator Micha³ Wojtczak:
Nie s¹dzê, dlatego ¿e sprawy, które podlegaj¹

kontroli prowadzonej przez Inspekcjê Ochrony
Œrodowiska i które wymagaj¹ badañ laboratoryj-
nych, badañ prowadzonych w tych laborato-
riach, s¹ czynione na potrzeby samej inspekcji
i w celu oceny stanu œrodowiska, zaœ badania,
które bêd¹ zlecone z zewn¹trz, bêd¹ realizowane
na rzecz podmiotów innych ni¿ Inspekcja Ochro-
ny Œrodowiska i nie bêd¹ zwi¹zane z dzia³alno-
œci¹ inspekcyjn¹.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Zgoda, ale co siê stanie, gdy wyst¹pi sprzecz-

noœæ interesów. Co bêdzie, gdy oni przeprowadz¹
jakieœ badania laboratoryjne, wydadz¹ je jakiejœ
instytucji i zaœwiadcz¹, ¿e to jest doskona³e, ¿e
pozostaje w zgodzie z interesem ekologicznym
okolicy, a potem nast¹pi protest mieszkañców
i dojdzie do postêpowania administracyjnego
w tej sprawie? Kto bêdzie to rozstrzyga³? Czy w tej
sytuacji oni bêd¹ automatycznie wy³¹czani z po-
stêpowania?

Senator Micha³ Wojtczak:
Szczerze mówi¹c, trudno mi odpowiedzieæ na

to pytanie. Jest g³ówny inspektor ochrony œrodo-
wiska…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: G³ówny inspektor ochrony
œrodowiska bêdzie rozstrzyga³…)

Tak jak pan minister nam podpowiada, bêdzie
to rozstrzyga³ g³ówny inspektor ochrony œrodo-
wiska.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale co bêdzie
rozstrzyga³?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Przepraszam bardzo, Pa-
nie Marsza³ku. Rozstrzygniêcia w zakresie labo-
ratoriów…)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, my za chwilê pana odpytamy.
Zakoñczmy mo¿e pierwsz¹ czêœæ. Dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Dobrze.)

Czy s¹ jeszcze pytania do sprawozdawców?
(G³os z sali: Nie ma.)
Dziêkujê bardzo.
Teraz mogê poprosiæ pana ministra o zajêcie

stanowiska.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pan senator Micha³ Wojtczak przedstawi³ szcze-

gó³owe informacje o uchwalonej ustawie o Inspek-
cji Ochrony Œrodowiska i warunkach adekwat-
nych, jakie spe³nia ta ustawa. Ja móg³bym to
ewentualnie powtórzyæ, ale nie chcia³bym tego ro-
biæ, ceni¹c i szanuj¹c czas Wysokiej Izby.

Odpowiem mo¿e na pytania dotycz¹ce labo-
ratoriów, tego, jak one bêd¹ to mog³y wykony-
waæ. Inicjatywa senacka umo¿liwia laborato-
riom wojewódzkich inspektoratów ochrony
œrodowiska i ich delegatur pozyskiwanie œrod-
ków finansowych z tytu³u sprzeda¿y us³ug zle-
conych, w szczególnoœci w zakresie badañ la-
boratoryjnych, badañ i pomiarów œrodowisko-
wych i innych czynnoœci dotycz¹cych oceny ja-
koœci stanu ochrony œrodowiska, prowadze-
nia szkoleñ oraz egzaminów, a œrodki te bêd¹
stanowi³y po prostu dochody bud¿etu pañ-
stwa. W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o finan-
sach publicznych w tej chwili laboratoria te
nie mog³yby prowadziæ takiej dzia³alnoœci.
One obecnie wykonywa³y te funkcje, ale dla
kogo to robi³y. Dla organów gmin zwraca-
j¹cych siê o sprawdzenie pewnych spraw,
przyk³adowo w kwestii odorów, w kwestii ha³a-
su, w kwestiach zwi¹zanych z gospodark¹ wo-
dn¹. To s¹ sprawy, którymi te laboratoria mu-
sz¹ siê zajmowaæ.

Jest jeszcze jedna sprawa, któr¹ trzeba tu pod-
kreœliæ. Mianowicie dyrektywa unijna mówi rów-
nie¿ o tym, ¿e ka¿de z tych laboratoriów musi
spe³niaæ pewne wymogi i byæ w swoich pracach
wiarygodne. ¯eby by³o wiarygodne, musi byæ ut-
worzone jedno laboratorium, które bêdzie labora-
torium wzorcowym. My na te trzydzieœci dwa la-
boratoria, które mamy w tej chwili, co trzeba te¿
podkreœliæ… Bo mo¿na by powiedzieæ, ¿e w ka¿dej
gminie mog³oby byæ takie laboratorium. Jest to
bardzo drogi sprzêt, on po okresie paru miesiêcy
pracy móg³by, krótko mówi¹c, rdzewieæ. Teraz

jest on wykorzystywany w pe³ni. Bêdzie te¿ two-
rzone jedno laboratorium, które bêdzie sprawdza-
³o metodologiê, metodykê, czyli pozosta³ych trzy-
dzieœci jeden laboratoriów bêdzie sprawdzanych
co pewien okres, tak by prowadzone w tym zakre-
sie prace i badania odpowiada³y jednolitym stan-
dardom, a jednoczeœnie dawa³y pewnoœæ, ¿e Unia
Europejska, otrzymuj¹c sprawozdania, bêdzie
mog³a siê nimi posi³kowaæ, bo ka¿de z tych labo-
ratoriów, wykonuj¹c te zadania, wykona³o je zgo-
dnie z najlepsz¹ wiedz¹, stosuj¹c najlepsz¹ te-
chnikê, jak równie¿ zgodnie z rozstrzygniêciami
i rozwi¹zaniami, które s¹ w pe³ni zgodne z dyrek-
tyw¹ unijn¹. Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, ja jeszcze powracam do tej mo-

jej w¹tpliwoœci. Po prostu uwa¿am, ¿e je¿eli labo-
ratorium bêdzie wykonywa³o jakieœ prace, po
czym bêdzie uczestniczy³o w postêpowaniu, jeœli
jego opinia bêdzie stanowi³a jak¹œ podstawê wy-
dania decyzji, to bêdzie to doskona³y zarzut przed
s¹dem administracyjnym.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Panie Marsza³ku, w tej chwili te¿ tak jest, to nie
jest tak, ¿e teraz coœ siê zmieni, my po prostu to
utrzymujemy. Ale ustawa o finansach publicz-
nych spowodowa³a tê sytuacjê, ¿e od 1 stycznia
ju¿ byœmy po prostu nie mogli prowadziæ tego ro-
dzaju dzia³alnoœci.

I druga sprawa. Wszelkie tego rodzaju opinie
s¹ tylko i wy³¹cznie opiniami, natomiast decyzje
administracyjne s¹ decyzjami, w przypadku
których albo trzeba siê posi³kowaæ… W przy-
padku podniesienia tych uwag mo¿e to byæ inne
laboratorium. Tak wiêc jest ca³a droga admini-
stracyjna, która mo¿e jeszcze byæ wykorzysta-
na. To oczywiœcie mo¿e mieæ wp³yw na roz-
strzygniêcia administracyjne i mo¿e byæ taka
sytuacja, ja tego nie wykluczam. Jest jednak ta
droga administracyjna i mo¿e to byæ równie¿
sprawdzone nie tylko przez samorz¹dowe kole-
gium odwo³awcze, ale i Naczelny S¹d Admini-
stracyjny, w zale¿noœci od rozstrzygniêcia. Tak
wiêc, jak wiemy, najwy¿szym bieg³ym jest s¹d
i on mo¿e jeszcze te¿…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, co leg³o u podstaw propozy-

cji… Inaczej, czy akceptowana bêdzie propozycja
wy³¹czenia z administracji zespolonej? To pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Jakie by³y w¹tpliwoœci czy ja-
kie by³y opinie przedstawicielstw jednostek sa-
morz¹du? Pytam o to dlatego, ¿e w ustawie jest
mo¿liwoœæ wydawania decyzji administracyj-
nych. Jakie by³o stanowisko korporacji samo-
rz¹dowych? Ale nie chodzi mi o koñcowe stano-
wisko, tylko o w¹tpliwoœci, jakie by³y zg³aszane
w trakcie prac, jeœli w ogóle by³y zg³aszane. Dziê-
kujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Odpowiadaj¹c na drugie pytanie, powiem, ¿e

nie s¹ mi znane tego rodzaju w¹tpliwoœci, Panie
Senatorze.

Je¿eli chodzi zaœ o sprawy zwi¹zane z tym, co
siê tu zmieni³o itd., to generalnie rzecz bior¹c,
musia³bym powtórzyæ to, co by³o przedstawione.
To dostosowanie przepisów ustawy o Inspekcji
Œrodowiska do regulacji ustawy o wojewodzie
i administracji rz¹dowej w województwie. Zapro-
ponowana zmiana przede wszystkim mia³a na ce-
lu uznanie wojewódzkiego inspektora œrodowiska
za organ Inspekcji Ochrony Œrodowiska. To rów-
nie¿ okreœlenie przejrzystych kryteriów powo³a-
nia na stanowisko wojewódzkiego inspektora
ochrony œrodowiska czy stanowiska jego zastêp-
ców. To utworzenie ca³ego systemu informatycz-
nego Inspekcji Ochrony Œrodowiska, Ekoinfone-
tu. To te¿ stworzenie mo¿liwoœci wykonywania
czynnoœci kontrolnych przez osoby niebêd¹ce in-
spektorami, z zewnêtrznych laboratoriów. To te
zmiany.

Zawsze wszystkie tego rodzaju rozstrzygniêcia
dotycz¹ce ustaw s¹ przedstawiane w Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego i te
rozstrzygniêcia, jak równie¿ rozwi¹zania nie bu-
dzi³y emocji samorz¹du.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Jedno pytanie. W projekcie rz¹dowym, który

by³ w Sejmie, jaka by³a propozycja w tym zakre-
sie? Mam na myœli kwestiê, czy to dalej ma byæ ad-
ministracja zespolona, czy te¿ nie. Czy w tej pier-

wszej wersji w przed³o¿eniu rz¹dowym by³o po-
wiedziane, ¿e to dalej ma byæ w administracji ze-
spolonej, czy te¿ nie? I czy na którymœ etapie zo-
sta³o to zmienione?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Ja to ju¿ przedstawia³em na posiedzeniu komi-

sji. To jest taka sytuacja, ¿e w tej chwili Minister-
stwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji prze-
prowadza du¿¹ reformê zwi¹zan¹ z uporz¹dkowa-
niem zadañ w zakresie administracji zespolonej.
Tak siê sk³ada, ¿e te przepisy i te zmiany zosta³y
zaproponowane w marcu tego roku i te rozstrzyg-
niêcia nie w pe³ni odpowiada³y pewnym rozwi¹za-
niom dotycz¹cym modelu, który jest budowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, i propozycjom. Jeœli chodzi o przekazy-
wanie tych spraw w taki sposób, ¿e bêd¹ one pod-
lega³y bezpoœrednio wojewodzie, to niektórzy
oczywiœcie uwa¿aj¹, ¿e to bêd¹ ró¿nego rodzaju
wydzia³y w urzêdach wojewódzkich. Tego rodzaju
sytuacji my akurat nie obserwujemy i nie przewi-
dujemy.

Je¿eli chodzi o stworzenie rozwi¹zañ doty-
cz¹cych tych spraw, to wydaje siê, ¿e poprawka,
która zosta³a wniesiona, wprowadza tê sam¹
zmianê, któr¹ zawiera³o przed³o¿enie rz¹dowe.
Tak ¿e my, strona rz¹dowa, w pe³ni j¹ popieramy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo…
(G³os z sali: Ju¿ zabiera³ g³os. Teraz Kleina.)
Aha, teraz pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina
Panie Ministrze, pytanie dotyczy poprawek

przygotowanych przez komisjê. Czy ten ust. 6 mó-
wi¹cy, ¿e œrodki pochodz¹ce z wykonywanych
przez laboratoria prac, które bêd¹ odp³atne, s¹
dochodami bud¿etu pañstwa, jest zgodny z now¹
ustaw¹ o finansach publicznych, czy te¿ nie by³o
takich w¹tpliwoœci?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
To znaczy, to jest przywrócenie… Jest to zgod-

ne z ustaw¹ o finansach publicznych w zakresie
funkcjonowania inspekcji. To rozwi¹zanie, tak
jak zreszt¹ mówi³ pan senator Wojtczak, to jest
przywrócenie zasad funkcjonowania Inspekcji
Weterynaryjnej i Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
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nej, które uzyska³y mo¿liwoœæ odp³atnego œwiad-
czenia us³ug. Na podobnych zasadach bêd¹
œwiadczone us³ugi przez laboratoria Inspekcji
Ochrony Œrodowiska. A œrodki te – odpowiadam
wprost – bêd¹ stanowi³y dochód bud¿etu pañ-
stwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Bernard B³aszczyk: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Micha³a
Wojtczaka.

Senator Micha³ Wojtczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmianê, która wywo³a³a nieco dyskusji w Ko-

misji Œrodowiska, a co do której inne rozstrzyg-
niêcia przyjê³a Komisja Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej, przewiduj¹c¹, ¿e
wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska zosta-
je wy³¹czony z rz¹dowej administracji zespolonej
w województwie, chcia³bym jak najbardziej po-
przeæ, zmianê, która zosta³a dokonana w Sejmie.
Co prawda stanowiska komisji siê ró¿ni¹, ale
chcia³bym przypomnieæ, ¿e takie rozwi¹zanie,
czyli pionowe skonfigurowanie Inspekcji Ochrony
Œrodowiska, obowi¹zywa³o do roku 1998. PóŸniej
oczywiœcie by³o inaczej. I te dwanaœcie lat pokaza-
³o pewne, delikatnie mówi¹c, mankamenty takie-
go rozwi¹zania. Œrodowiska naturalnego nie da
siê poszatkowaæ i zamkn¹æ w granicach najwiêk-
szego nawet województwa. Trudno sobie wyobra-
ziæ, ¿e dobrze bêdzie funkcjonowa³a inspekcja,
która ma zadanie przestrzegania prawa ochrony
œrodowiska i wielu innych jeszcze przepisów,
w tym tak¿e wielu dyrektyw unijnych, w sytuacji,
gdy nie mo¿na stworzyæ spójnego systemu kon-
troli, jednolitego dla obszaru ca³ego kraju.

Dzisiaj zrobiliœmy wiele dla ochrony œrodowis-
ka. Wiele dokona³o siê, je¿eli chodzi o zmianê
przepisów prawa. Dostosowaliœmy prawo do
przepisów unijnych, ale tak¿e poczyniliœmy wiele
bardzo konkretnych inwestycji w ochronê œrodo-

wiska. To jednak oczywiœcie nie zamyka sprawy,
poniewa¿ dzisiaj konieczne jest monitorowanie,
kontrolowanie stanu przestrzegania przepisów
ochrony œrodowiska.

Stworzenie pionowej konstrukcji Inspekcji
Ochrony Œrodowiska pozwala na bardziej efekty-
wne, racjonalne wykorzystanie œrodków finanso-
wych. Dzisiaj to finansowanie dokonuje siê niejako
dwutorowo przez bud¿et pañstwa, który kieruje
œrodki do g³ównego inspektora ochrony œrodowiska
i dalej przez bud¿ety wojewodów. Inspekcja ochro-
ny œrodowiska ma w zwi¹zku z tym siedemnaœcie
podmiotów, w jakiejœ mierze niezale¿nych od siebie.
Bo przecie¿ g³ówny inspektor ochrony œrodowiska
nie ma wp³ywu na decyzjê wojewody, wojewodowie
nie musz¹ zaœ w sposób jednolity traktowaæ zadañ
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Tak ¿e odzespo-
lenie wojewódzkich inspektorów ochrony œrodowis-
ka i pionowa konsolidacja tych struktur jest, jak siê
wydaje, wa¿nym krokiem do stworzenia w³aœnie ta-
kiego spójnego systemu zarz¹dzania œrodowis-
kiem, gwarantuj¹cego zarówno odpowiednie wdro-
¿enie ekologicznego prawa do praktyki, jak i przede
wszystkim sprawn¹ egzekucjê tego prawa. Odze-
spolenieu³atwi tak¿eutworzenie laboratoriumrefe-
rencyjnego i wzorcuj¹cego g³ównego inspektora
ochrony œrodowiska, o którym ta ustawa mówi. Po-
zwoli wreszcie bardziej efektywnie wykorzystaæ za-
soby, œrodki materialne i kadrowe wojewódzkich la-
boratoriów i laboratoriów bêd¹cych w dyspozycji
delegatur wojewódzkich inspektorów ochrony œro-
dowiska. Dzisiaj nie ma mo¿liwoœci wzajemnego
œwiadczenia sobie us³ug miêdzy laboratoriami z je-
dnego województwa na rzecz innego. Odzespolenie,
wprzêgniêcie wojewódzkich inspektorów w jedn¹
strukturê pionow¹, pozwoli na przyk³ad na specja-
lizacjê laboratoriów, wymianê doœwiadczeñ, wy-
mianê aparatury, dofinansowanie wreszcie tych la-
boratoriów w taki sposób, który umo¿liwi powsta-
nie spójnego systemu. Poza tym odzespolenie po-
zwoli tak¿e na bardziej efektywne wykorzystanie,
jak mówi³em, œrodków, pozwoli te¿ na lepsz¹ reali-
zacjê zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zków wdra¿ania
prawa wspólnotowego. Wojewódzki Inspektorat
OchronyŒrodowiskaczy InspekcjaOchronyŒrodo-
wiska ma obowi¹zek monitorowania bodaj¿e oœmiu
czy dziewiêciu dyrektyw unijnych. Tak ¿e jeszcze
raz zwracaj¹c uwagê na tê rozbie¿noœæ pomiêdzy
stanowiskami dwóch komisji, ja raczej sk³ania³bym
siê ku rozwi¹zaniu, które przyjê³a Komisja Œrodo-
wiska, i apelowa³bym do Wysokiej Izby o przyjêcie
w³aœnie tego rozwi¹zania. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Zdzi-

s³awa Pupê.
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.
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Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dyskusja na temat wojewódzkiej inspekcji

ochrony œrodowiska, g³ównego inspektora ochro-
ny œrodowiska, dyskusja o tym, czy ta admini-
stracja powinna byæ zespolona, czy odzespolona,
przebiega³a w Komisji Œrodowiska jakoœ tak
w sposób jednoznaczny. Przede wszystkim przy-
jêliœmy argumenty przedstawione przez Najwy¿-
sz¹ Izbê Kontroli, gdzie funkcjonowanie admini-
stracji zespolonej do tej pory, jak z dyskusji wyni-
ka³o, nie sprawdzi³o siê. Przedstawiciele zwi¹zku
zawodowego, to jest Solidarnoœci robotniczej z in-
spekcji ochrony œrodowiska, którzy byli obecni,
równie¿ wskazywali na taki problem, ¿e nie ma
mo¿liwoœci, mo¿na powiedzieæ, alokacji œrodków,
czyli przesuwania œrodków z jednej inspekcji do
drugiej. Powoduje to, ¿e oprócz wymienionych ju¿
wczeœniej przez mojego przedmówcê problemów
nastêpuje brak w³aœciwego funkcjonowania sys-
temu p³ac, który powinien dawaæ mo¿liwoœæ ró-
wnomiernego wynagrodzenia za tak¹ sam¹ pracê.
Wreszcie o skutecznoœci jakoœci kontroli oraz ba-
dania stanu œrodowiska decyduje konsolidacja
pionowa, a nie pozioma. I tutaj trzeba by mieæ na
uwadze to, ¿e WIOŒ nie mo¿e liczyæ ze strony wo-
jewody na ukierunkowanie i wsparcie realizacji
swoich zadañ, gdy¿ wojewoda nie ma takich mo¿-
liwoœci, nie ma takich instrumentów. Dlatego nie-
zmiernie wa¿ne jest, aby doprowadziæ do tego, ¿e-
by ta administracja funkcjonuj¹ca, mo¿na powie-
dzieæ, w systemie pionowym, czyli G³ówny In-
spektorat Ochrony Œrodowiska i Wojewódzkie In-
spektoraty Ochrony Œrodowiska, funkcjonuj¹ce
w³aœnie w strukturze pionowej, pozwoli³a na w³a-
œciwe wype³nianie funkcji g³ównego inspektora
ochrony œrodowiska, jak równie¿ na w³aœciwe
dbanie o stan œrodowiska w Polsce. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-

s³awa Iwana.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym siê przy³¹czyæ do tych g³osów

moich kolegów, przedmówców, którzy wypowia-
dali siê na temat koniecznoœci odzespolenia.
I chcê tutaj zabraæ g³os jako praktyk.

Ja by³em wojewod¹, wœród administracji ze-
spolonej by³ równie¿ wojewódzki inspektor ochro-
ny œrodowiska. I chcê powiedzieæ, ¿e wszystkie
kontakty miêdzy nami ogranicza³y siê do paru
spotkañ w roku i inspektor sk³ada³ mi sprawozda-
nie. Tak ¿e merytorycznie, bym powiedzia³, moje
wydzia³y w urzêdzie jako takie specjalnie na pracê

wojewódzkiego inspektora nie wp³ywa³y, bo te¿
jakby nie by³o ku temu powodów.

I myœlê, ¿e oprócz tych wszystkich argumen-
tów, które tutaj by³y podniesione, trzeba powie-
dzieæ jeszcze to, ¿e my budujemy pewne struktury
dotycz¹ce ochrony œrodowiska. Przecie¿ wydzieli-
liœmy, odzespoliliœmy wojewódzkie dyrekcje œro-
dowiska. One nie s¹ zespolone z urzêdem wojewo-
dy. S¹ to w tej chwili od roku czy dwóch lat nieza-
le¿ne instytucje, skonfigurowane pionowo, wyko-
nuj¹ce swoje zadania. A to s¹ zadania wa¿ne i za-
razem specyficzne, bym powiedzia³, dotycz¹ce
wielu obszarów dzia³alnoœci gospodarczej, admi-
nistracyjnej itd. Tak ¿e, aby nie przed³u¿aæ, chcê
powiedzieæ, ¿e jestem za zespoleniem, podzielam
te wszystkie argumenty, które zosta³y tutaj dzi-
siaj przedstawione. Chcê szczególnie jeszcze raz
podkreœliæ: dla tych obowi¹zków minimalnych,
jakie nak³ada na nas Unia swoimi dyrektywami
i innymi przepisami, sprawnie dzia³aj¹ca struk-
tura skonsolidowana pionowo bêdzie zapewne
dzia³aæ lepiej ni¿ szesnaœcie wojewódzkich in-
spektoratów zespolonych z urzêdami wojewodów.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Alicja Zaj¹c. Proszê bardzo.

Senator Alicja Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panowie Mi-

nistrowie!
Nie by³am jeszcze wojewod¹, ale przez wiele lat

by³am pracownikiem s³u¿b ochrony œrodowiska
jako laborant i jako kierownik laboratorium. Bar-
dzo popieram odzespolenie tych instytucji, jak ró-
wnie¿ mo¿liwoœæ wykonywania badañ laborato-
ryjnych na zlecenie, poniewa¿ kadra inspektora-
tów ochrony œrodowiska jest wysoce specjalisty-
czna, a wyposa¿enie tych laboratoriów jest na
bardzo wysokim, europejskim poziomie, i bardzo
nas, pracowników, bola³o to, ¿e takie wspania³e
urz¹dzenia stoj¹ i czêsto przy ograniczaniu moni-
toringu œrodowiska w rejonach… Ja pracowa³am
w jeszcze istniej¹cej delegaturze rzeszowskiego
inspektoratu ochrony œrodowiska w Jaœle,
a wczeœniej w inspektoracie województwa kroœ-
nieñskiego. Tak ¿e to s¹ bardzo cenne inicjatywy.
I je¿eli pañstwo dacie wiarê mojemu siedemna-
stoletniemu doœwiadczeniu w tym zakresie, to
proszê o poparcie projektu zgodnie z przed³o¿e-
niem komisji. Dziêkujê bardzo.

(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Kazimierz Kleina zabiera teraz

g³os.
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Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Te¿ oczywiœcie chcia³bym siê podzieliæ swoim

doœwiadczeniem jako wojewoda, ale z dok³adnie
odwrotnym wnioskiem, ¿eby…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mamy jeszcze
jakichœ by³ych wojewodów?)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: S¹ jeszcze, ale
nie ma Banasia…)

A wiêc z dok³adnie odwrotnym wnioskiem ni¿
wnioski pani senator i pana senatora Iwana, mia-
nowicie ¿e administracja ta powinna byæ zespolo-
na. Jest tak¹ naturaln¹ tendencj¹ poszczegól-
nych administracji specjalnych, ¿e próbuj¹ siê
jak najbardziej wyzwoliæ. Wydaje mi siê, ¿e powin-
no byæ dok³adnie odwrotnie. Nie mówiê w tej
chwili o administracji Inpekcji Ochrony Œrodo-
wiska. Ale tendencj¹ administracji specjalnych
jest rozbudowanie ponad miarê ró¿nego rodzaju
laboratoriów i ró¿nych innych obiektów, dla któ-
rych póŸniej, niestety, szukaj¹ zajêæ. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Skurkiewicz, proszê uprzejmie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Senator Kleina niejako sprowokowa³ moj¹ wy-

powiedŸ. Powtórzê s³owa, które powiedzia³em na
posiedzeniu Komisji Œrodowiska. Nie mo¿e byæ
tak, ¿e g³ówny inspektor ochrony œrodowiska nie
ma najmniejszego wp³ywu na to, co robi wojewó-
dzki inspektor œrodowiska, nie ma wp³ywu na je-
go powo³ywanie, nie ma wp³ywu na jego dzia³al-
noœæ nawet wprost merytoryczn¹. To, co siê sta³o,
i to, co mamy w tej chwili, to jest nieporozumienie.
Dlatego te¿ odzespolenie jest konieczne. Koniecz-
ne jest równie¿ powo³anie instytucji, która by
mog³a skonsolidowaæ wszelkie segmenty zwi¹za-
ne z ochron¹ œrodowiska w naszym kraju. Bo wie-
lokrotnie z tej mównicy mówiliœmy, ¿e ochrona
œrodowiska jest i w gestii samorz¹du, i w gestii
wojewody, i dyrekcji generalnej ochrony œrodo-
wiska… S¹ jeszcze przecie¿ Lasy Pañstwowe.
Warto by pokusiæ siê o stworzenie pewnego sche-
matu zarz¹dzania œrodowiskiem w kraju. Byæ mo-
¿e to odzespolenie s³u¿b wojewody, to wy³¹czenie
wojewódzkich inspektorów ochrony œrodowiska
i wskazanie ich jako podleg³ych g³ównemu in-
spektorowi ochrony œrodowiska, w jakiœ sposób
przyczyni¹ siê do ujednolicenia ca³ego systemu
ochrony œrodowiska w naszym kraju. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
W dyskusji senatorowie nie zg³osili wniosków

o charakterze legislacyjnym. Komisje przedstawi-
³y jednak wnioski odmienne. Proszê wiêc Komisjê
Œrodowiska oraz Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 985,
a sprawozdania komisji w drukach nr 985A
i 985B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Œrodowiska, pa-
na senatora Wojciecha Skurkiewicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Celem ustawy jest stworzenie mo¿liwoœci fi-

nansowania z bud¿etów gmin i powiatów przed-
siêwziêæ z zakresu ochrony œrodowiska i gospo-
darki wodnej realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych,
w szczególnoœci chodzi o osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przed-
siêbiorców, jak równie¿ i jednostki sektora fi-
nansów publicznych bêd¹ce gminnymi lub po-
wiatowymi osobami prawnymi, poprzez wpro-
wadzenie instrumentu finansowania w postaci
dotacji celowej.

Koniecznoœæ niniejszej nowelizacji wynika
z faktu zlikwidowania z dniem 1 stycznia 2010 r.
gminnych oraz powiatowych funduszy ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej, przekazuj¹c je-
dnoczeœnie ich œrodki finansowe do bud¿etu
gmin i powiatów. Obowi¹zuj¹ca ustawa o finan-
sach publicznych nie stwarza mo¿liwoœci bezpo-
œredniego udzielenia dotacji ze œrodków bud¿etu
tych jednostek samorz¹du terytorialnego, po-
chodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych, miê-
dzy innymi osobom fizycznym, o czym ju¿ wspo-
mnia³em.

W czasie posiedzenia Komisji Œrodowiska zo-
sta³a zg³oszona do ustawy jedna poprawka,
w myœl której proponowane jest dodanie zapisu
art. 1a tak, aby mo¿na by³o równie¿ dofinansowaæ
realizacjê zadañ, co do których umowy realizacji
zosta³y podpisane ju¿ wczeœniej, a likwidacja
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gminnych i powiatowych funduszy ochrony œro-
dowiska uniemo¿liwi³a samorz¹dom wywi¹zanie
siê z nich.

Szanowni Pañstwo!
Komisja Œrodowiska, jak równie¿ Komisja Sa-

morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, rekomenduje przyjêcie tych poprawek i tej¿e
uchwa³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej ma jednak swojego sprawo-
zdawcê.

Poproszê pana senatora sprawozdawcê W³ady-
s³awa Dajczaka o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie bêdê omawia³ w szczegó³ach ustawy, nad

któr¹ dzisiaj procedujemy, poniewa¿ sprawo-
zdawca Komisji Œrodowiska, pan senator Skur-
kiewicz, powiedzia³ ju¿ o jej istocie i sensie.

Chcê tylko dodaæ, ¿e Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej zajmowa³a
siê t¹ ustaw¹ na posiedzeniu w dniu 14 paŸdzierni-
ka. Jednog³oœnie w ca³ej rozci¹g³oœci ustawa zo-
sta³a poparta. Warto zaznaczyæ, ¿e postulaty p³y-
n¹ce od samych samorz¹dów co do zmian poszcze-
gólnych zapisów tej ustawy tutaj siê znajduj¹.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej tak¿e wnioskuje o wprowadze-
nie poprawki, która umo¿liwia finansowanie in-
westycji, które z dniem 1 stycznia 2010 r. by³y nie-
mo¿liwe do przeprowadzenia w zwi¹zku z dzia³a-
niem ustawy o finansach publicznych. Chodzi
o to, jak pan senator Skurkiewicz powiedzia³, ¿eby
zadania, co do których by³y ju¿ zawarte umowy,
mog³y od dnia 1 stycznia 2010 r. byæ w dalszym
ci¹gu finansowane. Tak¹ poprawkê komisja sa-
morz¹du równie¿ wnosi. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster œrodowiska.

Czy pan minister B³aszczyk chcia³by zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Panie Marsza³ku, wszyst-
ko, co przedstawili senatorowie sprawozdawcy,
w pe³ni pokrywa siê ze zdaniem strony rz¹dowej.
Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ jakieœ pytania? Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do mar-
sza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Bi-
sztyga i Knosala z³o¿yli swoje przemówienia do
protoko³u.*

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 976,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr976A i976B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ sprawozdanie o projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Zmiana odnosi siê do ustawy z 2002 r., która
wprowadza³a preferencyjne stawki podatku od
nieruchomoœci dla szpitali i sanatoriów. Wówczas
intencj¹ ustawodawcy by³o objêcie preferencjami
podatkowymi budynków zajmowanych na prowa-
dzenie dzia³alnoœci w zakresie us³ug medycznych.
Nieprecyzyjne zapisy spowodowa³y jednak, ¿e
orzecznictwo s¹dów administracyjnych ograni-
czy³o ulgi tylko do gabinetów lekarskich, taka te¿
by³a w zasadzie praktyka organów podatkowych.
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Proponowana dzisiaj zmiana jest zgodna z ów-
czesnymi intencjami, to znaczy, z intencjami
z 2002 r., i rozszerza preferencje na inne pomiesz-
czenia w uzdrowiskach, takie jak pomieszczenia
socjalne, recepcje, miejsca noclegowe itp. Ponadto
ustawa podnosi górn¹ granicê podatku od 1 m2 po-
wierzchni do 4 z³ 27 gr – wczeœniej by³o to 3 z³ 46 gr.

Poniewa¿ w trakcie posiedzenia komisji by³y
pytania, czy ustawa nie uszczupli wp³ywów sa-
morz¹dów, to warto tu przypomnieæ, ¿e gdy wpro-
wadzano te preferencje podatkowe, to rekompen-
sowano gminom straty mo¿liwoœci¹ stosowania
podwójnej op³aty miejscowej. Dzisiaj ta op³ata na-
zywa siê uzdrowiskow¹ i nadal funkcjonuje, a za-
interesowane gminy osi¹gaj¹ z tego tytu³u wp³ywy
w wysokoœci oko³o 40 milionów z³ rocznie.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, wszyscy
obecni cz³onkowie komisji poparli proponowan¹
ustawê. W zwi¹zku z tym wnoszê o poparcie pro-
jektu uchwa³y tak¿e przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nasza komisja, Komisja Bud¿etu i Finansów

Publicznych, tak¿e rozpatrywa³a tê ustawê, a wiêc
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 24 wrzeœnia 2010 r.
ustawê o zmianie ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych. Nasze sprawozdanie zosta³o zawarte
w druku nr 976B.

My tak¿e przyjrzeliœmy siê tej ustawie, ale wy-
ci¹gnêliœmy trochê inne wnioski ni¿ Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, gdy¿ i wnosimy o odrzucenie ustawy w ca³o-
œci. Przeanalizowaliœmy treœæ ustawy z 2002 r.
oraz orzeczenia s¹dów. Naszej komisji wydaje siê,
¿e te rozstrzygniêcia, jakie proponuj¹ s¹dy admi-
nistracyjne – a wiêc sprowadzenie tych ulg podat-
kowych dotycz¹cych podatku od nieruchomoœci
tylko do czêœci zwi¹zanej wprost ze œwiadczeniem
us³ug zdrowotnych, a wiêc gabinetów lekarskich,
tych gabinetów rehabilitacyjnych itd. – s¹ prawid-
³owe. Dlaczego uznaliœmy, ¿e nie powinno byæ tej
ulgi podatkowej w odniesieniu do czêœci hotelo-
wej, czêœci gastronomicznej, a wiêc tych czêœci,
które nie s¹ wprost zwi¹zane ze œwiadczeniem us-
³ug zdrowotnych? Wynika to g³ównie z tego, ¿e
uwa¿amy, ¿e przyznanie preferencji w tej czêœci,
¿e tak powiem, hotelowo-gastronomicznej naru-
sza konkurencjê i równowagê podmiotów œwiad-

cz¹cych us³ugi gastronomiczne i us³ugi hotelar-
skie. Praktyka jest taka, ¿e wokó³ sanatoriów po-
wstaj¹ na przyk³ad obiekty, które maj¹ charakter
hotelarsko-gastronomiczny, czêœæ goœci tych ho-
teli korzysta z zabiegów zdrowotnych œwiadczo-
nych przez sanatoria, a wówczas dysponenci
obiektów prywatnych czy innych obiektów niesa-
natoryjnych s¹ w trudniejszej pod wzglêdem kon-
kurencyjnoœci sytuacji, poniewa¿ p³ac¹ po prostu
wy¿sze podatki od nieruchomoœci. Dlatego uzna-
liœmy, ¿e rozwi¹zanie, wed³ug którego te ulgi po-
datkowe dotycz¹ tylko czêœci zdrowotnej, jest,
z punktu widzenia równowagi konkurencyjnej na
lokalnym rynku, bardziej poprawne. Argumen-
tem dodatkowym jest tak¿e to, ¿e sanatoria s¹ dzi-
siaj prywatyzowane, s¹ obecnie po prostu przed-
siêbiorstwami przynosz¹cymi normalne dochody
na rynku, ponadto argumentem dodatkowym by-
³o dla nas to, ¿e do sanatoriów s¹ du¿e kolejki, ¿e
jest du¿y popyt na us³ugi œwiadczone przez te in-
stytucje, przez te firmy, w zwi¹zku z tym nie po-
trzebuj¹ one nadzwyczajnego wsparcia, a takim
wsparciem jest ulga podatkowa. Ponadto Zwi¹zek
Gmin Uzdrowiskowych sprzeciwi³ siê propozycji
tej nowelizacji, gdy¿ uzna³, ¿e takie rozwi¹zanie,
jakie jest, wespó³ z interpretacjami s¹dów admi-
nistracyjnych, jest prawid³owe. Oczywiœcie gminy
uzdrowiskowe korzystaj¹ z dodatkowego wspar-
cia ze strony bud¿etu pañstwa z tytu³u utraco-
nych wp³ywów podatkowych, ale, jak mówi³em,
element ewentualnej utraty dodatkowych pieniê-
dzy przez gminy mia³ dla nas znaczenie drugorzê-
dne i nie braliœmy tego pod uwagê, wypracowuj¹c
opiniê dla Wysokiej Izby.

Przy okazji tej ustawy nasunê³a siê naszej ko-
misji generalna uwaga, ¿e w zasadzie powinniœmy
staraæ siê odchodziæ od ró¿nego rodzaju ulg, tak¿e
w ramach systemu podatku od nieruchomoœci,
jako ¿e to gminy powinny kszta³towaæ preferencje
dla poszczególnych firm czy podmiotów, bran¿
itd. Nie powinno to byæ narzucane przez ogólno-
polski system podatkowy. Zamówiliœmy te¿ spec-
jaln¹ ekspertyzê w tej sprawie przygotowan¹
przez senackie Biuro Analiz i Dokumentacji – po-
kazuje ona, w jakich bran¿ach i gdzie ulgi ustawo-
we s¹ stosowane. Zachêcam senatorów do zapoz-
nania siê z t¹ ekspertyz¹. Mo¿e byæ ona pomocna,
nawet jeœli nie w pracach nad t¹ ustaw¹, to w od-
niesieniu do jakichœ innych rozwi¹zañ doty-
cz¹cych systemu podatkowego w Polsce.

Reasumuj¹c: wnosimy o odrzucenie tej ustawy
w ca³oœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pytania. Ju¿ widzê, ¿e bêd¹.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony… Przepra-

szam.
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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 Jurcewicz, potem pan senator Kieres.
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej. Czy podczas prac komisji by³o
znane stanowisko gmin uzdrowiskowych? Mó-
wiê o tym dlatego, ¿e s¹ w kraju takie regiony
i gminy, dla których omawiane sprawy maj¹ bar-
dzo istotne znaczenie, w mojej ocenie przedk³a-
dane zmiany spowoduj¹, z mocy prawa, du¿e u-
szczuplenie ich dochodów. A wiêc czy by³o znane
stanowisko gmin uzdrowiskowych, a je¿eli tak,
to dlaczego nie zosta³o wziête pod uwagê? Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeszcze mo¿e pan senator Kieres zada pytanie.

Proszê.

Senator Leon Kieres:
Panie Senatorze, czy rozwa¿aliœcie w œwietle te-

go, co pan mówi³, relacje miêdzy dwoma pojêcia-
mi, mianowicie tym, z którego zrezygnowano, czy-
li „zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci”, a tym,
które przyjêto, „zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alnoœci”? Czy nie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, najpierw pan senator sprawo-

zdawca Niewiarowski.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Tak, to stanowisko by³o znane, choæ nie by³o

szczegó³owo rozpatrywane. Wiedzieliœmy, ¿e
jest ono negatywne, zreszt¹ pad³o na komisji py-
tanie z tym zwi¹zane. OdpowiedŸ ministerstwa
by³a taka, ¿e w zwi¹zku z poprzedni¹ ustaw¹,
czyli z wprowadzonymi preferencjami, gminy
otrzyma³y rekompensatê w postaci mo¿liwoœci
pobierania op³aty miejscowej w podwójnej wy-

sokoœci – teraz to siê nazywa op³at¹ uzdrowisko-
w¹. Czyli gminy uzdrowiskowe mog¹ pobieraæ
tak¹ op³atê, wprowadzi³y j¹ i z tej racji osi¹gaj¹
dochód w wysokoœci 40 milionów z³ rocznie.
Czyli rekompensata by³a ju¿ przewidziana na
samym pocz¹tku, osiem lat temu, i gminy ju¿
z tej mo¿liwoœci korzysta³y. Ponadto orzeczni-
ctwo s¹dów administracyjnych i praktyka orga-
nów podatkowych wskazywa³y na to, ¿e oma-
wian¹ ulgê stosowano w bardzo ograniczonym
zakresie. A wiêc nale¿y to rozumieæ poniek¹d
tak, ¿e gminy w tych latach korzysta³y z dodat-
kowych preferencji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
My zaakceptowaliœmy takie rozwi¹zanie, roz-

strzygniêcie, jakie by³o stosowane w praktyce
s¹dów administracyjnych. Nie wg³êbialiœmy siê
w niuanse takiego rozstrzygniêcia. Uznajemy,
¿e dotychczasowa praktyka samorz¹dów jest
poprawna. I w zwi¹zku z tym przedstawiliœmy
wniosek o rozstrzygniêcie polegaj¹ce na pozo-
stawieniu rozwi¹zañ takich, jakie s¹ do tej pory.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Czy pan minister Grabowski pragnie zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Jurcewicz, pan senator Kieres
i pan senator Cichosz.

Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bar-

dzo. Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!)
Chwileczkê, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, je¿eli mo¿na, to poprosi³bym

pana na mównicê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, pan senator sprawozdawca

komisji samorz¹du przedstawi³ wielkoœæ docho-
dów z tytu³u op³aty uzdrowiskowej, jest to kwota
rzêdu 40 milionów z³. Czy zosta³a przeprowadzo-
na symulacja dotycz¹ca uszczuplenia dochodów
gmin? Gminy uzdrowiskowe wypowiedzia³y siê je-
dnoznacznie i podzielam ich stanowisko… Na
przyk³ad w województwie dolnoœl¹skim zagêsz-
czenie gmin, w których s¹ uzdrowiska, jest naj-
wiêksze w Polsce, wiêc nie przez przypadek takie
jest stanowisko gmin. Wobec tego pytam, w jakim
stopniu z tego tytu³u – pytam o symulacjê – mog¹
zostaæ uszczuplone dochody w tych gminach czy
ogólnie we wszystkich gminach uzdrowiskowych
w Polsce. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Czy ja dobrze interpretujê – zreszt¹ uj¹³em to

ju¿ w pytaniu skierowanym do pana senatora
Kleiny – rozwi¹zania zawarte w art. 5 ust. 1
pkt 2d? Mianowicie chodzi o podatek od budyn-
ków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci w zakresie udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce
tych œwiadczeñ. Czy moja interpretacja jest w³a-
œciwa? Mianowicie brzmienie postanowienia za-
wartego w pkcie d oznacza, ¿e na p³atniku podat-
ku ci¹¿y obowi¹zek, je¿eli ma, czyli zaj¹³, a jedno-
czeœnie ta powierzchnia u¿ytkowa jest zwi¹zana
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. A je-
¿eli nie wykonuje on dzia³alnoœci, to te¿ jest p³at-
nikiem tego podatku. Tak? Za³ó¿my, ¿e nie podj¹³
dzia³alnoœci albo j¹ zawiesi³, bo mo¿na to zrobiæ
w œwietle ustawy. S¹ tu dwie przes³anki. Prawda?

(G³os z sali: Tak, tak, podmiot i przedmiot.)
Tak, w³aœnie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze ! Ja

chcia³bym uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie, czy
z takiej ulgi podatkowej, z obni¿onego podatku od
nieruchomoœci powinni korzystaæ lekarze maj¹cy
prywatne gabinety medyczne. Z tego, co rozu-
miem, dotyczy to tylko budynków zajêtych pod
dzia³alnoœæ prowadzon¹ w ramach NZOZ czy

SPZOZ. Tymczasem wiele podmiotów prowadzi
us³ugi medyczne w gabinetach prywatnych. Czy
gabinety prywatne te¿ s¹ objête obni¿on¹ stawk¹
podatku?

Drugie moje pytanie równie¿ kierujê do pana
ministra i prosi³bym o odpowiedŸ. Czy z takiej
ulgi, z obni¿onych podatków lokalnych od dzia-
³alnoœci gospodarczej nie powinny korzystaæ ga-
binety œwiadcz¹ce us³ugi weterynaryjne? Te ga-
binety, tak jak gabinety œwiadcz¹ce us³ugi dla
ludzi, te¿ s³u¿¹ zachowaniu zdrowia, równie¿ lu-
dzkiego.

I jeszcze jedno pytanie, które bym skierowa³ do
pana ministra. Tak naprawdê to jest równie¿ na
wniosek œrodowiska farmaceutycznego proœba
o zinterpretowanie pewnej sytuacji, w której na
pewno mamy do czynienia ze œwiadczeniem us³ug
zdrowotnych, bo praca farmacji, aptek s³u¿y te-
mu samemu dzie³u. Z urzêdu narzucane s¹ po-
wierzchnie, które s¹ przeznaczone na prowadze-
nie ro¿nego typu aptek, apteki typu A czy apteki
typu B; apteka typu A ma o wiele wiêksz¹ powie-
rzchniê. Apteki te s¹ obci¹¿one znacznym podat-
kiem w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci
i œwiadczeniem us³ug. Czy równie¿ apteki nie po-
winny w jakimœ wymiarze korzystaæ z obni¿onego
podatku? Chodzi mi szczególnie o apteki w gmi-
nach, gdzie obroty, dochody aptekarzy s¹ na pew-
no inne ni¿ dochody aptekarzy w du¿ych mia-
stach. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mo¿e bêdê od-

powiada³ w odwrotnej kolejnoœci ni¿ by³y zada-
wane pytania i zacznê od pana pytañ, Panie Se-
natorze.

Jeœli chodzi o apteki, to ja mam wra¿enie, ¿e
ka¿da apteka jest po³o¿ona w jakiejœ gminie, musi
byæ. Prawda? Wszystkie apteki po³o¿one s¹
w gminach. Podobnie zreszt¹ jest w przypadku
punktów us³ug weterynaryjnych. Ja jestem prze-
konany – i tu niejako podzielam zdanie czy opiniê
pana senatora Kleiny – ¿e system podatkowy po-
winien zawieraæ stosunkowo ma³o ulg, zwolnieñ
i innych preferencji. Ja rozumiem to, ¿e w tej
ustawie s¹ przewidziane preferencje w odniesie-
niu do us³ug zdrowotnych, ale w mojej opinii nie
powinny byæ one rozszerzane na punkty us³ug
weterynaryjnych czy punkty us³ug aptecznych.
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Kwestia lekarzy i gabinetów lekarskich. Je¿eli
lekarz prowadzi gabinet i œwiadczy us³ugi zdro-
wotne, to on równie¿ w tej chwili korzysta z obni-
¿onej stawki podatku od nieruchomoœci, je¿eli zaœ
w gabinecie jest na przyk³ad poczekalnia czy ja-
kieœ inne pomieszczenie, to owo pomieszczenie,
które nie jest bezpoœrednio zwi¹zane z wykonywa-
niem us³ug zdrowotnych, nie jest objête obni¿on¹
stawk¹. Z tego, co rozumiem, intencj¹ projekto-
dawcy by³o zwrócenie uwagi w³aœnie na to, ¿e s¹
pewne powierzchnie bezpoœrednio zwi¹zane ze
œwiadczeniem us³ug zdrowotnych, które obecnie
nie s¹ objête obni¿on¹ stawk¹ podatku, a by ich
nie by³o, gdyby nie prowadzenie tej podstawowej
dzia³alnoœci, czyli œwiadczenie us³ug zdrowot-
nych. Ja uwa¿am, ¿e nie powinno siê ró¿nicowaæ
stawek podatku od nieruchomoœci w zale¿noœci
od tego, czy to jest prywatny gabinet lekarza, któ-
ry œwiadczy us³ugi zdrowotne, czy te¿ gabinet
w ramach SPZOZ, ZOZ, bo natura us³ugi mo¿e
byæ identyczna.

Na pytanie pana senatora Kieresa odpowiem,
¿e rzeczywiœcie w tym projekcie mówi siê o tym, ¿e
z jednej strony musi to byæ podmiot, który œwiad-
czy us³ugi zdrowotne, prowadzi dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu takich us-
³ug, a z drugiej strony powierzchnia musi byæ
z tym zwi¹zana, wiêc oba warunki musz¹ byæ
spe³nione równoczeœnie, ¿eby zastosowaæ obni¿o-
n¹ stawkê podatku.

(Senator Leon Kieres: Panie Ministrze, czy to oz-
nacza…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Sanie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Czy to oznacza, ¿e je¿eli jest budynek i czêœæ po-
wierzchni hotelowej tego budynku jest zwi¹zana
z lecznicz¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, bo tam
mieszkaj¹ pacjenci, a czêœæ nie jest z tym zwi¹za-
na, bo tam mieszkaj¹ inni goœcie hotelowi, to ob-
ni¿ona stawka podatku od nieruchomoœci…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie bêdzie dzia³a³a…)

W³aœnie, dok³adnie.
(Senator Kazimierz Kleina: Do którego pokoju?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, odpowiedŸ jest jasna. Musz¹
byæ spe³nione dwie przes³anki.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

To jest pytanie, które pojawia³o siê tak¿e w cza-
sie dyskusji w komisji u pana senatora Kleiny.
Mo¿na sobie wyobraziæ, nie wiem, ¿e je¿eli jest
szpital, który ma hotel, i ten hotel jest czêœciowo
wykorzystywany przez pacjentów, a czêœciowo
œwiadczy us³ugi na zewn¹trz, to ta druga czêœæ nie
jest objêta obni¿on¹ stawk¹. Albo je¿eli mówimy
o sklepiku czy o jakimœ innym obiekcie wykorzy-
stywanym na terenie szpitala, ale nie jest to pod-
miot, który œwiadczy us³ugi zdrowotne, to tak¿e,
rzecz jasna, nie jest objête… A wiêc to musi byæ
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w zakresie
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

Ostatnie pytanie dotyczy³o wielkoœci tych
kwot. Otó¿ w Polsce status uzdrowiska maj¹ trzy-
dzieœci dwie gminy. Tu jeszcze nie zosta³o powie-
dziane, ¿e równie¿ te gminy maj¹ prawo i otrzy-
muj¹ dotacje z bud¿etu pañstwa w zwi¹zku z tym,
¿e s¹ gminami uzdrowiskowymi. Ale ja nie znam
takich szacunków, o które pan senator pyta³.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zamykam dyskusjê.
W dyskusji senatorowie nie zg³osili wniosków

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawi³y odmienne wnioski.

Proszê zatem Komisjê Bud¿etu i Finansów
Publicznych oraz Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz
ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym
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od niektórych przychodów osi¹ganych przez oso-
by fizyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 974,
a sprawozdanie komisji w druku nr 974A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, pana senatora Antoniego Moty-
czkê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Antoni Motyczka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy zak³ada zmiany ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz usta-
wy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne.

Zmianom podlegaj¹ te przepisy wskazywanych
ustaw, które obecnie w swojej treœci odwo³uj¹ siê
do klasyfikacji PKWiU z 1997 r. Po wejœciu w ¿ycie
przedmiotowego projektu zmienione przepisy bê-
d¹ odwo³ywaæ siê do nowo wprowadzonej klasyfi-
kacji PKWiU z 2008 r.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem
w sprawie PKWiU z 1998 r., które zast¹pi³o rozpo-
rz¹dzenie z 1997 r., do celów podatkowych do
dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje siê Polsk¹ Klasy-
fikacjê Wyrobów i Us³ug z 1997 r. W obecnym sta-
nie prawnym obowi¹zuj¹ wiêc dwie polskie klasy-
fikacje wyrobów i us³ug – z 1997 r. i z 2008 r. Wo-
bec tego konieczne jest dokonanie w nowelizowa-
nych ustawach stosownych zmian uwzglêdnia-
j¹cych Polsk¹ Klasyfikacjê Wyrobów i Us³ug
z 2008 r. Zmiany te, w myœl opiniowanej ustawy,
powinny wejœæ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy
jej celem jest przyporz¹dkowanie nowych symboli
i nazw grupowañ PKWiU z 2008 r. bez merytorycz-
nej zmiany przepisów podatkowych i, co za tym
idzie, bez wp³ywu na zmianê statusu prawnopo-
datkowego podatników.

Przebieg prac legislacyjnych. Sejm uchwali³
opiniowan¹ ustawê, pochodz¹c¹ z przed³o¿enia
rz¹dowego, na siedemdziesi¹tym czwartym po-
siedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. Projekt sta-
nowi³ przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów
Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu przed³o¿e-
nia wprowadzi³a do niego poprawki o charakterze
redakcyjnym i doprecyzowuj¹cym, porz¹dkuj¹ce
regulacje projektu. W trakcie drugiego czytania
nie zg³oszono dodatkowych poprawek. Ustawa
zosta³a uchwalona w brzmieniu zaproponowa-
nym przez komisjê.

Uwagi szczegó³owe. Nowe brzmienie za³¹czni-
ków do ustawy o zrycza³towanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne nie zawiera oznaczenia tych

za³¹czników – na przyk³ad okreœleñ: za³¹cznik 1,
za³¹cznik 2. Innymi s³owy, oznaczone s¹ jedynie
za³¹czniki do ustawy nowelizuj¹cej, brak nato-
miast oznaczenia za³¹czników do ustawy noweli-
zowanej. Rozwa¿yæ mo¿na wprowadzenie po-
prawki po to, aby jednoznacznie rozstrzygn¹æ, ¿e
odpowiednie oznaczenie za³¹czników powinno
znaleŸæ siê w tekœcie znowelizowanej ustawy. Po-
prawkê mo¿na jednak uznaæ za niecelow¹ w sy-
tuacji, gdyby by³a jedyn¹ poprawk¹ do opiniowa-
nej ustawy.

W zwi¹zku z tym komisja proponuje, aby przy-
j¹æ ustawê bez poprawek. Dziêkujê uprzejmie,
Panie Marsza³ku.

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 chce zadañ takie pytanie?
Nie ma chêtnych.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Motyczka: Dziêkujê uprzej-

mie.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

Czy pan minister Grabowski chce zabraæ g³os?
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem tej nowelizacji jest, tak jak pan senator

sprawozdawca powiedzia³, prze³o¿enie nowej kla-
syfikacji statystycznej do podatków dochodo-
wych, jeœli tak mogê siê wyraziæ.

A co do sugestii dotycz¹cej tej drobnej popraw-
ki legislacyjnej, która w niczym nie zmienia cha-
rakteru, to jeœli mogê prosiæ Wysok¹ Izbê… Wyda-
je mi siê, ¿e to nie jest poprawka konieczna do
wprowadzenia, a na pewno przed³u¿y³oby to pro-
ces legislacyjny. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do przed-
stawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym pun-
ktem porz¹dku obrad.

Nie ma pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
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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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y zg³a-
szaæ do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Bisztyga
z³o¿y³ swojeprzemówieniewdyskusjidoprotoko³u.*

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 975,
a sprawozdanie komisji w druku nr 975A.

(Senator Kazimierz Kleina: Sekundkê… Za
chwilê dotrze pan WoŸniak.)

Dobrze. Chwila przerwy.
(Rozmowy na sali)
Wznawiamy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-

sów Publicznych, pana senatora Henryka WoŸnia-
ka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam za moje zagapienie.
(Senator Stanis³aw Kogut: Nic siê nie sta³o.

Odetchnij.)
Dziêkujê bardzo.
Pragnê przedstawiæ sprawozdanie Komisji Bu-

d¿etu i Finansów Publicznych o uchwalonej przez
Sejm w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Ustawê skierowa³ do komisji pan marsza³ek
w dniu 5 paŸdziernika. Komisja po rozpatrzeniu
na posiedzeniu w dniu 14 paŸdziernika wnosi
o przyjêcie ustawy bez poprawek. To nie oznacza,
¿e na posiedzeniu komisji nie by³o debaty. To nie
oznacza, ¿e ta debata nie by³a gor¹ca. Odbywa³a
siê ona z udzia³em przedstawicieli bardzo wielu
œrodowisk, którzy mieli w¹tpliwoœci co do brzmie-
nia poszczególnych przepisów, uznaj¹c, ¿e nie s¹
one w pe³ni precyzyjne i w praktyce stosowania
przez urzêdy skarbowe bêd¹ rodziæ istotne w¹tpli-
woœci interpretacyjne. Jednak¿e po wielogodzin-
nej dyskusji komisja podczas g³osowania przyjê-
³a, jak mówi³em na wstêpie, rekomendacjê co do
uchwalenia ustawy o nowelizacji ustawy o podat-
ku od towarów i us³ug bez zmian.

Ja w toku debaty pozwolê sobie poprosiæ
o udzielenie g³osu i przedstawiê propozycjê po-
prawek, które wychodz¹ naprzeciw propozycjom
przedstawicieli œrodowisk, którzy podczas debaty
sugerowali potrzebê doprecyzowania brzmienia
poszczególnych przepisów. Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

Czy pan minister Grabowski chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Tak.)

Proszê bardzo.
Przepraszam… Pan senator WoŸniak siê zapi-

sa³ do g³osu. Tak?
(Senator Henryk WoŸniak: Tak.)
Rozumiem, ¿e ta deklaracja… Dobrze.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Komisjo!
Chcia³bym powiedzieæ o dwóch intencjach,

które przyœwieca³y pisaniu tego projektu i proce-
dowaniu nad nim. Po pierwsze, chodzi o to, ¿eby
w jak najmniejszym zakresie ingerowaæ w materiê
obecnej ustawy w sensie, ¿e tak powiem, stawek.
A wiêc przy implementacji nowej klasyfikacji wy-
robów i us³ug chcieliœmy zachowaæ w maksymal-
nym stopniu taki stan rzeczy, jeœli chodzi o sys-
tem podatkowy, jaki jest w tej chwili.

Po drugie, i to jest nasza druga intencja, chodzi
o to, ¿eby zapisy zwi¹zane z nowymi definicjami,
które siê pojawiaj¹ w tym projekcie, dotycz¹cymi
na przyk³ad us³ug, by³y zgodne z dyrektyw¹ unij-
n¹. Bo chcia³bym przypomnieæ, ¿e tego rodzaju
podatek jest harmonizowany na szczeblu unij-
nym. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do przed-
stawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym pun-
ktem porz¹dku obrad.

Nie ma chêtnych.

63. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug 79

(marsza³ek B. Borusewicz)

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e byæ d³u¿sze ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do mar-
sza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Henry-
ka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo Panie Marsza³ku.
stawa, jak wspomnia³em, zawiera szereg regu -

lacji, które koresponduj¹ z innymi przepisami, jak
chocia¿by przepisami o pomocy spo³ecznej. Przepi-
sy na gruncie tamtych regulacji wydaj¹ siê byæ na
tyle precyzyjne, ¿e nie budz¹ w¹tpliwoœci. Odes³a-
niewustawieopodatkuod towarów ius³ugnasuwa
jednak w¹tpliwoœci co do zakresu stosowania prze-
pisów w odniesieniu do pomocy spo³ecznej. Czy po-
przestaæ na sformu³owaniu dotycz¹cym przepisów
pomocy spo³ecznej z odes³aniem do stosownej
ustawy, czy te¿ doprecyzowaæ brzmienie tego prze-
pisu o us³ugi opieki spo³ecznej? Dyskutowaliœmy
d³ugo na posiedzeniu komisji. Pan minister Gra-
bowskiw tej sprawie tak¿eprzedstawia³ stanowisko
rz¹du. Umówiliœmy siê, ¿e bêdzie jeszcze przedmio-
tem dog³êbnej analizy, czy nie ma koniecznoœci od-
powiedniego doprecyzowania w ustawie vatow-
skiej, czy wystarczy samo odes³anie.

Inn¹ kwesti¹ kontrowersyjn¹ by³o opodatkowa-
nie wypo¿yczania kaset video, p³yt CD i DVD. Jeœli
chodzi o us³ugi zwi¹zane z wyœwietlaniem filmów,
to stawka wynosi 7%, ale w odniesieniu do wypo¿y-
czalni – stawka wynosi 22%. Œrodowisko przedsiê-
biorców z tej bran¿y dopomina³o siê o zastosowanie
stawki preferencyjnej. Ja w tej sprawie sk³adam po-
prawki na rêce pana marsza³ka i mam nadziejê, ¿e
na posiedzeniu komisji uzgodnimy stanowisko
wraz ministerstwem finansów tak, by nie budzi³o
w¹tpliwoœci brzmienie poszczególnych przepisów
ustawy. Panie Marsza³ku, bardzo proszê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê Panie Senatorze.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn.
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Ju¿ na etapie prac sejmowych zwrócono uwa-

gê, ¿e w katalogu zwolnieñ nie by³o us³ug wpisa-

nych do ustawy o pomocy spo³ecznej. To zosta³o
uzupe³nione. Czy doœæ precyzyjnie, czy nie?
O tym przed chwil¹ mówi³ pan senator WoŸniak.
Przyznajê, ¿e z tych placówek, o których by³a
mowa, na moj¹ skrzynkê e-mailow¹ nap³ywa³o
bardzo wiele próœb, a¿eby tê precyzuj¹c¹ po-
prawkê, o której pan senator WoŸniak mówi³, je-
dnak wprowadziæ. Ca³y czas trwa³ przegl¹d, czy
rzeczywiœcie wszystkie us³ugi zwi¹zane z pomo-
c¹ spo³eczn¹, które s³u¿¹ bezpoœrednio realiza-
cji celów wynikaj¹cych z chêci wspierania osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, s¹
wpisane do tego katalogu zwolnieñ. I ten prze-
gl¹d, który zakoñczy³ siê dopiero dzisiaj, wyka-
za³, ¿e jednak nie wszystkie, bo nie wszystko jest
wpisane do ustawy o pomocy spo³ecznej. Nie-
które us³ugi zwi¹zane ze wsparciem osób tego
wymagaj¹cych s¹ wpisane na przyk³ad do usta-
wy, któr¹ niedawno nowelizowaliœmy, o prze-
ciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Chodzi
o specjalistyczne oœrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie.

Trudno sobie wyobraziæ, ¿e us³ugodawcy pro-
wadz¹cy innego rodzaju oœrodki wsparcia dla in-
nych grup wykluczonych byliby zwolnieni z p³ace-
nia VAT, a akurat ci, którzy zajmowaliby siê ofiara-
mi przemocy w rodzinie, ewidentnie wymagaj¹cy-
mi tego wsparcia, musieliby ten podatek zap³aciæ.

Dlatego wnoszê tutaj propozycjê zmiany, tak¹
mianowicie, ¿eby w pkcie 22, który jest zawarty
w trzecim tiret lit. a w naszej nowelizacji w art. 1,
uwzglêdniæ nie tylko ustawê o pomocy spo³ecznej,
ale tak¿e ustawê o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie, a to z tego powodu, ¿eby mo¿na by³o
wpisaæ jako lit. e specjalistyczne oœrodki wspar-
cia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Podobnie zgubiliœmy wpisane w ustawie ro-
dzinne domy pomocy. Tak wiêc, ¿eby ten katalog
by³ pe³ny, te¿ proponujê, by te rodzinne domy po-
mocy wpisaæ, tym bardziej ¿e na powstawaniu ta-
kich ma³ych, specjalistycznych, dobrych oœrod-
ków powinno nam szczególnie zale¿eæ. Dlatego
sk³adam te poprawki, sk³adam je z nadziej¹, ¿e
komisja równie¿ je uwzglêdni, poniewa¿ wydaj¹
mi siê wa¿ne i uzasadnione.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga

z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u.*

Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie
WoŸniak, Augustyn i Kleina.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Poproszê o komunikaty.
Po komunikatach zarz¹dzê przerwê.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw odbêdzie siê dzisiaj bezpoœrednio po og³o-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Œrodowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków
zg³oszonych podczas debaty do ustawy o zmianie

ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska, ustawy
o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w wojewó-
dztwie odbêdzie siê dzisiaj piêtnaœcie minut po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej odbêdzie siê
w dniu dzisiejszym trzydzieœci minut po og³osze-
niu przerwy w obradach w sali nr 217. Porz¹dek
obrad: rozpatrzenie poprawek zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê w dniu jutrzejszym o godzi-
nie 8.00 w sali nr 176. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie
poprawek zg³oszonych w trakcie debaty do ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz ustawy
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej odbêdzie siê
jutro o godzinie 8.15 w sali nr 176. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 46)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-

rz¹dku obrad o punkt: drugie czytanie projektu
opinii o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu oby-
wateli pañstw trzecich w celu podjêcia pracy sezo-
nowej – KOM (2010) 379. Proponujê rozpatrzenie
go jako punktu ostatniego.

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

Sprzeciwu nie s³yszê, zatem stwierdzam, ¿e Se-
nat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: infor-
macja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³al-
noœci w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania
wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 944.
Marsza³ek Senatu otrzyman¹ informacjê skie-

rowa³ do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu
14 paŸdziernika 2010 r. zapozna³a siê z przedsta-
wion¹ informacj¹ i poinformowa³a o tym mar-
sza³ka Senatu.

Pragnê powitaæ obecn¹ na posiedzeniu Senatu
rzecznik praw obywatelskich, pani¹ profesor Ire-
nê Lipowicz.

Proszê pani¹ rzecznik o zabranie g³osu i przed-
stawienie informacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wy-

soki Senacie!
Rzecznik praw obywatelskich, jak wiadomo,

jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony

prawa. Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej
przez rzecznika jest ochrona wolnoœci i praw cz³o-
wieka i obywatela wynikaj¹cych z konstytucji
oraz innych aktów normatywnych. Ochrona ta
obejmuje wszystkie osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne niemaj¹ce tej osobowoœci. Rzecznik
w swej dzia³alnoœci poddaje kontroli legalnoœæ
dzia³ania organów organizacji i instytucji obo-
wi¹zanych do przestrzegania i realizacji praw
i wolnoœci cz³owieka i obywatela, a tak¿e prze-
strzeganie zasad wspó³¿ycia i sprawiedliwoœci
spo³ecznej. Konstytucyjnym obowi¹zkiem rzecz-
nika praw obywatelskich jest te¿ ocena stanu
przestrzegania tych wolnoœci i praw.

Moja sytuacja dzisiaj jest szczególna, przedsta-
wiam bowiem Wysokiemu Senatowi sprawozda-
nie z dzia³alnoœci rzecznika praw obywatelskich
za rok 2009, czyli w okresie przerwanej kadencji
mojego zmar³ego poprzednika – doktora Janusza
Kochanowskiego. Sprawozdanie, które dzisiaj
przedstawiam, jego tezy i punkty przygotowane
by³y przez pana rzecznika osobiœcie. Tekst zosta³
zatwierdzony przed 10 kwietnia 2010 r. i by³ przy-
gotowany do podpisania na 12 kwietnia 2010 r.,
ale, jak wiadomo, podpisanie ju¿ nie nast¹pi³o.
Poniewa¿ jednak ca³oœæ treœci zosta³a zatwierdzo-
na przez mojego zmar³ego poprzednika, zdecydo-
wa³am przedstawiæ Sejmowi i Senatowi tê treœæ
bez ¿adnych zmian. Mo¿emy bowiem uznaæ, ¿e
mieliœmy tu do czynienia ju¿ ze skoñczonym spra-
wozdaniem.

Wysoki Senacie, Panie Marsza³ku, nawet je¿eli
nie podzieli³abym czêœci tez czy przekonañ moje-
go poprzednika, chcia³abym dzisiaj z ca³ym sza-
cunkiem przedstawiæ jego dorobek, podkreœlaj¹c
zw³aszcza te elementy, które usilnie bêdê siê sta-
ra³a kontynuowaæ.

Rok 2009 by³ rokiem intensywnej dzia³alnoœci
rzecznika praw obywatelskich. W zakresie wy-
st¹pieñ problemowych o charakterze systemo-
wym oraz szczególnych œrodków zaskar¿enia
rzecznik wniós³ w 2009 r. piêæset piêædziesi¹t piêæ
wyst¹pieñ problemowych – dla porównania,
w 2008 r. by³o szeœæset czterdzieœci szeœæ takich
wyst¹pieñ – w tym sto dziewiêædziesi¹t siedem
wyst¹pieñ o podjêcie inicjatywy prawodawczej,



gdy¿, jak wiadomo, rzecznik sam takiej inicjatywy
nie posiada, a w 2008 r. by³o trzysta tego rodzaju
wyst¹pieñ. Tak wiêc w roku 2009 liczba wy-
st¹pieñ problemowych zmniejszy³a siê o 14%
w stosunku do roku poprzedniego. Istotn¹ przy-
czyn¹ tego stanu rzeczy by³a koniecznoœæ dalsze-
go prowadzenia oko³o 25% wyst¹pieñ general-
nych pozosta³ych z roku 2008.

W wielu sprawach o charakterze systemowym
prowadzono d³ugotrwa³¹ korespondencjê z mini-
strami, których pogl¹dy by³y z ró¿nych przyczyn
sprzeczne z racjami rzecznika. Do wielu adresa-
tów by³y kierowane liczne monity o udzielenie od-
powiedzi.

Ni¿sza od ubieg³orocznej liczba wyst¹pieñ
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej by³a spowo-
dowana intensywnym monitorowaniem wnios-
ków wniesionych do rz¹du i parlamentu w roku
2008. Typow¹ reakcj¹ na postulowane przez
rzecznika zmiany kwestionowanych regulacji by-
³y zapowiedzi, czêsto optymistyczne, uwzglêdnie-
nia propozycji w opracowywanych projektach.
Jednak, jak stwierdza³ mój poprzednik, najczê-
œciej te zapowiedzi nie mia³y pokrycia w praktycz-
nych dzia³aniach.

Prowadz¹c samodzielnie sprawê, rzecznik dys-
ponuje szerok¹ gam¹ œrodków s³u¿¹cych zbada-
niu sprawy. W szczególnoœci mo¿e: zbadaæ, nawet
bez uprzedzenia, ka¿d¹ sprawê na miejscu; ¿¹daæ
z³o¿enia wyjaœnieñ, przedstawienia akt sprawy;
¿¹daæ przed³o¿enia informacji o stanie prowadzo-
nej sprawy; ¿¹daæ do wgl¹du w swoim biurze akt
s¹dowych i prokuratorskich oraz akt innych or-
ganów œcigania po zakoñczeniu postêpowania
i zapadniêciu rozstrzygniêcia; zlecaæ sporz¹dza-
nie ekspertyz i opinii. Jeœli rzecznik stwierdzi, ¿e
dosz³o do naruszenia prawa, wówczas mo¿e zwró-
ciæ siê do w³aœciwego organu o za³atwienie sprawy
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Mo¿e równie¿
wyst¹piæ do organu nadrzêdnego w stosunku do
organu naruszaj¹cego prawo z wnioskiem o za-
stosowanie œrodków nadzorczych, organ nadrzê-
dny zaœ zobowi¹zany jest w ci¹gu trzydziestu dni
poinformowaæ rzecznika o podjêtych dzia³aniach.
Je¿eli rzecznik stwierdzi, ¿e prawo wci¹¿ jest na-
ruszane, mo¿e wyst¹piæ do w³aœciwej jednostki
nadrzêdnej o podjêcie odpowiednich dzia³añ.

W roku 2009 wp³yw listów w sprawach indywi-
dualnych wyniós³ szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy dwie-
œcie osiem. To te¿ pewien sygna³ mówi¹cy o stanie
niezadowolenia, frustracji, a czêsto rozpaczy oby-
wateli, którzy w swoich indywidualnych spra-
wach nie znajduj¹ sprawiedliwoœci, nie znajduj¹
zadoœæuczynienia. S¹ wœród tych spraw sprawy
osób, które zosta³y s³usznie os¹dzone lub ukara-
ne albo których dzia³ania prawne spowodowa³y
w nastêpstwie nieodwracalne skutki prawne.
Czêsto s¹ to osoby wielokrotnie wracaj¹ce do biu-

ra rzecznika, chocia¿ z prawnego punktu widze-
nia nie mo¿na im pomóc. Nie mo¿na wiêc z samej
liczby szeœædziesiêciu piêciu tysiêcy dwustu oœ-
miu spraw wysnuwaæ zbyt daleko id¹cych wnios-
ków, ale jest to niew¹tpliwie wa¿ny sygna³ spo³e-
czny. Trzydzieœci jeden tysiêcy czterysta szeœæ
spraw by³o nowych, by³o to o 6% wiêcej w stosun-
ku do wp³ywów z roku 2008.

Przyjêto szeœæ tysiêcy siedmiuset piêædziesiê-
ciu oœmiu interesantów, przy czym przyjêcie inte-
resanta oznacza czêsto wielogodzinne rozmowy.
Udzielono dwudziestu dwóch tysiêcy dziewiêciu-
set szeœædziesiêciu porad telefonicznych. Rozpa-
trzono trzydzieœci siedem tysiêcy szeœædziesi¹t
dziewiêæ nowych spraw; podjêto siê prowadzenia
35% z nich, czyli dwunastu tysiêcy dziewiêciuset
szeœædziesiêciu szeœciu spraw – wskazany
procent mniej wiêcej pokrywa siê z doœwiadcze-
niami innych ombudsmanów europejskich.

Chcê zwróciæ uwagê na porady telefoniczne.
S¹dzê, ¿e w ramach mojej dalszej dzia³alnoœci bê-
dziemy próbowali dokonaæ w tym zakresie pewnej
modernizacji, zmierzaj¹cej do uruchomienia info-
linii i telefonów zaufania dla poszczególnych wa¿-
nych grup ludnoœci, na przyk³ad dla osób nie-
pe³nosprawnych. Obecnie porady telefoniczne
udzielane przez pracowników merytorycznych
nie odpowiadaj¹ ju¿ potrzebom obywateli.

Liczba spraw, które zakoñczy³y siê ca³kowicie
pozytywnym rezultatem to dwa tysi¹ce trzysta
siedemdziesi¹t jeden, to 19,3%. WskaŸnik ten by³
ni¿szy od osi¹gniêtego w roku 2008, kiedy by³o to
22,7%, ze wzglêdu na to, jak pisze mój poprze-
dnik, ¿e liczba spraw zwiêkszy³a siê o dwa tysi¹ce
piêæset osiemdziesi¹t szeœæ. W dwudziestu dwóch
tysi¹cach dwustu dwudziestu trzech sprawach
udzielono wyjaœnieñ i wskazano przys³uguj¹ce
œrodki prawne. Musimy powiedzieæ, ¿e ten wskaŸ-
nik, wynosz¹cy oko³o 20%, jest typowy dla dzia-
³alnoœci ombudsmana. Chodzi przecie¿ o sprawy
najtrudniejsze, o sprawy, w których dotychczaso-
we œrodki prawne zawiod³y. Gdybyœmy mieli u¿yæ
porównania medycznego, to jest to czêsto odpo-
wiednik onkologii wœród innych dzia³ów medycy-
ny, czyli chodzi o szczególnie trudne przypadki
i ¿mudny proces leczenia.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê debat¹ bud¿etow¹
chcia³abym przy okazji zasygnalizowaæ, ¿e rozpa-
trywanie spraw szczególnie z³o¿onych wymaga
pracy osób bardzo fachowych. Dokonana przeze
mnie analiza warunków p³ac i zatrudnienia w biu-
rze rzecznika sk³ania mnie do wniosku, ¿e je¿eli
obecna sytuacja i poziom wynagrodzeñ bêd¹ na-
dal takie same, to za kilka lat, mo¿e nawet w ci¹gu
dwóch, trzech lat, bêdê mog³a zatrudniaæ g³ównie
emerytów, rencistów i aplikantów. Œwietnie wy-
kszta³cony prawnik z pe³nymi uprawnieniami,
a takiego potrzebujemy, nie podejmie pracy
w biurze rzecznika, poniewa¿ nasza oferta jest
kompletnie niekonkurencyjna. Mo¿emy jeszcze
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liczyæ na pracowników naukowych, którzy dora-
biaj¹ prac¹ na uczelni. Bardzo to kontrastuje
z dzia³alnoœci¹ innych rzeczników. Na ¿yczenie
komisji sprawiedliwoœci i praw cz³owieka przed-
stawiê na przyk³ad strukturê zatrudnienia i pro-
gnozê, która z tego wynika. Mój poprzednik nie
móg³ sobie z tym poradziæ, posiadaj¹c takie œrodki
bud¿etowe. Oczywiœcie bêdê te¿ szuka³a rezerw
wewnêtrznych i wewnêtrznych oszczêdnoœci.

Jak wskaza³ Janusz Kochanowski, do tej kate-
gorii odpowiedzi, czyli do spraw, w których udzie-
lono wyjaœnieñ i wskazano przys³uguj¹ce œrodki
prawne, nie stosuje siê kryterium skutecznoœci,
choæ z listów wynika, ¿e w wyniku porady udzielo-
nej przez rzecznika bardzo wiele spraw zosta³o po-
zytywnie zakoñczonych. Rzecznik prowadzi pod-
jête sprawy konsekwentnie, a liczna korespon-
dencja, któr¹ wtedy prowadzi, czêsto wymaga po-
g³êbionej argumentacji. Zajmuje to czas i wrêcz
uniemo¿liwia zaanga¿owanie siê w rozwi¹zywa-
nie nowych problemów, z regu³y dotycz¹cych
dzia³alnoœci tych samych resortów, do których
wczeœniej, czasem nieskutecznie, by³y ju¿ kiero-
wane wyst¹pienia.

Chcia³abym zwróciæ uwagê na coœ, co jest czê-
stym powodem nieporozumieñ. Urz¹d rzecznika
tym siê ró¿ni od innych urzêdów, ¿e nawet je¿eli
okazuje siê, ¿e zainteresowany zwróci³ siê do nas
bez uzasadnienia, to nie zostanie odes³any, ¿e tak
powiem, z kwitkiem, zostanie mu tylko wskazana
niew³aœciwoœæ sprawy. Staramy siê wtedy pomóc,
staramy siê odnaleŸæ w³aœciwego adresata skargi.
Z naszych kontaktów wynika, ¿e panuje komplet-
na bezradnoœæ i jest niski poziom edukacji pra-
wniczej. Nawet kwestia tego, ¿e w Polsce mo¿na
siê odwo³aæ od decyzji, jest czêsto ludziom kom-
pletnie nieznana, niedostêpna. Brakuje bezp³at-
nej pomocy prawnej. W szko³ach brakuje lekcji,
które przedstawia³yby ludziom w m³odym wieku
podstawowe, elementarne kwestie prawne.

W roku 2009 rzecznik rozpocz¹³ dokumento-
wanie, w postaci tak zwanych bia³ych ksi¹g,
przebiegu wspó³pracy z rz¹dem w sprawach
o najwy¿szym priorytecie spo³ecznym. Ksiêgi te
zawieraj¹ informacje o wyst¹pieniach i reak-
cjach na nie. Zakres opracowanych materia³ów
dotyczy ochrony zdrowia, ochrony praw dziecka
i przestrzegania zakazu dyskryminacji, a w opra-
cowaniu s¹ materia³y dotycz¹ce realizacji prawa
do s¹du. Próbujê dotrzeæ do tych materia³ów
i mam nadziejê, ¿e uda siê to zrobiæ. Bia³e ksiêgi
rzecznika s¹ dostêpne dla wszystkich pañstwa
senatorów.

Rzecznik mo¿e wystêpowaæ do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z wnioskiem o nastêpcz¹ kontrolê
konstytucyjnoœci prawnej. Mo¿e równie¿ wnieœæ
skargê na wadliwoœæ aktu prawa miejscowego do
wojewódzkiego s¹du administracyjnego. Jest to

pewien nowy kierunek, który w³aœnie w 2009 r.
zacz¹³ siê silniej rysowaæ.

Spraw¹ kluczow¹ z punktu widzenia ochrony
praw jednostki, bezpieczeñstwa i pewnoœci obro-
tu prawnego jest zapewnienie w³aœciwego dzia³a-
nia organów w³adzy publicznej. Rzecznik mo¿e
wyst¹piæ do S¹du Najwy¿szego o wyjaœnienie
przepisów prawnych, których stosowanie wywo-
³a³o rozbie¿noœci w orzecznictwie s¹dów. Wystê-
puje równie¿ do NSA o wyjaœnienie przepisów pra-
wnych budz¹cych w¹tpliwoœci w praktyce lub
tych, których stosowanie wywo³a³o rozbie¿noœci
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. Poza
œrodkami prawnymi o charakterze interwencyj-
nym rzecznik dysponuje tak¿e œrodkami o cha-
rakterze procesowym. S¹ one znane Senatowi,
wiêc skrócê moje wyst¹pienie i nie bêdê w tym
momencie szczegó³owo tych œrodków wymieniaæ.
Przypomnijmy tylko, ¿e rzecznik mo¿e wnieœæ
skargê do s¹du administracyjnego, uczestniczyæ
w postêpowaniu, wnieœæ skargê kasacyjn¹, zg³o-
siæ udzia³ w postêpowaniu przed Trybuna³em
Konstytucyjnym i samemu z³o¿yæ skargê konsty-
tucyjn¹. Mo¿e równie¿ ¿¹daæ wszczêcia postêpo-
wania w sprawach cywilnych, jak równie¿ wzi¹æ
udzia³ w ka¿dym tocz¹cym siê ju¿ postêpowaniu,
wyst¹piæ z wnioskiem o uchylenie prawomocnego
orzeczenia w postêpowaniu o wykroczenia i ¿¹daæ
wszczêcia postêpowania.

W roku 2009 rzecznik skierowa³ do Trybuna³u
Konstytucyjnego czternaœcie wniosków o stwier-
dzenie niezgodnoœci przepisów prawa z konstytu-
cj¹, dwanaœcie wniosków o przyst¹pienie do skar-
gi konstytucyjnej, czterdzieœci trzy kasacje do
S¹du Najwy¿szego, czternaœcie skarg do wojewó-
dzkich s¹dów administracyjnych. S¹ to sprawy
o wielkich z³o¿onoœci, ich opracowanie i w³aœciwe
przygotowanie wymaga ogromnej inwencji i nak³a-
du pracy. W oœmiu sprawach rzecznik przyst¹pi³
do postêpowania s¹dowego i administracyjnego –
byæ mo¿e tê liczbê chcielibyœmy zwiêkszyæ w przy-
sz³oœci – oraz skierowa³ szeœæ pytañ prawnych do
S¹du Najwy¿szego i dziewiêæ pytañ prawnych do
Naczelnego S¹du Administracyjnego.

Rzecznik formalnie nie posiada prawa inicjaty-
wy legislacyjnej. Posiada prawo tak zwanej inspi-
racji ustawodawczej. Z tego prawa rzecznik w tej
kadencji korzysta³ w szerszym zakresie ni¿ po-
przednio. Wskazywa³ jednak w sprawozdaniu, ¿e
skutecznoœæ tych wyst¹pieñ zale¿a³a od woli ad-
resata oraz od mo¿liwoœci organizacyjnych i fi-
nansowych pozwalaj¹cych na zaaplikowanie
standardów rekomendowanych przez rzecznika.

Reforma procesu stanowienia prawa w Polsce
by³a priorytetem w d¹¿eniu rzecznika do koniecz-
nego ograniczenia jurydyzacji ¿ycia, czyli regulo-
wania przez ustawodawcê nieomal ka¿dej jego
dziedziny. Wed³ug mojego poprzednika, nadmiar
regulacji prowadzi³ do zak³ócenia potrzebnej
symbiozy miêdzy prawem pañstwowym a regulu-
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j¹cym rozmaite sfery ¿ycia codziennego, pierwot-
nym interactional law, obyczajami czy zwyk³¹ mo-
ralnoœci¹. Prawo pozytywne, którego zaletami, jak
mówi³ Janusz Kochanowski, s¹ elastycznoœæ i wiê-
ksza okreœlonoœæ, ze wzglêdu na liczbê obowi¹zu-
j¹cych przepisów, niespójnoœæ, wieloznacznoœæ,
niestabilnoœæ, mo¿e zatracaæ z powodu nadmiaru
regulacji funkcjê motywuj¹c¹ podmioty do naka-
zanego w normach prawnych zachowania.

Koniecznoœæ podniesienia jakoœci stanowio-
nego prawa jest niekwestionowana. Zgadzam siê
tu w pe³ni z moim poprzednikiem. Wystêpuj¹ce
obecnie nadmierne przesuniêcie ciê¿aru dba³o-
œci o rzetelnoœæ prawa na dokonywan¹ ex post
kontrolê Trybuna³u Konstytucyjnego powinno,
wed³ug mojego poprzednika, zostaæ zrównowa-
¿one przez dzia³alnoœæ organu, który dokony-
wa³by kontroli prewencyjnie na pocz¹tku proce-
su legislacyjnego. Wed³ug Janusza Kochanow-
skiego, takim organem powinna byæ rada stanu
jako konstytucyjny organ opiniuj¹cy projekty
aktów normatywnych oraz sprawuj¹cy swoist¹
pieczê nad poprawnoœci¹ systemow¹ i technicz-
nolegislacyjn¹ procesu stanowienia prawa, bê-
d¹cy obligatoryjnym uczestnikiem procesu le-
gislacyjnego. Podstawowe za³o¿enia rozwi¹zañ
systemowych, które le¿a³y u podstaw rzeczni-
kowskiej koncepcji utworzenia rady stanu, to
przeciwdzia³anie nadmiernej jurydyzacji, dere-
gulacja i wprowadzenie rzeczywistej kontroli
projektów ustawodawczych na wzór kontroli
funkcjonuj¹cej w Unii Europejskiej oraz kontroli
nastêpczej, to znaczy monitorowanie funkcjono-
wania obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa. Kolej-
nym czynnikiem mia³o byæ przyjêcie zasady au-
tomatycznej utraty mocy obowi¹zuj¹cych aktów
normatywnych, o ile w okreœlonym czasie nie zo-
stanie wyra¿ona polityczna wola ich utrzymania.
Zasada ta, wed³ug Janusza Kochanowskiego,
powinna mieæ zastosowanie w szczególnoœci
w przypadkach zaniechania wydania odpowied-
nich przepisów wykonawczych. Jeœli dobrze ro-
zumiem wolê mojego poprzednika, chodzi³o tu
o swoist¹ groŸbê zawieszon¹ poniek¹d nad orga-
nem wykonawczym, ¿e je¿eli akty wykonawcze
nie uka¿¹ siê do okreœlonego momentu, to usta-
wa mo¿e utraciæ sw¹ moc obowi¹zuj¹c¹. Projekt
ustawy o radzie stanu zosta³ zaprezentowany
w œrodowisku prawniczym w 2008 r., a w 2009 r.
w wyst¹pieniach do premiera i organów rz¹do-
wych, do podmiotów odpowiedzialnych za legis-
lacjê rzecznik wielokrotnie przedstawia³ koncep-
cjê rady stanu i swoj¹ koncepcjê poprawy stanu
legislacji. Projekty te s¹ dostêpne. Je¿eli Senat
czy ca³y projekt, czy któryœ z jego fragmentów
chcia³by podj¹æ, s³u¿ymy pe³n¹ informacj¹. O ile
jednak wiem, projekt zosta³ przekazany senac-
kiej Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

W ocenie rzecznika drog¹ do skutecznego za-
gwarantowania prawa obywateli do dobrej legis-
lacji jest wspó³praca wszystkich organów w³adzy
oraz organów kontroli pañstwowej i ochrony pra-
wa. Rzecznik polemizowa³ z opini¹ centrum legis-
lacji z 2009 r., ¿e wnioski rzecznika o pilne
usprawnienie procesu legislacyjnego i podnie-
sienie jakoœci stanowionego prawa nie mieszcz¹
siê w katalogu wolnoœci i praw obywateli, których
ochronê Konstytucja RP przypisa³a rzecznikowi
praw obywatelskich.

W roku 2009 przypada³o dwudziestolecie Kon-
wencji o prawach dziecka. Rzecznik dokona³
wówczas wnikliwej oceny ca³okszta³tu polityki
pañstwa wobec dzieci. Wydane zosta³y publikacje
„Migracje zagraniczne a polityka rodzinna”
w „Biuletynie RPO”, „Polityka rodzinna w krajach
Unii Europejskiej – wnioski dla Polski” oraz
„Ochrona dzieci a przysz³oœæ demograficzna Pol-
ski”. Szczególnie ta ostatnia publikacja wnosi do
debaty na temat ochrony dzieci istotn¹ wartoœæ,
jak¹ jest podejœcie do tematu od strony praw cz³o-
wieka. Takie podejœcie wymusza bowiem – pisze
Janusz Kochanowski – z jednej strony ocenê efek-
tów dzia³añ podejmowanych na rzecz dzieci przez
odpowiednie instytucje i organy, a z drugiej stro-
ny k³adzie nacisk na koniecznoœæ uzyskania wia-
rygodnych danych co do stopnia wype³niania praw
podstawowych w odniesieniu do konkretnego
dziecka i ca³ej populacji. Podejœcie od strony praw
cz³owieka pozwala na ocenê, czy prawa dzieci s¹
naruszone i kto jest odpowiedzialny za niewy-
pe³nienie tych praw. Ocena przestrzegania praw
dziecka stanowi osobny rozdzia³ w informacji, któ-
ra zosta³a Wysokiemu Senatowi udostêpniona.

Rok 2009… Mo¿e jeszcze tylko powiem, ¿e pod-
jêliœmy nowe formy wspó³pracy z rzecznikiem
praw dziecka. W najbli¿szych dniach odbêdzie siê
konferencja organizowana przez rzecznika praw
obywatelskich, rzecznika praw dziecka i Funda-
cjê „Dzieci Niczyje” – „Dziecko jako ofiara prze-
stêpstwa”. Chodzi w szczególnoœci o to, ¿eby kon-
ferencja nie skoñczy³a siê tylko przegl¹dem refe-
ratów, ale pewnymi rekomendacjami i wypraco-
waniem standardów dotycz¹cych przyjaznych
przes³uchañ dzieci. Te prace zaczê³y siê w 2009 r.
Chodzi w szczególnoœci o to, aby te standardy,
które wypracowano w zakresie przyjaznych prze-
s³uchañ dzieci – ofiar przestêpstw seksualnych,
rozci¹gn¹æ na inne sytuacje. Obecnie bowiem jest
tak, ¿e dziecko jako ofiara wypadku drogowego
mo¿e byæ wielokrotnie przes³uchiwane i jego trau-
ma siê pog³êbia. Te wszystkie standardy, które zo-
sta³y wypracowane w przypadku przes³uchania
dziecka zgwa³conego, nie zosta³y jeszcze rozci¹g-
niête na inne rodzaje przestêpstw. Czêsto krzyw-
da powstaje dopiero w toku postêpowania, bo
utrwala siê w dziecku bardzo niekorzystne skut-
ki. Wszystkie podmioty zajmuj¹ce siê tymi spra-
wami zgadzaj¹ siê co do tego.
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Pozwolê sobie równie¿ przes³aæ panu mar-
sza³kowi i przewodnicz¹cemu komisji wyniki tej
konferencji. Równoczeœnie serdecznie na ni¹ za-
praszam, takie zaproszenie zostanie skierowane
czy ju¿ zosta³o skierowane do komisji, ale sk³a-
dam je równie¿ na rêce Prezydium Senatu, je¿eli
ktokolwiek z pañstwa senatorów chcia³by wzi¹æ
udzia³ w konferencji.

Przechodzê teraz do bardzo wa¿nego problemu,
takiego, który ma bezpoœredni zwi¹zek z pewnymi
dzia³aniami legislacyjnymi, o które wkrótce, do-
s³ownie w najbli¿szych dniach, zwrócê siê do Sej-
mu i Senatu. Mianowicie rok 2009 by³ drugim ro-
kiem doœwiadczeñ rzecznika w realizacji OPCAT,
czyli Protoko³u fakultatywnego do Konwencji
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego
okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego trakto-
wania albo karania. Funkcja Krajowego Mecha-
nizmu Prewencji, w skrócie KMP, zosta³a powie-
rzona rzecznikowi przez polski rz¹d. Mój poprze-
dnik wskazywa³, ¿e by³a wykonywana w zakresie
ograniczonym wysokoœci¹ œrodków finansowych
przyznanych przez Sejm w bud¿ecie rzecznika.
Poziom realizacji tego zadania by³ ni¿szy od zak³a-
danego. Przypominam, ¿e mamy w Polsce oko³o
tysi¹ca miejsc pozbawienia wolnoœci. Rzecznik
planowa³ kontrolê stu dwudziestu miejsc, które
chcia³ obj¹æ wizytacj¹. Wartoœæ uzyskana to sto
szeœæ miejsc. Coroczne ograniczenia kwot prze-
znaczanych na finansowanie dzia³alnoœci rzecz-
nika powodowa³y zaburzenie wieloletniego plano-
wania w zakresie wizytacji prewencyjnej ka¿dej
z tysi¹ca jednostek miejsc pozbawienia wolnoœci.
Raport z KMP zosta³ przygotowany w formie do-
datku do sprawozdania przedstawionego Senato-
wi i odrêbnej publikacji z t³umaczeniem na jêzyk
angielski.

Tutaj dochodzê do podstawowego problemu
prawnego, który wi¹¿e siê z pocz¹tkiem mojej ka-
dencji. Ju¿ w pierwszych tygodniach otrzyma-
³am stanowisko generalnego inspektora ochrony
danych osobowych, z którym po g³êbokiej anali-
zie muszê siê zgodziæ. Wskazuje ono na to, ¿e
kontynuacja tych wizytacji i realizacji protoko³u
jest nara¿ona na powa¿ne k³opoty i bêdzie mu-
sia³a zostaæ wstrzymana do czasu uzupe³nienia
podstawy prawnej, co oczywiœcie powoduje kon-
sekwencje dla Polski, poniewa¿ s¹ to zobowi¹za-
nia oenzetowskie. Problem polega bowiem na
tym, ¿e nie sposób dokonywaæ wizytacji bez gro-
madzenia o wiêŸniach danych intymnych i wra¿-
liwych, to znaczy danych o ich stanie zdrowia,
preferencjach seksualnych, chorobach, próbach
samouszkodzenia, chorobach psychicznych,
uzale¿nieniach. To s¹ dane, które w polskim sys-
temie prawnym s¹ poddane szczególnej ochronie
i musi istnieæ podstawa ustawowa do ich groma-
dzenia.

Kiedy decyzjami parlamentu i rz¹du nak³ada-
no te obowi¹zki na rzecznika, mojego poprzedni-
ka, przyjêto pewn¹ szerok¹ interpretacjê i do-
mniemywano, ¿e rzecznik na podstawie obo-
wi¹zuj¹cej ustawy mo¿e tego dokonywaæ. Obecna
analiza GIODO – a jest to problematyka, któr¹ za-
jmowa³am siê szczegó³owo w przesz³oœci – wska-
zuje, ¿e tak niestety nie jest i w gruncie rzeczy nie
powinno siê przejmowaæ tej dzia³alnoœci od rz¹du
bez odpowiedniej zmiany ustawy o RPO.

Jestem teraz w k³opocie, poniewa¿ rzecznik
praw obywatelskich jest odpowiedzialny za to, ¿e-
by organy pañstwowe przestrzega³y prawa, nie ³a-
ma³y tego prawa. Nie mogê sama ³amaæ prawa, i to
jeszcze w tak wra¿liwych, istotnych sprawach.
Bêdê wiêc stara³a siê blokowaæ resztê wizytacji
– proszê siê potem nie dziwiæ, ¿e to siê mo¿e odbiæ
na wykonaniu lub bud¿ecie – do czasu uzupe³nie-
nia tego artyku³u. Zwróci³am siê do premiera,
przeprowadzi³am konsultacje z marsza³kiem Sej-
mu. Chodzi tu o jednoartyku³ow¹, najwy¿ej dwu-
artyku³ow¹ nowelizacjê. Po analizie zgodziliœmy
siê z tym, ¿e najszybsz¹ drog¹ wynosz¹c¹ ten pro-
blem poza bie¿¹ce spory polityczne, naturalne
w parlamencie, by³by projekt komisyjny. Sprawa
nie jest kwestionowana politycznie przez ¿adne
ugrupowanie. Chodzi tylko o to, ¿eby by³a po-
rz¹dna podstawa prawna. �le siê sta³o, ¿e kwestia
zapewnienia takiej podstawy nie zosta³a w prze-
sz³oœci dopilnowana.

Jesteœmy tu miêdzy m³otem a kowad³em. Je¿eli
dalej bêdê prowadziæ wizytacje, to przy najbli¿szej
kontroli podkomisji ONZ nara¿ê siê na bardzo po-
wa¿ne zarzuty dla Polski, ¿e nie mamy podstawy
ustawowej do tych dzia³añ. Miêdzynarodowe or-
gany ochrony danych osobowych te¿ interesuj¹
siê ju¿ t¹ kwesti¹. Je¿eli nie bêdê robi³a wizytacji,
narazimy siê na zarzut, ¿e wstrzymaliœmy wizyta-
cje. Wyjœciem mo¿e byæ bardzo pilny tryb uzu-
pe³nienia tej kwestii. Marsza³ek Sejmu przyrzek³
mi tryb pilny. Chcia³abym bardzo prosiæ pana
marsza³ka, Prezydium Senatu, przewodni-
cz¹cych klubów i Wysoki Senat o uwzglêdnienie
tej sytuacji, która dotyczy presti¿u Polski.

Chcê jeszcze podkreœliæ, ¿e nie kwestionujê
samego przejêcia KMP. Ja rozumiem, ¿e mój po-
przednik mia³ jak najlepsze intencje, a tamta in-
terpretacja prawna, choæ w¹tpliwa, pozwala³a na
to. Ale w tej chwili jesteœmy w³aœciwie pod œcia-
n¹, nie mo¿emy udawaæ, ¿e takiej interpretacji
nie ma. Proszê wybaczyæ, ¿e absorbujê uwagê Se-
natu t¹ szczegó³ow¹ kwesti¹, ale jest ona nie-
zwykle istotna.

Wielkim osi¹gniêciem mojego poprzednika by-
³o podjêcie w ramach Partnerstwa Wschodniego
dzia³añ miêdzynarodowych zwi¹zanych z ochro-
n¹ praw cz³owieka – jest to projekt „Partnerstwo
dla praw cz³owieka”. Rzecznik podj¹³ to zadanie.
Wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e prawa cz³owieka s¹ nie-
podzielne i wyznaczaj¹ standardy panuj¹ce w ca-
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³ej Unii Europejskiej i Radzie Europy. Uwa¿a³, ¿e
³amanie praw cz³owieka w innych pañstwach mo-
¿e stanowiæ zagro¿enie dla ich realizacji równie¿
w naszym kraju.

Rzecznik kierowa³ liczne wyst¹pienia, w tym do
komisarza praw cz³owieka Rady Europy, w zwi¹z-
ku z nieprzestrzeganiem praw cz³owieka w Fede-
racji Rosyjskiej oraz Republice Bia³orusi. W roku
2009 rzecznik realizowa³ projekt bilateralnej
wspó³pracy z ombudsmanem Ukrainy na rzecz
umacniania demokracji oraz zwiêkszenia ochro-
ny praw cz³owieka, a na obecny rok, 2010, by³a
planowana realizacja programu „Partnerstwo dla
praw cz³owieka – Polska – Gruzja – Mo³dowa”. Ten
program realizujemy œciœle wed³ug tego, co zapla-
nowa³ mój poprzednik, a mo¿e nawet go rozsze-
rzamy – podkreœlam: nie ze œrodków bud¿eto-
wych, ze œrodków europejskich, o które w dal-
szym ci¹gu bêdziemy siê staraæ. Opinie naszych
partnerów w tym zakresie wyra¿a najlepiej to, ¿e
ombudsmani zabiegaj¹ o praktyki dla swoich pra-
cowników w naszym biurze, a w Gruzji po œmierci
mojego poprzednika odby³a siê specjalna konfe-
rencja naukowa dla uczczenia jego pamiêci, po-
œwiêcona prawom cz³owieka i instytucji ombud-
smana. W tej konferencji wzi¹³ udzia³ pan Stani-
s³aw Trociuk, zastêpca rzecznika praw obywatel-
skich, obecny tu na sali. Chcia³abym przy tej
okazji równie¿ podziêkowaæ panu Stanis³awowi
Trociukowi za to, ¿e w bardzo ciê¿kim okresie, po
œmierci mojego poprzednika, przej¹³ odpowie-
dzialnoœæ za urz¹d i prowadzi³ sprawy w sposób
jak najbardziej w³aœciwy.

Wschodni kierunek wspó³pracy zagranicznej
rzecznika by³ niekwestionowany. Sztandarow¹
ide¹ w tej dziedzinie by³ autorski projekt wspó³pra-
cy ombudsmanów pañstw Partnerstwa Wscho-
dniego na rzecz poszanowania praw cz³owieka.
Projekt ten uzyska³ szerokie uznanie na arenie
miêdzynarodowej. Najlepiej œwiadczy o tym fakt, ¿e
przy³¹czy³ siê do niego wielki mediator Republiki
Francuskiej, a obecnie jego uczestnikami s¹ om-
budsmani: Armenii, Azerbejd¿anu, Gruzji, Mo³do-
wy i Ukrainy. Z pewnymi komplikacjami, ale je-
dnak, zaproszono do udzia³u w tym projekcie rów-
nie¿ przedstawiciela Bia³orusi.

Chcia³abym powiedzieæ, ¿e w listopadzie odbê-
d¹ siê w Warszawie warsztaty „Partnerstwo dla
praw cz³owieka” – zapraszam serdecznie pañstwa
senatorów, osoby zainteresowane wspó³prac¹
z tymi krajami, do obserwacji tych warsztatów lub
udzia³u w nich.

Projekt wspó³pracy ombudsmanów uzyska³
uznanie i poparcie prezydenta, ministra spraw
zagranicznych oraz sekretarza Komitetu Integra-
cji Europejskiej, wpisywa³ siê bowiem doskonale
w za³o¿enia i cele europejskiego Partnerstwa
Wschodniego. Plan wspó³pracy ombudsmanów

zak³ada te¿ wzmocnienie zdolnoœci ich urzêdów
do partycypacji w budowie demokratycznych
pañstw prawa, wsparcie dla instytucji wymiaru
sprawiedliwoœci, organizacji pozarz¹dowych oraz
krajowych mechanizmów prewencji. Zak³ada
tak¿e umacnianie wolnoœci s³owa i wolnych me-
diów w pañstwach Wschodu. Dotychczasowa
wspó³praca ombudsmanów zaowocowa³a w³aœnie
warsztatami, o których powiedzia³am, podczas
których dyskutowano nad stanem przestrzegania
praw i wolnoœci cz³owieka w pañstwach Europy
Œrodkowej i Wschodniej, nie zawsze zadawala-
j¹cym. W grudniu 2009 r. w Warszawie odby³o siê
pierwsze posiedzenie Rady Praw Obywatelskich
Partnerstwa Wschodniego, która przyjê³a dekla-
racjê o zacieœnianiu wspó³pracy ombudsmanów.
Wskazano wêz³owe tematy, wymagaj¹ce kom-
pleksowej analizy w ci¹gu najbli¿szych lat wspól-
nej dzia³alnoœci. Mi³o mi to stwierdziæ tu, w Sena-
cie, ¿e rok 2010 w tym Partnerstwie Wschodnim
jest rokiem solidarnoœci, rok 2011 ma byæ rokiem
prawa do s¹du, a rok 2012 – prawa do skutecznej
administracji oraz informacji.

Niew¹tpliwie dzia³alnoœæ ombudsmanów wp³y-
wa na umacnianie idei spo³eczeñstwa obywatel-
skiego w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Ponad-
to realizacja przyjêtych planów powinna by³a,
w za³o¿eniu Janusza Kochanowskiego, w efekty-
wny sposób przyczyniæ siê do promocji wizerunku
Polski jako kraju propaguj¹cego wartoœci demo-
kratyczne wœród wschodnich s¹siadów Unii Eu-
ropejskiej; wizerunku zgodnego z nasz¹ tradycj¹,
któr¹ powinniœmy siê dzieliæ z mniej doœwiadczo-
nymi demokracjami.

Wysoki Senacie, to by³y ostatnie s³owa napisa-
ne czy zatwierdzone przez mojego poprzednika.
Chcia³abym potwierdziæ, ¿e ta nadzieja spe³ni³a
siê podczas spotkania ombudsmanów europej-
skich, pierwszego, w którym wziê³am udzia³. Mia-
nowicie wysoka ocena tego programu, samej ini-
cjatywy, a tak¿e wysoka ocena samych ombud-
smanów, od Azerbejd¿anu po Gruzjê, by³a nie-
kwestionowana.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie! Na tym
chcia³abym zakoñczyæ z koniecznoœci bardzo
skrótowe przedstawienie sprawozdania licz¹cego
ponad szeœæset stron. Oczywiœcie na ¿yczenie
pañstwa senatorów mogê rozszerzyæ ka¿dy
z przedstawionych w¹tków.

Chcê te¿ podziêkowaæ za dyskusjê przeprowa-
dzon¹ w odpowiedniej komisji senackiej, podczas
której mog³am przedstawiæ moje sprawozdanie.
Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Rzecznik.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie rzecznikowi praw obywatelskich, pani
Irenie Lipowicz?
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Pan senator Sadowski, proszê uprzejmie.
Potem pan senator Ryszka.

Senator S³awomir Sadowski:

Pani Minister, chcia³bym zapytaæ, na jakie
sprawy obywatelskie chce pani zwróciæ szczegól-
n¹ uwagê.

I drugie pytanie: wspomina³a pani o wspó³pra-
cy z rzecznikiem praw dziecka, jak widzi pani tê
wspó³pracê?

Przy okazji chcia³bym zapytaæ, czy znane s¹ pa-
ni przypadki porywania dzieci – trudno zdefinio-
waæ to pojêcie, jest tu wiele definicji – i wywo¿enia
ich za granicê, a tak¿e zakres tego procederu.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam pytanie. Ze sprawozdania

wynika, ¿e œwiêtej pamiêci Janusz Kochanowski
by³ cz³owiekiem renesansu, o bardzo szerokich
horyzontach myœlowych, pe³nym inicjatyw dla
ochrony praw i wolnoœci cz³owieka. W sprawozda-
niu równie¿ przewija siê taka myœl, ¿e rzecznik,
czyli pani minister, bêdzie dbaæ o jakoœæ stano-
wionego prawa.

Mojepytanie zwi¹zane jest z inicjatyw¹œwiêtejpa-
miêci Janusza Kochanowskiego, dotycz¹c¹ powo³a-
nia rady stanu, czyli organu czuwaj¹cego nad jako-
œci¹ prawa od pocz¹tku procesu legislacyjnego, któ-
ry to organ móg³by na przyk³ad odci¹¿yæ te¿ Trybu-
na³ Konstytucyjny. Wiemy, ¿e ta inicjatywa rzeczni-
ka nie spotka³a siê z poparciem rz¹du. Mam pytanie
do pani minister: czy bêdzie pani ten temat konty-
nuowa³a, czy ewentualnie go zarzuci? Dziêkujê.

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

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pani¹ rzecznik, jak w swojej

dzia³alnoœci postrzega problem przewlek³oœci po-
stêpowania procesowego, w szczególnoœci s¹do-
wego. Czy ta kwestia jest istotna w planach pani
pracy? Dobrze wiemy, ¿e trwaj¹ce wiele lat proce-
sy tak naprawdê podwa¿aj¹ jakoœæ prawa i demo-
ralizuj¹ spo³eczeñstwo. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Rzecznik.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Czy ju¿ mo¿na…)
Pani Rzecznik, proszê odpowiadaæ, potem bê-

dzie nastêpna tura pytañ.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Rozumiem, bêdzie nastêpna tura. Dziêkujê.
Je¿eli chodzi o kwestiê priorytetów, stara³am

siê sformu³owaæ je ju¿ na pocz¹tku kadencji.
Chcê powiedzieæ, ¿e to s¹ priorytety na najbli¿sze
dwa lata, bo chcia³abym, ¿eby pewne kwestie co
dwa lata by³y szczególnie mocno oœwietlane przez
rzecznika. Chcê zaj¹æ siê problematyk¹ osób star-
szych, bardzo czêsto podlegaj¹cych dyskrymina-
cji – i tu chodzi mi zarówno o osoby starsze wypie-
rane z rynku pracy, jak i o osoby w podesz³ym wie-
ku, które s¹ czêsto niemal w niewidzialny sposób
dyskryminowane w naszym kraju. Równie¿ wa¿-
na jest dla mnie problematyka osób niepe³no-
sprawnych, rozwa¿enie, dlaczego ci¹gle nie mo¿e-
my ratyfikowaæ Konwencji Praw Osób Niepe³no-
sprawnych, a tak¿e niedostrzegana w naszym
spo³eczeñstwie problematyka imigrantów i imi-
gracji. Ci¹gle jeszcze nie widzimy, jaki jest to pro-
blem. Chcê stworzyæ, odpowiednio, trzy komisje
ekspertów. Poprzednio tych komisji by³o bardzo
wiele, a tutaj równie¿ w grê wchodz¹ kwestie fi-
nansowe… Tak wiêc bêdzie komisja ekspertów do
spraw osób starszych, do spraw osób niepe³no-
sprawnych i do spraw imigracji, które to bêd¹
mia³y za cel wypracowanie ju¿ konkretnych wy-
st¹pieñ, z którymi bêdê siê zwraca³a. Praca, która
zosta³a wykonana przez mojego poprzednika, nie
zostanie zapomniana. Jednak kiedy dzia³a³ on na
rzecz osób starszych, gromadzi³ przede wszyst-
kim socjologów, lekarzy specjalistów, gerontolo-
gów, a teraz jest czas, ¿eby prze³o¿yæ to na bardzo
konkretne oczekiwania prawne i na postulaty ad-
resowane do parlamentu. To nie maj¹ byæ semi-
naria, na których bêdziemy naukowo zg³êbiaæ ten
problem, tylko teraz trzeba wyci¹gn¹æ z tego
wnioski.

Priorytety nie oznaczaj¹… Mogê tylko powie-
dzieæ o tym, co robi³am w ci¹gu ostatniego tygo-
dnia. W niedzielê odby³a siê X Konwencja Ruchu
przeciw Bezradnoœci Spo³ecznej – akcji zainicjo-
wanej przez profesora Zolla, któr¹ kontynuowa³
równie¿ mój poprzednik. Na tê konwencjê przyby-
³y organizacje z ca³ego kraju, naprawdê fantasty-
czne, zajmuj¹ce siê prawami cz³owieka w kontek-
œcie osób najbiedniejszych, grup najbardziej
zmarginalizowanych, od Jeleniej Góry po Gdyniê.
Byli równie¿ przedstawiciele rz¹du, byli ci, którzy
zajmuj¹ siê t¹ problematyk¹, by³y najwiêksze

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2009

88 oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela

(marsza³ek B. Borusewicz)



fundacje z pani¹ Ochojsk¹ i z siostr¹ Chmielew-
sk¹ na czele. Obrady trwa³y, proszê pañstwa,
przez ca³¹ niedzielê i by³y to bardzo intensywne
obrady. Wrêczy³am ustanowione przez mojego
poprzednika odznaczenia za zas³ugi dla praw
cz³owieka, otrzyma³a je miêdzy innymi siostra
Chmielewska, pani Ochojska, Caritas i œrodowis-
ko, które by³o skupione wokó³ zmar³ego ojca Pale-
cznego w ramach jego znanej inicjatywy pomaga-
nia bezdomnym na Dworcu Centralnym. Jednym
z wniosków z obrad tego forum do spraw osób naj-
biedniejszych by³o na przyk³ad to, ¿e Polska ci¹gle
jeszcze nie ma strategii dotycz¹cej wyci¹gania lu-
dzi z bezdomnoœci. „Barka” sprowadzi³a do Polski
tysi¹c dwieœcie osób, Polaków, z ulic Londynu, we
wspó³pracy z „Bark¹” i z konsulatem w Hambur-
gu rozpoczynamy tak¹ akcjê w Hamburgu i w Ber-
linie. Bo chodzi o to, ¿eby do tych Polaków, którzy
sobie nie poradzili za granic¹ i wyl¹dowali na uli-
cy, podszed³ jakiœ inny Polak, streetworker… Zre-
szt¹ na tej konwencji byli obecni streetworkerzy
i mówili o tym, w jaki sposób takich bezdomnych
sprowadza do ich rodzin, do domów, zw³aszcza ¿e
czêsto problemem w tym jest bariera wstydu.
A wiêc tak wygl¹da³a moja niedziela.

Wczoraj z kolei odby³o siê drugie ju¿ spotka-
nie z przedstawicielami œrodowisk LGBT i Ko-
mendy G³ównej Policji. Podczas tego spotkania
mówiono o barierach dotycz¹cych zg³aszania
policji aktów przemocy wobec osób homosek-
sualnych i transseksualnych. My otrzymujemy
bardzo ma³o takich skarg, niemniej jednak ra-
dziliœmy nad tym, co zrobiæ, ¿eby osoby, które
zosta³y pobite z powodu swojej orientacji albo
w ogóle s¹ ofiarami przestêpstw, nie obawia³y
siê kontaktu z policj¹.

A dzisiaj, niemal za chwilê, zaczyna siê debata
w sprawie etyki w szkole – jak wiadomo, jest to te-
raz jeden z gor¹cych problemów. Zaprosi³am na tê
debatê wszystkie strony sporu. Bêdziemy siê za-
stanawiali, jak spokojnie i ponad podzia³ami zna-
leŸæ drogê wyjœcia z tego problemu, wyjœcia zgod-
nego z polskim prawem, z konkordatem, ale rów-
nie¿ z postulatami œrodowisk, które uwa¿aj¹ brak
odpowiedniej praktyki w zakresie etyki za podsta-
wowy problem. Jak Wysoki Senat widzi, intensy-
wnie pracujê nad projektami, ale, jak mówiê… Za
kilka dni mamy te¿ konferencjê „Dziecko jako
ofiara przemocy”. Mog³abym d³ugo o tym opowia-
daæ, ale nie bêdê ju¿ tego rozszerzaæ. Mam nadzie-
jê, ¿e to by³a wyczerpuj¹ca odpowiedŸ na pytanie.

Je¿eli chodzi o osoby niepe³nosprawne, to chcê
siêgaæ po nowe formy kontaktu, chcê, ¿eby osoba
z du¿¹ niepe³nosprawnoœci¹ prowadzi³a telefon
zaufania dla osób niepe³nosprawnych – nawet
mam ju¿ odpowiedniego, œwietnego kandydata –
bo z naszych badañ wynika, ¿e taka osoba cieszy
siê szczególnym zaufaniem rozmówców.

Je¿eli chodzi o rzecznika praw dziecka, w ogóle
o problem porywania dzieci, to w Polsce notuje siê
oko³o czterdziestu przypadków porwañ, powie-
dzia³abym, w jedn¹ i w drug¹ stronê – czasem jest
to uk³ad: czterdzieœci dwa na trzydzieœci osiem –
w ka¿dym razie mniej wiêcej tyle samo dzieci jest
porywanych z Polski, jak tych porywanych do Pol-
ski, co zreszt¹ by³o dla nas pewnym zaskocze-
niem. Ja, mimo ¿e zaczê³am pe³niæ urz¹d w lipcu,
ju¿ nawi¹za³am w tej sprawie kontakty z Niemca-
mi, bo g³ównie tego kraju dotyczy problem. Wziê-
³am te¿ udzia³ w Europejskich Dniach Prawni-
czych, podczas których wystêpowa³am z t¹ spra-
w¹. Wniosek z tych dzia³añ jest jeden: my potrze-
bujemy organu, który by³by partnerem dla orga-
nu funkcjonuj¹cego w Niemczech i orzekaj¹cego
o tym, czy dane dzieci mog¹ zostaæ wydane Pol-
sce. Mówiê o tym, bo w wyniku zbadania proble-
mu okaza³o siê, ¿e niemiecki urz¹d wspó³pracuje
na zasadzie partnerskiej z ka¿dym krajem, nawet
z Jemenem i Afganistanem, tylko w Polsce nie ma
¿adnego odpowiedniego organu. Tymczasem to
mog³aby byæ nawet jakaœ organizacja pozarz¹do-
wa. W ka¿dym razie postaram siê tê sprawê pilo-
towaæ do skutku. To jest pierwsza rzecz. Po dru-
gie, wyst¹pi³am bardzo stanowczo w sprawie u¿y-
wania jêzyka polskiego jako jêzyka ojczystego
podczas dozorowanych kontaktów rodziców
z dzieæmi. Równie¿ tê sprawê bêdziemy pilotowaæ.
Ponadto jeszcze zanim zosta³am rzecznikiem, ini-
cjowa³am dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby ko-
misja sejmowa spotka³a siê z odpowiedni¹ komi-
sj¹ sejmow¹ Bundestagu w sprawie nadzoru nad
dzieæmi.

Chcê jednak zaznaczyæ, ¿e jest tu jeden powa¿-
ny problem. Otó¿ inne standardy wynikaj¹ z pol-
skiej tradycji, polskiej koncepcji rodziny, a inne
s¹ w Niemczech. To znaczy, pewne sytuacje dla
nas s¹ takie, ¿e absolutnie nie wolno odbieraæ
dziecka – pamiêtamy przecie¿ oburzenie spo³ecz-
ne dotycz¹ce przypadku odebrania ma³ej Ró¿y –
podczas gdy w niemieckim prawie i praktyce s¹
traktowane jako tak ryzykowne, ¿e w pe³ni uzasa-
dniaj¹… Tak wiêc bardzo czêsto nasza ocena pra-
wna zderza siê z niemieck¹. Chocia¿ nie jest z tym
jeszcze tak Ÿle, jak jest w przypadku Szwecji, któ-
ra ma kompletnie ró¿ne od naszego podejœcie do
tych spraw, a wiêc najpowa¿niejsze konflikty ma-
my ze Szwecj¹. Pañstwo szwedzkie ma poczucie,
¿e jest adwokatem dziecka, a wiêc interes rodzi-
ców absolutnie musi w sytuacji konfliktu ust¹piæ.
By³a te¿ jednak s³ynna sprawa polsko-niemiec-
kiego konfliktu dotycz¹cego chorego dziecka – nie
bêdê jednak wymienia³a choroby, bo sprawa by³a
znana, powiem tylko, ¿e dziecko by³o chore na
bardzo ciê¿k¹ chorobê, która bez specjalistycznej
terapii i szczególnej pielêgnacji zawsze koñczy siê
œmierci¹. Sprawa wygl¹da³a tak: u dzieci dwojga
polskich obywateli mieszkaj¹cych w Niemczech
zdiagnozowano chorobê, w³aœciwe urzêdy, to zna-
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czy Jugendamty, zainteresowa³y siê tym, rodzice
jednak uciekli do Polski i nie kontynuowali terapii
dzieci, jedno dziecko zmar³o, a kiedy rodzina wró-
ci³a do Niemiec, to oczywiœcie urz¹d odebra³ im
drugie dziecko. By³ problem kontaktów z tym
dzieckiem, ale by³ te¿ ogromny ¿al rodziców, któ-
rzy uwa¿ali, ¿e dziecko ma prawo umrzeæ spokoj-
nie w rodzinie, a to, co siê dzieje, jest tylko mêcze-
niem dziecka. Urz¹d niemiecki odpowiada³ je-
dnak: wed³ug naszych standardów i znajomoœci
sprawy dziecko ma szansê prze¿yæ, ale musi byæ
przy nim ktoœ, kto siê absolutnie poœwiêci opiece
nad nim, a rodzice nie daj¹ gwarancji tego… Zre-
szt¹ jest ju¿ dowód na to, bo drugie dziecko zmar-
³o. W ka¿dym razie tego dotyczy³ jeden z najwiêk-
szych konfliktów ostatnich lat.

A wiêc to s¹ sprawy dla rzecznika. Je¿eli pañ-
stwo w swojej praktyce z takimi sprawami siê
spotkacie, to bardzo proszê…

Je¿eli chodzi o priorytety, to chcê powiedzieæ,
¿e zamierzam zorganizowaæ w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich warsztaty dla asystentów
poselskich, dla pracowników takich biur. Mówi-
³am o tym jeszcze przed ostatnimi tragicznymi wy-
darzeniami, gdy wystêpowa³am w Sejmie. Chcê
te¿ powiedzieæ, ¿e wed³ug mnie te biura to naj-
szersza sieæ bezp³atnych porad prawnych w Pol-
sce, sprawa kompletnie niedoceniana, niemal
niewidzialna. Wysi³ek tych ludzi kierowanych
przez pañstwa jest czêsto zupe³nie niedostrzega-
ny. Dopiero teraz, z racji ostatniej tragedii, zwró-
cono nagle uwagê na to, co w³aœciwie robi asy-
stent pos³a i jak istotna mo¿e byæ to praca. Tym-
czasem ci ludzie s¹ pozostawieni sobie samym.
Oczywiœcie s¹ szkolenia w Sejmie, ale… Mo¿e
wiêc pan marsza³ek równie¿ móg³by przyczyniæ
siê do tego, by by³y to szkolenia dotycz¹ce tak¿e
pomocy prawnej. Ja chêtnie takie warsztaty u sie-
bie zorganizujê, ale tak naprawdê to pañstwo
o tym decydujecie, bo chodzi o waszych asysten-
tów. Jeœli mo¿na bêdzie dostaæ od komisji zg³osze-
nia osób, które pañstwo byœcie kierowali na takie
warsztaty, to ja je w ci¹gu najbli¿szych kilku mie-
siêcy zorganizujê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przyjmujê
propozycjê.)

Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
Myœlê, ¿e gdybyœmy mogli w jakiœ sposób wyra-

ziæ nasze uznanie dla tych osób, które przez lata
cierpliwie udzielaj¹ porad prawnych i tak w³aœci-
wie s¹ moimi pomocnikami w terenie, to by³oby
to… W³aœciwie nie mamy dla nich ¿adnej formy
wyró¿nienia za ich cich¹ pracê. Ja chcia³abym
z tego miejsca uroczyœcie im podziêkowaæ. Chcê
te¿ powiedzieæ, ¿e wiele spraw przekazuj¹ nam,
w ramach konsultacji telefonicznych, w³aœnie
pracownicy biur, którzy dzwoni¹ i mówi¹: mam tu
pewnego interesanta, nie mogê sobie z jego spra-

w¹ poradziæ, weŸcie to pañstwo od nas. Tak wiêc
w czasie tych proponowanych warsztatów po-
szczególne zespo³y opracowywa³yby z asystenta-
mi pewne kwestie karne, cywilne, administracyj-
ne, to, jak to wszystko wygl¹da…

Sprawa rady stanu. Dziêkujê panu senatorowi
Ryszce za to pytanie. Muszê powiedzieæ, ¿e by³am
cz³onkiem Komisji Konstytucyjnej, wiêc moja
wizja konstytucji i ustroju pañstwa w pewien spo-
sób w du¿ej mierze zosta³a zrealizowana – chocia¿
nie wszystko zdo³a³am wywalczyæ, bo oczywiœcie
byliœmy wtedy w mniejszoœci – w obecnym ustroju
konstytucyjnym. Przedstawi³am równie¿, jeszcze
jako cz³onek, propozycjê zmian… Nie by³o wtedy
mowy o radzie stanu, chocia¿ pad³o wiele myœli,
które siê z takim pomys³em wi¹¿¹. Chcê powie-
dzieæ, ¿e s¹ argumenty za i przeciw. Ja mo¿e tu
wyka¿ê, ¿e jestem sceptycznym prawnikiem, ale
po prostu uwa¿am, ¿e wobec obecnego stanu de-
bat politycznych, ¿e tak ³agodnie to okreœlê, trud-
no mi sobie wyobraziæ konsensus w parlamencie
co do przeprowadzenia tej idei. Ale idee maj¹ cza-
sem d³ugie ¿ycie. W ka¿dym razie na pewno trzeba
wzmocniæ Biuro Legislacyjne. Jest w tym te¿ taka
bardzo m¹dra myœl, ¿e stan prawa… Zreszt¹ roz-
mawia³am ju¿ te¿ z marsza³kiem Sejmu o tym, ¿e
trzeba by³oby zorganizowaæ kiedyœ… mo¿e nie
konferencjê, ale warsztaty, podczas których byœ-
my zastanowili siê, gdzie powinna stan¹æ taka
jakby niszczarka aktów prawnych, gdzie w Sejmie
i w Senacie usytuowalibyœmy pewnego rodzaju
niszczarkê zbêdnych aktów prawnych. Bo jest
mnóstwo osób, które zajmuj¹ siê stanowieniem
nowego prawa, ale nie wiadomo, kto zajmuje siê
uchylaniem zbêdnego prawa. Dlatego mnie, po
oœmiu latach spêdzonych w tych murach, marzy
siê ktoœ, kto przygl¹da³by siê obowi¹zuj¹cemu
prawu i eliminowa³by zbêdne akty. To by³aby te¿
realizacja myœli pana rzecznika Kochanowskiego,
która by³a zawarta w pomyœle rady stanu. Zreszt¹
to nie wymaga³oby gwa³townych zmian praw-
nych. Ale z tego, co s³yszê, powstaje Komisja Kon-
stytucyjna i myœlê, ¿e w³aœnie w Komisji Konsty-
tucyjnej jest miejsce na… To jest skoñczony pro-
jekt, ja tu ju¿ nie mam nic do roboty.

Inny projekt pana rzecznika, o którym nie mó-
wi³am z braku czasu, to przepisy ogólne prawa
administracyjnego. Zosta³ on przekazany do ko-
misji i to jest rzecz Sejmu i Senatu, czy zostanie on
zaaprobowany. Mam pewne uwagi krytyczne
w odniesieniu do umowy administracyjnej, mo¿e
przez zajmowanie siê przez d³ugi czas sprawami
polsko-niemieckimi, gdy¿ w tych przepisach ogól-
nych prawie w 100% przejêto konstrukcjê nie-
mieck¹, a my mamy inn¹ sytuacjê. Tak ¿e je¿eli
chodzi o przepisy ogólne, to prosi³abym Senat, ¿e-
by zwróci³ uwagê na to, ¿e fragment dotycz¹cy
umowy administracyjnej jest idealistyczny, ale
u nas to nie zadzia³a. Umowa administracyjna
jest nam potrzebna, ale z pewnymi modyfikacja-
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mi, my nie mo¿emy przej¹æ w ca³oœci konstrukcji
niemieckiej.

Je¿eli chodzi o przewlek³oœæ postêpowania, to
chcia³abym powiedzieæ, ¿e by³ powo³any przez
mojego poprzednika zespó³ ekspertów, komisja,
ale ja nie otrzyma³am ¿adnych wyników tych
prac. Próbowa³am je odnaleŸæ. Zwróci³am siê do
pana Dybowskiego, który by³ sekretarzem tej ko-
misji, i on mia³ do koñca wrzeœnia sporz¹dziæ
z tych wszystkich notatek porz¹dne sprawozda-
nie, ¿ebym wiedzia³a, na czym mój poprzednik
skoñczy³, bo nie ma sensu powtarzaæ prac czy za-
czynaæ wszystkiego od pocz¹tku. Pan doktor Dy-
bowski poprosi³ o to, ¿eby przesun¹æ ten termin
o miesi¹c. Pod koniec paŸdziernika bardzo chêt-
nie zapoznam pana senatora z tymi materia³ami,
a dopiero z tego, pewnie z pomoc¹ pana Trociuka,
który ma d³ugoletnie doœwiadczenie w pracy
w tym biurze, wyci¹gniemy materia³y do wy-
st¹pienia generalnego. To tyle, jeœli chodzi o pier-
wsz¹ turê pytañ, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, potem panowie senatoro-

wie Cichoñ i Zientarski.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym pozostaæ przez chwilê przy tematy-

ce niemieckiej. Pani rzecznik w jakimœ wywiadzie
powiedzia³a, ¿e zajmie siê spraw¹ Polek pracu-
j¹cych nielegalnie w Niemczech. Myœlê, ¿e zajêcie
siê tak¹ spraw¹ oznacza ujawnienie i w zasadzie
spowodowanie ich wydalenia. Mam pytanie, na
czym mia³aby polegaæ ta pomoc.

I druga sprawa, która siê z tym ³¹czy. Wiem, ¿e
pani minister jest zaanga¿owana w sprawy tak
zwanej mniejszoœci Polaków w Niemczech, bo tam
mniejszoœæ nie istnieje. Co mo¿na zrobiæ, ¿eby ist-
nia³a pewna symetria finansowa, jeœli chodzi
o nak³ady na Niemców w Polsce i na Polaków
w Niemczech? Mam na myœli organizacje, stowa-
rzyszenia, szkolnictwo itd. Co jeszcze powinniœ-
my w Polsce zrobiæ, ¿eby to jakoœ wspó³gra³o,
przynajmniej w przypadku œrodków finanso-
wych, które my dajemy, a których Niemcy nie da-
j¹? Dziêkujê.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Bardzo dziêkujê. A, przepraszam.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Rzecznik, ja mam pytanie zwi¹zane z prze-
w lek ³oœc i¹ pos têpowañ. Pan i Pro fesor ,
chcia³bym, aby pani jako wybitny przedstawiciel
prawa administracyjnego ewentualnie wypowie-
dzia³a siê w takiej sprawie. Czy nie uwa¿a pani, ¿e
w odniesieniu do spraw administracyjnych nale-
¿a³oby rozszerzyæ instytucjê skargi na przewlek³e
postêpowania?

Wiadomo, ¿e zosta³a ona wprowadzona w sto-
sunku do postêpowañ s¹dowych, nastêpnie objêto
ni¹ postêpowanie przygotowawcze, a tak¿e postê-
powanie karne s¹dowe, i zosta³a sfera nieuregulo-
wana, mam na myœli skargi na przewlek³oœæ postê-
powañ administracyjnych, w tym zw³aszcza postê-
powañ przed s¹dami administracyjnymi, bo wia-
domo, ¿e na przewlek³oœæ postêpowania admini-
stracyjnego przys³uguje najpierw za¿alenie do wy-
¿szej instancji, a potem skarga do s¹du admini-
stracyjnego. A co siê dzieje w przypadku przewlek-
³oœci postêpowania przed s¹dem administracyj-
nym? Jak na razie, nie ma tu ¿adnej instytucji po-
dobnej do skargi w sprawach cywilnych i karnych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Rzecznik! Pani Profesor!
W momencie gdy obejmowa³a pani ten za-

szczytny i bardzo istotny urz¹d, w „Gazecie Praw-
nej” ukaza³ siê artyku³…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo.
…zatytu³owany „Marz¹ mi siê powszechne

ubezpieczenia prawnicze”. Ja wyci¹³em ten arty-
ku³ i go sobie schowa³em, poniewa¿ ta kwestia
bardzo mnie interesuje, w kontekœcie zreszt¹ py-
tania, które zosta³o tam postawione, odnoœnie do
wymiaru sprawiedliwoœci i reform z tym zwi¹za-
nych. Moje pytanie brzmi: jak chcia³aby pani te
marzenia zrealizowaæ? W moim przekonaniu jest
to olbrzymie pole do zagospodarowania przez pra-
wników, oczywiœcie tak¿e mo¿liwoœæ otwarcia czy
zapewnienia obywatelom powszechnoœci dostêpu
do us³ug prawniczych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Rzecznik.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Ju¿ mogê?)
Tak, tak, proszê bardzo.
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Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:

Dziêkujê.
Chcia³abym zacz¹æ od pytania pana senatora

Ryszki dotycz¹cego pomocy dla kobiet. Uwa¿am,
¿e je¿eli chodzi o ³amanie praw kobiet, to najbar-
dziej jaskrawym przyk³adem, przyk³adem stra-
sznego ³amania praw polskich kobiet jest w tej
chwili ich nielegalna praca za granic¹. Sto piêæ-
dziesi¹t tysiêcy polskich kobiet pracuje w Niem-
czech, prawdopodobnie trzydzieœci tysiêcy w Au-
strii i we W³oszech. One s¹ pozbawione praw, po-
niewa¿ pracuj¹ na czarno, nie maj¹ prawa do
ubezpieczenia, do emerytury, do zaopatrzenia
spo³ecznego. ¯yj¹ w strachu przed wydaleniem,
w ci¹g³ym strachu przed odkryciem, co powoduje
– i to wiem z praktyki ambasadora – choroby psy-
chiczne i depresje. Nie jest respektowane ich pra-
wo do czasu wolnego, nie jest respektowane ich
prawo do wypoczynku. Ja wielokrotnie podczas
pe³nienia poprzedniej funkcji zabiega³am o to,
wystêpowa³am nawet przed Bundestagiem, przed
komisj¹ Bundestagu w tej sprawie. OdpowiedŸ
zawsze by³a taka: ale jak to uchwyciæ, gdy je wy-
dalimy, to zrobimy im jeszcze wiêksz¹ krzywdê,
ludzie chc¹ je zatrudniaæ, przecie¿ dla tych kobiet
jest to czêsto jedyny sposób utrzymania rodziny.

Wtedy powiedzia³am: trzeba dzia³aæ poprzez
pozytywn¹ praktykê. I tak¹ pozytywn¹ praktykê
znalaz³am. St¹d przyznana Caritas nagroda, bê-
dzie jeszcze Odznaka za Zas³ugi dla Ochrony
Praw Cz³owieka, bêdê siê te¿ zwraca³a do organów
pañstwa o przyznanie tym ludziom odznaczeñ
pañstwowych. Caritas pomorski i Caritas Diecezji
Paderborn wymyœli³y rozwi¹zanie. Jest miêdzy ni-
mi porozumienie, które mówi tak: polski Caritas
za³atwia szkolenia z urzêdów pracy dotycz¹ce pie-
lêgnacji i podstaw jêzyka, a tak¿e czuwa nad pozo-
stawionymi rodzinami, ¿eby zapobiec eurosiero-
ctwu, niemiecki Caritas gwarantuje, ¿e rodziny,
u których Polki zostan¹ umieszczone, s¹ spraw-
dzone i nie bêd¹ tam one w ¿aden sposób przeœla-
dowane. Jest legalna praca za 1 tysi¹c 300 euro ze
sk³adk¹ ubezpieczeniow¹ i emerytaln¹. Jest ko-
ordynator. Caritas Diecezji Paderborn zapewnia
koordynatora ze znajomoœci¹ jêzyka polskiego,
swojego rodzaju gor¹c¹ liniê, na któr¹ te kobiety,
gdyby by³y Ÿle traktowane, zawsze mog¹ zadzwo-
niæ. Przedstawiciele Caritas w Paderborn regular-
nie wizytuj¹ podopiecznych i sprawdzaj¹, czy
przestrzegane s¹ prawa kobiet do czasu wolnego.
Polski Caritas z kolei zadba³ o to, ¿e w jedno miej-
sce delegowane s¹ kobiety z jednej miejscowoœci.
Czemu to s³u¿y? Proszê pañstwa, opieka przez
dwadzieœcia godzin dziennie nad chorym na Al-
zheimera po paru latach praktycznie gwarantuje
depresjê. A tutaj jest tak, ¿e ta kobieta ma s¹siad-
kê, która przyjecha³a z tej samej gminy, i ta
s¹siadka jest pod telefonem dwie ulice dalej. Wy-

starczy, ¿e one czasem wypij¹ ze sob¹ herbatê i to
ju¿ dzia³a przeciw poczuciu osamotnienia. Cari-
tas niemiecki zaczyna dbaæ o to, ¿eby te kobiety
raz w miesi¹cu spotyka³y siê ze spo³ecznoœci¹ nie-
mieckiej gminy, parafii, ¿eby by³y w³¹czane w tê
spo³ecznoœæ i nie czu³y siê osamotnione. Niemiec-
ka strona zaczyna wyci¹gaæ te kobiety z pracy na
czarno, bo mówi tak: to kosztuje dro¿ej, ale po
pierwsze, wiem, kto przyjecha³, po drugie, ca³y
czas zapewniona jest opieka, nawet gdyby opie-
kunka zachorowa³a albo coœ siê dzia³o. Polski Ca-
ritas nie godzi siê na to, aby jeŸdzi³y one same, za-
wsze musi byæ zmienniczka, tak by kobieta mog³a
wróciæ do swojej rodziny i nie traci³a z ni¹ kontak-
tu, by ma³¿eñstwa i rodziny siê nie rozpada³y.

Mimo nawa³u obowi¹zków w pierwszym okre-
sie pe³nienia funkcji odby³am podró¿ do Pader-
born, ¿eby zobaczyæ na miejscu, czy to nie jest tyl-
ko jakaœ piêkna bajka. Spêdzi³am w Paderborn
dwa dni, ¿eby zobaczyæ, jak to dzia³a. Przy okazji
powiem, ¿e oni mnie prosili, abyœmy nie próbowa-
li od razu robiæ z tego wielkiego systemu, bo im za-
mordujemy inicjatywê, to musi rosn¹æ samo, nie-
jako organicznie. Oczywiœcie w³¹cza siê w to rów-
nie¿ Koœció³ ewangelicki.

Ja mam egzemplarz tego porozumienia i nie ma
¿adnej przeszkody – cieszê, ¿e pan senator o to py-
ta, bo wczoraj rozmawia³am o tym z nowym sze-
fem Fundacji imienia Heinricha Bölla – proszê
bardzo, ja mam tu wzór i nie ma ¿adnej przeszko-
dy, ¿eby zorganizowa³y coœ takiego dwie lewicowe
gminy, to nie jest zawarowane tylko dla Koœcio³a.
Zosta³ wypracowany pewien model, oni to wy-
pracowywali przez dziesiêæ lat, wiêc ju¿ maj¹ do-
œwiadczenie, wiedz¹, gdzie… Oczywiœcie w przy-
padku organizacji œwieckich czy gmin bêdzie to
wygl¹da³o troszkê inaczej. W ka¿dym razie to jest
to, czego przez lata szukaliœmy. Je¿eli pan sena-
tor zechcia³by siê w³¹czyæ w propagowanie tej
idei, zechcia³by z³o¿yæ wizytê w Paderborn, kiedy
bêdê odznacza³a pana dyrektora Lüttiga, który to
fantastycznie zorganizowa³, to bardzo proszê. Ja
potrzebujê wspó³pracowników w Polsce, bo nie
jesteœmy w stanie przy tych szeœædziesiêciu piê-
ciu tysi¹cach skarg wszystkiego zrobiæ. Ja mogê
tylko odznaczyæ, podziêkowaæ, zaprosiæ do
wspó³pracy.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Cicho-
nia, to powiem, ¿e jest to coraz wiêkszy problem.
To, co ja w tej chwili mogê robiæ… Bo nie mogê de-
klarowaæ, ¿e natychmiast bêdê wystêpowa³a
o konkretne zmiany prawne, gdy¿ to wymaga ana-
lizy. To, co bym chcia³a robiæ, to jest… Przede
wszystkim zupe³nie nieznana jest skarga na bez-
czynnoœæ w³adzy. Polacy skar¿¹ siê, jak im siê zro-
bi krzywdê, natomiast na brak odpowiedzi, na
bezczynnoœæ, i to mówiê jako administratywi-
stka… Praktycznie oni w ogóle nie wiedz¹, ¿e mo-
g¹ siê poskar¿yæ na to, ¿e w³adza nic nie robi w ich
sprawie. Zwykle siê ockn¹ po roku czy po dwóch
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latach. A wiêc wiedzê w tym zakresie trzeba upo-
wszechniaæ.

Je¿eli chodzi o przewlek³oœæ w NSA, to nie damy
rady rozwi¹zaæ tego problemu, je¿eli nie wprowa-
dzimy dwóch rzeczy: mediacji powszechnej i me-
diacji w administracji, której w ogóle nie ma. Pro-
szê pañstwa, jesteœmy dziwol¹giem na skalê eu-
ropejsk¹, bo mediacja jako alternatywna metoda
za³atwiania sporów rozpowszechnia siê w ca³ej
Europie, ale wszêdzie siê zaczyna od administra-
cji, a potem dopiero jest wielki… S¹ kraje, które
z wielkim trudem to wprowadzaj¹ w postêpowa-
niach karnym i cywilnym, a u nas jest odwrotnie:
w postêpowaniach karnym i cywilnym – proszê
bardzo, a w administracji tego nie ma. Je¿eli w ja-
kimœ urzêdzie centralnym jest konflikt i to siê
koñczy procesami i odszkodowaniami, to proszê
pañstwa, trzeba powiedzieæ, ¿e za u³amek tych
kosztów w ramach mediacji mo¿na tam zrobiæ po-
rz¹dek i zaoszczêdziæ du¿o pieniêdzy. Gdyby pañ-
stwo senatorowie zechcieli siê z tym zapoznaæ, to
jest rada do spraw mediacji przy ministrze spra-
wiedliwoœci – ja ju¿ nie bêdê tworzyæ drugiej, bo
nie ma co mno¿yæ rad bez potrzeby – wiêc zapra-
szam, w najbli¿szym czasie bêdzie miêdzynarodo-
wy dzieñ mediacji. Ale bardzo proszê o w³¹czenie
siê w te sprawy, bo ja w tym widzê – jak równie¿
w skargach zbiorowych – lekarstwo na przewlek-
³oœæ. I jak ju¿ bêdê mia³a ten raport mojego po-
przednika, to przeœlê go do Senatu. Bardzo proszê
o dopilnowanie mnie, ¿ebym przes³a³a do Senatu
raport mojego poprzednika o przewlek³oœci.

I wreszcie pytanie pana senatora Zientarskie-
go. Jestem wzruszona, ¿e ten wywiad zosta³ za-
chowany. Jestem bardzo wdziêczna, ¿e przy tej
okazji mogê o tym marzeniu powiedzieæ Senatowi
i panu marsza³kowi oraz Prezydium Senatu. Pro-
szê pañstwa, ma³y przedsiêbiorca, który ma skle-
pik warzywny, je¿eli siê wda w spór z wielkim su-
permarketem albo z jakimœ ogromnym producen-
tem, to jakie ma szanse prawne? Jakiego adwoka-
ta on mo¿e op³aciæ, a jakiego adwokata mo¿e op³a-
ciæ ten potê¿ny podmiot gospodarczy? W innych
krajach mo¿na wykupiæ… Wiemy, ¿e istniej¹
ubezpieczenia OC, AC i wszyscy je traktuj¹ jako
rzecz normaln¹, mo¿e byæ pakiet zwyk³y, mo¿e
byæ pakiet luksusowy. Ale ja w¹tpiê, ¿eby w Polsce
osoby fizyczne, mo¿e oprócz lekarzy i prawników,
wykupywa³y takie pakiety na ochronê prawn¹.
A na pewno powinni to robiæ przedsiêbiorcy, bo
oni s¹ najbardziej zagro¿eni. I to by nam pozwoli-
³o… Ja analizowa³am, czemu ci¹gle nie ma usta-
wy o bezp³atnej pomocy prawnej. OdpowiedŸ jest
jedna: fala, która wtedy wp³ynie… No, to pañstwo
bêdziecie ten bud¿et uchwalaæ, nie ja. Ale gdybyœ-
my rozdzielili te sprawy i powiedzieli, ¿e tym bêd¹
objêci ci, którzy s¹ niezamo¿ni, ale nie s¹ ubodzy,
i którzy po prostu nie daj¹ rady z pomoc¹ prawn¹,

ale to nie jest tak, ¿e oni ¿yj¹ z zasi³ku i trzeba im
udzieliæ pomocy w klinikach prawa, które bêdzie-
my rozwijaæ i które chcê rozszerzyæ o poradnictwo
dla osób, które wpad³y w pu³apkê zad³u¿enia… To
bêd¹ przede wszystkim tacy zwykli ludzie, którzy
nie mog¹ zap³aciæ od razu 6 tysiêcy z³ prawnikowi.

Ta inicjatywa wywo³a³a echo, mam pierwsze
zg³oszenia. No i tu znowu tak patrzê… Skoro ktoœ
znalaz³ taki artyku³, Panie Senatorze, to zapraszam
doBiuraRPO ibardzo zapraszamdopracy. Jakie tu
jest niebezpieczeñstwo? Takie, ¿eby jak to czasem
niektórzy mówi¹, korporacje prawnicze nie wyczu³y
tu zbyt du¿ego interesu. Dlatego trzeba siê dobrze
zastanowiæ… Chocia¿ za tym raczej s¹ mniejsze
kancelarie, które by interesowa³o to, ¿eby by³y ja-
kieœ tam pakiety br¹zowy, srebrny i z³oty czy inne.
Ale bardzo by³abym wdziêczna za wspó³pracê Sena-
tu, zw³aszcza prawników zasiadaj¹cych w Senacie,
bo jasiê troszkêbojê, ¿eby tonieby³a jakaœ furtka.

Jak pañstwo wiecie z mojego ograniczonego
wniosku w sprawie samorz¹du adwokackiego, ja
jestem za samorz¹dem zawodowym, ale istot¹ sa-
morz¹du jest jego przymusowoœæ, bo jak nie ma
ca³oœciowej reprezentacji, to siê robi konkurencja
stowarzyszeñ. Ale pozwolê sobie na koniec, Panie
Marsza³ku, stwierdziæ, ¿e uwa¿am – i to jest prze-
konanie, któremu da³am wyraz na piœmie i w wy-
st¹pieniach naukowych – ¿e nadzór naszego pañ-
stwa nad samorz¹dami zawodowymi powinien
byæ zdecydowanie silniejszy. I pozwolê sobie opra-
cowaæ wyst¹pienia równie¿ w tym zakresie. Bo,
proszê pañstwa, tam, gdzie na przyk³ad sankcja
dyscyplinarna, gdzie samorz¹d adwokacki… Do-
piero wczoraj Trybuna³ Konstytucyjny – bo wy-
graliœmy – to usun¹³. Adwokat wyjecha³ pracowaæ
do Wielkiej Brytanii, ¿eby zarobiæ na swoj¹ kance-
lariê, przez kilka lat nie p³aci³ sk³adek i samorz¹d
adwokacki do¿ywotnio skreœli³ go z listy adwoka-
tów, wiêc jak wróci³ do Polski, to okaza³o siê, ¿e
do¿ywotnio nie ma prawa wykonywania zawodu.
To jest przyk³ad, ¿e takiego samorz¹du nie mo¿na
tolerowaæ. Wobec tego trybuna³ uchwali³ wczoraj,
¿e ta sankcja dyscyplinarna nie mo¿e byæ do¿y-
wotnia. Bo s¹d pozbawia prawa wykonywania za-
wodu na dziesiêæ lat, a tutaj tego cz³owieka… On
pojecha³ tam, ¿eby w³aœnie zapracowaæ na kance-
lariê, a jak wróci³, to okaza³o siê, ¿e ju¿ nie ma na
co pracowaæ, bo do¿ywotnio jest pozbawiony pra-
wa wykonywania zawodu i nie ma ¿adnego odwo-
³ania, ¿adnej drogi prawnej, jest to pu³apka bez
wyjœcia. Jestem wdziêczna Trybuna³owi Konsty-
tucyjnemu, ¿e to uchyli³, ale to wskazuje, ¿e przez
lata… Przecie¿ to by³ jasny przyk³ad na to, ¿e po-
winien byæ nadzór pañstwa. Bo ¿eby takie rzeczy
by³y mo¿liwe? Tak ¿e samorz¹d zawodowy – tak,
jak najbardziej. Ale równie¿ silny i zdecydowany
nadzór pañstwa. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze by³o moje

pytanie…)

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2009

oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela 93

(rzecznik I. Lipowicz)



Przepraszam, ale jakie pytanie?
(Senator Czes³aw Ryszka: Mniejszoœæ polska,

mniejszoœæ niemiecka.)
A, przepraszam bardzo, mam je tutaj…
Je¿eli chodzi o mniejszoœæ, to ja uwa¿am, Panie

Senatorze… Oceniam, ¿e na status mniejszoœci,
na nazwê „mniejszoœæ” nie mamy w tej chwili
szans, po prostu dlatego ¿e jest tu kwestia kon-
stytucji, ale równie¿ pewnego lêku przed bardzo
ekspansywnymi mniejszoœciami w establishmen-
cie politycznym, na przyk³ad przed mniejszoœci¹
tureck¹. Powinniœmy jednak mieæ dok³adnie tê
sam¹ wi¹zkê praw i obowi¹zków, któr¹ ma mniej-
szoœci niemiecka w Polsce. Ja siê temu przygl¹da-
³am. Je¿eli pañstwo w Komisji Spraw Zagranicz-
nych moglibyœcie zdefiniowaæ we wspó³pracy
z Poloni¹ w Niemczech, z naszymi placówkami
tam siê znajduj¹cymi, ze znakomitym ambasado-
rem i konsulami, którzy tam s¹ i z którymi utrzy-
mujê kontakt, gdzie s¹ te luki… Ja uwa¿am, ¿e
trzeba przez Bundestag i Bundesrat naciskaæ, ¿e-
by tam, gdzie mniejszoœæ niemiecka ma lepszy
status… No, nie k³óæmy siê, trudno, nie mo¿ecie
ze wzglêdów konstytucyjnych… Ale to zwykle by³
koniec dyskusji. A tymczasem mo¿na to te¿ zreali-
zowaæ w ramach zwyk³ego ustawodawstwa.

Je¿eli mogê, to powiem, ¿e by³oby te¿… Z moich
kontaktów na Œl¹sku wynika, ¿e jest tam para-
doksalna sytuacja. Jest poczucie, o którym chcia-
³abym panu marsza³kowi i Senatowi powiedzieæ –
to wynika z moich kontaktów, które mam ju¿ jako
rzecznik – krzywdy wœród Œl¹zaków, którzy siê
czuj¹ Polakami. Bo oni uwa¿aj¹, ¿e mniejszoœæ
niemiecka na Œl¹sku ma pomoc ze Ÿróde³ prze-
znaczonych na mniejszoœci, ze Ÿróde³ w swoim
kraju pochodzenia, jakby tym macierzystym, czy-
li Niemczech, a polscy Œl¹zacy s¹ troszkê przez
pañstwo polskie w swojej dzia³alnoœci niewspie-
rani i zapominani.

(Senator Czes³aw Ryszka: Chodzi o Œl¹zaków
w Polsce?)

(Senator Piotr Zientarski: Bo s¹ Polakami.)
Tak, s¹ Polakami. Ale organizacje regionalne,

no subiektywnie… Pan senator pyta, to ja mówiê,
jak jest, a subiektywny ogl¹d jest taki, ¿e ta lu-
dnoœæ œl¹ska, kaszubska czy inna, która ma bar-
dzo siln¹ opcjê polsk¹, mówi: no dobrze, ale mate-
rialnie mamy gorzej, mamy gorzej ni¿ ludnoœæ au-
tonomiczna na Œl¹sku, tak zwani nowi autonomi-
œci, bo ona otrzymuje wsparcie ze strony Rady
Europy i nowych ruchów autonomicznych w Eu-
ropie. W zwi¹zku z tym stare organizacje œl¹skie
o bardzo silnej afiliacji, przekonaniu, Œl¹zacy, Po-
lacy trac¹ powoli m³odzie¿, bo nie mog¹ byæ dla
niej równie atrakcyjne. Je¿eli Senat chce coœ w tej
sprawie zrobiæ… Ja o tym mówiê jako o obserwa-
cji i jako osoba, która pochodzi z tego regionu.
W taki paradoks weszliœmy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie ma narodowoœci
œl¹skiej.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Ja nie mówiê o narodowoœci. Dziêkujê.)
Pan senator WoŸniak…
Pani Rzecznik, ale to jeszcze nie koniec pytañ.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

A ja myœla³am, ¿e ju¿ tak.)
Pan senator WoŸniak, a potem pan senator

Szewiñski.

Senator Henryk WoŸniak:
Na pocz¹tek dygresja w zwi¹zku z tym, co pani

profesor mówi³a. Problem szkolnictwa Polaków
w Niemczech polega na tym, ¿e to szkolnictwo jest
w kompetencji landów.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Landów.)

Dopóki Polacy nie zostan¹ uznani za mniej-
szoœæ, nie bêdzie to zadanie – przynajmniej takie
jest oficjalne stanowisko – dla Bundestagu. Zmia-
na tej sytuacji to jest d³ugi proces. Ale to tak na
marginesie.

Chcia³bym nawi¹zaæ do problemu Jugendam-
tów. Pani rzecznik powiedzia³a, ¿e poszukuje par-
tnera. Mnie siê wydaje, ¿e naturalnym partnerem
po stronie polskiej jest rzecznik praw dziecka. To
jest przecie¿ urz¹d pañstwowy, obecnie pewnie
ju¿ dobrze zorganizowany i wyposa¿ony we wszel-
kie narzêdzia potrzebne do tego, aby byæ partne-
rem dla Jugendamtów. Tak¹ propozycj¹
chcia³bym siê podzieliæ z pani¹ rzecznik. Nie ma
potrzeby szukaæ organizacji spo³ecznych, skoro
jest urz¹d pañstwowy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym zadaæ takie pytanie: jak pani

rzecznik ocenia przestrzeganie w Polsce miêdzy-
narodowych standardów zwi¹zanych z prawami
cz³owieka w kontekœcie orzecznictwa Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka? Czy coœ siê
zmieni³o in plus przez ostatnie, powiedzmy, kilka
lat?

Kolejne pytanie. Do mojego biura senatorskie-
go przychodz¹ interesanci i mówi¹, ¿e jest du¿o
problemów zwi¹zanych z przewlek³oœci¹ proce-
dur dotycz¹cych wydawania przez ZUS decyzji
w sprawie rent. Czy pani rzecznik podjê³a jakieœ
interwencje w tym zakresie? Dziêkujê serdecznie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Piechniczek, a potem pani

rzecznik.

Senator Antoni Piechniczek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Rzecznik!
Ja mam takie pytanie. Gdy rozpoczyna³em pra-

cê w Senacie, chcia³em przeforsowaæ coœ takie-
go jak karta praw trenera, czyli inaczej Karta
Trenera, analogiczna do Karty Nauczyciela. Po-
wiedziano mi wtedy, ¿e niestety nie staæ nas na
tego rodzaju przywileje i ¿e raczej z tak¹ inicjaty-
w¹ powinien wyst¹piæ minister sportu. Oczywi-
œcie trzy lata minê³y b³yskawicznie i nic w tym
kierunku nie zrobiono. Ja nie chcia³bym broniæ
trenerów o znanych nazwiskach, którzy prowa-
dz¹ reprezentacjê czy zespó³ z ekstraklasy, ale
powiedzieæ o armii trenerów – jest ich w ca³ej
Polsce miêdzy piêtnaœcie a dwadzieœcia tysiêcy –
zatrudnionych na takiej zasadzie, ¿e jak klub
ma pieni¹dze, to daje, a jak ich nie ma, to nie da-
je. Trenerzy ci maj¹ prawo do wynagrodzenia
oko³o 1 tysi¹c z³ miesiêcznie, czêsto jest to dla
nich dodatkowa praca po pracy w szkole, a do-
staj¹ 200, 250, 300 z³. Proszê mi wierzyæ, ¿e stan
nie tylko polskiej pi³ki, ale i ca³ego polskiego
sportu nigdy siê nie poprawi, jeœli nie rozwi¹¿e-
my problemu dotycz¹cego trenerów – chodzi
o traktowanie ich na równych prawach z innymi
zawodami. Ty pracujesz dodatkowo, czeœæ, ty
siê bujaj. To jest twoja sprawa, chcesz, to pra-
cuj, nie chcesz, nie pracuj, do widzenia. To jest
jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy takiego bardzo deli-
katnego zetkniêcia siê rzecznika praw dziecka
z rzecznikiem praw obywatelskich. Podam przy-
k³ad, który bulwersuje ca³¹ polsk¹ opiniê publi-
czn¹ od paru tygodni. Chodzi o Karinê, dziew-
czynkê, która zniknê³a na tydzieñ z domu, a dzi-
siaj ma odmro¿one stópki. Otó¿ ju¿ pojawiaj¹ siê
g³osy, ¿e to dziecko nale¿y odebraæ rodzinie. Py-
tanie jest nastêpuj¹ce: jeœli ktoœ wychowuje oœ-
mioro dzieci, to odebraæ mu wszystkie czy jedno?
A jeœli jedno, to dlaczego nie siedmioro? Ja
chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e my w parla-
mencie, tu, w tej Izbie, uchwaliliœmy ustawê
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, wtedy
te¿ ludziom za takie dzia³ania odpowiedzialnym
daliœmy rok. Ja podejrzewam, ¿e teraz oni bêd¹
siê starali udowodniæ na wszelkie sposoby, ¿e s¹
potrzebni i ¿e nale¿y odebraæ jak najwiêcej dzie-
ci, bo to wyka¿e, ¿e dobrze wykonuj¹ pracê.
I w tym momencie pojawia siê niesamowicie is-
totne zadanie dla pani: byæ w tej materii bardzo
obiektywnym sêdzi¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo dziêkujê za wszystkie pytania. Je¿eli

chodzi o uwagê pana senatora, to oczywiœcie jest
to kompetencja landów. Jednak podczas moich
rozmów w tym zakresie zawsze podkreœla³am, ¿e
Rzeczpospolita Polska zawiera³a traktat z Repub-
lik¹ Federaln¹ Niemiec i to nie jest nasza sprawa,
kto jest wewnêtrznie, konstytucyjnie odpowie-
dzialny. Odpowiada ca³e pañstwo. Poza tym, po-
niewa¿ jest to kompetencja landów, Bundesrat
powinien zwracaæ uwagê na to, jak to jest realizo-
wane w poszczególnych landach. Je¿eli okazuje
siê, ¿e w jednym landzie mo¿na wspaniale zorga-
nizowaæ nauczanie jêzyka polskiego, a w drugim
nie ma tego w ogóle, oznacza to, ¿e jest to sprawa
polityczna, która wymaga interwencji na wyso-
kim szczeblu, dotycz¹cej tego, co siê dzieje w da-
nym landzie. Traktat – jest dwadzieœcia lat, a wiêc
jest to bardzo dobra okazja… S¹ bardzo pozyty-
wne, œwietne przyk³ady. Gdy pokazujemy te pozy-
tywne przyk³ady w niektórych landach, mo¿emy
te¿ zapytaæ: a co siê dzieje w innych? To tyle.

Kwestia standardów. Musia³abym teraz wyg³o-
siæ, je¿eli pan senator by pozwoli³, pó³toragodzinny
wyk³ad, ale obawiam siê, ¿e znana cierpliwoœæ pana
marsza³ka i znana cierpliwoœæ Senatu zosta³yby tu-
taj nara¿one… Zreszt¹ te sprawy by³y przedstawio-
ne w poprzednim sprawozdaniu. Ja nied³ugo bêdê
sk³ada³a w³asne sprawozdanie, za rok 2010 – cho-
cia¿ w³asne tylko w 1/3 – wiêc ca³oœciow¹ ocenê
problemu, je¿eli pan senator pozwoli, zawrê ju¿
w tym sprawozdaniu. S¹ w ka¿dym razie sprawy
bardzo znane, maj¹ce miejsce w Polsce, które – o ile
dobrze zrozumia³am pytanie – bulwersuj¹ opiniê
miêdzynarodow¹czy te¿przyci¹gaj¹uwagêmiêdzy-
narodow¹. Tak¹ spraw¹ jest na przyk³ad nauczanie
etyki… O 10.00 mamy… A nie, ju¿ nie o 10.00. Nie-
mniej jednak mamy w biurze rzecznika debatê,
z udzia³em zaproszonych goœci, w sprawie etyki, po-
niewa¿ to jest jedna z podstawowych spraw.

Kart¹ praw trenera nie zajmowa³am siê, Panie
Senatorze. Bêdê musia³a zapoznaæ siê z tym, jak
to wygl¹da³o; zapraszam na rozmowê. Po prostu
nie chcê w tej chwili mówiæ o czymœ, na czym siê
nie znam.

Jeœli zaœ chodzi o forum na temat ubóstwa, to
kwestia praw rodzin wielodzietnych, sytuacji ro-
dzin wielodzietnych by³a bardzo mocno naœwiet-
lana. To jest czêsto zwi¹zane z ubóstwem tych ro-
dzin. Moja interwencja… Rozstrzygaæ bêdzie s¹d,
ja oczywiœcie mogê uczestniczyæ, mogê obserwo-
waæ… Problem polega na tym, ¿e jedno dziecko,

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2009

oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela 95



którego sytuacja jest naœwietlona przez media,
znajduje siê jakby pod szczególn¹ ochron¹ opinii
publicznej, ale przecie¿ s¹ tysi¹ce dzieci, które ta-
kiej uwagi mediów nie skupiaj¹. Teraz trzeba zna-
leŸæ równowagê. Du¿o bêdzie zale¿a³o od prakty-
ki, od nadzoru parlamentu nad stosowaniem
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie.
Na tym forum zwracano nam uwagê, ¿e jest na
przyk³ad stowarzyszenie rodzin wielodzietnych,
z którego s¹ wykluczone rodziny niepe³ne. Ozna-
cza to, ¿e stowarzyszenie nie przyjmuje samo-
tnych matek i samotnych ojców, którzy maj¹ du¿o
dzieci. A wiele rodzin wielodzietnych…

(G³os z sali: „Trzy Plus”, tak?)
S³ucham?
(G³os z sali: Stowarzyszenie „Trzy Plus”?)
Jedno z…
Po prostu te stowarzyszenia chrzeœcijañskie

mówi¹, ¿e ich interesuj¹ tylko rodziny pe³ne,
a tymczasem mnóstwo rodzin wielodzietnych to
s¹ rodziny samotnych matek lub samotnych oj-
ców. Stowarzyszenie, do którego nale¿y pe³na ro-
dzina, uczestniczy i naciska… A co maj¹ robiæ po-
zostali? A wiêc strefa ubóstwa to w tej chwili jeden
z najwiêkszych problemów w Polsce, a równo-
czeœnie, ¿e tak powiem, nasz najcenniejszy rezer-
wuar – ludzie w tej strefie maj¹ dzieci, a nasze
wskaŸniki demograficzne s¹ straszne. Na pewno
potrzebna jest opieka w tym zakresie, ale te¿ od-
biurokratyzowanie pomocy spo³ecznej. Zapra-
szam, Panie Senatorze.

Trwa³o to dwanaœcie godzin, by³o mnóstwo ma-
teria³ów i wiele pomys³ów na to, jak mo¿na by
dzia³aæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ. Dziêkujê, Pani Rzecznik…
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.)
…za wyczerpuj¹ce odpowiedzi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów oraz
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Cicho-
nia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo!
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ pani rzecznik

za to wyst¹pienie, zw³aszcza za przywo³anie œwiê-
tej pamiêci rzecznika praw obywatelskich, pana
doktora Janusza Kochanowskiego. Upatrujê
w tym wyst¹pieniu nadziei kontynuacji dotych-

czasowej linii dzia³ania pana rzecznika praw oby-
watelskich, który w sposób szczególny by³ zatros-
kany o to, ¿eby nasze pañstwo realizowa³o zasadê
art. 2 Konstytucji RP, czyli ¿eby by³o rzeczywiœcie
pañstwem prawa.

Przypomnê, ¿e podczas jednego ze swoich wy-
st¹pieñ stwierdzi³ on, ¿e niestety, jesteœmy dopie-
ro na drodze do stworzenia pañstwa prawa i droga
do przebycia jest jeszcze dosyæ d³uga. Wskazywa³
te mankamenty naszego ustawodawstwa i prak-
tyki stosowania prawa, które powoduj¹, ¿e jesteœ-
my jeszcze doœæ daleko od zrealizowania dyspozy-
cji art. 2 konstytucji. Wskazywa³ miêdzy innymi
nieposzanowanie tak elementarnego prawa jak
prawo do wolnoœci cz³owieka, przywo³uj¹c tutaj
orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasburgu, a zw³aszcza przyjêt¹
przez gremium sztrasburskie uchwa³ê o tym, ¿e
wystêpuje u nas systemowa wadliwoœæ rozwi¹zañ
prawnych i praktyki stosowania instytucji pozba-
wienia wolnoœci, prowadz¹ca do bardzo czêstego
naruszania art. 5 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka.

Ponadto przedk³ada³ równie¿ wiele uwag doty-
cz¹cych sytuacji osób wiêzionych. Przypomnê, ¿e
wyst¹pi³ z interwencj¹ w sprawie œmierci w zak³a-
dzie karnym w Krakowie obywatela Rumunii, Ro-
ma. Dopuszczono, ¿eby cz³owiek zszed³ z tego
œwiata na skutek zastosowania g³odówki w prote-
œcie przeciwko bezprawnemu tymczasowemu
aresztowaniu. Oczywiœcie takie wydarzenia
wskazuj¹ na to, ¿e równie¿ warunki odbywania
kary pozbawienia wolnoœci w Polsce nie spe³niaj¹
niestety standardów Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka. Przypomnê chocia¿by dwa ostat-
nio zapad³e orzeczenia, w których trybuna³
stwierdzi³, ¿e niedopuszczalne jest zakazywanie
osobom pozbawionym wolnoœci zawierania
zwi¹zków ma³¿eñskich – dwa takie orzeczenia
niedawno zapad³y. To jest jeden wielki alarm
przeciwko praktyce stosowania prawa przez na-
sze s¹dy, które uzurpuj¹ sobie prawo do ingeren-
cji w tak bardzo intymn¹ sferê ¿ycia cz³owieka jak
zawieranie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Trudno sobie
wyobraziæ, ¿e sêdzia w Polsce w XXI wieku myœli
tymi kategoriami. W³aœciwie jest to smutne, ¿e
europejska instancja s¹dowa musi siê w tej kwe-
stii wypowiadaæ.

Mam nadziejê, ¿e pani rzecznik, jako znana
profesor prawa, o ogromnym dorobku, równie¿
naukowym, bêdzie kontynuowa³a tê liniê, któr¹
do tej pory realizowa³ pan doktor Janusz Kocha-
nowski, a zarazem podejmie jeszcze nowe inicja-
tywy, chocia¿by dlatego ¿e poprzedni rzecznik by³
karnist¹, a pani profesor jest profesorem prawa
administracyjnego. Myœlê, ¿e warto zaj¹æ siê rów-
nie¿ spraw¹, która wi¹¿e siê z prawem admini-
stracyjnym, a która – w moim przekonaniu – jako
senatora i prawnika, jest bardzo niebezpieczna,
mianowicie spraw¹ przenoszenia pewnych regu-
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lacji z prawa karnego do prawa administracyjne-
go. Mam na myœli stosowanie, i to nadmiernie roz-
powszechnione, instytucji kary administracyjnej,
niejednokrotnie bardziej dolegliwej ani¿eli odpo-
wiedzialnoœæ karna, oraz stosowanie ró¿nych od-
stêpstw od regu³ kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego poprzez wprowadzanie rygoru na-
tychmiastowej wykonalnoœci – wbrew dyspozycji
art. 118, który wyraŸnie precyzuje, kiedy taki ry-
gor mo¿e byæ nadany – przez ró¿ne instytucje, któ-
re mog¹ go stosowaæ, mianowicie inspekcjê dro-
gow¹, inspekcjê sanitarn¹, s³owem, ca³¹ masê
ró¿nych instytucji. Zaczyna w Polsce dochodziæ
do tego, ¿e obywatel jest poddany kontroli i bardzo
dolegliwej dzia³alnoœci w³adczej nie tylko tych in-
stytucji, co do których tradycyjnie by³ przyzwy-
czajony, ¿e mog¹ wyrz¹dziæ jak¹œ dolegliwoœæ za
nieprzestrzeganie prawa, czyli Policji, prokuratu-
ry, s¹dów, ale ca³ej masy instytucji, które mno¿¹
siê jak grzyby po deszczu i które s¹ niejednokrot-
nie wyposa¿ane w wiêksze kompetencje ni¿ s¹dy
karne. Uwa¿am, ¿e to jest te¿ kwestia do przemyœ-
lenia i tu wi¹¿ê pewne nadzieje z pani¹ profesor ja-
ko profesorem prawa administracyjnego. Dziêku-
jê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Jana Rulewskiego

o zabranie g³osu.

Senator Jan Rulewski:
Wysoka Izbo! Pani Rzecznik!
Pozwolê sobie zacz¹æ bynajmniej nie kurtua-

zyjnie. Nie mia³em mo¿liwoœci wyraziæ stosunku
do wyboru pani na stanowisko rzecznika, czyniê
to teraz, oczywiœcie krócej, zw³aszcza, ¿e sala
skróci³a tê moj¹ czêœæ wstêpn¹, obdarzaj¹c pani¹
brawami.

Ja pozwolê sobie jednak dodaæ, ¿e moja satys-
fakcja z wyboru pani wynika z dwóch przyczyn. Po
pierwsze, z du¿ego doœwiadczenia, które mog³a
pani nabyæ w trakcie pracy parlamentarnej, jak
s¹dzê, równie¿ naukowej, ale, dodam bez subiek-
tywizmu, tak¿e w trakcie dzia³alnoœci w Solidar-
noœci, której jedn¹ z matek by³o przecie¿ wskaza-
nie w ramach rundy og³oszonej przez prezydenta
Cartera koniecznoœci przestrzegania praw cz³o-
wieka. To w³aœnie Solidarnoœæ g³osi³a zasadê lega-
lizmu i przestrzegania praw cz³owieka.

Drugi powód do satysfakcji jest taki, ¿e, jako ¿e
sprawy, którymi siê pani zajmuje, budz¹ nie tylko
emocje, ale równie¿ olbrzymie spory prawne i po-
lityczne, pani kultura pos³u¿y zapewne rozpatry-
waniu tego wszystkiego w warunkach podwy¿szo-
nego zaufania i godnoœci tego urzêdu. Nie chcê

porównywaæ z innymi osobami, ale s¹dzê, ¿e pani
wzniesie to na wy¿szy poziom.

Ustawa o rzeczniku praw cz³owieka nie zawiera
instytucji programu dzia³ania, poniewa¿ dzia³a-
nia rzecznika s¹ nakierowane na kontrolê, na-
stêpcze. Z tej racji trudno mi siê wpisywaæ do pani
notatnika z problemami, ale pozwolê sobie na nie-
takt i jednak zg³oszê problemy, które maj¹ wielkie
znaczenie dla przestrzegania praw miêdzynaro-
dowych, praw uznanych przez ca³y œwiat, i które
s¹ oczywiœcie dostrze¿one i akcentowane w kon-
stytucji. S¹ to zatem sprawy wielkie. O niektórych
z nich ju¿ pani mówi³a, na przyk³ad o problemie
praw dziecka. Przejawia siê on…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam.
Przejawia siê w Polsce i nie tylko, tak¿e w Europie,

wpostaci zanikuodpowiedzialnoœci rodzicielskiej…
(Sygna³ telefonu komórkowego)
(Senator Gra¿yna Sztark: Proszê wy³¹czyæ zie-

lonym.)
…w najprostszej formie alimentacji. Jako ten,

który od lat pracuje w komisji polityki spo³ecznej,
uwa¿am, ¿e problem alimentacji nie jest roz-
wi¹zany. Dzisiaj jest to problem milionów dzieci
i ju¿ pojawia siê problem ludzi starszych. Wi¹¿e
siê to z zanikiem instytucji rodzinnych. To zjawis-
ko rodzi oczywiœcie krzywdê dziecka, porzucone-
go przez rodziców w zakresie alimentacji i nie tyl-
ko, bo przecie¿ mówi³a pani o eurosierotach. Jest
to problem, którego politycy nie s¹ w stanie roz-
wi¹zaæ, bo jak wiadomo, konstytucyjny obo-
wi¹zek alimentacji przez pañstwo – mówiê o takiej
formie uproszczonej, a wiêc opiece i pomocy – zde-
rza siê jednak z barierami bud¿etowymi. Krótko
mówi¹c, te dzieci s¹ dyskryminowane, nie maj¹
takich samych szans rozwoju jak pozosta³e, jak
moje dzieci, mimo ¿e wzywa do tego Karta Praw
Dziecka. I mnie to boli, poniewa¿ ma to ju¿ wy-
miar milionów przypadków i zjawisko narasta.

Drugim problemem jest problem opieki zdro-
wotnej, która je¿eli chodzi o prawa cz³owieka cho-
rego, jak siê wydaje, osi¹gnê³a ju¿ dno. Kolejki
osób, którym grozi utrata ¿ycia, a którym przewi-
dziano wizytê lekarsk¹ za pó³ roku, s¹ absurdem.
S¹ najwiêksz¹ satyr¹ czy te¿ najwiêksz¹ karyka-
tur¹ s³u¿by zdrowia. Zapisuje siê cz³owieka zagro-
¿onego œmierci¹ jak towar do wydania w magazy-
nie na za trzy miesi¹ce, piêæ miesiêcy czy rok. I ten
problem, ¿e ka¿dy ma prawo do ¿ycia i do opieki
zdrowotnej, jak mówi konstytucja w dwóch przy-
najmniej miejscach, nie jest w Polsce rozwi¹zany,
jest ¿ywotnym problemem wielu milionów Pola-
ków. Przede wszystkim ofiarami tego padaj¹ oso-
by starsze, a wiêc mamy do czynienia z dyskrymi-
nacj¹ osób starszych.

Pozwoli³em sobie wspomnieæ, Pani Rzecznik,
o proweniencji solidarnoœciowej. To jest sprawa
wielka, tylko to na szczêœcie obejmuje niewielu,
tylu, ilu zg³asza jakieœ roszczenie, zreszt¹ okreœlo-
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ne w konstytucji. Ludzie Solidarnoœci, podejmu-
j¹c walkê, nie kalkulowali, nie liczyli nawet, ¿e ich
krzywdy zostan¹ naprawione. A te krzywdy zosta-
³y przez komunistyczne pañstwo wyrz¹dzone,
choæby w postaci zdegradowanego systemu eme-
rytalnego. Niestety, Pani Rzecznik, ani moi kole-
dzy, ani inni po tylu latach tych krzywd nie napra-
wili, wbrew konstytucji, która nakazuje, przynaj-
mniej znów w dwóch artyku³ach, szczególn¹ opie-
kê nad kombatantami, uczestnikami walk o wol-
noœæ. W innym artykule konstytucji, ju¿ nie pa-
miêtam, chyba art. 77, jest mowa, ¿e ka¿dy ma
prawo do naprawy krzywd wyrz¹dzonych przez
w³adze publiczne. Do dzisiaj wielu ludzi z Solidar-
noœci uzyskuje mniejsze emerytury ni¿ gdyby
wtedy pracowali, siedzieli w domu i grzali siê przy
piecu, bij¹c brawa Jaruzelskiemu. Ja nie mogê
nad t¹ spraw¹ przejœæ do porz¹dku, Wysoka Izbo.
A niestety czyni¹ tak moi koledzy, którzy od roku
nie rozpatruj¹ inicjatywy ustawodawczej, tym-
czasem odby³o siê ju¿ trzydziestolecie Solidarno-
œci w tym pañstwie, które ju¿ osi¹ga niez³e wskaŸ-
niki cywilizacyjnego rozwoju, w tym niez³e wyniki
gospodarcze. I prosi³bym, aby pani rzecznik mo¿e
w jakimœ specjalnym trybie wziê³a to pod uwagê.

Teraz mo¿e trochê tak dla uspokojenia: pani
rzecznik powiedzia³a tu o swoich przes³ankach
programowych, swoich propozycjach dzia³ania.
Wczeœniej ju¿ w tej Izbie wyra¿a³em pewien dy-
stans wobec tworzenia wielu instytucji rzeczni-
ków. I wówczas wyliczy³em – skracam, bo mam
tylko dziesiêæ minut – ¿e by³o ich siedemnastu.
A dzisiaj mówi siê ju¿ o kolejnym rzeczniku:
rzeczniku kultury politycznej. Pytanie, czy nie
mamy do czynienia z inflacj¹. Czy pani potrafi,
Pani Rzecznik, w tym wszystkim siê znaleŸæ? Czy
obywatele nie bêd¹ pisaæ, przynajmniej w niektó-
rych przypadkach, po piêæ, szeœæ razy do ró¿nych
rzeczników, a pani bêdzie tym ostatnim? I czy nie
bêdzie pani musia³a traciæ wiêcej czasu na to, ¿e-
by koordynowaæ i uwzglêdniaæ czyjeœ inne opi-
nie? Ale cieszy to, ¿e pani rzecznik powiedzia³a, i¿
w zakresie praw dziecka ju¿ podjê³a wspó³pracê
w sprawie statusu praw tego niejako najs³absze-
go cz³owieka i obywatela. Niemniej jednak pro-
blem istnieje. Jeszcze dodam, ¿e obok instytucji
tych rzeczników ubezpieczonych, rzeczników
praw cz³owieka, dziecka, kierowcy i innych s¹
przecie¿ w Polsce instytucje kontrolne. To jest ol-
brzymi aparat nadzoru nad prawami cz³owieka,
chocia¿by przyk³ad z mojej dzia³alnoœci: Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy w zakresie przestrzega-
nia praw do wynagrodzenia, do zrzeszania siê
itd. A wiêc powstaje pytanie, czy w tym g¹szczu
ró¿nych instytucji pani g³os bêdzie zauwa¿ony
i wys³uchany? Czy bêdzie on przyk³adem kolej-
nych pseudoporozumieñ o wspó³pracy, czy te¿
da wyniki?

I wreszcie ostatnia moja proœba. Urz¹d rzeczni-
ka, mimo tak wielu instytucji nadzoru, a do nich
zalicza siê równie¿ pos³ów i senatorów, którzy sie-
dz¹ w biurach poselskich… No, nie tylko siedz¹,
przepraszam, ale przyjmuj¹ obywateli, dzia³aj¹,
kontroluj¹, nadzoruj¹. Niemniej jednak uwa¿am,
¿e pani wizytacje i tworzenie biur terenowych to
jest kierunek konieczny i ¿e pañstwo w tym zakre-
sie nie powinno oszczêdzaæ. A wiêc po bodaj¿e
Œl¹sku, po Wroc³awiu namawiam pani¹ rzecznik,
i na mój g³os mo¿e pani liczyæ, ¿eby tych oœrodków
rzecznika by³o w kraju wiêcej. Dziêkujê. I przepra-
szam.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

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

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

Pani Rzecznik!
Ja chcia³bym podziêkowaæ za bardzo kon-

struktywne przedstawienie sprawozdania pani
poprzednika. Po raz pierwszy s³yszê taki uczciwy
dialog, uczciw¹ ocenê cz³owieka, który zosta³ wy-
brany przez poprzedni parlament.

Bardzo mnie zainteresowa³a sprawa, któr¹ pa-
ni poruszy³a, mianowicie sprawa programowa do-
tycz¹ca osób niepe³nosprawnych. Nie ukrywam,
¿e jestem cz³owiekiem, który choæ nie ma wœród
bliskich osoby niepe³nosprawnej, to ca³e doros³e
¿ycie poœwiêci³ ludziom niepe³nosprawnym, lu-
dziom bezrobotnym, a tak¿e ludziom po prostu
biednym. I ja uwa¿am, Pani Rzecznik, ¿e to bardzo
dobrze, i¿ k³adzie pani g³ówny nacisk na kwestie
dzieci. Ja ca³kowicie siê zgadzam z panem senato-
rem Piechniczkiem, który poda³ przyk³ad tej
dziewczynki, Kariny, i ja mogê podaæ, Pani Rzecz-
nik, bardzo du¿o podobnych przyk³adów. Jako
cz³owiek Solidarnoœci w stanie wojennym na-
tkn¹³em siê na pi¹tkê dzieci, którym mama i oj-
ciec zmarli, i jedyn¹ proœb¹ tych dzieci, Pani
Rzecznik, by³o: nie oddawajcie nas do domu
dziecka. Bo pierwsze wyjœcie, jakie siê widzi w na-
szym prawie, to zabieranie dzieci, rozbijanie ro-
dzin. I uwa¿a siê, ¿e tym jedynym wyjœciem jest
dom dziecka.

Sprawa nastêpna. Ja tu s³ysza³em, jak pan
marsza³ek podpowiada³ pani rzecznik: „Trzy
plus”. Ja siê z pewnymi rzeczami ca³kowicie nie
zgadzam. W ostatnim czasie, tak Bóg da³, do mo-
jego biura zg³osi³a siê kobieta, której m¹¿ zmar³
na têtniaka i która zosta³a sama z jedenaœcior-
giem ma³ych dzieci. I w tym momencie co? Nie po-
móc? I pan marsza³ek, i pani mieliœcie racjê: nie
mo¿na tak dzia³aæ. Dwa tygodnie póŸniej – to ta
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sama miejscowoœæ, taki zbieg nieszczêœliwych
okolicznoœci – inny cz³owiek, tak¿e ojciec, równie¿
umiera na têtniaka. Zostaje siódemka dzieci.
I proœby tych dwóch rodzin, ale i innych, Pani
Rzecznik, s¹ jednakowe: nie oddawajcie nas do
domu dziecka. Pewnie, ¿e jest wiele, wiele proble-
mów, bo jedenaœcioro dzieci, zosta³a sama matka,
a to rodziny rolników, wiêc sprawy KRUS, zad³u-
¿enie. I tu publicznie dziêkujê za to, ¿e gdy wy-
st¹pi³em do KRUS, przyjecha³a komisja i umorzy-
³a wszystkie odsetki.

I jeszcze kolejna sprawa. Ja siê ogromnie cie-
szê, ¿e to Solidarnoœæ, mój zwi¹zek, nasz zwi¹zek,
doprowadzi³a do tego, ¿e Polska, je¿eli chodzi
o prawo pomocy osobom niepe³nosprawnym, bry-
luje, jest na pierwszym miejscu. Ja mam mo¿li-
woœæ porównania innych konstytucji co do za-
gwarantowania praw osobom niepe³nosprawnym
i naprawdê to my jesteœmy na pierwszym miejscu.

Trzeba, Pani Rzecznik, jeszcze zwróciæ uwagê
na jedn¹ kwestiê. Pani tutaj, odpowiadaj¹c na py-
tanie jednego z senatorów, mówi³a na temat wy-
jazdów rodzin. Pani Rzecznik, ja wspólnie z profe-
sorem Ziêb¹, œwiatowej s³awy psychiatr¹ i psy-
chologiem, przeprowadzaliœmy takie badania, ja-
ki jest stan psychiczny m³odych ludzi powraca-
j¹cych z zagranicy. Drodzy Pañstwo, czym prêdzej
trzeba siê zaj¹æ tymi ludŸmi. Powstaje ogromna,
ogromna depresja u m³odych ludzi wracaj¹cych
z Anglii, z Irlandii i z innych krajów. Ogromna de-
presja. Rodziny rozbite, inna kultura, czasem ci
ludzie nie znaj¹ jêzyka, po prostu s¹ ogromnie za-
gubieni. Nie ukrywam, ¿e jak osoby niepe³nospra-
wne… Powiedzia³em, ¿e zapiszê siê do pani rzecz-
nik, bo moim marzeniem jest, aby stworzyæ coœ
takiego jak w Stanach, takie ogromne centra logi-
styczne, po to, ¿eby nawet zatrudniæ… Ja akurat
w odró¿nieniu od pana senatora WoŸniaka mam
takie samo zdanie jak pani i pan marsza³ek. Pol-
ska jest Polsk¹ samorz¹dn¹. Po to tworzyliœmy
prawo, ¿eby powstawa³y fundacje i stowarzysze-
nia – bo po prostu pañstwa nie staæ na to, aby ob-
j¹æ ochron¹ ludzi najbardziej potrzebuj¹cych –
i ¿eby w ka¿dej gminie, w ka¿dej fundacji by³y ta-
kie centra, byli psychologowie, tak jak jest w Sta-
nach, ¿eby chocia¿ poprzez rozmowê na wizji od-
ci¹gn¹æ cz³owieka od samobójstwa czy innych ta-
kich rzeczy.

I to tyle. Ja gratulujê podjêcia tematu osób nie-
pe³nosprawnych, bo ten temat zawsze jest wstyd-
liwy dla innych. Ci ludzie s¹ ogromnie wykorzy-
stywani przez pracodawców. Ja powiem tak,
u mnie pracuje pewna dziewczyna… Przepra-
szam, nie u mnie, bo fundacja nie jest moja, ale
dzia³a spo³ecznie ju¿ od prawie dwunastu lat.
Ostatnio przysz³a do nas taka dziewczyna, po stu-
diach, i siê rozp³aka³a, bo jak siê pewien praco-
dawca z Krakowa, mojego miasta, dowiedzia³, ¿e

ta dziewczyna jest chora na stwardnienie rozsia-
ne, to nastêpnego dnia wypowiedzia³ jej umowê
o pracê. A przecie¿ pracodawcy bior¹ pieni¹dze na
przystosowanie stanowisk i wiele innych rzeczy.
No, ale takie jest podejœcie niektórych pracodaw-
ców. Jak s³ysz¹, ¿e mieliby zatrudniæ osobê nie-
pe³nosprawn¹, to traktuj¹ j¹ jak trêdowat¹.

Ja te¿ jestem przeciwny temu, jak tu siê, w par-
lamencie, mówi, ¿ebyœmy dostosowywali prawo
do osób niepe³nosprawnych. Nie, ustanawiajmy
prawo dla wszystkich obywateli, w tym dla osób
niepe³nosprawnych, bo to osoba musi byæ pod-
miotem, a nie rzecz.

Nie chcê siê sprzeczaæ z moim koleg¹ i wiel-
kim przyjacielem, panem senatorem Piechnicz-
kiem, bo ja te¿ lubiê sport, ale od Karty Nauczy-
ciela przecie¿ chcemy ju¿ odejœæ. No, ka¿dy mo-
¿e zabraæ g³os, i jeden bêdzie chcia³ Karty Nau-
czyciela, drugi – Karty Trenera, a ja bêdê chcia³
Karty Kolejarza i, jako fanatyk niepe³nospra-
wnych, bêdê chcia³ te¿ Karty Niepe³nosprawne-
go. Ja mam swoje zdanie na temat tego, o czym
pani powiedzia³a. Ojczyzna, Rzeczpospolita jest
jedna. Skoro ju¿ mówimy o Œl¹zakach i Kaszu-
bach, to powiedzmy sobie, ¿e ci Œl¹zacy i Kaszubi
oddawali swoje ¿ycie za to, ¿eby wróciæ do macie-
rzy, wróciæ do Rzeczypospolitej. Przestañmy ro-
biæ z Polski Rzeczpospolit¹ zaœciankow¹. Ja siê
jednego obawiam, Pani Rzecznik, obawiam siê
tego, ¿eby nie wróci³a Polska liberum veto i ¿eby
kiedyœ nie doprowadzono do rozbioru mojej uko-
chanej ojczyzny.

A za patriotyzm, za tê mi³oœæ do niepe³nospra-
wnych serdecznie pani i panu marsza³kowi dziê-
kujê, bo ja, jako cz³owiek Solidarnoœci, czeka³em
na tê chwilê przez trzydzieœci lat. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan marsza³ek Borusewicz. Proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wydaje siê, ¿e po tej dyskusji i po wyst¹pieniu

pani rzecznik wszyscy jesteœmy pewni, ¿e ten wy-
bór, który niedawno zosta³ dokonany, by³ dobrym
wyborem. To by³ dobry wybór na stanowisko
rzecznika. I to nie tylko dlatego, ¿e pani rzecznik
jest prawnikiem, ma gruntowne wykszta³cenie
prawnicze, ale tak¿e dlatego, ¿e przez wiele lat by-
³a parlamentarzyst¹. Jest osob¹, która nie tylko
coœ postuluje i nie tylko o czymœ pisze, ale przede
wszystkim proponuje konkretne rozwi¹zania. Tu-
taj te¿ zaproponowa³a kilka konkretnych roz-
wi¹zañ i ja siê do jednego z nich przy³¹czê, a do in-
nego pewnie pan senator Kogut siê przy³¹czy…

(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, przy³¹czê siê.)
Przy³¹czy siê pan senator, dobrze.
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To te¿ jest istotne, dlatego ¿e w Polsce pozycja
tego urzêdu jest bardzo wysoka. Z pozycji tego
urzêdu mo¿na proponowaæ, wdra¿aæ i monitoro-
waæ, sprawdzaæ, jak funkcjonuj¹ pewne konkret-
ne dzia³ania i rozwi¹zania. Ja uwa¿am – i dobrze,
¿e jest tu wyraŸna sugestia – ¿e pani rzecznik bê-
dzie preferowa³a zajmowanie siê rozwi¹zaniami
systemowymi. Moim zdaniem, to jest w³aœciwa ro-
la rzecznika. W tym wzglêdzie zgadzam siê z pa-
nem senatorem Cichoniem, bo on zauwa¿y³ pe-
wien problem systemowy, a zmiany, ingerencje
w system prawny niepokoj¹ nas wszystkich.
Oczywiœcie, zdarzaj¹ siê sytuacje nadzwyczajne,
ale je¿eli ingerujemy niejako z boku, poprzez
ustawy incydentalne, na przyk³ad w kodeks kar-
ny czy w kodeks postêpowania administracyjnego
itd., to po prostu psujemy system. I musimy mieæ
tego œwiadomoœæ, tak wiêc te ingerencje powinny
byæ minimalne.

Uwa¿am te¿, ¿e rzecznik powinien siê koncen-
trowaæ przede wszystkim na problemach: pañ-
stwo – obywatel, du¿e korporacje – obywatel.
Czyli rzecznik powinien interweniowaæ wszêdzie
tam, gdzie obywatel ma mniejsze szanse, i wspie-
raæ tego obywatela. Dlatego myœlê, ¿e pewne
dzia³ania trzeba kontynuowaæ, a z niektórych
trzeba siê wycofywaæ albo po prostu ich nie po-
wtarzaæ.

Ustawa o rzeczniku, która okreœla zakres kom-
petencji, jest bardzo krótka, bardzo zwiêz³a, bar-
dzo szczup³a. Nie wiem, czy nie nale¿a³oby tej
ustawy zmieniæ tak, ¿eby te kompetencje posze-
rzyæ. Taka króciutka ustawa mo¿e pewne rzeczy
u³atwiaæ, ale nieraz te¿ prowadzi na manowce.
Otó¿ ja nie mog³em siê zgodziæ w pewnych kwe-
stiach z poprzednim rzecznikiem, bo – wed³ug
mojej oceny – on wychodzi³ poza kompetencje
rzecznika, i ja mu o tym mówi³em, tutaj, publicz-
nie. On wywodzi³ tê mo¿liwoœæ ze swoich upra-
wnieñ konstytucyjnych, uprawnieñ obywatela.
Marsza³ek Senatu te¿ jest obywatelem, ale jako
marsza³ek reprezentuje urz¹d i jest zwi¹zany
z tym urzêdem, jest zwi¹zany tak¿e kompetencja-
mi urzêdu. Mam nadziejê, ¿e takie incydentalne
sytuacje, w których, wed³ug mnie, wychodzono
poza kompetencje rzecznika, nie bêd¹ mia³y ju¿
wiêcej miejsca. Wspomnê tylko o sprawie Nangar
Khel czy szczepionki przeciw grypie. Przecie¿ to
nie le¿a³o w kompetencjach rzecznika. Mam na-
dziejê, ¿e pani rzecznik nie bêdzie ingerowa³a w te-
go typu incydentalne sprawy, bo to nale¿y do in-
nych urzêdów. Oczywiœcie, je¿eli inne urzêdy nie
spe³niaj¹ swojej roli, to mo¿na i trzeba zabieraæ
w tej sprawie g³os, ale nie nale¿y wyrêczaæ tych,
którzy – w innych urzêdach – s¹ powo³ani do pew-
nych decyzji, odpowiadaj¹ za te decyzje, maj¹
kompetencje, a tak¿e zaplecze, które umo¿liwia
prawid³owe podejmowanie decyzji.

Dziêkujê, Pani Rzecznik, za sprawozdanie.
I jeszcze raz powtarzam: cieszê siê, ¿e Senat,
w zasadzie ca³y, potwierdzi³ – poprzez oklaski, ale
tak¿e poprzez pytania, które tu pad³y – ¿e wybór
pani na to stanowisko by³ wyborem bardzo do-
brym. Oczekujemy oczywiœcie na te wszystkie
dzia³ania, które pani zapowiedzia³a. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pani Rzecznik, Pani Minister!

Ja te¿, jako przewodnicz¹cy Parlamentarnego
Zespo³u do spraw Osób Starszych, chcia³bym wy-
raziæ radoœæ z tego, ¿e przegl¹d spraw wa¿nych,
które trzeba kontynuowaæ, wypad³ dla tej kwestii
pozytywnie. Cieszê siê, ¿e pani rzecznik zdecydo-
wa³a siê kontynuowaæ prace zespo³u monitoru-
j¹cego przestrzeganie praw osób starszych w Pol-
sce. To bêdzie na pewno narastaj¹cy problem,
dlatego ¿e wed³ug badañ polskie spo³eczeñstwo
od tego roku zaczyna siê bardzo szybko starzeæ,
a od nastêpnej dekady bêdzie siê starzeæ najszyb-
ciej w Europie, by w koñcu staæ siê najstarszym
spo³eczeñstwem Europy. Z tego sobie nie zdajemy
sprawy. To, ¿e bêdzie tak ros³a grupa obywateli
w bardzo skomplikowanym technologicznie, in-
formatycznie otoczeniu, oznacza, ¿e poziom za-
gro¿enia wykluczeniem spo³ecznym – a ta sprawa
zawsze znajduje siê blisko kwestii mo¿liwoœci ko-
rzystania przez te osoby z praw obywatelskich
– jest du¿y i bêdzie rós³. Dlatego chcia³bym z tej
mównicy zadeklarowaæ pani rzecznik, ¿e jesteœmy
gotowi do wspó³pracy. Skupiamy pos³ów i senato-
rów wszystkich opcji, wszystkich klubów i zgod-
nie uwa¿amy, ¿e trzeba przeciwdzia³aæ wszelkim
formom dyskryminacji osób starszych, a zw³asz-
cza przemocy wobec nich. Dobrze by by³o, byœmy
wspólnie zdo³ali zainicjowaæ odpowiednie w tym
zakresie badania i by uda³o nam siê stworzyæ do-
bry system monitoringu przestrzegania praw
osób starszych. Naprawdê wiele w tej materii
mo¿na zrobiæ. Dziêkujê pani rzecznik, ¿e podtrzy-
muje zaanga¿owanie swojego poprzednika w tê
kwestiê, bo warto, bo trzeba – seniorzy, najbar-
dziej doœwiadczeni i zas³u¿eni obywatele, zas³u-
guj¹ na to, by ich praw broniæ ze szczególn¹ sta-
rannoœci¹. Dziêkujê bardzo.

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

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2009

100 oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela

(senator B. Borusewicz)



Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo!
Ja równie¿ chcia³bym siê przy³¹czyæ do tych

podziêkowañ oraz wyraziæ swoj¹ radoœæ, satys-
fakcjê z tego, i¿ pani profesor objê³a tê zaszczytn¹
funkcjê, ¿e przedstawia nam w sposób klarowny
i jednoznaczny to, czym chce siê zajmowaæ,
przedstawia swoje priorytety i deklaruje gotowoœæ
do pe³nej wspó³pracy. Chcia³bym tutaj w imieniu
w³asnym, a tak¿e Komisji Ustawodawczej Sena-
tu, której jestem przewodnicz¹cym, podkreœliæ
w³aœnie tê gotowoœæ do wspó³pracy w zakresie ini-
cjatyw ustawodawczych, bo nasza komisja
przede wszystkim w³aœnie tym siê zajmuje, t¹ ma-
teri¹, g³ównie w zakresie wykonywania orzeczeñ
Trybuna³u Konstytucyjnego, ale równie¿ i tworze-
nia inicjatyw wychodz¹cych poza orzeczenia try-
buna³u. Zajmujemy siê równie¿ t¹ kwesti¹, której
pani profesor dotknê³a, to jest problemami kon-
stytucyjnymi. I tu chcia³bym podkreœliæ, ¿e one
bêd¹ rozwa¿ane nie tylko w Sejmie, ale równie¿
u nas, poniewa¿ pan marsza³ek zapowiedzia³ po-
wo³anie w³aœnie w ramach Komisji Ustawodaw-
czej, której przewodniczê, podkomisji do spraw
zmian w konstytucji. Jak wiemy, konstytucja up-
rawnia Senat… Jest przecie¿, poszerzone w sto-
sunku do ma³ej konstytucji, uprawnienie polega-
j¹ce na tym, ¿e jeœli chodzi o zmiany konstytucji,
to musi byæ przyjêta jednobrzmi¹ca uchwa³a za-
równo Sejmu, jak i Senatu. Skoro wiêc Senat mo-
¿e, choæ nie musi, podj¹æ tê jednobrzmi¹c¹
uchwa³ê, to trudno sobie wyobraziæ, ¿eby w tej sy-
tuacji nie pracowa³ i nie zastanawia³ siê nad zmia-
nami w konstytucji. Te kwestie ustrojowe s¹ dla
nas tutaj bardzo istotne i równie¿ w tym zakresie
liczymy na wspó³pracê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Chcia³bym zapytaæ pani¹ rzecznik, czy chcia³a-

by siê ustosunkowaæ do g³osów w dyskusji. Za-
praszam pani¹ profesor, zapraszam pani¹ rzecz-
nik na mównicê.

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³abym bardzo podziêkowaæ i za dobre s³o-

wa pod moim adresem, i za zrozumienie intencji.
To jest dla mnie wielki dzieñ. Nie ukrywam, ¿e
traktujê i chcia³abym dalej traktowaæ Senat jako
mojego naturalnego sojusznika, w³aœnie jako izbê
refleksji, powagi, miejsce mniej mo¿e targane

emocjami politycznymi, w którym mogê liczyæ na
g³êbsze zrozumienie tematu.

Chcia³abym powiedzieæ, bo nie odpowiedzia-
³am na to pytanie poprzednio, ¿e oczywiœcie wy-
stêpowaliœmy w sprawie przewlek³oœci postêpo-
wania w ZUS. Monitorujemy to, bêdzie te¿ pewnie
takie ogólniejsze wyst¹pienie z naszej strony. To
tyle, jeœli chodzi o poprzednie problemy.

Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to nie bêdê ju¿
odpowiada³a, odnosz¹c siê do poszczególnych
fragmentów, tylko powiem zbiorczo o proble-
mach. Mogê powiedzieæ, ¿e te uwagi i wyst¹pienia
by³y dla mnie idealne, bo uzupe³ni³y to, czego nie
zdo³a³am czy nie zd¹¿y³am powiedzieæ. Chcia³a-
bym bardzo podziêkowaæ za uwagê o tym, ¿e tym
partnerem Internationaler Sozialdienst móg³by
byæ w³aœnie rzecznik praw dziecka. To jest bardzo
dobra propozycja i bêdê chcia³a pójœæ w tym kie-
runku. Nasza wspó³praca jest bardzo dobra…
Spotka³am siê ju¿ z g³ównym inspektorem pracy,
planujemy wspóln¹…

(Senator Stanis³aw Kogut: Z panem Zaj¹cem.)
Tak, z panem Zaj¹cem.
…I planujemy wspóln¹ konferencjê na temat

bezpieczeñstwa pracy i praw pracowników. Bêdê
na ni¹ zaprasza³a na wiosnê przysz³ego roku.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o kary
administracyjne, to wystêpowaliœmy ju¿ w spra-
wie miarkowania tych kar. Uwa¿am ¿e to by³a
niezwykle trafna uwaga, bo nadmiar, rozrost kar
administracyjnych, ich jednakowa wysokoœæ
w tak ró¿nych sprawach pokazuj¹, ¿e pojawia siê
pewna nieoczekiwana patologia. Od tej w³aœnie
strony bêdziemy siê tym zajmowaæ.

Kwestia alimentów to jest, proszê pañstwa, jed-
na z tych kwestii, które do nas docieraj¹ ogromn¹,
wzburzon¹ fal¹. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê rów-
nie¿ postêpowania miêdzynarodowe dotycz¹ce
w³aœciwych kwestii i coraz czêœciej pojawia siê
sprawa alimentacji osób starszych. Trzeba te¿ bê-
dzie siê przyjrzeæ sprawie odwróconej hipoteki, bo
ta instytucja mo¿e byæ szans¹ dla osób samo-
tnych posiadaj¹cych jeszcze du¿e lokale miesz-
kalne, ale proszê zwróciæ uwagê – i tu gdyby Senat
zechcia³ to obj¹æ monitoringiem… Ludzie ju¿ s³y-
szeli o odwróconej hipotece, czyli o tym, ¿e za
przyrzeczenie oddania swojego lokalu po ich
œmierci mog¹ przez wiele lat otrzymywaæ dodatek
do emerytury czy niewielkie wsparcie. Ale ju¿ te-
raz ró¿ne sprytne podmioty zaczynaj¹ ludzi wabiæ
odwrócon¹ hipotek¹ i doprowadzaj¹ do przepisa-
nia na nie praw do nieruchomoœci. Podczas spot-
kania rzecznik wêgierski pyta³ mnie, czy te¿ ju¿
mamy falê podstêpnych przejêæ nieruchomoœci
od osób starych. Mówi³, ¿e u nich to siê nasili³o
w ci¹gu kilku miesiêcy, tak jak u nas problem
z dopalaczami. U nas ju¿ to jest, ale to jeszcze nie
jest taka ogromna fala, jak obecnie na Wêgrzech.
Chcia³abym przed³o¿yæ tê sprawê panu mar-
sza³kowi, bo to jest zupe³nie nowe zjawisko.
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Chcia³abym bardzo podziêkowaæ za dobre s³o-
wo i za wsparcie koncepcji mojej misji przez pana
senatora Niesio³owskiego…

(Senator Stanis³aw Kogut: Rulewskiego.)
Tak, Rulewskiego, mój Bo¿e…
(Rozmowy na sali)(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: …Korzystne.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dla kogo

korzystne?)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoka Iz-

bo, proszê o ciszê.)
Panie Marsza³ku, chcia³abym bardzo przepro-

siæ. Pan senator przez lata wspó³pracy… Mam na-
dziejê, ¿e pan mi wybaczy moje przejêzyczenie,
bardzo przepraszam. Wiedzia³am, ¿e coœ dzisiaj
musi mi siê nie udaæ i tak siê w³aœnie sta³o w naj-
wa¿niejszym momencie.

(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Kogut: …Bardzo pozyty-

wnie mówi³ na temat…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, zamilcz pan, zamilcz pan.)
Przepraszam jeszcze raz, ale przejêzyczenie

mo¿e siê zdarzyæ ka¿demu. Przecie¿ znamy siê do-
skonale… Skupi³am siê ju¿ po prostu na temacie
i przejêzyczy³am siê.

Chcê powiedzieæ, ¿e jest dla mnie jedn¹ z wa¿-
nych spraw… Ju¿ chyba nawet wiem, dlaczego siê
pomyli³am. Mianowicie kiedyœ mówiliœmy o od-
szkodowaniach i problemie nêdzy, w której czêsto
¿yj¹ najwiêksi bohaterowie Solidarnoœci, i wtedy
chcia³am wspomnieæ o tym, ¿e kiedyœ omawia³am
to z panem Niesio³owskim, i w tym momencie na-
st¹pi³a zbitka. Wiele osób, które autentycznie du-
¿o wycierpia³y w okresie stanu wojennego, bo na
przyk³ad przebywa³y w zak³adach karnych, jest
wra¿liwych na te sprawy, bo one pozna³y tych lu-
dzi, a potem, i to akurat dotyczy panów, pozna³y
ich póŸniejsze losy.

Bardzo chcia³abym porozmawiaæ o tym, w ja-
kim zakresie moglibyœmy w przypadku tych rent
specjalnych doraŸnie wystêpowaæ w takich spra-
wach. Bardzo zapraszam pana senatora Rulew-
skiego do œcis³ej wspó³pracy w tym zakresie, bo na
pewno konieczna jest tu jakaœ modyfikacja praw-
na. Rzecznik jest odpowiedzialny nie tylko za kwe-
stiê przestrzegania prawa, bo tu niby jest wszyst-
ko nienaganne, ale tak¿e za przestrzeganie zasa-
dy sprawiedliwoœci, a tutaj jest krzycz¹ca nie-
sprawiedliwoœæ. Tak wiêc by³oby dobrze, gdybyœ-
my mogli w tej sprawie wspó³dzia³aæ – bardzo ser-
decznie zapraszam. Poprzednio te¿ ju¿ w Sejmie
zwracano uwagê na to, jak powa¿ny jest to pro-
blem.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e bardzo dziêkujê za tê
uwagê o wieloœci rzeczników. Przyjmujê tê sytua-

cjê z dobrodziejstwem inwentarza, staram siê na-
wi¹zywaæ z nimi kontakty, spotyka³am siê ju¿
z rzecznikami: praw dziecka, praw pacjenta
i ubezpieczonych. Bêdziemy wszystkie te spotka-
nia kontynuowaæ.

Jeden rzecznik jest na horyzoncie. Chcê tê
kwestiê przedstawiæ Wysokiej Izbie, bo bêdziecie
pañstwo wkrótce to rozstrzygaæ, bo le¿y ju¿ pro-
jekt dotycz¹cy powo³ania rzecznika praw ¿o³nie-
rzy. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e ustawa wyraŸnie
pozwala mi powo³aæ na trzeciego zastêpcê rzecz-
nika praw ¿o³nierzy. Po uzawodowieniu armii mu-
sia³am nawet powo³aæ zespó³ zajmuj¹cy siê skar-
gami ¿o³nierzy, skierowanymi do Zespo³u Prawa
Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego. To s¹ ju¿ in-
ne skargi, to ju¿ nie jest fala, to s¹ zawodowcy,
którzy maj¹ takie same problemy jak inni zatrud-
nieni, a na dodatek bardzo specyficzne. Chcê je-
dnak zadeklarowaæ w tym miejscu, przed Wysok¹
Izb¹, ¿e jestem gotowa – oczywiœcie równie¿ pro-
szê, ¿eby komisja bud¿etowa zwróci³a na to uwagê
– powo³aæ na rzecznika praw ¿o³nierzy na przy-
k³ad osobê popularn¹ wœród ¿o³nierzy. To mo¿e
byæ emerytowany genera³, mo¿e byæ te¿ inna oso-
ba ciesz¹ca siê zaufaniem œrodowiska, a jedno-
czeœnie spe³niaj¹ca wszystkie standardy niezbêd-
ne do zostania moim zastêpc¹. Rzeczywiœcie nad
t¹ spraw¹ musimy siê pochyliæ. Tak wiêc jestem
w tej kwestii otwarta, ale to parlament bêdzie mu-
sia³ zadecydowaæ, co zrobi z tymi projektami.
Z mojej strony jest taka deklaracja.

Chcê te¿ podziêkowaæ za inne uwagi. Oczywi-
œcie, wieloœæ rzeczników os³abia sam¹ instytucjê
i pozycjê rzecznika, ale ja bêdê œwietnie wspó³pra-
cowaæ ze wszystkimi, którymi parlament mnie
obdarzy.

Chcê równie¿ wspomnieæ o kwestii, która zo-
sta³a poruszona jako jedna z najwa¿niejszych,
mianowicie o likwidacji domów dziecka i wspiera-
niu instytucji rodziny zastêpczej, równie¿ rodziny
zastêpczej dla osób starych. W³aœciwie dlaczego
nie mo¿e istnieæ instytucja rodziny zastêpczej
w sytuacji, gdy ktoœ jest w stanie – za mniejsze
pieni¹dze ni¿ kosztuje nas miejsce w domu star-
ców – przyj¹æ do siebie osobê starsz¹ i stworzyæ jej
warunki rodzinne? Teoretycznie i prawnie jest to
ju¿ mo¿liwe, jednak nie jest to instytucja powsze-
chna.

Chcê wreszcie powiedzieæ, ¿e bardzo dziêkujê
za uwagi dotycz¹ce chorób psychicznych i depre-
sji. Mamy pewn¹ epidemiê spo³eczn¹, epidemiê
depresji, dlatego potrzebne s¹ inicjatywy doty-
cz¹ce w³aœnie powstawania centrów. Z przyjem-
noœci¹ informujê, ¿e takie pierwsze centrum,
w œcis³ej wspó³pracy z „Inicjatyw¹ Korczakow-
sk¹”, powstaje, dziêki ¿yczliwoœci samorz¹du
warszawskiego, na Bielanach. Bardzo proszê
o wspieranie takich inicjatyw.

(Senator Stanis³aw Kogut: W Krakowie te¿
jest…)
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Kraków, dziêki sieci hoteli „U pana Cogito”, jest
absolutnie przyk³adowy. Pozostajê w œcis³ym
kontakcie z profesorem Cechnickim, który jako
inicjator Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdro-
wia Psychicznego zrobi³ mnóstwo dla postêpu
w psychiatrii.

(Senator Stanis³aw Kogut: Panie Marsza³ku,
chcê poprzeæ pani¹ rzecznik.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie ma po-
trzeby.)

(Senator Piotr Zientarski: Ale jest porz¹dek…)
(Senator Stanis³aw Kogut: A co? Wprowadzam

anarchiê?)
Po prostu zapraszam pana senatora. Myœlê, ¿e

bêdziemy mieli mnóstwo pól wspó³pracy w przy-
padku pomocy osobom starszym. Bardzo liczê na
tê wspó³pracê.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e jestem wdziêczna
panu marsza³kowi Borusewiczowi za s³owa o tym,
¿e ma pozytywn¹ prognozê co do wype³niania
moich funkcji. Jeœli chodzi o nowelizacjê ustawy
o rzeczniku, chcê zadeklarowaæ, ¿e znakomicie
zmieszczê siê w tych kompetencjach, które s¹.
Myœlê, ¿e bardziej gra tu rolê kwestia osobowoœci
kolejnych rzeczników, bo ka¿dy ma troszkê inn¹
wizjê. Oczywiœcie bêdzie tak, jak zdecyduje Wyso-
ka Izba.

Dla mnie najbardziej istotna, wrêcz pal¹ca, jest
potrzeba nowelizacji w sprawie Krajowego Me-
chanizmu Prewencji. Na skutek przedwczorajsze-
go orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, który
w czêœci uchyli³ artyku³ o nadawaniu rzecznikowi
statutu przez marsza³ka Sejmu, bêdziemy musie-
li jeszcze uzupe³niæ ten drugi artyku³. Trybuna³
odroczy³ wejœcie w ¿ycie wyroku o dwanaœcie mie-
siêcy, ale je¿eli nie zrobimy tego do koñca tej ka-
dencji, to biuro rzecznika przestanie istnieæ, stra-
cimy bowiem jak¹kolwiek podstawê prawn¹ do
funkcjonowania. Tak wiêc by³abym wdziêczna za
zajêcie siê t¹ spraw¹.

Myœlê, ¿e nowelizacja, tak jak pan marsza³ek
mówi³, jest potrzebna, ale obecne emocje politycz-
ne i prognoza dotycz¹ca parlamentu napawaj¹
mnie obaw¹, czy te prace zakoñczy³yby siê w szyb-
kim tempie i czy sukcesem. Na pewno na razie pil-
nie potrzebna jest nowelizacja zapisów o Krajo-
wym Mechanizmie Prewencji. Jestem otwarta na
wszelkie propozycje w tym zakresie, równie¿ pro-
pozycje Senatu. Bardzo dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Rzecznik.
Wysoka Izbo, stwierdzam, ¿e Senat zapozna³

siê z informacj¹ Rzecznika Praw Obywatelskich.
Chcia³bym pani profesor serdecznie podziêko-

waæ i ¿yczyæ wielu sukcesów w podejmowaniu

skutecznych dzia³añ zarysowanych przez pani¹
rzecznik. Dziêkujê bardzo.

Zamykam punkt dwunasty porz¹dku obrad.
Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹

o przestrzeganiu wolnoœci i praw obywatelskich
w roku 2009, a tak¿e zapozna³ siê z szerszym kon-
tekstem dzia³alnoœci pani rzecznik. Dziêkujê bar-
dzo.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu trzynastego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 977, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 977A i 977B.

Proszê bardzo, pan senator Stanis³aw Kogut,
tym razem zgodnie z porz¹dkiem obrad. Panie Se-
natorze, niech pan bêdzie ³askaw przedstawiæ
sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam ogromny zaszczyt przedstawiæ jej stanowis-
ko w kwestii nowelizacji kodeksu pracy i innych
ustaw.

Powiem, ¿e jestem ogromnie zadowolony, ¿e ta
praca odbywa³a siê ponad podzia³ami, a dotyczy³a
6 stycznia, Œwiêta Trzech Króli, mo¿na te¿ powie-
dzieæ, ¿e Œwiêta Objawienia Pañskiego. W trakcie
prac komisji wszyscy doszliœmy do wniosku, ¿e
nie jest to tylko œwiêto katolików, bo to jest œwiêto
wszystkich chrzeœcijan. Œwiêto Trzech Króli ob-
chodzone jest w wyznaniu prawos³awnym, w wy-
znaniu protestanckim i w wielu, wielu innych wy-
znaniach.

Kwestia pierwsza. Tak jak pan marsza³ek po-
wiedzia³, w Polsce by³a d³uga i burzliwa dyskusja,
by³y sk³adane ró¿ne propozycje w sprawie Œwiêta
Trzech Króli. Najpierw by³ projekt obywatelski,
pod którym zebrano dwa miliony podpisów, póŸ-
niej by³y dwa projekty w Sejmie. By³ te¿ jeden pro-
jekt senacki, pod którym osobiœcie zbiera³em
podpisy, ale nie uzyska³ on akceptacji.

Obecnie mamy projekt poselski, za przyjêciem
którego, czyli za Œwiêtem Trzech Króli wolnym
od pracy, g³osowa³a zdecydowana wiêkszoœæ,
nawet niektórzy pos³owie SLD. Podczas dysku-
sji musieliœmy rozmawiaæ o znowelizowaniu
trzech aktów prawnych: kodeksu pracy
z 1974 r., ustawy o dniach wolnych od pracy
z 1951 r. i ustawy dotycz¹cej spraw konkordato-
wych, z 1989 r. Po wymianie zdañ chcia³bym po-
dziêkowaæ legislatorom, przedstawicielom
rz¹du. Faktycznie odby³y siê dwa posiedzenia
komisji. Ja oprócz tego mogê powiedzieæ – kole-
ga senator Rulewski za chwilê bêdzie sk³ada³
sprawozdanie komisji rodziny – ¿e odby³y siê
tak¿e dwa posiedzenia komisji rodziny.
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Na drugie posiedzenie Komisji Gospodarki
Narodowej przyby³ pose³ sprawozdawca, pan po-
se³ Kozdroñ. Wyjaœni³ wszystkie nurtuj¹ce spra-
wy, a by³o ich wiele, nie ma co ukrywaæ. Pan pose³
Kozdroñ wystêpowa³ nawet do sekretarza Episko-
patu Polski, Jego Ekscelencji ksiêdza biskupa Bu-
dzika, który jednoznacznie w swoim piœmie stwier-
dzi³, ¿e nie zosta³ naruszony konkordat. W §1 kon-
kordatu jasno jest zapisane, ¿e jest mo¿liwoœæ,
mo¿liwoœæ negocjacji, jeœli chodzi o dni wolne,
a sprawa Œwiêta Trzech Króli czy Objawienia
Pañskiego, jak mówi mój kolega, senator Zientar-
ski, nie dotyczy konkordatu.

Sprawa nastêpna. Byli tak¿e przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych, wszystkich zwi¹zków za-
wodowych. Bulwersowa³a ich taka sprawa.
Twierdzili, ¿e je¿eli Œwiêto Trzech Króli czy Œwiêto
Objawienia Pañskiego wypadnie w woln¹ sobotê,
to mog¹ straciæ osiem dni, osiem wolnych sobót,
bo ustawa obejmuje okres od roku 2011 do ro-
ku 2020. Jest to trochê nieprawda. Ja te¿ jestem
zwi¹zkowcem i wiem, ¿e w kodeksie pracy jest za-
pis o kwartalnym rozliczaniu czasu pracy, a myœ-
my jako Senat uchwalali ustawê dotycz¹c¹ kryzy-
su, w której zapisaliœmy, ¿e czas pracy mo¿na roz-
liczaæ rocznie.

W zwi¹zku z tym zosta³o z³o¿one zobowi¹zanie,
to nie pojawi³o siê na posiedzeniu komisji gospo-
darki, ale na posiedzeniu komisji rodziny, kiedy to
pan przewodnicz¹cy Mieczys³aw Augustyn i ja
w uzgodnieniu z panem pos³em Kozdroniem – to
jest pose³ z PO, nie z SLD, bo media podawa³y, ¿e
pose³ sprawozdawca by³ z SLD, a ja mówi³em, ¿e
nie, ¿e z PO – jednoznacznie stwierdziliœmy, ¿e po-
dejmiemy sprawê nowelizacji kodeksu pracy, tak
aby pracownicy nie tracili tych oœmiu dni wol-
nych. To te¿ jest trochê przesada, bo je¿eli chodzi
o rok 2011, to Œwiêto Trzech Króli wypada prze-
zcie¿ raz… Przyjêto tutaj katastroficzn¹ wizjê.

Co jeszcze jest wa¿nego w tej ustawie? W tej
ustawie… Mo¿e powiem tak. Dla dobra sprawy,
po to, ¿eby Œwiêto Trzech Króli by³o ju¿ 6 stycznia
2011 r., wycofa³em siê z poprawki, ale osobiœcie
jako cz³owiek, który zna wybitnie kodeks pracy,
wystêpowa³em, aby skreœliæ pkt 1, chodzi o to, ¿e
powinno siê odliczaæ osiem godzin od nominalne-
go czasu pracy. Tymczasem ta ustawa jednozna-
cznie stwierdza, ¿e gdy Trzech Króli wypadnie
w woln¹ sobotê, to nie odlicza siê tych oœmiu go-
dzin. No ale zosta³o to jednog³oœnie przyjête przez
Sejm.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Podsumowuj¹c pracê komisji, powiem, ¿e komi-
sja jest za przyjêciem nowelizacji kodeksu i in-
nych ustaw. Z tym ¿e zosta³y przyjête dwie po-
prawki legislacyjne, literowe, jedna dotyczy zmia-
ny tytu³u ustawy, zosta³y one przyjête i przez ko-
misjê gospodarki, i przez komisjê rodziny.

W zwi¹zku z tym komisje wnosz¹, ¿eby Wysoki Se-
nat przyj¹³ tê ustawê z trzema poprawkami, tak
aby 6 stycznia 2011 r. by³ pierwszym dniem wol-
nym od pracy w cyklu do 2020 r. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, pana senatora Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-

nej pozwalam sobie przedstawiæ sprawozdawa-
nie, o którym ju¿ czêœciowo mówi³ cz³onek obu ko-
misji, pan senator Kogut. Sprawozdanie jest iden-
tyczne ze sprawozdaniem, które przyjê³a Komisji
Gospodarki Narodowej.

Jeœli coœ wymaga uzupe³nienia, to stwierdze-
nie, ¿e prace Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
by³y prowadzone w czasie dwóch sesji, w trakcie
których zasiêgano opinii partnerów spo³ecznych
oraz przekazywano opinie wnioskodawców z Se-
jmu. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e przedmiotem dyskusji
by³y zw³aszcza dwa artyku³y tej ustawy, a miano-
wicie art. 2, w którym odwo³ywano siê do kodeksu
i konsekwencji zwi¹zanych z wprowadzeniem
Œwiêta Objawienia Pañskiego, oraz art. 3, w przy-
padku którego senatorowie wyra¿ali troskê o to,
czy podjêcie uchwa³y przez Senat nie wywo³a pro-
blemów prawnych, zw³aszcza przed Trybuna³em
Konstytucyjnym.

W efekcie dyskusji komisja zajê³a stanowisko,
w którym akceptuje poprawki legislacyjne, tak¿e tê,
która nadaje w³aœciw¹ nazwê ustawie, a wiêc
o dniach wolnych, a nie o zmianie kodeksu i innych
ustaw, choæ to przecie¿ trudna poprawka, bo doty-
czy zmiany tytu³u. Komisje przyjê³y te poprawki je-
dnog³oœnie. Zg³oszono tak¿e inne poprawki, ale zo-
sta³y one odrzucone. Ca³¹ ustawê przyjêto nieje-
dnog³oœnie. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Proszê bardzo.
Do którego z senatorów?
(Senator Zdzis³aw Pupa: Do senatora Koguta.)
Do senatora Koguta.
Proszê bardzo, pan senator Pupa.
Czy s¹ jeszcze pytania?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma, wszystko

jasne.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam…)
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Pan senator Ryszka, proszê bardzo, czyli
dwóch senatorów.

(Senator Stanis³aw Kogut: Do mnie?)
(Senator Czes³aw Ryszka: Zg³aszam pytanie.)
Proszê, Panie Senatorze.
Teraz pytanie senatora Pupy, potem nastêpne,

a póŸniej odpowiedŸ pana senatora Koguta,
zwiêz³a i zbiorcza.

Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Senatorze! Pan senator wspomnia³

o tym, ¿e by³y inicjatywy, mo¿na powiedzieæ, oby-
watelskie, które zmierza³y do tego, aby Œwiêto
Trzech Król zosta³o ustanowione, i to dwukrotnie.
Co takiego siê wydarzy³o? Pamiêtam miêdzy inny-
mi argumentacjê rz¹du, niektórych parlamenta-
rzystów, którzy mówili o tym, jakie to s¹ du¿e ko-
szty, jakie to jest obci¹¿enie. By³y i merytoryczne,
i pozamerytoryczne, mo¿na powiedzieæ, oceny czy
argumenty, które przekonywa³y, ¿e tego œwiêta
nie nale¿y wprowadzaæ.

Co siê wydarzy³o w koal ic j i rz¹dz¹cej ,
w rz¹dzie, bo rz¹d nie popiera³ tych inicjatyw oby-
watelskich, co takiego nadzwyczajnego siê wyda-
rzy³o, ¿e teraz, po uniewa¿nieniu, mo¿na powie-
dzieæ, inicjatyw lokalnych, po zlekcewa¿eniu ini-
cjatyw lokalnych rz¹d zdecydowa³ siê na wprowa-
dzenie Œwiêta Trzech Króli?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Poproszê teraz pana senatora Ryszkê o zadanie

pytania.
Przypominam, ¿e pan senator Kogut odpowia-

da jako sprawozdawca komisji…
(G³os z sali: W³aœnie.)
…i na takie pytania co ma biedak…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ale pan senator mo¿e

wiedzieæ, czy nast¹pi³o w rz¹dzie olœnienie, czy
nie. Tylko o to mi chodzi.)

(G³os z sali: Nawrócenie.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Dobrze…)
Proszê bardzo, pan senator Ryszka zadaje py-

tanie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie w podobnym duchu, ale o in-

nym brzmieniu. Mianowicie mówi siê o tym, ¿e ta
ustawa jest kompromisem, bo daje dzieñ wolny,
Œwiêto Trzech Króli.

Czy tego kompromisu nie mo¿na by³o zawrzeæ
w trakcie procedowania tamtych ustaw? Wtedy
usatysfakcjonowany by³by ten milion…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ale to te¿ nie jest pytanie do
sprawozdawcy komisji. Panowie Senatorowie,
rozró¿niajmy punkty procedury.

(Senator Czes³aw Ryszka: A mo¿e akurat na
posiedzeniu komisji rozmawiano o tym, ¿e…)

Dobrze.
Pan senator Kogut.
Panie Senatorze, ma pan wolnoœæ obywatelsk¹,

proszê odpowiadaæ jako sprawozdawca komisji.

Senator Stanis³aw Kogut:
Dziêkujê.
Pañstwo Drodzy, ja jestem cz³owiekiem, który

ogromnie, ogromnie cieszy siê z tego, ¿e bêdzie
Œwiêto Trzech Króli. To jest najstarsze chrzeœci-
jañskie œwiêto.

Druga sprawa. Ogromnie siê cieszê, ¿e dosz³o
do dialogu, do porozumienia. Drodzy Pañstwo,
powiem tak. Te dwa miliony podpisów nie pozo-
sta³y bez echa, te inicjatywy nie pozosta³y bez
echa. To, o czym ja dobrze wiem, to fakt, ¿e Epi-
skopat Polski spotka³ siê z rz¹dem i by³a omawia-
na ta kwestia. Nie chcia³bym tu wprowadzaæ ja-
kiegoœ niepokoju. Drodzy Pañstwo, ja mówiê tak:
dziêkujê wszystkim za to, ¿e to œwiêto bêdzie.

Na posiedzeniu komisji jednej czy drugiej, tak
siê sta³o, ¿e pracujê w obu, naprawdê by³ prowa-
dzony dialog, dialog, dialog i jeszcze raz dialog.
Zosta³a postawiona teza, jak w matematyce, ¿eby
by³o œwiêto, a za³o¿enie by³o takie… Przy okazji
chcia³bym podziêkowaæ tak¿e panu ministrowi,
bo pracowa³a z nami pani dyrektor, która te¿ szu-
ka³a wyjœcia, sposobu, ¿eby to œwiêto powsta³o,
i by³a ogromnie zadowolona, kiedy sk³ada³em po-
prawkê polegaj¹c¹ na skreœleniu art. 1. Nawet
i na posiedzeniu tej komisji, Drodzy Pañstwo, by³o
tak, ¿e braliœmy pod uwagê sytuacjê pracowni-
ków bud¿etowych. Powiem tak. Je¿eli my tê
uchwa³ê podejmiemy, a podejmiemy, to ona bê-
dzie najbardziej niekorzystna dla pracowników
bud¿etowych. A przecie¿ to te¿ s¹ ludzie. Myœmy
wyszli z tym, ¿e ta ustawa jest u³omna i to trzeba
tutaj powiedzieæ. Na posiedzeniu komisji rodziny
by³a inicjatywa polityki prorodzinnej, ¿e bêdziemy
nowelizowaæ kodeks pracy. I ja siê wtedy zobo-
wi¹za³em wobec wszystkich zwi¹zków, ¿e podej-
mê tê inicjatywê, ¿eby nie by³y stratne. Komisja
faktycznie zdecydowa³a o tym jednog³oœnie, nie
by³o kwestii spornych. No, Drodzy Pañstwo, skoro
na posiedzenie komisji rodziny przyszed³ przed-
stawiciel sekretarza Episkopatu, Jego Ekscelen-
cji ksiêdza Budzika, pan dyrektor, i wyjaœnia³ ró¿-
ne kwestie, to, Drodzy Pañstwo, dowodzi to
ogromnej rangi, ogromnej wagi tej sprawy, tego,
¿eby to œwiêto by³o wprowadzone.

Je¿eli chodzi o sprawy… Ja jestem katolikiem
praktykuj¹cym i przemawiam tutaj, z tej mówni-
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cy, w tej kwestii w imiê najpiêkniejszego przyka-
zania katolików – mi³oœci bliŸniego, a nie nienawi-
œci. Bo, Drodzy Pañstwo, nic nam nie da rozgrze-
bywanie tej sprawy. Ja po raz pierwszy przema-
wiam z ogromnym entuzjazmem, z zadowole-
niem, bo ogromnie siê cieszê, ¿e bêdzie Œwiêto
Trzech Króli i ¿e te dzia³ania pana Kropiwnickiego
nie posz³y na marne. Bo przecie¿ ktoœ musia³
wzi¹æ pod uwagê równie¿ dwa miliony podpisów.
Jestem góralem. I u nas, jak jest 6 stycznia to…
I u ciebie na Podkarpaciu, i u ciebie, Drogi Sena-
torze Ryszko, w Lubelskiem…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ryszka.)
Ryszka, przepraszam…
…Pisze siê kred¹: Kacper, Melchior i Baltazar.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: U nich te¿ jest

6 stycznia.)
Niech ten dzieñ faktycznie bêdzie dniem poje-

dnania. I w zwi¹zku z tym, Drodzy Pañstwo, mogê
powiedzieæ, ¿e by³a dyskusja, by³ dialog i by³o, Panie
Senatorze Pupa, ca³kiem inne podejœcie ni¿ na po-
przednich posiedzeniach. Ino tyle mogê stwierdziæ.
Bo przecie¿ nie mogê powiedzieæ, ¿e to s¹ dzia³ania
polityczne, bo to jest ponad polityk¹. (Oklaski)

Przecie¿ by³ przedstawiciel MSWiA, pan dyrek-
tor… Nie pamiêtam nazwiska, wspania³y dyrek-
tor. Media ci¹gle narzuca³y przekonanie, ¿e to jest
œwiêto tylko katolików. Nie, to jest œwiêto chrze-
œcijan. I niech siê ciesz¹ prawos³awni, protestanci
i jeszcze inni… Dziêkujê.

Odbierz mi pan g³os, bo jeœli chodzi o te kwe-
stie, to ja…

Senator Marek Zió³kowski:
Nie, nie, nie, ja teraz…
Szanowny Panie Senatorze, chcia³bym, wyra-

¿aj¹c wielk¹ radoœæ, ¿e to przesz³o, sformu³owaæ
swoj¹ wypowiedŸ, zgodnie z regulaminem, w po-
staci pytania.

Otó¿ czy pan senator zna taki kawa³ z czasów
PRL? Przypomnia³a mi o nim moja córka, która
piêtnaœcie lat temu powiedzia³a: tatusiu, ja nic
z tego nie rozumiem. A kawa³ brzmi nastêpuj¹co.
Jaka jest ró¿nica miêdzy kur¹ a Gomu³k¹? Zasa-
dnicza. Kura znosi jaja, a Gomu³ka – œwiêta.

(Weso³oœæ na sali)
Tak, proszê pañstwa, w 1960 r…
(Senator Stanis³aw Kogut: O, w³aœnie chcia³em

o tym powiedzieæ.)
…W³adys³aw Gomu³ka zniós³ dwa œwiêta:

6 stycznia i 15 sierpnia.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, Panie Mar-

sza³ku.)
I, proszê pañstwa, w tym momencie, ¿e tak po-

wiem, uniewa¿niliœmy ten kawa³ i to wzbudza
m¹… Czy pan senator zna ten kawa³? Rozumie
pan moj¹ radoœæ?

Senator Stanis³aw Kogut:

Rozumiem, Panie Marsza³ku, i w³aœnie mia³em
mówiæ o tym, ¿e towarzysz Wies³aw Gomu³ka
zniós³ te dwa œwiêta. I chyba siê teraz w grobie ob-
róci na drug¹ stronê, ¿e dzisiaj czy jutro w tym Se-
nacie wróci Œwiêto Trzech Króli. Dziêkujê, bo to
naprawdê na chwa³ê bosk¹ i Rzeczypospolitej,
i wszystkich wyborców. Uwa¿am, ¿e to jest naj-
wa¿niejsza chwila.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Amen.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to poselski projekt ustawy.
Witam pana Rados³awa Mleczkê, sekretarza

stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie, dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku.)

Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jasne.)
Wszystko jasne, Panie Ministrze. Dziêkujemy.
Proszê pañstwa, chcia³bym otworzyæ dyskusjê.
Jako pierwszy dyskutant zabierze g³os pan se-

nator Czes³aw Ryszka.
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e z³o¿y do

protoko³u…)
(G³os z sali: Do protoko³u.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze…
Chcê powiedzieæ, oszczêdzaj¹c czas, ¿e pani se-

nator Zaj¹c…
(Senator Alicja Zaj¹c: Oszczêdzam czas pañ-

stwa senatorów, dlatego z³o¿ê do protoko³u swoje
wyst¹pienie.)

…z³o¿y³a swoje wyst¹pienie do protoko³u*, co
stwierdzam z przyjemnoœci¹.

Senator Czes³aw Ryszka:

Mówi¹c prawdê, te¿ mia³em taki zamiar, ale…
(Senator Piotr Zientarski: Tylko krótko.)
(G³os z sali: Przecie¿ mo¿na…)
…senator Kogut, a tak¿e pan marsza³ek mnie

oœmielili. Bêdzie krótko.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
24 wrzeœnia bie¿¹cego roku, czyli dok³adnie

piêædziesi¹t lat po tym, jak ustawa towarzysza
Wies³awa Gomu³ki wymaza³a dzieñ wolny od pra-
cy w Œwiêto Trzech Króli, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ten dzieñ wolny przywróci³. Nie mówiê, ¿e
Sejm przywróci³ Œwiêto Trzech Króli, bo ono w ka-
lendarzu koœcielnym by³o i jest. Przywrócenie dzi-
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siaj dnia wolnego od pracy w uroczystoœæ Obja-
wienia Pañskiego, czyli 6 stycznia, jest z pewno-
œci¹ powodem do radoœci nie tylko dla wierz¹cych
Polaków, ale – jak mówi³ senator Kogut – dla wszy-
stkich wierz¹cych katolików… Chcia³em powie-
dzieæ, dla chrzeœcijan.

Nie zapominajmy jednak o szerokiej inicjatywie
spo³ecznej, której patronowa³ Jerzy Kropiwnicki,
ówczesny prezydent £odzi. Zdo³a³ on zebraæ po-
nad milion podpisów pod obywatelskim projek-
tem ustawy. Przypomnê równie¿, ¿e o poparcie tej
inicjatywy 1 wrzeœnia 2008 r. zwróci³o siê do mar-
sza³ka Sejmu Prezydium Konferencji Episkopatu
Polski. Niestety, Platforma Obywatelska – przykro
mi o tym mówiæ – by³a przeciwna przywróceniu
dnia wolnego w Œwiêto Objawienia Pañskiego
i dwa razy odrzuci³a projekt ustawy w tej sprawie.

(Senator Piotr Zientarski: Nigdy nie byli przeci-
wni. To nieprawda.)

Pierwszy raz przy okazji wspomnianej inicja-
tywy obywatelskiej Jerzego Kropiwnickiego
i drugi raz, póŸniej, gdy Sejm w pierwszym czyta-
niu odrzuci³ wiêkszoœci¹ g³osów poselski projekt
klubu Prawa i Sprawiedliwoœci. Obecnie, przed
wyborami samorz¹dowymi Platforma Obywatel-
ska zmieni³a front i mamy to, na co czekaliœmy
od kilku lat.

(Senator Piotr Zientarski: Regulamin Sejmu nie
pozwala…)

I w zwi¹zku z tym mam takie pytanie: czy nie
mo¿na by³o nad takim kompromisowym roz-
wi¹zaniem procedowaæ wtedy, kiedy procedowa-
no nad wspomnianymi, odrzuconymi przez PO
projektami? Odby³oby siê to z szacunkiem dla mi-
liona Polaków, którzy zg³osili projekt ustawy oby-
watelskiej. Dobrze jednak, ¿e obecnie parlamen-
tarzyœci tej opcji wypowiedzieli siê zgodnie z ide¹,
któr¹ popiera wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. Radoœæ
jednak nie jest pe³na, poniewa¿ jednoczeœnie
z przywróceniem dnia wolnego nast¹pi³a zmiana
w kodeksie pracy polegaj¹ca na tym, ¿e nie mo¿na
bêdzie odebraæ dnia wolnego w przypadku, gdy
œwiêto wypada w sobotê. Z tego powodu liczba dni
wolnych od pracy pozostanie praktycznie taka sa-
ma. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Platforma Obywa-
telska daje i zabiera.

(Senator Piotr Zientarski: Daje, abyœ dzieñ œwiê-
ty œwiêci³.)

Przypomnê, ¿e pos³owie Prawa i Sprawiedliwo-
œci byli przeciwni zmianom w kodeksie pracy
i wnosili w zwi¹zku z tym o nadanie ustawie inne-
go tytu³u, a mianowicie wpisania tam, ¿e s¹ to te¿
zmiany w ustawie o stosunku pañstwa do Koœcio-
³a katolickiego. Nie wdajê siê jednak w spór o to,
kto ma racjê.

Dobrze siê sta³o, ¿e ju¿ od przysz³ego roku
6 stycznia bêdzie dniem wolnym od pracy, ¿e to
bardzo wa¿ne œwiêto, jedno z najwa¿niejszych

z punktu widzenia wiary i tradycji w naszym kra-
ju, œwiêto koœcielne nios¹ce uniwersalne prze-
s³anie objawienia Jezusa wszystkim narodom
i kulturom, bêdzie obchodzone jako dzieñ wolny
od pracy. Znaczenie tego œwiêta, które zaczêto
obchodziæ znacznie wczeœniej ni¿ Bo¿e Narodze-
nie, potwierdza wielowiekowa tradycja. Tak¿e
w trudnych czasach odbudowy polskiej pañ-
stwowoœci i gospodarki w II Rzeczypospolitej
Œwiêto Trzech Króli by³o dniem wolnym od pracy.
Tego prawa nie odwa¿ono siê zakwestionowaæ
równie¿ po II wojnie œwiatowej i w ustawie
z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,
gdzie wœród œwi¹t wymienionych jako dni wolne
od pracy znajdowa³o siê tak¿e Œwiêto Trzech Kró-
li. Dopiero po umocnieniu siê w³adzy komunisty-
cznej decyzj¹ W³adys³awa Gomu³ki, I sekretarza
PZPR, œwiêto to w wymiarze pañstwowym zosta³o
zlikwidowane.

Przys³uchuj¹c siê w Sejmie debacie na ten te-
mat, z niesmakiem s³ucha³em ba³amutnych wy-
powiedzi pos³ów lewicy, którzy wykorzystali sej-
mow¹ dyskusjê do tego, by przypomnieæ, ¿e w Pol-
sce nie ma obecnie wolnoœci wyznaniowej w prze-
strzeni publicznej, poniewa¿ – i tu przytoczê ich
s³owa – narzuca siê do œwiêtowania okreœlony
dzieñ, który jest œwiêtem tylko katolików. Uwa-
¿am, ¿e w tych g³osach przeciwników dnia wolne-
go w Œwiêto Trzech Króli ujawnia³y siê emocje an-
tykatolickie, a nawet antypolskie, bo skierowane
przeciwko poczuciu wolnoœciowemu narodu pol-
skiego. To komuniœci zabrali Polakom wolnoœæ,
likwiduj¹c to œwiêto, które by³o religijnym dobrem
ca³ego narodu i jako takie posiada³o olbrzymi¹
wartoœæ duchow¹. Jak widaæ, tak¿e dzisiaj istot¹
sporu wokó³ Œwiêta Trzech Króli nie jest wy³¹cz-
nie sprawa dnia wolnego od pracy, ale kwestia
wartoœci oraz polityki spo³ecznej.

(Senator Piotr Zientarski: Nieprawda.)
Od 1989 r. powtarza siê narodowi, ¿e nie staæ

nas na sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, poniewa¿ musi-
my wzmacniaæ gospodarkê. To w takim razie na co
nas staæ? Czy staæ nas na przyk³ad na zad³u¿anie
kraju, które wynosi ju¿ ponad 720 miliardów z³
i zbli¿a siê do niebezpiecznej granicy 55% PKB?

Konkluduj¹c, powiem, ¿e czas ludzki mo¿na
podzieliæ na czas pracy, czas wypoczynku i czas
œwiêtowania.

(Senator Gra¿yna Sztark: …i czas mi³oœci.)
Jesteœmy dziœ œwiadkami i uczestnikami lan-

sowania rozwi¹zañ, w których zatraca siê wymiar
œwiêtowania, a ¿ycie zawê¿a siê do wymiaru pracy
i odpoczynku, produkcji i konsumpcji. Dlatego
konieczna jest praca wychowawcza, która pozwo-
li wejœæ w ducha œwiêtowania, by go odpowiednio
zrozumieæ i w³aœciwie prze¿yæ. Œwiêtuj¹c, jesteœ-
my bardziej ludzcy, rodzinni, tworzymy duchow¹
wspólnotê. Temu ma równie¿ s³u¿yæ dzieñ wolny,
Œwiêto Objawienia Pañskiego, Œwiêto Trzech Kró-
li. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Pan Rulewski je-

szcze. Ja siê te¿ zapisa³em, bo mnie natchn¹³…)
(Senator Piotr G³owski: Wisisz na tablicy, Sta-

siu.)
To ju¿ wiemy, Panie Senatorze, ale za chwilê.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niestety, nie mogê zadoœæuczyniæ proœbom Wy-

sokiej Izby i z³o¿yæ przemówienia do protoko³u, bo
nic nie napisa³em. (Weso³oœæ na sali)

Ale czego nie zapisa³em, to zapamiêta³em, i nie
ukrywam, ¿e moje wyst¹pienie bêdzie jednak
mia³o akcenty sceptyczne. Z góry oœwiadczam, ¿e
podzielam entuzjazm polityczny i nie tylko polity-
czny tych wszystkich, co opowiadali siê za usta-
nowieniem Œwiêta Trzech Króli dniem wolnym,
a prawie wszyscy w Polsce siê za tym opowiadali,
ale ceniê tych wszystkich, którzy umieli pogodziæ
ten entuzjazm z wymogami, z nakazami gospo-
darki, i wyra¿am im swój szacunek. Propozycja
Platformy Obywatelskiej konsumuje w sobie pra-
wo obywateli do okreœlania swego miejsca w Pol-
sce w zakresie prawa, w tym prawa do dni wol-
nych, ale te¿ wraz z inicjatyw¹ pos³ów PO zosta³o
zachowane prawo tego, co nie ma g³osu w Sejmie,
to jest ekonomii. Niemniej wydaje mi siê, ¿e inicja-
tywa zg³oszona przez naszych kolegów z Senatu
zawiera w sobie wiele niedopowiedzeñ b¹dŸ nawet
b³êdów.

Wskaza³em, ¿e na posiedzeniu komisji nie by³o
jednog³oœnoœci, i to ja by³em sprawc¹ tego zamie-
szania, poniewa¿ g³osowa³em przeciwko ustawie.
Ale w imiê tego ekumenizmu, który wokó³ Œwiêta
Trzech Króli panuje, z sali wycofam poprawki,
które zamierza³em zg³osiæ.

Jakie to by³y poprawki? Poprawka g³ówna
zmierza³a do tego, ¿eby wobec krytyki rozwi¹zañ
legislacyjnych przedstawionych przez Sejm, doty-
cz¹cej dwóch artyku³ów ustawy, zawiesiæ jednak
jej wykonanie do 1 stycznia 2012 r. I z tej popraw-
ki, jak powiedzia³em, siê wycofujê. Druga po-
prawka zmierza³a do tego, ¿eby skreœliæ art. 3, co
do którego opozycja ma, moim zdaniem, du¿o s³u-
sznoœci, ¿e wyraŸnie premiuje czy promuje poro-
zumienia zawarte wy³¹cznie z koœcio³em katolic-
kim. Jak wiem, nie taka by³a intencja koœcio³a.
Zreszt¹ proszê zauwa¿yæ, ¿e to nie koœció³ wystê-
powa³ o ustanowienie Œwiêta Trzech Króli dniem
wolnym. Koœció³ zaledwie to popiera³, wyjaœnia³.
Uwa¿am, ¿e wpisywanie w ustawê tylko jednego
z koœcio³ów, bez uzupe³nienia tego zapisu o kon-
sultacje z innymi koœcio³ami, jest niesmaczne,
zw³aszcza ¿e to œwiêto jest obchodzone we wszyst-

kich religiach chrzeœcijañskich, w niektórych tyl-
ko w innym czasie. I, jak rozumiem, inne religie
nie sprzeciwiaj¹ siê temu, aby ono by³o dniem
wolnym.

Zwracam równie¿ uwagê, ¿e kwestionuj¹c ko-
niecznoœæ powo³ywania siê na ustawê o stosunku
pañstwa polskiego do Koœcio³a katolickiego, gdzie
enumeratywnie wymienia siê te œwiêta, uwa¿ano,
¿e to narusza postanowienia konkordatu i tej
ustawy, poniewa¿ suweren, Sejm, parlament, sa-
moistnie wpisuje inne œwiêto. Ja pozwolê sobie
zwróciæ uwagê, ¿e ide¹ konkordatu w tym zakre-
sie by³o stworzenie katolikom – a ju¿ dzisiaj wie-
my, ¿e chrzeœcijanom – mo¿liwoœci swobody wy-
ra¿ania uczuæ w tym jednym z najwa¿niejszych
œwi¹t. Zatem jeœli ustawodawca to u³atwia, to nie
dzia³a wbrew porozumieniu, wbrew konkordatowi,
ale dzia³a na jego korzyœæ. Mo¿na by siê posun¹æ
dalej: ale przecie¿ to jest domena koœcio³ów, jakie
œwiêta kiedy nale¿y czciæ. Ale my tutaj powiadamy:
co pañstwo jako ustawodawcy zrobi¹, ¿eby to
œwiêto mog³o byæ godnie uczczone. I dlatego ta ini-
cjatywa wychodzi naprzeciw konkordatowi i oczy-
wiœcie innym koœcio³om, które powiadaj¹, ¿e trze-
ba ludziom wierz¹cym u³atwiæ oddawanie czci
miêdzy innymi w tym dniu. Zatem ten zapis, choæ
zarzut jego niekonstytucyjnoœci jest w¹tpliwy, bo
pañstwo polskie zobowi¹za³o siê, ¿e bêdzie uzga-
dniaæ zmiany, to jednak nie wykracza przeciwko
obywatelom i ich prawom. Nie uwa¿am wiêc za ko-
nieczne ujmowanie tego zapisu w ustawie.

Niektórzy od razu wskazali, ¿e przez to to œwiêto
stanie siê cywilne. No, tak mo¿na przyj¹æ. Obywa-
tele orzekli, ¿e chc¹ to obchodziæ, a parlament siê
do tego pozytywnie ustosunkowa³ i przyj¹³ to. Za-
tem nie mo¿emy tu mieæ podejrzeñ o nietolerancjê
czy stawiaæ zarzutów, o jakich tu wspomnia³ se-
nator Ryszka, mówi¹c, ¿e SLD twierdzi, i¿ pañ-
stwo polskie narzuca czas i sposób oddawania
czci obywatelom. Pañstwo zreszt¹ nie narzuca, bo
nie wskazuje w swojej ustawie, co ktoœ w tym dniu
powinien robiæ.

Ale istotniejsza sprawa, Wysoka Izbo, dotyczy
art. 2, czyli zmian w kodeksie. Jak wiadomo, na-
st¹pi³o ju¿ czterdzieœci szeœæ zmian kodeksu.
A najtrudniejszym rozdzia³em kodeksu jest roz-
dzia³ 6, czyli rozdzia³ dekretuj¹cy czas pracy. Dla-
czego? Bo s¹ zró¿nicowane systemy naliczania
czasu pracy, wyznaczania, okresu, rozliczania,
w tym rozliczania œwi¹t – trzymiesiêczny, miesiê-
czny. Najgorsze jest to, Wysoka Izbo, ¿e w ma³ych
przedsiêbiorstwach nie ma praktycznie ¿adnych.
Co wiêcej, to, kiedy by³ dzieñ wolny czy œwi¹tecz-
ny – wskazuj¹ na to materia³y PIP – okreœla siê do
ty³u, czyli na przyk³ad ustala siê tak: jeœli, kelner-
ko czy kelnerze, pracowa³aœ czy pracowa³eœ w so-
botê, która by³a jednoczeœnie dniem œwi¹tecz-
nym, to przy za³o¿eniu, ¿e masz 10 z³ na godzinê,
powinnaœ czy powinieneœ dostaæ 400 z³, ale jeœli
pracodawca okreœli, ¿e to by³ dzieñ pracy, to do-
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staniesz tylko 150 z³. To s¹ sprawy czasu pracy
i to s¹ sprawy wynagrodzenia. Dlatego jest to ta-
kie wa¿ne. Z materia³ów Pañstwowej Inspekcji
Pracy, do spraw której Wysoka Izba mnie delego-
wa³a, wynika, ¿e na szeœæset piêædziesi¹t przed-
siêbiorstw dwieœcie ró¿nych naruszeñ prawa pra-
cy dotyczy w³aœnie czasu pracy. A to braku ewi-
dencji, a to niezaliczania – jest trzydzieœci takich
spraw – okresów œwi¹tecznych jako okresów
œwi¹tecznych, dawania wolnego w zamian za to.
Sk¹d bior¹ siê te zastrze¿enia – nie moje, bo jes-
tem ostatni w tej kolejce zastrze¿eñ – stawiane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
dzia³ legislacji i opiniê publiczn¹ w postaci me-
diów? Otó¿ zastrze¿enia wynikaj¹ z faktu, ¿e dzia³
szósty oparty jest na takiej zwartej, ¿e tak po-
wiem, piramidzie logicznej...

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê siê zbli¿aæ do konkluzji. Zosta³o
szeœædziesi¹t sekund.)

Konkluzjê ju¿ wyg³osi³em, Panie Marsza³ku.
Wycofujê tê poprawkê.

Piramida czasu zawiera takie fundamenty jak
oœmiogodzinny dzieñ pracy, piêciodniowy tydzieñ
pracy, koniecznoœæ stworzenia okresu rozlicze-
niowego, ewidencja czasu pracy, odpoczynek.
Proszê pañstwa, jeœli teraz wchodzimy tym roz-
wi¹zaniem, to jest tak, jakbyœmy z tej piramidy
wyjêli cegie³kê. St¹d ta moja troska, która spotka-
³a siê na szczêœcie z konstruktywnym dzia³aniem
innych parlamentarzystów. I dlatego natych-
miast podejmiemy prace na rzecz nowelizacji ko-
deksu. Powtarzam, chodzi o nowelizacjê kodek-
su, nie tylko o zmiany wynikaj¹ce z tej inicjatywy.
Potrzeba przebudowy ca³ego dzia³u szóstego tak,
¿eby 70% ludzi zatrudnionych w ma³ych przed-
siêbiorstwach mog³o korzystaæ z dobrodziejstwa
prawa, ¿eby spotkali siê…To powoduje, ¿e moja
konkluzja staje siê zasadna. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bêdê mówi³ bardzo krótko. Jestem pod wra¿e-

niem wyst¹pienia pana senatora Koguta, mojego
imiennika, który równie¿ ma piêkne s³owiañskie
imiê, i w zasadzie ze wszystkimi przekazanymi
przez niego treœciami siê zgadzam. Jestem rów-
nie¿ pod wra¿eniem wyst¹pienia cz³owieka, który
zawsze kojarzy³ mi siê z radosnym, ekumenicz-
nym przes³aniem. Dzisiaj jednak kolega Czes³aw,
¿e tak powiem, wbi³ mnie w ³awê senack¹. Uwa-
¿am, ¿e nie trzeba w to w³¹czaæ polityki. Na jedne

umys³y Duch Œwiêty dzia³a szybciej, a na inne
wolniej. Kilkaset tysiêcy podpisów, ¿arliwa mod-
litwa bardzo wielu ludzi i oczekiwania, ¿eby to
œwiêto by³o œwiêtem, znajduj¹ swój fina³. I tak
bym na to patrzy³. Trzeba pewne rzeczy przeanali-
zowaæ, trzeba pewne rzeczy podsumowaæ i jeszcze
poddaæ korekcie. Cieszymy siê, ¿e to bêdzie. Zo-
sta³o równie¿ powiedziane, ¿e bêdzie siê odbywa³a
nowelizacja kodeksu pracy. A zatem zak³adam, ¿e
te wszystkie niedoskona³oœci, których istnienie
pañstwo podkreœlaliœcie, tak¿e kolega Jan je pod-
kreœla³, zostan¹ naprawione. Znajdzie to ujœcie,
nie bêdzie tu sprzecznoœci z prawem. Uwagi Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy wynikaj¹ce z analizy ko-
deksu pracy znajd¹ swój fina³ i wszystko to bêdzie
skorygowane.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na coœ inne-
go. Otó¿ nie podzielam pogl¹du, ¿e zatraca siê wy-
miar œwiêtowania. Oczywiœcie Œwiêto Trzech Króli
jest cudowne i wspania³e, co pamiêtam jeszcze ze
swojej m³odoœci, ale przecie¿ mamy jeszcze, Ojcze
Czes³awie, niedzielê. Œwiêtujemy dzieñ œwiêty.
Wspólne obiady, msza œwiêta, rodzinne spotka-
nia… Wydaje mi siê, ¿e my tego ducha nie zatraca-
my. Teraz dojdzie jeszcze jedno piêkne œwiêto
i z tego trzeba siê cieszyæ. Bardzo dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku!
Ja nie przewidywa³em, ¿e zabiorê g³os, bo jak

pan marsza³ek wie, raczej wystêpujê w sprawach
prawnych. Tutaj te¿ wystêpuj¹ problemy prawne,
ale nie zamierza³em zabieraæ g³osu.

Mo¿e powiem tak. Jestem zbudowany atmosfe-
r¹, jak¹ stworzy³ pan senator Kogut i myœlê, ¿e ta-
ka w³aœnie atmosfera powinna nam w tej chwili
towarzyszyæ.

Ale jestem równie¿ czymœ innym zbulwersowa-
ny. Panie Senatorze Ryszka, pan przygotowa³ to
przemówienie jeszcze przed tymi zajœciami, które
mia³y miejsce i jest w nim, ¿e tak powiem, trosze-
czkê ducha konfrontacji, tego czegoœ, co dzieli Po-
laków.

(Senator Czes³aw Ryszka: …zawodu milionów
Polaków.)

Nie. Pan ju¿ sobie przygotowa³ to wyst¹pienie;
przecie¿ pan mówi³, ¿e pan sobie przygotowuje te
wyst¹pienia i publikuje w „Niedzieli”. A to jest
przyk³ad szerzenia nienawiœci i dzielenia Polaków
oraz mówienia pó³prawdy b¹dŸ nieprawdy. Panie
Senatorze, przede wszystkim nie ma mo¿liwoœci
prawnej, regulaminowej, ¿eby projekt obywatel-
ski i projekt rz¹dowy czy poselski by³y jednoczeœ-
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nie, równolegle procedowane. Nie ma takiej mo¿li-
woœci regulaminowej. I nie by³o innej mo¿liwoœci
ni¿ tylko dzia³anie w ten sposób. A gdyby pan inte-
resowa³ siê uzasadnieniami… Bo obra¿a pan rów-
nie¿ zmar³ego Arama Rybickiego, który by³ spra-
wozdawc¹ tej ustawy. On wyraŸnie mówi³ to, co
by³o powszechnie mówione i transmitowane
z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatel-
skiej, ¿e wrócimy do kompleksowego rozpatrywa-
nia tej propozycji i wtedy wprowadzimy zmiany
w kodeksie pracy, poniewa¿ nie staæ nas ze wzglê-
dów ekonomicznych na to dodatkowe œwiêto. Od
samego pocz¹tku takie by³o stanowisko Platfor-
my Obywatelskiej. Nie ma tu mowy, absolutnie,
o ¿adnym oœwieceniu czy te¿ ustawianiu z góry
Platformy Obywatelskiej przeciwko temu, i to na-
wet nie tyle przeciwko pomys³owi przywróceniu
œwiêta, co œwiêtowaniu w pe³ni. Zreszt¹ zgodnie
z konkordatem i z ustaw¹ o stosunku pañstwa do
Koœcio³a katolickiego, jak pan wie, jest siedem
enumeratywnie wymienionych œwi¹t koœciel-
nych. I tego œwiêta nie ma wœród tych enumeraty-
wnie wymienionych œwi¹t, które s¹ jednoczeœnie
dniami wolnymi od pracy. Tak na dobr¹ sprawê
powinno to byæ za³atwiane na takim szczeblu:
Stolica Apostolska – nasz rz¹d. Przyjêliœmy do-
mniemanie, zgodnie z tym, co twierdzi³ przedsta-
wiciel episkopatu, ¿e uzgodnienia s¹ dokonane,
chocia¿ formalnie powinny byæ na piœmie. Czyli
my jakby wyprzedzamy… Stanowczo protestujê
przeciwko przedstawianiu Platformy w taki spo-
sób, jakby by³a przeciwna temu œwiêtu. Protestu-
jê przeciwko twierdzeniu, ¿e my co prawda jesteœ-
my tutaj, ale myœlimy analogicznie do tego, co by-
³o wczeœniej, za czasów Gomu³ki, kiedy œwiêta siê
likwidowa³o. My nie dzia³amy w tym duchu. Panie
Senatorze, trzeba zmieniæ styl przygotowywanych
felietonów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Grubski. Proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Ta dyskusja zmierza oczywiœcie w kierunku

ocen. Myœlê, ¿e warto poœwiêciæ na to chwilê.
Przepraszam, ¿e równie¿ ja odnoszê siê do wypo-
wiedzi pana senatora Ryszki, ale to w pana wypo-
wiedzi pojawi³a siê kwestia gloryfikacji jednego
z pierwszych, ¿e tak powiem, liderów œwiêta, czyli
prezydenta Kropiwnickiego, by³ego prezydenta
mojego miasta. Jako katolik jestem oczywiœcie za
tym, co dzisiaj siê wydarzy³o, ale jako obywatel
miasta, jako samorz¹dowiec, by³em przeciwko te-
mu, co robi³ Kropiwnicki, bo nie chcê, aby ka¿dy
samorz¹dowiec w kraju dla w³asnego widzimisiê
próbowa³ realizowaæ politykê ogólnopolsk¹. A ta-

ka, niestety, by³a polityka Kropiwnickiego. Nie zaj-
mowa³ siê tym, co by³o wa¿ne dla mieszkañców
naszego miasta, nie przyjmowa³ mieszkañców,
nie szanowa³ ich, tylko zajmowa³ siê je¿d¿eniem
po Polsce i motywowaniem ludzi do zbierania
podpisów. Powiedzia³bym, ¿e chwa³a mu za to,
gdyby by³ obywatelem, dzia³aczem spo³ecznym,
który w tej dziedzinie chce siê realizowaæ, a nie
prezydentem miasta. Uderza³o to, niestety,
w £ódŸ i za to Kropiwnicki zosta³ odwo³any w refe-
rendum. Nie zapominajcie o tym pañstwo, nie glo-
ryfikujcie dzisiaj tej sytuacji. Dobrze, ¿e wszystko
tak siê zakoñczy³o, jak siê zakoñczy³o. To œwiêto
jest œwiêtem nas wszystkich i bardzo siê z niego
cieszymy, ale nie zgadzam siê na to, ¿eby z Kro-
piwnickiego robiæ bohatera. Jego dzia³ania ude-
rzy³y przede wszystkim w interes naszego miasta.
Prezydent miasta nie jest od tego, aby wymyœlaæ
sobie sytuacjê, w której chce byæ ambasadorem
miasta, ambasadorem pañstwa i realizatorem pe-
wnych idei, idei kompletnie niezwi¹zanych z sa-
morz¹dem. Oczywiœcie tego typu dzia³ania zosta-
³y potêpione w referendum i Kropiwnicki poniós³,
jak na niego, koszmarn¹ pora¿kê. Pora¿kê, powie-
dzia³bym, nawet niezas³u¿on¹, bo cz³owiek, który
dla opozycji zrobi³ tyle, co Kropiwnicki w £odzi,
nie powinien byæ poddawany takim weryfika-
cjom. No, ale zosta³ poddany. Dlatego zakoñczmy
te dyskusje, te przepychanki dotycz¹ce tego, kto,
co i jak zrobi³. Cieszmy siê z tego, co uzyskaliœmy
wspólnie i idŸmy do przodu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê Panie Marsza³ku.
Muszê zaprotestowaæ przeciwko bardzo ostre-

mu os¹dowi mojej osoby, poniewa¿ ja tylko przy-
pomnia³em, jak wygl¹da³o procedowanie…

(Senator Piotr Zientarski: Nie osoby.)
Proszê mi nie przerywaæ.
(Senator Piotr Zientarski: To nie by³o ad perso-

nam.)
Panie Marsza³ku, niech pan uspokoi tego sena-

tora.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan senator Ryszka ma piêæ minut.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Proszê bardzo

o wypowiedŸ.

Senator Czes³aw Ryszka:
Jako przedstawiciel i cz³onek Prawa i Spra-

wiedliwoœci chcia³bym przypomnieæ, jak wy-
gl¹da³o procedowanie nad t¹ ustaw¹. I tylko to
przypomnia³em. Nie pamiêtam, ¿ebym u¿y³ jakie-
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gokolwiek s³owa, które by³oby z jêzyka nienawi-
œci. A to jest po prostu typowe wprowadzenie ko-
goœ w tak¹ œlep¹ uliczkê: ty jesteœ cz³owiekiem
nienawiœci, bo przypomnia³eœ nam coœ, co nas bo-
li. Otó¿ g³osami Platformy Obywatelskiej w Sejmie
trzykrotnie odrzucono projekt ustawy o przywró-
ceniu…

(Senator Piotr Zientarski: …Obywatelskiej?)
Dwa razy g³osami Platformy Obywatelskiej i raz

Prawa i Sprawiedliwoœci, odrzucenie w pier-
wszym czytaniu projektu, w którym mia³a byæ
w³aœnie zmiana ustawy o stosunku pañstwa do
Koœcio³a, trochê inny projekt ustawy. Ja tylko
przypomnia³em, ¿e to sta³o siê g³osami Platformy
Obywatelskiej, a to nie powinno boleæ, bo to jest
po prostu tylko historia. I nie powiedzia³em, ¿e je-
steœcie z tego powodu gorszymi katolikami, w ogó-
le nie u¿y³em takich s³ów, bo to mo¿e by³by jêzyk
nienawiœci. Ale skoro przypominanie historii a¿
tak boli pana senatora, to jest bardzo du¿o ró¿-
nych takich historycznych faktów, które mog¹ za-
boleæ bardziej. Tak ¿e tego przemówienia nie przy-
gotowywa³em przed tym, co wydarzy³o siê w £odzi,
tylko jest to po prostu… To nie jest te¿ mój felie-
ton, teraz mówiê o czym innym. Bo mój felieton
akurat jest o wydarzeniach w £odzi, on siê znaj-
dzie w nastêpnym numerze „Niedzieli”. A wiêc wy-
praszam sobie tak¹ ocenê, ¿e u¿ywam jêzyka nie-
nawiœci. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Przypominam, ¿e pani senator Alicja Zaj¹c z³o-

¿y³a swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, nie z³o¿ono ¿adnych wnios-

ków o charakterze legislacyjnym. Informujê, ¿e
g³osowanie w sprawie tej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za bytnoœæ
z nami w tym punkcie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ³agodze-
niu skutków kryzysu ekonomicznego dla praco-
wników i przedsiêbiorców.

Tekst w druku nr 983, sprawozdanie komisji –
983A.

Pan senator Wyrowiñski ju¿ siê zbli¿a, ¿eby
przedstawiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e atmosfera bêdzie o wiele spokojniej-

sza podczas prac Izby nad tym punktem. Jest to,
jak wspomnia³ pan marsza³ek, sprawozdanie Ko-
misji Gospodarki Narodowej o ustawie, któr¹
Sejm przyj¹³ 8 paŸdziernika 2010 r., zmieniaj¹cej
ustawê o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomi-
cznego dla pracowników i przedsiêbiorców. Jak
pañstwo senatorowie pamiêtacie, ta ustawa we-
sz³a w ¿ycie w po³owie ubieg³ego roku, bodaj¿e
w sierpniu, i by³a jednym z instrumentów, które
mia³y, tak jak mowa w tytule, minimalizowaæ czy
³agodziæ skutki kryzysu, który równie¿ nas do-
tkn¹³ i w dalszym ci¹gu jakoœ dotyka. Po roku po-
s³owie, którzy przeanalizowali efekty dzia³ania tej
ustawy, doszli do wniosku, ¿e s¹ one znikome.
Jak to przedstawi³a podczas posiedzenia Sejmu
pani minister Ostrowska z resortu pracy, z prze-
widywanego zasobu œrodków rzêdu 1 miliarda z³
wykorzystano zaledwie oko³o 2% i…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie!)
Ta analiza doprowadzi³a pos³ów, którzy podpi-

sali siê pod tym poselskim projektem – bo to by³
poselski projekt ustawy – do przekonania, ¿e na-
le¿y z³agodziæ kryteria korzystania z tej pomocy.
Efektem ich pracy jest w³aœnie ta ustawa zmienia-
j¹ca wspomnian¹ przeze mnie na pocz¹tku usta-
wê w jednym tylko, ale wa¿nym miejscu, to znaczy
w art. 3, który definiuje warunki, jakie musz¹
spe³niaæ przedsiêbiorca i jego firma, aby móg³ on
korzystaæ ze œrodków, o których mówi³em przed
chwil¹. Tych warunków jest bardzo wiele, a ten,
który ulega zmianie, polega na tym, ¿e aby taki
przedsiêbiorca móg³ aplikowaæ o te œrodki, w jego
firmie musi wyst¹piæ spadek obrotów gospodar-
czych, rozumianych jako sprzeda¿. I dotychczas
to by³o nie mniej ni¿ 25% liczone w ujêciu iloœci
lub wartoœci w ci¹gu trzech kolejnych miesiêcy po
dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych sa-
mych trzech miesiêcy w okresie od dnia 1 lipca
2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. A teraz ten
próg obni¿a siê do 10%, s¹dz¹c, ¿e tym samym
zwiêkszy siê zainteresowanie przedsiêbiorców
tym rodzajem pomocy.

Chcia³bym Wysok¹ Izbê poinformowaæ, ¿e rz¹d
w zasadzie negatywnie odnosi siê do tego roz-
wi¹zania w swojej opinii, któr¹ pani minister
Ostrowska zaprezentowa³a podczas posiedzenia
Komisji Gospodarki Narodowej. Rz¹d wychodzi
z za³o¿enia, które zreszt¹ zosta³o potwierdzone
ostatnimi wynikami gospodarczymi, popraw¹
rentownoœci firm i tak¹ ogóln¹ atmosfer¹ opty-
mizmu biznesowego w Polsce, co przejawi³o siê
w opisie minionego, III kwarta³u, ¿e zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju pomoc w tej chwili jest ju¿
w zasadzie niewielkie i nawet taka zachêta nie
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spowoduje wiêkszego zainteresowania, a je¿eli
nawet, to uszczuplone zostan¹ tym sposobem
œrodki bud¿etowe. Ta ca³a retoryka zwi¹zana z ko-
niecznoœci¹ oszczêdzania itd., itd. te¿ siê w tej ar-
gumentacji przejawia³a.

Czêœæ senatorów przyjê³a to uzasadnienie
i zg³osi³a wniosek mniejszoœci, o którym poinfor-
muje pañstwa mój szanowny kolega, pan senator
Owczarek,bêd¹cy jednym ze wspó³autorów tego
wniosku, natomiast wiêkszoœæ komisji tego zda-
nia nie podzieli³a i przychyli³a siê do tego, co pro-
ponuj¹ pos³owie w ustawie, proponuj¹c jedno-
czeœnie, jak to ma czêsto miejsce w naszej pracy,
przychylenie siê do propozycji bardzo precyzyjnej
zmiany w art. 2, który definiuje moment wejœcia
w ¿ycie tej ustawy, uzale¿niaj¹c go od sukcesu no-
tyfikacji tej zmiany w Komisji Europejskiej – nie-
stety, dlatego ¿e to jest rodzaj pomocy. I w tej spra-
wie powsta³a pewna kontrowersja, dlatego ¿e je-
den z urzêdów pañstwowych, to znaczy Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK,
wyrazi³ opiniê, ¿e ta notyfikacja nie jest potrzeb-
na, a z drugiej strony ministerstwo pracy podtrzy-
mywa³o swoj¹ opiniê, ¿e jest potrzebna. I w zwi¹z-
ku z tym zwróci³em siê do Ministerstwa Spraw Za-
granicznych o jednoznaczn¹ opiniê w tej sprawie
i taka opinia dotar³a do mnie wczoraj. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie twier-
dzi, ¿e taka notyfikacja jest potrzebna. A zatem ta
poprawka, któr¹ zaproponowa³o nasze Biuro Le-
gislacyjne, ma oczywiœcie sens.

Ten art. 2, który by³by zagro¿ony w sytuacji,
gdyby notyfikacja nie by³a potrzebna, zostanie za-
chowany. I proponujemy, aby on brzmia³ zgodnie
z propozycj¹ Biura Legislacyjnego, co jest treœci¹
tej poprawki.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, ta usta-
wa jest dosyæ opas³a – jak pañstwo wiecie, jest
wniej ca³y zestawtych instrumentówpomocowych.
Przyda³aby siê nawet kiedyœ taka analiza, jak to
dzia³a. W wiêkszoœci przypadków one siê okaza³y
niepotrzebne, bo na przyk³ad ¿aden z banków siê
nie zg³osi³ po to, aby otrzymaæ wsparcie, które by³o
mo¿liwe na podstawie jednej z ustaw itd., itd.

Nie wiem, czy to, ¿e tak jest, potwierdza tezê, ¿e
ten kryzys nie dotkn¹³ nas a¿ tak boleœnie jak in-
nych, czy te¿ raczej dowodzi tego, i¿ bariery, jakie
stworzyliœmy w tych ustawach, s¹ tak wyrafino-
wane, ¿e nie s¹ w stanie ich pokonaæ nawet ci
z naszych przedsiêbiorców, którzy ju¿ potrafi¹
ubiegaæ siê o œrodki pomocowe i o ró¿nego rodzaju
wsparcie zewnêtrzne.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, chcia³bym zwróciæ
siê do Wysokiej Izby z proœb¹, aby podzieli³a moj¹
argumentacjê i odnios³a siê do tej ustawy przy-
chylnie. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê senatora Owczarka o zreferowanie

stanowiska mniejszoœci.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mamy du¿o py-

tañ.)
To dobrze, bo na sali nie ma jeszcze ministra.

(Weso³oœæ na sali)

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Reprezentujê mniejszoœæ, która przychyla siê

do wniosku, aby ten projekt ustawy o zmianie
ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomi-
cznego dla pracowników i przedsiêbiorców odrzu-
ciæ. Dlaczego?

Proszê pañstwa, przyjêty w tamtej wersji ustawy
próg spadku obrotów, który by umo¿liwia³ zwraca-
nie siê przez przedsiêbiorców o pomoc, by³ zbyt wy-
soki, to nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci. Z kolei
granica 10% wydaje nam siê zbyt niska, bo 10%
w ujêciu rocznym, proszê pañstwa, przez trzy mie-
si¹ce, to mo¿e byæ nawet sezonowy spadek sprze-
da¿y. S¹ firmy, które dzia³aj¹ na zasadzie sezono-
wej i one siê mog¹ o tê pomoc zwróciæ.

W tamtej ustawie jest jeszcze inny warunek,
który chyba jeszcze bardziej uniemo¿liwia uzys-
kanie tej pomocy. Polega on na tym, ¿e trzeba za-
gwarantowaæ utrzymanie zatrudnienia pracowni-
ków przez d³u¿szy czas. I myœlê, ¿e w sytuacji na-
prawdê kryzysowej odpowiedzialny przedsiêbior-
ca z trudem by siê zgodzi³ na to, ¿eby takie zatrud-
nienie w czasach niepewnych zagwarantowaæ.

Ponadto wydaje siê nam – mam tu na myœli tak-
¿e senatora Trzciñskiego, który w³aœciwie jest au-
torem tego wniosku – ¿e tego typu ingerencja…
Przy tak u³atwionej mo¿liwoœci osi¹gniêcia pomo-
cy, bo 10% spadku obrotów to niewiele… Wydaje
nam siê, ¿e to mo¿e w pewien sposób doprowadziæ
do deregulacji rynku ekonomicznego, zak³óciæ
woln¹ konkurencjê. W zwi¹zku z czym proszê
pañstwa senatorów o odrzucenie tej ustawy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pozostaæ blisko, bo ju¿ by³a zapowiedŸ

pytañ.
Pan senator Bisztyga. Bardzo proszê o pytanie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Ja muszê powiedzieæ, ¿e mam mieszane uczu-

cia w zwi¹zku z t¹ spraw¹. Jestem zwi¹zany
z przedsiêbiorcami i kwestie gospodarcze s¹ mi

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
112 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o o zmianie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego…

(senator J. Wyrowiñski)



bardzo bliskie. Otó¿ chcia³bym zapytaæ o tak¹
sprawê. Jakie s¹ szacunki, jeœli chodzi o liczbê
podmiotów, które mog³yby skorzystaæ z tej pomo-
cy na podstawie nowych zapisów, bo pomoc na
starych warunkach cieszy³a siê doœæ s³abym zain-
teresowaniem. To jest jedno pytanie.

Czy pan senator Wyrowiñski móg³by mi przy-
bli¿yæ tak¹ kwestiê, bo ja tego nie zrozumia³em,
czy cyfry, które pan wymienia³, dotyczy³y pomocy
ogó³em, czy te¿ one dotyczy³y Funduszu Gwaran-
towanych Œwiadczeñ Pracowniczych? Takie by³o-
by drugie pytanie.

I teraz trzecie. Czy prawd¹ jest, ¿e do tej pory
przedsiêbiorcy – taka jest moja ocena sytuacji, wy-
nikaj¹ca z rozmów, które prowadzi³em z przedsiê-
biorcami, a tak¿e z innymi œrodowiskami – skupia-
li siê niestety na tym, ¿eby wykorzystywaæ zapisy
tej ustawy do wyd³u¿ania czasu pracy i wprowa-
dzania umów na czas okreœlony? Je¿eli faktycznie
tak jest, to my przez tê ustawê damy im do tego je-
szcze wiêksz¹ zachêtê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Ju¿ przyby³a pani minister. Witam pani¹ ser-

decznie.
Byæ mo¿e pani minister odpowie na czêœæ w¹t-

pliwoœci pana senatora. Ja, stosownie do posia-
danej wiedzy, mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e na te-
mat tego, ile firm mo¿e z tego skorzystaæ… Nie by-
³o takiego pytania i nie by³o takiej analizy. Nale¿y
siê spodziewaæ, ¿e wiêcej ni¿ dotychczas.

Je¿eli chodzi o skalê zainteresowania, to po-
wtórzê za pani¹ minister, ¿e generalnie w grê
wchodzi kwota oko³o 1 miliarda z³, prawda? Jest
mo¿liwe…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Czes³awa Ostrowska: Dziewiêæ-
set szeœædziesi¹t piêæ…)

Ile?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Czes³awa Ostrowska: Dziewiêæ-
set szeœædziesi¹t piêæ…)

Dziewiêæset szeœædziesi¹t piêæ, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Czes³awa Ostrowska: Oko³o
2 miliardów…)

Mo¿e ja przeczytam, co pani minister powie-
dzia³a w Sejmie: W pe³ni potwierdzam dane, które
przedstawi³ pan pose³ reprezentuj¹cy SLD, ponie-
wa¿ rzeczywiœcie wydaliœmy oko³o 2% wszystkich
œrodków pomocowych, udzieliliœmy ich oko³o oœ-

miu i pó³ tysi¹ca osób – osiem i pó³ tysi¹ca osób
skorzysta³o z tych œrodków, wydatkowaliœmy zaœ
oko³o 16 milionów. Czyli je¿eli 2% to 16 milionów,
1% to 8 milionów, a wiêc 100% to 800 milionów,
czyli oko³o miliarda, prawda? To jest ta pula, po
któr¹ mo¿na siêgn¹æ. Z oferty dotycz¹cej elastycz-
nego czasu pracy skorzysta³o ponad siedemset
siedemdziesiêciu przedsiêbiorców.

Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e pierwot-
nie ten wniosek sk³ada³ siê z dwóch czêœci. Oprócz
tego progu spadku obrotów zaproponowano rów-
nie¿, aby czas bezwarunkowego zatrudnienia
skróciæ z szeœciu do trzech miesiêcy. Ale to siê nie
obroni³o z racji tego, ¿e uznano, i¿ obni¿enie tego
zagwarantowanego czasu zatrudnienia to zbyt du-
¿e ustêpstwo na rzecz przedsiêbiorców, prawda?

Chcia³bym równie¿ pañstwa poinformowaæ, ¿e
tak naprawdê gros tych pieniêdzy… Jest przewi-
dziana pewna procedura zwi¹zana z otrzymaniem
tych pieniêdzy, ona jest opisana w art. 14. Firma
musi zaproponowaæ równie¿ pewne œrodki na-
prawcze, i wtedy dopiero mo¿e aplikowaæ, wiêc
jest sporo tych trudnoœci.

O co jeszcze pyta³ na koñcu pan senator Bi-
sztyga?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Pyta³em o wyko-
rzystanie zapisów tej ustawy do wyd³u¿ania czasu
pracy i wprowadzenia umów na czas okreœlony,
czy to jest powszechna praktyka.)

To znaczy, z tego korzystano… Oczywiœcie, za-
wsze jest tak, ¿e siê idzie po linii najmniejszego
oporu i wykorzystuje siê to, co jest naj³atwiejsze do
osi¹gniêcia. I tutaj niew¹tpliwie tak to wygl¹da³o.
W tej chwili ja mogê to tylko tak ogólnie podsumo-
waæ. Jeœli pani minister ma wiêksz¹ wiedzê, to wy-
daje mi siê, ¿e siê ni¹ z nami podzieli. Dziêkujê.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam nastêpuj¹ce pytanie. Wspomnia³ pan

senator, ¿e zwróci³ siê pan do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych o opiniê.

A czy do tego drugiego urzêdu, który mia³
ca³kiem inne zdanie, zwróci³ siê pan o potwierdze-
nie tego stanowiska? Chodzi o potrzebê notyfika-
cji tych stawek.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Senatorze, wyszed³em z za³o¿enia, ¿e

w sytuacji, gdy miêdzy dwoma organami pañstwa
– z jednej strony ministerstwem pracy, z drugiej
strony Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsu-
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mentów – jest taka rozbie¿noœæ w opiniach, która
siê ujawni³a w czasie posiedzenia, to arbitrem roz-
strzygaj¹cym jest tu Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, bo z natury rzeczy przys³uguje mu w³a-
dztwo decydowania o tej sprawie. Prawda, Panie
Profesorze? W tym sensie ta opinia jest wi¹¿¹ca,
Panie Senatorze, tak mi siê wydaje i chyba nie jes-
tem w b³êdzie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Jeœli dobrze pana zrozumia³em, przedstawi³

pan jak¹œ opiniê, która niekoniecznie by³a pañ-
sk¹ opini¹. Zosta³a przedstawiona taka oto logi-
ka: przyjmijmy albo odrzuæmy tê ustawê. Te œrod-
ki s¹ niepotrzebne, bo nie ma kryzysu, a nawet jak
jest, to ³agodny, prawda? Ale za chwilê bêdzie de-
bata bud¿etowa i wtedy co drugim s³owem bêdzie
„kryzys”. To wobec tego ja zapytam, Panie Senato-
rze, czy pan podziela to stanowisko, w myœl które-
go œrodki przeznaczone na pobudzanie produkcji
nie s¹ uruchamiane i w efekcie mamy kryzys lub
nie osi¹gamy wskaŸników wzrostu.

Senator Jan Wyrowiñski:
Ja siê stara³em, Panie Senatorze, zaprezento-

waæ stanowisko komisji, ale jeœli mi siê to nie uda-
³o, to przepraszam.

(Senator Jan Rulewski: Tak. Ale jak to jest zgo-
dnie z pañskim zdaniem?)

I je¿eli by³em w tym u³omny, to bardzo przepra-
szam. Teraz jednak, skoro prosi pan mnie o w³as-
ne zdanie…

Mogê siê wypowiedzieæ, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo, sam jestem tego ciekaw.)
Powiem tak: gdy patrzy siê na pañstwa, które nie

szczêdzi³y kasy na to, ¿eby pobudzaæ przedsiêbior-
czoœæ, pomagaæ przedsiêbiorcom przejœæ w miarê
such¹ stop¹ przez burze i nawa³nice ekonomiczne,
to Polska, jak siê okazuje, jest raczej gdzieœ w ogo-
nie, je¿eli chodzi o wielkoœæ œrodków zaanga¿owa-
nych w te dzia³ania. Ja do koñca nie wiem, czy to
by³o spowodowane trudnoœciami w dostêpie do
nich, co równie¿ jest jak gdyby zapisane w przepi-
sach ustawy, czy te¿ autentycznym brakiem zapo-
trzebowania,wynikaj¹cymz tego, ¿e skutki kryzysu
by³y u nas nieco s³absze, nieco mniej dotkliwe ni¿
w innych pañstwach dotkniêtych kryzysem. Ja tu-
taj nie mam… Ale s¹ przyk³ady dobrego wykorzy-
stania takich œrodków, choæby nie dalej jak w Niem-

czech. Dzisiaj jest w „Gazecie Wyborczej” artyku³,
wed³ug którego wsparcie gospodarki niemieckiej
ró¿nymi – ukrytymi i jawnymi, czyli takimi, które
wymagaj¹ notyfikacji, i takimi, które notyfikacji nie
wymagaj¹ – œrodkami bud¿etowymi da³o w ci¹gu
roku skalê 165 miliardów euro. Taka to jest skala.
Oczywiœcie, powtarzam, na ró¿ne sposoby to by³o…
Niemniej wed³ug szacunków niektórych instytutów
ekonomicznych w Niemczech to by³o wsparcie tego
rodzaju, tej wielkoœci. Tak ¿e nasze wsparcie w tym
kontekœcie jest de facto mikroskopijne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie.
Dziêkujê panom.
Poproszê w tej chwili pani¹ minister o ustosun-

kowanie siê do stanowiska komisji – poniewa¿
wyst¹pi³y w tej sprawie pewne rozbie¿noœci –
i o przedstawienie stanowiska rz¹du.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Szanowni Pañstwo!
Stanowisko Rady Ministrów prezentowa³am

ju¿ na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodo-
wej, a to dlatego, ¿e Rada Ministrów negatywnie
oceni³a projekt poselski i nie by³a za procedowa-
niem tego projektu. Argumenty, które Rada Mini-
strów bra³a pod uwagê, by³y nastêpuj¹ce. Propo-
nowana w tej ustawie zmiana maj¹ca na celu
u³atwienie dostêpu do œrodków przeznaczonych
na pomoc poprzez zmniejszenie progu spadku ob-
rotów gospodarczych przedsiêbiorców z 25% do
10% nie jest niczym uzasadniona, poniewa¿ prze-
prowadzona analiza skutków finansowych pro-
jektu ustawy wskazuje, ¿e je¿eli obni¿ymy spadek
do 10%, to nast¹pi wzrost o ponad 80% wartoœci
podpisanych umów w stosunku do stanu dzisiej-
szego. Ponadto, w œwietle powy¿szego oraz reko-
mendacji Rady Unii Europejskiej zobowi¹zu-
j¹cych Polskê do wyeliminowania nadmiernego
deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samo-
rz¹dowych poni¿ej wartoœci referencyjnej, nale¿y
oceniæ, ¿e realizacja propozycji przedstawionej
w poselskim projekcie powodowa³aby wzrost wy-
datków publicznych, co by³oby czynnikiem
zwiêkszaj¹cym ryzyko przekroczenia progu
ostro¿noœciowego, to jest 55%, relacji d³ugu pub-
licznego do PKB. Nale¿y te¿ wskazaæ, ¿e polska go-
spodarka rozwija siê dobrze, w tempie 3,5% rocz-
nie, bo taki by³ poziom PKB w II kwartale tego ro-
ku, ponadto dynamika produkcji przemys³owej
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przekracza 10% rok do roku, spada te¿ stopa bez-
robocia z 12,70% w styczniu do 11,3% w sierpniu
– we wrzeœniu by³o to 11,6% – do tego wynik finan-
sowy netto przedsiêbiorstw niefinansowych
wzrós³ w 2009 r. o ponad 25% i nadal siê popra-
wia, a wiêc przedsiêbiorstwa zachowuj¹ wysoki
poziom p³ynnoœci. W zwi¹zku z tym Rada Mini-
strów nie znajduje uzasadnienia dla ³agodzenia
warunków dostêpu przedsiêbiorców do wsparcia
ze œrodków publicznych przewidzianych ustaw¹.
Zwróciliœmy te¿ uwagê na to, o czym mówi³ pan
przewodnicz¹cy, ¿e ta zmiana bêdzie wymaga³a
powtórnej notyfikacji ze strony Komisji Europej-
skiej. To tak¿e spowodowa³o, ¿e decyzja Rady Mi-
nistrów by³a taka, jak¹ pañstwu zaprezentowa-
³am.

Rzeczywiœcie, rozwi¹zania zawarte w ustawie
nie cieszy³y siê zbyt du¿¹ popularnoœci¹, chocia¿
my robiliœmy bardzo szeroko zakrojon¹ akcjê ich
nag³oœnienia, w tym skierowaliœmy specjalne
ulotki do przedsiêbiorców i ich organizacji. Je-
dnak skorzysta³o z tych rozwi¹zañ niewiele przed-
siêbiorstw, wykorzystano oko³o 2% œrodków, ob-
jê³o to osiem i pó³ tysi¹ca miejsc pracy. Tak jak
mówiliœmy w trakcie prac nad poprzednio oma-
wian¹ ustaw¹, któr¹ te¿ mia³am zaszczyt prowa-
dziæ w imieniu rz¹du, wiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³a siê mo¿liwoœæ wprowadzenia ela-
stycznego czasu pracy – z tej oferty skorzysta³o
siedmiuset siedemdziesiêciu przedsiêbiorców.
Mo¿e wiêc powinniœmy siê cieszyæ, ¿e ten kryzys
nie dotkn¹³ zbyt dotkliwie naszych przedsiêbior-
ców. To jednak nie oznacza, ¿e nie powinniœmy
pracowaæ nad rozwi¹zaniami, które docelowo bê-
d¹ mog³y w sytuacjach kryzysowych wspomagaæ
przedsiêbiorców.

Chcê ponadto powiedzieæ, ¿e rozwi¹zania za-
warte w tej ustawie zosta³y te¿ zapisane w tak
zwanej ustawie powodziowej, w której pu³ap obni-
¿ono do 15%, ponadto w tej chwili rz¹d pracuje
nad ustaw¹ systemow¹ reguluj¹c¹ dzia³ania
w zakresie takich sytuacji jak powódŸ i inne klêski
¿ywio³owe. W ustawie tej, w ramach rozwi¹zañ
kierowanych do pracodawców, ministerstwo pra-
cy zaproponowa³o jak gdyby powtórzenie zapi-
sów, które s¹ w obecnej ustawie powodziowej, ju¿
jako sta³ych rozwi¹zañ systemowych, w tym rów-
nie¿ takich, jakie dotycz¹ rozwi¹zañ zawartych
w tej propozycji ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz senatorowie maj¹ prawo wypytywaæ pa-

ni¹ minister o ró¿ne rzeczy.
Ju¿ zg³asza siê pan senator Bisztyga, potem bê-

dzie Jan Rulewski.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Minister, ja chcia³bym zapytaæ o tak¹
sprawê. Skoro jest tak, jak pani minister mówi,
czyli ¿e czêœæ tych rozwi¹zañ znalaz³a siê w usta-
wie powodziowej, czêœæ rozwi¹zañ systemowych
bêdzie w nowym, przygotowywanym projekcie
ustawy, to czy mam rozumieæ to tak, ¿e to, co
przygotowali pos³owie, i to, co tutaj w czêœci zosta-
³o przez komisjê pozytywnie rozpatrzone, a przez
mniejszoœæ negatywnie… Czyli jest tak, ¿e to, co
teraz procedujemy, niekoniecznie powinno byæ
uchwalone, ¿eby u³atwiæ ¿ycie przedsiêbiorcom?
Bardzo bym prosi³ o precyzyjn¹ informacjê, ¿e-
byœmy – jako ¿e szanujemy stanowisko rz¹du –
wiedzieli, jak zachowaæ siê podczas g³osowania.
Rozumiem z tego, co do tej pory us³ysza³em, ¿e
jest to niepotrzebny projekt ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Tak, Rada Ministrów tak uwa¿a, dlatego przed-

stawi³a negatywn¹ ocenê projektu poselskiego.
Niemniej jednak tu decyzjê podejmuj¹ pañstwo.
Ja w ¿aden sposób nie mogê pañstwu, ¿e tak po-
wiem, sugerowaæ rozwi¹zania w tym zakresie.
W ka¿dym razie sytuacja wygl¹da po prostu…
Zreszt¹ nawet zatrudnienie w gospodarce naro-
dowej nie spad³o, czyli kryzys w naprawdê nie-
wielkim stopniu dotkn¹³ nasze przedsiêbiorstwa
i nie prze³o¿y³ siê na jakieœ olbrzymie, jak pierwot-
nie myœleliœmy, trudnoœci na rynku pracy. I tylko
powinniœmy siê, ¿e tak powiem, cieszyæ, ¿e uda³o
nam siê zachowaæ miejsca pracy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja oczywiœcie nie podzielam pani optymizmu,

co wiêcej, czyniê powa¿ny zarzut – i bêdê siê stara³
dowieœæ jego racji w pytaniach – ¿e Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej, byæ mo¿e przy wspar-
ciu innych ministerstw, zamrozi³o œrodki niezbê-
dne do zmian w zakresie dochodowoœci gospodar-
ki, restrukturyzacji rynku pracy.

Zacznê jednak od tego „chwalebnego sukcesu”
w zakresie bezrobocia, nieznacznego spadku
zwi¹zanego te¿ przecie¿ z eksportem si³y roboczej
poza Polskê. Przede wszystkim jednak, Pani Mini-
ster, trzeba pamiêtaæ, ¿e te 11 czy 12% utrzymuje
siê od lat i ma cechê stabilnoœci, a wiêc nie ma
czym siê chwaliæ.
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Pytania co do funduszu. Przy czym abstrahujê
ju¿ od omawianej tu zmiany ustawy. Pani mini-
ster Fedak zapowiada³a ju¿ w momencie narodzin
tej ustawy – gdy równie¿ ja zwraca³em uwagê, ¿e
jest to martwa ustawa, ustawa biurokratyczna,
nieracjonalna – ¿e dokona jej zmiany. Ale dot¹d
¿adnej zmiany nie zaproponowa³a. Do tego dzisiaj
t³umi jakiekolwiek próby – mo¿e nieudolne, nie-
mniej próby – zmiany ustawy. Pytam wiêc: czy jest
jakaœ inicjatywa w tej sprawie? Skoro pani mini-
ster twierdzi, razem z pani¹ minister Fedak, ¿e nie
ma kryzysu, to jak jest z tym, co minister Rostow-
ski mówi³ o kryzysie i ciêciach? Co jest prawd¹, to,
co mówi pani, czy to, co wykazuje bud¿et?

Trzecie pytanie. Zaniechanie polega, Pani Mi-
nister – przepraszam za ton – na tym, ¿e uwa¿acie,
i¿ chodzi tu o œrodki bud¿etowe. Otó¿, Pani Mini-
ster, pani wie lepiej ni¿ my wszyscy tutaj, ¿e to s¹
œrodki parabud¿etowe. Te œrodki, które mia³y byæ
przeznaczone z Funduszu Pracy i z Funduszu
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, to
nie s¹ œrodki pochodz¹ce z podatków. To s¹ op³aty
pracodawców potrzebne do tego, ¿eby ratowaæ siê
w warunkach kryzysu. Pañstwo tych œrodków nie
uruchomiliœcie! Te œrodki zosta³y zamro¿one b¹dŸ
przeznaczone na zupe³nie inne cele! Z³amaliœcie
zasadê funduszu, podwa¿acie zaufanie przedsiê-
biorców do pañstwa! Zrobiliœcie z tego podatek
najohydniejszej postaci, dlatego ja jestem prze-
ciwko. I prosi³bym…

Ostatnie pytanie. Mija prawie rok stosowania
tej ustawy, która wœród wszystkich budzi³a takie
nadzieje. Dlaczego pañstwo w ci¹gu roku nie za-
proponowaliœcie innych rozwi¹zañ? Ja celowo py-
ta³em o to pana Wyrowiñskiego. Inne gospodarki
rozwi¹za³y ten problem. 3,5% to jest du¿o, ale to
nie jest wystarczaj¹co dla Polski. Pani Minister,
Brazylia w gorszych warunkach ma 12% wzrostu.
Chiny te¿ 12%… Mówiê o tych pañstwach nieprzy-
padkowo. Te pañstwa stosuj¹ podobny model
w zakresie gospodarowania si³¹ robocz¹ co Polska.
Tania si³a robocza, a wrêcz rabunek… A pañstwo,
na czele z pani¹ Fedak, temu sprzyjacie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Myœlê, ¿e wnioski pana senatora s¹ zbyt daleko

id¹ce. Przede wszystkim nie zgadzam siê z tym, ¿e
œrodki Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych przeznaczone na ten cel s¹ w jaki-
kolwiek sposób zaw³aszczone. One le¿¹ na koncie
Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Praco-
wniczych i nie s¹ wykorzystywane na inne cele.

W ramach dialogu w Komisji Trójstronnej usta-
liliœmy równie¿ – jak pañstwo wiecie, nad roz-

wi¹zaniami ustawy kryzysowej komisja pracowa-
³a kilka miesiêcy w ramach dialogu autonomicz-
nego – ¿e dalej bêdziemy procedowali w tym sa-
mym trybie. Bo nie mo¿e nast¹piæ jednostronna
zmiana ustawy, to znaczy ze strony rz¹dowej, je-
¿eli nie ma na to zgody strony spo³ecznej. To by³
taki kruchy kompromis miêdzy pracodawcami
a pracobiorcami, jaki uda³o nam siê osi¹gn¹æ.
Chcê powiedzieæ, ¿e rozmowy na ten temat w Ko-
misji Trójstronnej trwaj¹ ju¿ prawie rok. Komisja
nie zaproponowa³a jeszcze ¿adnego uzgodnionego
stanowiska w tej sprawie, st¹d pani minister Fe-
dak nie wychodzi³a z inicjatyw¹ w tym zakresie.
Dla pracodawców i pracobiorców nie by³a to spra-
wa pal¹ca, co te¿ jest poœwiadczeniem tego, ¿e ten
kryzys ma ró¿ne oblicza. Pracodawcy zachowuj¹
siê bardzo rozs¹dnie. Wiedz¹, ¿e dobrych praco-
wników nie nale¿y traciæ, a zagro¿enia ni¿u demo-
graficznego nie istniej¹ tylko na papierze. Ten rok
jest pierwszym rokiem, kiedy mamy ni¿ demogra-
ficzny, a dobry pracownik jest po prostu praco-
wnikiem cennym.

Czy to by³y dobre narzêdzia, czy nie? Trudno mi
to oceniæ, bo nigdy wczeœniej w naszej historii tego
typu rozwi¹zania, tego typu narzêdzia, nie by³y
stosowane. Te narzêdzia zosta³y te¿ zapropono-
wane w trakcie dialogu autonomicznego. To pra-
codawcy zaproponowali ten próg i taki sposób po-
dejœcia do tej sprawy. Nie mo¿na wiêc mówiæ w ten
sposób, jak mówi³ pan senator.

Jeœli chodzi o rynek pracy, o to, jaki on jest…
Myœlê, ¿e debata o tym… To jest znacznie d³u¿szy
temat. Nie zgadzam siê jednak z t¹ krótk¹ defini-
cj¹ i charakterystyk¹, jak¹ zaprezentowa³ pan se-
nator. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Bisztyga. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Pani Mister, ja niejako zosta³em wywo³any tym

pytaniem mojego przyjaciela Jana Rulewskiego,
którego pogl¹dy w wiêkszoœci, jeœli chodzi o jego
znakomite dokonania za czasów Solidarnoœci, po-
dziela³em, ale z tym, co przed chwil¹ wyg³osi³,
w zasadzie w ogóle siê nie zgadzam.

Wywo³aliœmy temat Komisji Trójstronnej. Czy
wed³ug wiedzy pani minister ta trudna problema-
tyka kryzysu gospodarczego, ale te¿ wzrostu go-
spodarczego, jest na posiedzeniach Komisji Trój-
stronnej omawiana, czy nie jest omawiana? Czy
udaje siê jakiœ kompromis w tej sprawie osi¹g-
n¹æ? Bo to jest forum, na którym powinien byæ
prowadzony dialog, i stamt¹d powinny wychodziæ
wszelkie propozycje. Wszystkie inne dzia³ania s¹
tego, powiedzia³bym, wypadkow¹, i oceny praco-
dawców, i oceny strony spo³ecznej czy zwi¹zków
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zawodowych. Komisja Trójstronna powinna sta-
nowiæ mózg wszelkiej dzia³anoœci. Albo ona
spe³nia swoj¹ rolê, albo trzeba szukaæ nowych
rozwi¹zañ. Gdyby pani by³a uprzejma siê do tego
odnieœæ. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Pan senator poruszy³ inny trudny problem,

problem naszego kruchego dialogu spo³ecznego
budowanego od wielu lat. Ten temat jest w tej
chwili w krêgu zainteresowañ Komisji Trójstron-
nej, ale nie jest tematem dominuj¹cym.

Komisja Trójstronna zajmuje siê innymi, wa¿-
niejszymi w tej chwili problemami. To œwiadczy
o tym, ¿e kryzys nie jest w tej chwili tak dotkliwy
dla stron dialogu spo³ecznego, poniewa¿ gdyby
by³o inaczej, to dyskusja by trwa³a. Ja osobiœcie
pracujê w dwóch zespo³ach zwi¹zanych z gospo-
dark¹ w ramach Komisji Trójstronnej. Na obra-
dach na przyk³ad zespo³u do spraw polityki go-
spodarczej i rynku pracy ten temat siê nie pojawi³,
aczkolwiek na kilku posiedzeniach ja sama apelo-
wa³am o to, ¿eby ten temat wzi¹æ pod obrady i po-
dyskutowaæ o tej ustawie. W zwi¹zku z tym we-
d³ug wiedzy, któr¹ ja posiadam, w tej chwili w Ko-
misji Trójstronnej nie toczy siê dialog dotycz¹cy
zmian w tej ustawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pani minister?

Nie widzê chêtnych.
Wobec tego mo¿emy przejœæ do dyskusji.
Poproszê pana senatora Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podtrzymujê pytanie senatora Rulewskiego,

które pad³o na tej sali: jest w koñcu ten kryzys, czy
go nie ma? Bo z jednej strony w czasie konstrukcji
bud¿etu wszystkim nam siê wmawia, ¿e kryzys
jest i ¿e nale¿y oszczêdzaæ, zaciskaæ pasa, a z dru-
giej strony dla uzasadnienia odrzucenia tej usta-
wy s³yszymy, ¿e kryzysu nie ma, ¿e przedsiêbiorcy
maj¹ siê dobrze i nie trzeba w ¿aden sposób im po-
magaæ. Pytanie pana Rulewskiego jest wiêc na
miejscu i je podtrzymujê: czy w Polsce jest kryzys,
czy go nie ma? Bo obserwujemy w tym momencie
doraŸn¹ grê optymizmu z pesymizmem rz¹du,
w zale¿noœci od sytuacji politycznej. Dzisiaj ma-
my na to dowód.

Czy kryzys jest? Obawiam siê, ¿e on jest, ale my
o nim nie chcemy g³oœno mówiæ. Przyk³ad Chin,
które zmieniaj¹, podwy¿szaj¹ stopy procentowe,
jest sygna³em dla gospodarek pozosta³ych krajów
œwiata, ¿e coœ niedobrego zaczyna siê w tej loko-
motywie gospodarczej dziaæ. To jest system glo-
balny, naczynia po³¹czone, dlatego nie wierzê, ¿e
sytuacja na rynku chiñskim nie odbije siê na po-
zosta³ych rynkach. Nie mamy ustabilizowanej sy-
tuacji zwi¹zanej z kryzysem, a ustawa, o której
dzisiaj debatujemy, wychodzi naprzeciw tym pro-
blemom, które mog¹ nas jeszcze dotkn¹æ. Te
przypisy wymagaj¹ notyfikacji, a wiêc czas, kiedy
ustawa wejdzie w ¿ycie, jest w tym momencie bli-
¿ej nieokreœlony.

W treœci odpowiedzi na pytania pana senatora
Rulewskiego dostrzegam tak¹ tendecjê, ¿e rz¹d
dba o pieni¹dze niewydane. Generalnie mówi siê,
¿e te pieni¹dze chcemy wydaæ, ale w efekcie, na
koniec roku, wykazuje siê mniejszy deficyt, bo te
pieni¹dze w efekcie nie zosta³y wydane. Tak ¿e to
jest kreatywna ksiêgowoœæ. Najpierw pokazuje siê
du¿y deficyt, a potem siê wszyscy sie ciesz¹, ¿e
jest mniejszy, bo nie ma takich wydatków. Ta sy-
tuacja powtarza siê w samorz¹dach. W samo-
rz¹dach tak samo. Zarzuca siê wójtom, burmi-
strzom i prezydentom miast, ¿e za du¿o planuj¹,
tworz¹ bogaty bud¿et, a w efekcie deficyt jest
mniejszy i wszyscy s¹ zadowoleni. Czy o takie za-
dowolenie nam chodzi? Chyba nie.

Teraz kwesta progów. Mamy obni¿enie wskaŸ-
nika spadku obrotów z 25% do 10%. Argumenty,
które pada³y na posiedzeniu komisji, ¿e dziesiê-
cioprocentowy spadek mo¿e wynikaæ z wahniêcia
na rynku, z sezonowoœci, i ¿e to obni¿y konkuren-
cyjnoœæ… Byæ mo¿e tak jest. Byæ mo¿e próg 10%
jest rzeczywiœcie za niski, dlatego mam propozy-
cjê, aby ustaliæ ten wskaŸnik na poziomie 15%.
Chodzi o to, ¿eby ujednoliciæ te przepisy z przepi-
sami tak zwanej ustawy powodziowej, ¿eby nie
odrzucaæ ustawy w ca³oœci, jak sugeruje nam
rz¹d, tylko by nad ni¹ dalej debatowaæ i przed³o-
¿yæ to rozwi¹zanie Wysokiej Izbie, a potem Sejmo-
wi.

Moja poprawka zmierza wiêc do tego, aby
w miejsce 10% zaproponowaæ 15%. Wydaje mi
siê, ¿e dzieki temu oprzemy siê wahniêciom rynku
i obawom, ¿e wp³ynie to na konkurencyjnoœæ, a je-
dnoczeœnie nie odrzucimy tej ustawy w ca³oœci. Ja
rozmawia³em z wieloma przedsiêbiorcami i oni
wskazuj¹ na bariery, które ta ustawa niesie. Op-
rócz tego, ¿e próg 25% jest praktycznie nie do
osi¹gniêcia, to dodatkowe obostrzenia, o których
by³a tutaj mowa, powoduj¹, ¿e dla pracodawcy te
przepisy s¹ na tyle niedogodne, i¿ trudno im z tej
pomocy w ogóle skorzystaæ. I mamy tego efekt:
wykorzystano tylko 2% œrodków z funduszu prze-
widzianego na pomoc przedsiêbiorcom. Inne pañ-
stwa, na przyk³ad Niemcy, nie obawiaj¹ siê i po-
magaj¹. Uwa¿am, ¿e podniesienie progu do 15%
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jest w tym momencie jak najbardziej wskazane,
i proszê Wysok¹ Izbê o poparcie mojej poprawki
i ca³ej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zabraæ g³os w dysku-

sji? Nie ma zg³oszeñ.
Wobec tego informujê, ¿e do protoko³u swoje

wyst¹pienia z³o¿yli senator Stanis³aw Iwan i se-
nator Stanis³aw Bisztyga*. Wniosek legislacyjny
zosta³ z³o¿ony przez senatora Tadeusza Gruszkê.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo. Zapraszamy pani¹ minister
na posiedzenie komisji.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ad-
wokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 987,
a sprawozdania komisji w drukach nr 987A
i 987B.

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

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji dotycz¹ce
uchwalonej przez Sejm w dniu 8 paŸdziernika
2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwo-
katurze oraz ustawy o radcach prawnych.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
14 paŸdziernika 2010 r. komisja wnosi, aby pro-
jekt uchwa³y zosta³ przez Wysoki Senat przyjêty.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 8 paŸ-
dziernika 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ad-
wokaturze oraz ustawy o radcach prawnych ma
na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia
2009 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytu-
cj¹ art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê o przerwanie rozmów telefonicznych, bo
to przeszkadza nam w obradach. Janku…

(Senator Gra¿yna Sztark: Jan Rulewski, za
drzwi.)

(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Przepraszam.

Senator Pawe³ Klimowicz:

…Prawo o adwokaturze w czêœci obejmuj¹cej
zwrot „albo postêpowania przez s¹dem dyscypli-
narnym” oraz art. 95c pkt 1 tej¿e ustawy w czêœci
obejmuj¹cej zwrot „z zastrze¿eniem art. 90
ust. 2”.

Ustawa nadaje nowe brzmienie art. 95c pkt 1
ustawy – Prawo o adwokaturze, a tak¿e wprowa-
dza odpowiednie zmiany w ustawie z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych z uwagi na to, ¿e
przywo³any akt normatywny zawiera regulacje
analogiczne do tych, które zosta³y zakwestiono-
wane przez s¹d konstytucyjny. W konsekwencji
równie¿ na gruncie ustawy o radcach prawnych
przes¹dzone zostanie, ¿e pierwsz¹ faz¹ postêpo-
wania dyscyplinarnego jest zawsze dochodzenie,
zarówno w wypadku, gdy postêpowanie takie zo-
stanie wszczête na wniosek rzecznika dyscypli-
narnego, jak i wtedy, gdy polecenie w tym zakresie
pochodzi od ministra sprawiedliwoœci.

Trybuna³ stwierdzi³ niekonstytucyjnoœæ roz-
wi¹zania zawartego w art. 90 ust. 2 ustawy – Pra-
wo o adwokaturze polegaj¹cego na przyznaniu
ministrowi kompetencji do zainicjowania postê-
powania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi
i aplikantowi adwokackiemu bezpoœrednio przed
s¹dem dyscyplinarnym, a wiêc z pominiêciem do-
chodzenia b¹dŸ te¿ bez wzglêdu na wczeœniejszy
negatywny wynik tego etapu postêpowania. Po-
nadto trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytu-
cj¹ art. 95c pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze
w czêœci, w której ten przepis, koresponduj¹c
z postanowieniem art. 90 ust. 2, wskazywa³ na
istnienie wyj¹tku w zakresie wymogu przepro-
wadzenia dochodzenia. Zdaniem Trybuna³u
Konstytucyjnego przedstawione regulacje godzi-
³y w prawo do obrony, porêczone przez art. 42
ust. 1 ustawy zasadniczej, albowiem ich skut-
kiem by³o pozbawienie obwinionego mo¿noœci
wykazania ju¿ we wstêpnej fazie postêpowania
dyscyplinarnego, ¿e stawiane mu zarzuty s¹ bez-
zasadne i tym samym nie ma podstaw do wszczê-
cia przeciwko niemu postêpowania przed s¹dem
dyscyplinarnym.

Po wys³uchaniu tych wszystkich argumentów
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji – jeszcze raz to powiem – jednomyœlnie zaopi-
niowa³a ustawê pozytywnie. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zientarski przedstawi stanowisko

Komisji Ustawodawczej.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza równie¿ przyjê³a tê no-

welizacjê bez poprawek.
Chcê tylko przypomnieæ, ¿e jest to nowelizacja

naszego autorstwa. Od nas ona wysz³a i po prze-
prowadzeniu ca³ej procedury legislacyjnej w Se-
jmie wróci³a do nas bez ¿adnych uwag ze strony
Sejmu. W zwi¹zku z tym jesteœmy konsekwentni:
skoro jesteœmy twórcami tej nowelizacji, to nie
mamy do swojego dzie³a zastrze¿eñ.

Chodzi tutaj, tak jak powiedzia³ pan senator Kli-
mowicz, o pozbawienie ministra uprawnienia ¿¹da-
nia wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego prze-
ciwko adwokatowi, oczywiœcie analogicznie i radcy
prawnemu, z pominiêciem dochodzenia. Minister-
stwozgodzi³o siêna tego rodzajusamoograniczenie,
poniewa¿ stwierdzi³o, ¿e faktycznie nie stosuje tej
praktyki. Oczywiœcie pozostaje mo¿liwoœæ ¿¹dania
wszczêcia postêpowania, ale od pocz¹tku, czyli od
dochodzenia. PóŸniej, jeœli dochodzenie zakoñczy
siê takim wynikiem, ¿e nale¿y dalej prowadziæ po-
stêpowanie przed s¹dem dyscyplinarnym, takie po-
stêpowanie bêdzie prowadzone. Na tym polega isto-
ta tej nowelizacji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz senatorowie maj¹ prawo zadawaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania sprawozdawcom.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja w³aœciwie mam jedno pytanie, mo¿e do se-

natora Zientarskiego.
Skoro ministerstwo nie korzysta³o z tych prze-

pisów, to kto zaskar¿y³ ustawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego?

Senator Piotr Zientarski:
Z tego, co pamiêtam, ale mo¿e pan minister

mnie sprostuje, jest to chyba rozstrzygniêcie in-
cydentalne, wypadkowe, niedotycz¹ce zaskar¿e-
nia tych rozwi¹zañ. Tak to pamiêtam, ale nie jes-
tem pewien. W ka¿dym razie trybuna³ stwierdzi³,
¿e tego rodzaju uprawnienie nie przys³uguje…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Zainicjowa³a to Na-
czelna Rada Adwokacka.)

A, przepraszam, Naczelna Rada Adwokacka za-
inicjowa³a to postêpowanie przed trybuna³em.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha,
to wyjaœnia ca³¹ sprawê.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w tej

sprawie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Przedstawi³bym dane statystyczne mówi¹ce

o tym, jak to siê kszta³tuje.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym podziêkowaæ Senatowi za tê inicja-

tywê. Rzeczywiœcie projekt senacki, który w ogóle
nie zosta³ w Sejmie zmieniony, pod wzglêdem le-
gislacyjnym jest prawid³owy i nie mam tu wiele do
dodania. Chcia³bym tylko do wiadomoœci pañ-
stwa senatorów przekazaæ pewne dane o tym, jak
to siê kszta³tuje w praktyce.

Otó¿ ta regulacja prawna historycznie siê zmie-
nia³a, co zreszt¹ zbadaliœmy. W latach trzydzie-
stych i do 1950 r. obowi¹zywa³y przepisy o adwo-
katurze, które przewidywa³y podzia³ na dwie fazy:
dochodzenie i postêpowanie przed s¹dami dys-
cyplinarnymi. Od 1950 do 1997 r. nie by³o podzia-
³u na te dwie fazy, pojawi³ siê on ponownie
w 1997 r. W 2007 r. wprowadzono nowelizacjê,
która umo¿liwi³a ministrowi ¿¹danie wszczêcia
postêpowania przed s¹dem z pominiêciem fazy
dochodzenia niezale¿nie od wyników tego docho-
dzenia, i to w³aœnie zosta³o uznane przez trybuna³
za niekonstytucyjne.

Chcia³bym te¿ podaæ do wiadomoœci, ¿e od
1 stycznia 2006 r. do 9 czerwca 2007 r. do Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci wp³ynê³y piêæset czter-
dzieœci cztery postanowienia i orzeczenia w spra-
wach dyscyplinarnych, a od czerwca 2007 r. do
dzisiaj – tysi¹c dwadzieœcia siedem takich orze-
czeñ. Z kolei od 1 stycznia obecnego roku do 9 lip-
ca, bo akurat mam dane za ten okres, czyli za pier-
wsze pó³rocze, Ministerstwo Sprawiedliwoœci za-
rejestrowa³o sto osiemdziesi¹t cztery sprawy dys-
cyplinarne adwokatów i dwieœcie piêædziesi¹t
spraw dyscyplinarnych radców prawnych. Ogól-
nie, bior¹c pod uwagê postêpowania wszczête
wczeœniej, w dniu 9 lipca w nadzorze ministra po-
zostawa³o dwa tysi¹ce osiemdziesi¹t spraw dys-
cyplinarnych, czyli widzimy, ¿e to postêpowanie
jednak funkcjonuje, jest wszczynane.

Je¿eli chodzi o dzia³ania ministra, to nigdy nie
skorzysta³ on z tego uprawnienia, które jest nie-
konstytucyjne. W 2007 r. w jednym wypadku
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wniós³ odwo³anie do s¹du dyscyplinarnego od po-
stanowienia rzecznika o odmowie wszczêcia po-
stêpowania przeciwko adwokatowi. Po noweliza-
cji z 2007 r. wyda³ równie¿, incydentalnie, dwa
polecenia wszczêcia dochodzenia, czyli by³o to
konstytucyjne, bo nie chodzi³o o polecenie do
s¹du, ¿eby wszczynaæ sprawê ju¿ przed s¹dem
dyscyplinarnym, tylko o dochodzenie.

Wysoki Senacie, chcia³em po prostu zilustro-
waæ tê debatê danymi, które przygotowaliœmy
w ministerstwie. Dziêkujê bardzo za uwagê i je¿eli
s¹ pytania…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Nie ma pytañ.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Wobec tego bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
Wobec tego dyskusjê zamykam.
Wniosków legislacyjnych równie¿ nie z³o¿ono,

tak wiêc pozosta³o nam g³osowanie w sprawie roz-
patrywanej ustawy, które zostanie przeprowadzo-
ne pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporz¹dzonego
w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protoko³u
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ o zmianie Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku,
sporz¹dzonej w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r.
oraz Protoko³u, sporz¹dzonego w Bernie dnia
2 wrzeœnia 1991 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 991,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr991A i991B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych, pana senatora Grubskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Maciej Grubski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Marsza³ku!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Izbie

w imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
sprawozdanie dotycz¹ce rz¹dowego projektu usta-
wy o ratyfikacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia
20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ o zmia-
nie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹

a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków
oddochodu iodmaj¹tku…Iodrazuchcê tuzwróciæ
uwagê na to, ¿e komisja przyjê³a poprawkê. W ma-
teria³ach, na których pracowaliœmy, zauwa¿yliœmy
ró¿nicê miêdzy pierwotnym tekstem konwencji
a omawianym dokumentem, niepotrzebnie jest do-
dane s³owo, dwa razy jest s³owo „od”, i ta poprawka
bêdzie je likwidowa³a. Dalsza czêœæ tytu³u bêdzie
brzmia³a: „od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej
w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u,
sporz¹dzonego w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r.”.

Omawiany projekt stabilizuje dotychczasow¹
konwencjê, uzupe³niaj¹c j¹ o artyku³y dotycz¹ce
wymiany informacji niezbêdnych do ustalenia fak-
tów, co do których maj¹ zastosowanie normy oma-
wianej konwencji. Dotychczas nie by³o takiej klau-
zuli. Ponadto, ze wzglêdu na globalizacjê stosun-
ków gospodarczych i koniecznoœæ dostarczenia
przez umawiaj¹ce siê pañstwa informacji podatko-
wych, umo¿liwia prawid³owe stosowanie przepisów
wewnêtrznych danych pañstw. Informacje podat-
kowe bêd¹ wymieniane wy³¹cznie w celu weryfika-
cji i prawid³owego wdra¿ania obowi¹zków podatko-
wych. W zwi¹zku z tym konieczne jest w³¹czenie do
przepisów konwencji stosownych zapisów.

Proponowany w projekcie protoko³u do konwen-
cji zapis artyku³u oparty jest na przepisach art. 26
modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od
dochodu i maj¹tku. Reguluje on takie instrumenty
i kwestie finansowe jak dywidendy, odsetki, akcje
i przep³ywy akcji. W kwestiach spornych stosowany
ma byæ arbitra¿, organy ministerstw finansów obu
pañstw mog¹ w rozpatrywanej sprawie dochodziæ
do ugody b¹dŸ znaleŸæ inne rozwi¹zania. Zmiany
umo¿liwiaj¹ obu krajom sprawniejsze funkcjono-
wanie w tej materii. Okres przejœciowy dla konwen-
cji przewidziany jest do 2013 r.

Szanowny Panie Marsza³ku, senacka Komisja
Spraw Zagranicznych zajmowa³a siê ustaw¹ dnia
12 paŸdziernika. Ustawê zaopiniowano pozyty-
wnie, wszyscy g³osuj¹cy byli za. Wprowadzono do
niej poprawkê. By³o kilka pytañ precyzuj¹cych,
na które ministerstwo odpowiedzia³o. Jest przed-
stawiciel ministerstwa, myœlê wiêc, ¿e nie bêdzie
problemów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê senatora WoŸniaka o przedstawienie

stanowiska Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Stanowisko Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych jest identyczne ze stanowiskiem Komisji
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Spraw Zagranicznych. Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie
wniesienie poprawki o charakterze w gruncie rze-
czy redakcyjnym, poprawki do tytu³u ustawy i do
art. 1, polegaj¹cej na zrezygnowaniu z powtórze-
nia s³owa „od” przed wyrazem „maj¹tku”.

Do obszernego wyst¹pienia mojego przedmów-
cy chcia³bym dodaæ, ¿e jest to jedyna z umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie
Rzeczpospolita podpisa³a z ró¿nymi krajami, któ-
ra nie zawiera³a przepisów dotycz¹cych wymiany
informacji podatkowej. Jest to wa¿na kwestia, bo,
jak dobrze wiemy, Konfederacja Szwajcarska na
ochronie tajemnicy bankowej zbudowa³a istotne
Ÿród³o dochodów i zamo¿noœci. Ta sytuacja siê
zmienia tak¿e pod wp³ywem kryzysu finansowe-
go, jaki, zdaje siê, jeszcze ma miejsce w œwiecie,
chocia¿ ró¿nie siê o tym mówi, bo przywódcy
pañstw z regu³y og³aszaj¹, ¿e kryzys mamy ju¿ za
sob¹, a ekonomiœci mówi¹, ¿e niekoniecznie.
Dziœ ten brak zgody na hermetycznoœæ systemu
bankowego Szwajcarii jest ju¿ faktem, postêpuje
proces otwierania banków na wymianê informa-
cji. W³aœnie przed chwil¹ wyszed³em ze spotka-
nia z dwoma komisarzami Unii Europejskiej,
podczas którego mieliœmy okazjê us³yszeæ
o przygotowaniu dyrektywy – to ju¿ finalny etap
procesu konsultacji, oczekuje siê tylko na stano-
wiska dwóch krajów – która doprowadzi do
ca³kowitego otwarcia na informacje o tajemnicy
bankowej czy do rozhermetyzowania tajemnicy
bankowej oraz rozwi¹zania problemu rajów po-
datkowych w Europie, oczywiœcie w tej Europie,
w której Unia Europejska mo¿e mieæ wp³yw na
stanowienie prawa.

Jest to wa¿na regulacja, która bêdzie chroniæ
polski system podatkowy przed ubytkiem nale¿-
nych wp³ywów z podatków dochodowych. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jakieœ pytania

do naszych sprawozdawców?
(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Nie ma.
Poniewa¿ nie ma przedstawiciela Ministerstwa

Spraw Zagranicznych, to znaczy…
(G³os z sali: Jest.)
Jest?
(G³os z sali: Rozmawia przez telefon…)
(G³os z sali: Pan minister jest, ale nie ma upo-

wa¿nieñ…)
Skoro nie ma, proszê pañstwa, to jedyn¹ kwe-

sti¹ jest to, czy mamy tak istotne pytania do mini-
stra, ¿e chcielibyœmy robiæ przerwê.

Skoro nie, to przechodzimy do nastêpnego eta-
pu, czyli w tej chwili otwieram dyskusjê.

Przemówienie w debacie nad tym punktem do
protoko³u z³o¿y³ senator Bisztyga*.

Lista mówców zosta³a w ten sposób wyczer-
pana.

Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹
zmieniaj¹cej Umowê miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ S³owack¹ o wspó³pracy w zwal-
czaniu przestêpczoœci oraz o wspó³dzia³aniu na
terenach przygranicznych, podpisan¹ w Warsza-
wie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratys-
³awie dnia 12 maja 2010 r.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 990,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 990A
i 990B.

Proszê sprawozdawcê senatora Paw³a Klimowi-
cza o przedstawienie sprawozdania Komisji
Spraw Zagranicznych, a nastêpnie o przedstawie-
nie sprawozdania Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji. Pan sam bêdzie to wszystko
przedstawia³.

Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jestem wielkim mi³oœnikiem S³owacji i dlatego

bêdê sprawozdawc¹ równie¿ Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Ale teraz przedstawiam sprawozdanie Komisji
Spraw Zagranicznych o uchwalonej przez Sejm
w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawie o ratyfika-
cji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ S³owack¹ zmieniaj¹cej Umowê miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹
o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci oraz
o wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych,
podpisan¹ w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.,
podpisanej w Bratys³awie dnia 12 maja 2010 r. Po
rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
12 paŸdziernika 2010 r. komisja jednomyœlnie
podjê³a decyzjê o przedstawieniu pozytywnej opi-
nii i zwróceniu siê do Senatu z wnioskiem o przy-
jêcie takiego projektu uchwa³y.

Przedmiotowa ustawa wyra¿a zgodê parlamen-
tu na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹, podpisanej
dnia 12 maja 2010 r., zmieniaj¹cej umowê miêdzy
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naszymi pañstwami. Obowi¹zuj¹ca umowa
o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci oraz
o wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych
wesz³a w ¿ycie dnia 18 grudnia 2006 r. Obecnie
uchwalana ustawa dotyczy ratyfikacji umowy
zmieniaj¹cej tê obowi¹zuj¹c¹ umowê. Okreœla
przede wszystkim szczegó³owe warunki realizo-
wania przez strony polsk¹ i s³owack¹ instytucji
poœcigu transgranicznego i wprowadza nastêpu-
j¹ce zmiany.

W art. 1 ust. 1 pkt 6 wystêpuj¹ce dotychczas
w grupie przestêpstw, których œciganie objête jest
wspó³prac¹ obu stron, przestêpstwo nielegalnego
przekraczania granicy pañstwowej zastêpuje siê
przestêpstwem organizowania nielegalnego prze-
kraczania granicy, co wynika ze zmiany dokona-
nej w kodeksie karnym, zgodnie z któr¹ przekra-
czanie granicy jest obecnie wykroczeniem, a nie
przestêpstwem.

Nastêpnie w art. 1 ust. 1 dodane zosta³y
pkty 12 i 13, co powoduje poszerzenie katalogu
przestêpstw, których œciganie jest objête
wspó³prac¹ dwustronn¹, o dwie grupy prze-
stêpstw: przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczaj-
noœci, w tym przestêpstw zwi¹zanych z produk-
cj¹, rozpowszechnianiem i przechowywaniem
pornografii dzieciêcej, oraz przestêpstw z wyko-
rzystaniem systemów komputerowych lub in-
nych noœników informacji.

Kolejna zmiana. Otó¿ w art. 8 ust. 1 umowa
stanowi, ¿e obserwacja transgraniczna bêdzie
mog³a byæ prowadzona wobec osób, które po-
pe³ni³y przestêpstwo mog¹ce stanowiæ podstawê
do wydania europejskiego nakazu aresztowania.
Ponadto pojêcie „czyn karalny” zast¹piono pojê-
ciem „przestêpstwo” ze wzglêdu na zbyt szeroki
zakres pojêcia „czyn karalny”, które obejmuje ró-
wnie¿ wykroczenia.

Po art. 8 dodany zostaje nowy art. 8a, który
okreœla warunki kontynuowania poœcigu trans-
granicznego, a w szczególnoœci to, za jakimi oso-
bami poœcig mo¿e byæ kontynuowany za granic¹.
Ustanawia równie¿ obowi¹zek funkcjonariuszy
co do powiadomienia najbli¿szych punktów kon-
taktowych o miejscu i czasie przekroczenia grani-
cy pañstwowej przez osobê œcigan¹ oraz o fun-
kcjonariuszach kontynuuj¹cych poœcig i o posia-
danych przez nich uzbrojeniu i œrodkach techni-
cznych. Nie przewiduje siê ¿adnych ograniczeñ
czasowych oraz terytorialnych w prowadzeniu po-
œcigu. Artyku³ okreœla te¿ warunki, które musz¹
spe³niaæ realizuj¹cy poœcig funkcjonariusze w³a-
œciwych organów umawiaj¹cych siê stron, a tak¿e
organy uprawnione do zatrzymania osoby œciga-
nej. Wskazuje te¿ mo¿liwoœæ przetrzymywania
osoby zatrzymanej przez w³aœciwy organ umawia-
j¹cej siê strony. Ponadto artyku³ ten zakazuje
funkcjonariuszom kontynuuj¹cym poœcig wstê-

pu do mieszkañ i miejsc ogólnie niedostêpnych,
a tak¿e ustanawia obowi¹zek przerwania poœcigu
w ka¿dym wypadku na ¿¹danie w³aœciwych orga-
nów umawiaj¹cej siê strony, na której terytorium
poœcig jest kontynuowany. Nadto okreœla organy
uprawnione do prowadzenia poœcigu. Tak wiêc
ten artyku³ precyzyjnie okreœla wszystkie wyma-
gania dotycz¹ce poœcigu transgranicznego.

Postanowienia umowy zmieniaj¹cej s¹ samo-
wykonalne, tym samym wejœcie ich w ¿ycie nie
spowoduje koniecznoœci wprowadzenia zmian
lub uzupe³nieñ do polskiego ustawodawstwa we-
wnêtrznego w zakresie uregulowanym w umowie.

Podczas obrad Komisji Spraw Zagranicznych
senatorowie zadawali dosyæ konkretne pytania
dotycz¹ce samego poœcigu transgranicznego,
a Ministerstwo Spraw Zagranicznych na wszyst-
kie te w¹tpliwoœci odpowiedzia³o, tak wiêc, jak ju¿
powiedzia³em wczeœniej, senatorowie Komisji
Spraw Zagranicznych jednomyœlnie pozytywnie
zaopiniowali wspomniany projekt uchwa³y.

Jak rozumiem, Panie Marsza³ku, mam teraz
p³ynnie przejœæ do sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Nie bêdê ju¿
oczywiœcie powtarza³ omawiania zmian do umo-
wy, powiem tylko, ¿e cz³onkowie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji po zadaniu
kilku pytañ dotycz¹cych poœcigu transgraniczne-
go równie¿ jednomyœlnie przyjêli pozytywn¹ opi-
niê dotycz¹c¹ projektu uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie ma.
Czy pan minister chcia³by w jakiœ sposób usto-

sunkowaæ siê do sprawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku, poniewa¿ pan sprawozdawca
bardzo szczegó³owo przedstawi³ zmiany umowy,
to ja odniosê siê tylko do pytañ, jeœli oczywiœcie ja-
kieœ bêd¹.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra Stachañczy-

ka? Nie ma.
Wobec tegomo¿emyodrazuprzejœædodyskusji.
Ka¿dy z senatorów ma dziesiêæ minut, ale, jak

siê okazuje, tylko Stanis³aw Bisztyga z³o¿y³ swoje
przemówienie do protoko³u*. Nie ma innych osób
wpisanych na listê dyskutantów.

Wobec tego w tym momencie dyskusjê zamy-
kam.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów œrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji i zawarty jest w druku nr 839, a sprawo-
zdanie komisji znajduje siê w druku nr 839S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji na temat pro-
jektu ustawy. Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku!
W imieniu komisji przedstawiam projekt wy-

mienionej ustawy, wnosz¹c jednoczeœnie o odrzu-
cenie tego projektu – o tym mówi zgodna uchwa³a
obu komisji.

Projekt jest szlachetny, bo jego istot¹ jest objê-
cie ulgami komunikacyjnymi, oprócz okreœlo-
nych uprawnionych, tak¿e doktorantów. To jest
istota tej propozycji nowelizacji. Doktoranci s¹ ta-
k¹ grup¹, któr¹, ze wzglêdu na ich sytuacjê i rolê
w szkole wy¿szej, mo¿na w³aœciwie uznaæ zaró-
wno za studentów – bo w pewnym sensie wynika
to z ich obowi¹zku dalszego kszta³cenia, mam tu
na myœli ten trzeci stopieñ – jak i nauczycieli aka-
demickich, bo w pewnym zakresie równie¿ takie
s¹ ich obowi¹zki. Co prawda, nie dotyczy to wszy-
stkich doktorantów, ale wielu z nich prowadzi ró-
wnie¿ zajêcia akademickie. Wskazana przez mnie
podwójna to¿samoœæ doktorantów stanowi tê ce-
chê wyró¿niaj¹c¹, relewantn¹ dla okreœlenia sta-
tusu tej grupy w œwietle prawa o szkolnictwie wy¿-
szym. To jest jedna w¹tpliwoœæ.

Druga zwi¹zana jest z tym, ¿e wymaga³oby to –
w³aœciwie to te¿ wynika³o z opinii Ministerstwa In-
frastruktury – rozstrzygniêcia systemowego. Je¿eli
bowiem bêdziemy, ¿e tak powiem, dok³adaæ tych
uprawnieñ, to z kolei doprowadzimy do pewnej nie-
równoœci w stosunku do innych podmiotów. By³y
tutaj tegoprzyk³ady.Z tych te¿wzglêdówuznano, ¿e
w tej chwili nale¿y pracowaæ nad poszerzeniem up-
rawnieñ, choæ nie pozwalaj¹ na to mo¿liwoœci bu-
d¿etowe. Poza tym przyjêcie akurat tutaj zapisu te-
go rodzaju – nie tylko ze wzglêdu na kontrowersje,
na status doktoranta, ale równie¿ ze wzglêdów sys-
temowych – by³oby niew³aœciwe. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania… Aha, bo jeszcze mamy…

Wnioskodawców nie ma, albowiem nie ma pa-
na senatora Piotrowicza, który mia³ nas reprezen-
towaæ.

Wobec tego pytam: czy s¹ jakieœ pytania?
(SenatorStanis³awBisztyga:Mamjednopytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, jak to siê ma do tych wczeœ-

niejszych propozycji? Pamiêtam, ¿e rok czy pó³to-
ra roku temu sam zg³asza³em wniosek o przywró-
cenie ulg dla studentów, a póŸniej zosta³o to po-
wtórzone przez pana prezydenta Komorowskiego.
Rozumiem, ¿e jest to jeszcze jakby dodatkowa…

Senator Piotr Zientarski:
Tak, ta propozycja jest dodatkowa. Ona nie ma

nic wspólnego z ulgami studenckimi.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Rozumiem.)
Ulgi studenckie oczywiœcie bêd¹, zgodnie z za-

powiedziami, zrealizowane ustawowo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan minister Jurek chcia³by wypowiedzieæ

siê w kwestii tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Jurek: Nie, nie
mam nic do dodania, Panie Marsza³ku.)

Nie ma pan nic do dodania. Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do pana mini-

stra? Nie.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zg³osi³, nikt nie zapisa³

siê do g³osu, nikt równie¿ nie z³o¿y³ ¿adnych
wniosków.

Wobec tego Senat móg³by teraz przyst¹piæ do
trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie
czytanie obejmuje jedynie g³osowanie, które zo-
stanie przeprowadzone razem z innymi g³osowa-
niami. Dziêkujê bardzo.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Projekt ten zawarty jest w druku nr 918, a spra-
wozdanie komisji jest w druku nr 918S.

Proszê sprawozdawcê komisji, Komisji Usta-
wodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, senatora Kieresa, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Choæ materia jest bardzo skomplikowana, to

regulacja jest prosta, porz¹dkuj¹ca problemy
zwi¹zane z porz¹dkiem konstytucyjnym, czyli
wprowadzaj¹ca do obiegu prawnego rozwi¹zanie,
które, jak powiedzia³ Trybuna³ Konstytucyjny,
jest czy powinno byæ zgodne z zasad¹ sprawiedli-
woœci spo³ecznej oraz zasad¹ równoœci wszyst-
kich wobec prawa.

Rozwi¹zanie to dotyczy art. 87 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
i zagospodarowaniu przestrzennym, ale w grun-
cie rzeczy jego historia siêga roku 1984, kiedy to
12 lipca uchwalono ustawê o planowaniu prze-
strzennym. Ta ustawa obowi¹zywa³a do czasu
uchwalenia 7 lipca 1994 r. ustawy o planowaniu
przestrzennym, która z kolei zosta³a zmieniona li-
cznymi nowelizacjami. Istotne s¹ tutaj noweliza-
cje z 22 grudnia 1994 r. i 21 grudnia 2001 r. Wre-
szcie ta ostatnia nowelizacja zosta³a uchylona
przez obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustawê, mianowicie
ustawê z 27 marca 2003 r.

Chodzi tu o tak zwan¹ rentê planistyczn¹.
W dotychczasowym brzmieniu art. 87 ust. 1 usta-
wy o planowaniu przestrzennym i zagospodaro-
waniu przestrzennym, jak stwierdzi³ Trybuna³
Konstytucyjny w swoim wyroku 9 lutego
2010 r.… Trybuna³ Konstytucyjny orzek³: „Art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (…) w za-
kresie, w jakim wzrost wartoœci nieruchomoœci
odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzysty-
wania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nierucho-
moœci zosta³o okreœlone tak samo jak w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utra-
ci³ moc z powodu up³ywu terminu wyznaczonego
w art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2
i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Otó¿, jak powiedzia³em, rzecz dotyczy tak zwa-
nej renty planistycznej. Art. 36 i art. 37 mówi¹
o wzroœcie lub obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci
w zwi¹zku z uchwaleniem planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Je¿eli w wyniku uchwalone-
go planu zagospodarowania przestrzennego war-
toœæ nieruchomoœci zmaleje, wówczas w³aœciciel
nieruchomoœci lub inna osoba, której przys³uguje
tytu³ do nieruchomoœci, ma prawo z³o¿enia rosz-
czenia do gminy o pokrycie ró¿nicy wartoœci. Cho-
dzi o ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci
okreœlon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia te-
renu obowi¹zuj¹cego po uchwaleniu lub zmianie
planu miejscowego, a jej wartoœci¹ okreœlon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu obowi¹zu-
j¹cego przed zmian¹ tego planu lub faktycznego
sposobu wykorzystania nieruchomoœci przed je-
go uchwaleniem. Innymi s³owy, w³aœciciel nieru-
chomoœci nie mo¿e straciæ na zmianie przezna-

czenia terenu lub te¿ w sytuacji, kiedy wartoœæ je-
go nieruchomoœci zostanie obni¿ona w inny spo-
sób.

Inna sytuacja jest wtedy – i ona jest w³aœnie
przedmiotem sporu co do zgodnoœci ustawy
z konstytucj¹ – kiedy w zwi¹zku z uchwaleniem
planu zagospodarowania przestrzennego wzrasta
wartoœæ nieruchomoœci. Je¿eli ona wzrasta, to je-
¿eli ta nieruchomoœæ jest zbywana, a ten okres
wynosi piêæ lat, to z kolei gminie, która uchwali³a
plan zagospodarowania przestrzennego, przys³u-
guje tak zwana renta planistyczna, do wysokoœci
30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci. Nie chodzi
tu o wartoœæ ca³ej nieruchomoœci, tylko o procent
od ró¿nicy miêdzy dotychczasow¹ wartoœci¹ nie-
ruchomoœci, a now¹ jej wartoœci¹.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
30%?)

Tak, do 30%. Ta decyzja administracyjna jest
ustalana przez wójta, burmistrza lub prezydenta.
Spory powsta³e na tym tle s¹ póŸniej rozpatrywa-
ne przed s¹dem, chocia¿ sama decyzja jest wyda-
wana w trybie postêpowania administracyjnego,
na podstawie ustawy z 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami.

Problem polega³ na tym – dlatego w³aœnie wy-
mienia³em tutaj ustawy, pocz¹wszy od 1984 r. –
¿e w chwili wejœcia w ¿ycie ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym okreœlono ostatecznie ju¿… Poprzed-
nie ustawy – ta z 1994 r., a póŸniej ustawy zmie-
niaj¹ce z 22 grudnia 2001 r., z 22 grudnia 1999 r.,
z 21 grudnia 2000 r. – przed³u¿a³y wa¿noœæ pla-
nów uchwalonych pod rz¹dami tej ustawy
z 1994 r. Ostatecznie te plany mia³y utraciæ wa¿-
noœæ do koñca 2003 r. Co to oznacza? ¯e gminy do
koñca tego w³aœnie roku powinny by³y uchwaliæ
nowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Notabene w Polsce tylko oko³o 20% nieruchomo-
œci objêtych jest aktualnie obowi¹zuj¹cymi pla-
nami zagospodarowania przestrzennego, w in-
nych przypadkach – decyzj¹ o warunkach wyko-
rzystania terenu. Ale to jest temat na odrêbn¹
dyskusjê.

Wiêkszoœæ gmin, jak powiedzia³em, wykona³a
ten obowi¹zek uchwalenia nowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. Mia³y na to dzie-
wiêæ lat, bo w gruncie rzeczy, jak powiedzia³em,
pierwsza ustawa, która je do tego zobowi¹zywa³a,
to by³a ta ustawa z 7 lipca 1994 r., a jak ju¿ powie-
dzia³em, kolejne ustawy przed³u¿a³y ten termin,
ostatecznie do 31 grudnia 2003 r. Uchwalenia
planów nie dokona³a jednak w tym ustawowym
terminie gmina Alwernia w województwie ma³o-
polskim. W zwi¹zku ze spraw¹ w³aœciciela nieru-
chomoœci w tej gminie Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny w Krakowie powzi¹³ pewne w¹tpliwoœci
co do konstytucyjnoœci art. 36 oraz, przede wszys-
tkim, art. 37 ust. 1. W tej gminie – i w wielu in-
nych, bo to nie jest incydentalny przypadek, choæ
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te¿ nie mogê powiedzieæ, ¿e to s¹ przypadki po-
wszechne, to po prostu ma miejsce – zdarzy³o siê
tak, ¿e, jak powiedzia³em, 31 grudnia miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego straci³
wa¿noœæ. Co to oznacza? ¯e nieruchomoœæ, która
by³a objêta tym planem, sta³a siê nieruchomoœci¹
nieobjêt¹ planowaniem, innymi s³owy, straci³a na
wartoœci. Wiemy przecie¿ dobrze, ¿e o wartoœci
nieruchomoœci nie decyduje tylko faktyczne wy-
korzystywanie, ale tak¿e i jej przeznaczenie. Mo¿e
to byæ na przyk³ad grunt bêd¹cy nieu¿ytkiem. Je-
¿eli planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuj¹cego ten nieu¿ytek nie ma, to wartoœæ te-
go nieu¿ytku jest mniejsza. Wzrasta ona gwa³to-
wnie, je¿eli dla tego samego nieu¿ytku uchwala
siê plan zagospodarowania przestrzennego i ta
nieruchomoœæ zgodnie z planem jest przeznaczo-
na na przyk³ad na budownictwo, mo¿e byæ po-
dzielona na dzia³ki. To jest oczywiste, prawda?
Jest tu szalona ró¿nica, mimo ¿e nadal roœnie tam
trawa, mo¿e byæ gruz itd. Tak by³o w rzeczonej
sprawie. Wartoœæ nieruchomoœci spad³a, bo prze-
sta³ obowi¹zywaæ plan dla tej nieruchomoœci.
Gmina, chyba po roku, uchwali³a ponownie plan
obejmuj¹cy tê sporn¹ nieruchomoœæ, co oznacza-
³o, ¿e wartoœæ tej nieruchomoœci znowu wzros³a,
i korzystaj¹c z art. 37 ust. 1 ustawy, stwierdzi³a:
poniewa¿ wzros³a wartoœæ nieruchomoœci, prosi-
my o te, nie pamiêtam dok³adnie, chyba do 30%
ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ tej nieruchomoœci przed
uchwaleniem planu a wartoœci¹ po uchwaleniu.
No i oczywiœcie powsta³ problem. Trybuna³ Kon-
stytucyjny uzna³, ¿e nie mo¿na w³aœciciela lub in-
nego u¿ytkownika nieruchomoœci obarczaæ nega-
tywnymi konsekwencjami zw³oki w uchwalaniu
przez gminê planu miejscowego zagospodarowa-
nia przestrzennego, w zwi¹zku z tym stwierdzi³
niewa¿noœæ przepisu art. 37 ust. 1, rozwi¹zania
mówi¹cego, ¿e wysokoœæ odszkodowania z tytu³u
obni¿enia, to ju¿ wiemy, oraz wysokoœæ op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci ustala
siê na dzieñ jej sprzeda¿y. I dalej: obni¿enie oraz
wzrost wartoœci nieruchomoœci stanowi¹ ró¿nicê
miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci, okreœlon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu obowi¹zu-
j¹cego po uchwaleniu lub zmianie planu miejsco-
wego, a jej wartoœci¹ okreœlon¹ przy uwzglêdnie-
niu przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹cego przed
zmian¹ tego planu, jeœli zaœ planu nie by³o, tak jak
w tym przypadku, wartoœci¹ nieruchomoœci
zwi¹zan¹ z faktycznym sposobem wykorzystania
nieruchomoœci przed jego uchwaleniem.

Senacka Komisja Ustawodawcza w celu wyko-
nania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego podjê³a
inicjatywê, która jakby porz¹dkuje stan prawny,
czyli zapewnia, w naszym przekonaniu, zgodnoœæ
ustawy z konstytucj¹. Zaproponowaliœmy, by nie
uchylaæ tego art. 37 ust. 1, tylko po nim dodaæ nowy

przepis, ust. 1a: je¿eli uchwalenie planu miejsco-
wego nastêpuje w zwi¹zku z utrat¹ mocy przez
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r. – bo jak
powiedzia³em, ta sprawa rozpoczê³a siê w zwi¹zku
z ustaw¹ z 1994 r. – to art. 37 ust. 1 zdanie drugie
niniejszej ustawy nie stosuje siê. Chodzi o sytuacjê,
kiedygminanieuchwali³anowegoplanu…Wtakim
przypadku wzrost wartoœci nieruchomoœci stanowi
ró¿nica miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci, okreœlo-
n¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu obo-
wi¹zuj¹cego po uchwaleniu planu, a jej wartoœci¹
okreœlon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia tere-
nu obowi¹zuj¹cego wed³ug wczeœniejszego planu.
Czyli ten plan, który przesta³ obowi¹zywaæ 31 gru-
dnia 2003 r., bêdziemy teraz brali pod uwagê,
sprawdzaj¹c, czy plan nowy w stosunku do tego ju¿
nieobowi¹zuj¹cego planu podnosi wartoœæ tej nie-
ruchomoœci, czy te¿ nie. A wiêc spadek wartoœci
nieruchomoœci w zwi¹zku z utrat¹ wa¿noœci sta-
rychplanówniebêdziebranypoduwagê.Wnaszym
przekonaniu to, powiem kolokwialnie, za³atwia
sprawê w tym znaczeniu, ¿e dostosowuje rozwi¹za-
nie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do konstytucyjnego porz¹dku pra-
wnego. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie ma…

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, ja chcia³bym wyjaœniæ jedn¹

kwestiê. Jak¹ przyjmuje siê wartoœæ, czy to mamy
do czynienia ze wzrostem, czy ze spadkiem wartoœci
w wyniku zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego… Po jakim okresie obowi¹zywania…

Senator Leon Kieres:
W momencie sprzeda¿y p³aci siê tê rentê plani-

styczn¹. Jest specjalne rozporz¹dzenie – ju¿ mó-
wiê, Panie Marsza³ku, jakie – które stanowi o tym,
jak to siê robi. Jest to rozporz¹dzenie… nie rozpo-
rz¹dzenie, tylko ustawa, art. 37 ust. 11 oraz
art. 154 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoœciami. Art. 154 mówi o tym, jakie
techniki siê stosuje przy szacowaniu wartoœci
nieruchomoœci: wyboru w³aœciwego podejœcia
oraz metody i techniki szacowania nieruchomo-
œci dokonuje rzeczoznawca maj¹tkowy, uwzglê-
dniaj¹c w szczególnoœci cel wyceny, rodzaj i po³o-
¿enie nieruchomoœci, przeznaczenie itd. Dalej.
W przypadku braku planu – tutaj akurat ta sytua-
cja ma miejsce – przeznaczenie nieruchomoœci
ustala siê na podstawie studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
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a w przypadku braku studium uwzglêdnia siê
faktyczny sposób u¿ytkowania nieruchomoœci.

Pan minister Olgierd Dziekoñski, który prze-
szed³ do kancelarii pana prezydenta, t³umaczy³
nam na posiedzeniu komisji, jakie techniki siê
stosuje. To wymaga wiedzy fachowej rzeczoznaw-
cy, który ocenia wartoœæ takiej nieruchomoœci.

(Senator Zbigniew Romaszewski: W momencie
sprzeda¿y, tak?)

Tak, w momencie sprzeda¿y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do sprawozdawcy? Nie

ma.
Czy pan minister chcia³by siê w tej sprawie wy-

powiedzieæ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê.)
Czy s¹ pytania do pana ministra? Pytañ te¿ nie

ma.
Wobec tego moglibyœmy otworzyæ dyskusjê, ale

do dyskusji chwilowo nikt siê nie zapisa³. Czy ktoœ
jeszcze chcia³by siê zg³osiæ do dyskusji? Nie ma
nikogo chêtnego.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego
czytania projektu. Tzecie czytanie objê³oby jedy-
nie g³osowanie. Zostanie ono przeprowadzone ra-
zem z innymi g³osowaniami. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 838, a sprawozdanie komisji w druku nr 838S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, sena-
tora Mieczys³awa Augustyna, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta inicjatywa ustawodawcza powsta³a z bardzo

s³usznego za³o¿enia, ¿e jest rzecz¹ niemoraln¹,
aby prawo do œwiadczeñ nabywa³a osoba, która
wywo³a³a przestêpstwem umyœlnym okolicznoœci
doprowadzaj¹ce do powstania tego prawa. W tym
wypadku chodzi o prawo do otrzymania emerytu-
ry po umyœlnie zabitym, zamordowanym bliskim.
Tego nikt nie kwestionowa³, dlatego wielu senato-

rów chêtnie podpisa³o siê pod tym projektem. Ró-
wnolegle pracowa³a nad podobnym rozwi¹zaniem
inna grupa senatorów, przy czym obie grupy nie
wiedzia³y o sobie. W czasie posiedzenia komisji
oba projekty skonfrontowaliœmy, bior¹c pod uwa-
gê tak¿e opiniê resortu sprawiedliwoœci oraz pra-
cy i polityki spo³ecznej.

Omawiany dziœ projekt przywraca zapisy, któ-
re by³y w ramach starego systemu emerytalnego.
Dotyczy³y one tych, którzy zostali objêci ubezpie-
czeniem w FUS – nie obejmowa³o to ubezpieczo-
nych na przyk³ad w KRUS – ale dotyczy³y te¿
tych, którzy byli pozbawieni wolnoœci, a dokonali
na przyk³ad samouszkodzenia. Obie te kwestie
budzi³y w¹tpliwoœci resortów i senatorów, dlate-
go senatorowie opowiedzieli siê za innym projek-
tem, projektem reguluj¹cym materiê w sposób,
który zyska³ ju¿ aprobatê, o czym informujê
cz³onków zarówno komisji, jak i w³aœciwych re-
sortów. W zwi¹zku z tym po³¹czone komisje, od-
nosz¹c siê z najwy¿szym uznaniem do wniosko-
dawców i ich intencji, postanowi³y – ze wzglêdu
na wymogi proceduralne nie mogliœmy po³¹czyæ
projektów – rekomendowaæ Wysokiej Izbie od-
rzucenie projektu. Z tym ¿e od razu zapowiadam,
¿e w druku nr 878 jest zawarty projekt senato-
rów, który reguluje te kwestie w sposób, wydaje
siê, szczêœliwszy.

Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. Liczê
na pañstwa zrozumienie. Jeszcze raz podkreœ-
lam, nie mogliœmy, niestety, z przyczyn procedu-
ralnych po³¹czyæ tych projektów, niemniej jednak
wszystkich senatorów, zarówno tych, którzy pod-
pisali siê pod jednym projektem, jak i tych, którzy
podpisali siê pod drugim, ³¹czy wspólna intencja.
Otó¿ chodzi o to, aby – tak jak dawniej by³o to
okreœlone w ustawie o emeryturach i rentach
– otrzymywanie renty po umyœlnie zabitym, za-
mordowanym, co zostanie potwierdzone wyrokiem
skazuj¹cym, nie by³o mo¿liwe. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

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

rze! Czy to dotyczy tylko osób, które dopuœci³y siê
zabójstwa, czy równie¿ tych, które swoim dzia³a-
niem doprowadzi³y na przyk³ad do samobójstwa,
bo mog¹ byæ równie¿ takie dzia³ania? Czy to doty-
czy te¿ osób, które swoim postêpowaniem dopro-
wadzi³y do takich sytuacji, ¿e nast¹pi³ zgon? Du¿o
czêœciej bowiem mamy do czynienia z tym, ¿e pe-
wna osoba doprowadza do sytuacji, w wyniku
której nastêpuje œmieræ innego cz³owieka lub tar-
gniêcie siê na w³asne ¿ycie. Czy to jest…

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
126 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

(senator L. Kieres)



Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, rozwa¿aj¹c oba projekty,
oczywiœcie braliœmy pod uwagê ró¿ne okoliczno-
œci. W opiniach resortów równie¿ wskazywano na
to, ¿e przyczyny pope³niania przestêpstw, nawet
tych umyœlnych, mog¹ byæ bardzo ró¿ne. Niedaw-
no przecie¿ burzliwie procedowaliœmy nad usta-
w¹ o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Bywa
tak, ¿e ktoœ pod wp³ywem silnego wzburzenia po-
weŸmie zamiar dokonania strasznej rzeczy. Czy to
oznacza, ¿e osobê maj¹c¹ prawo do œwiadczeñ
z funduszu emerytalnego, która zosta³a skazana
prawomocnym wyrokiem, ale dzia³a³a w rozpaczy,
pozbawia siê prawa do emerytury, a czasem tym
samym pozbawia siê rodzinê wrêcz œrodków do
¿ycia? Otó¿ w projekcie, w przypadku którego
wnosimy o zaprzestanie procedowania, te okoli-
cznoœci, niestety, nie by³y wziête pod uwagê; tam
by³y takie bardzo twarde zapisy. W projekcie, któ-
ry my proponujemy, jest powo³anie siê na zasadê
sprawiedliwoœci spo³ecznej i to s¹dy bêd¹ ostate-
cznie orzekaæ, czy prawo do œwiadczenia bêdzie
przys³ugiwa³o, czy nie. Bêdzie siê to odbywaæ
z uwzglêdnieniem przeró¿nych okolicznoœci –
mo¿na by ich wymieniæ kilkanaœcie – które cza-
sem bêd¹ uzasadnia³y to, ¿e mimo i¿ przestêpstwo
by³o pope³nione umyœlnie, jednak œwiadczenie bê-
dzie siê nale¿a³o. Tak ¿e, Panie Senatorze, zape-
wniam pana, ¿e braliœmy te kwestie pod uwagê.
Podjêliœmy próbê enumeratywnego wypisania
wszystkich okolicznoœci, ale okaza³o siê, ¿e nie jes-
teœmy w stanie opisaæ ca³ego ¿ycia, dlatego… No,
to troszkê ju¿ antycypuje to, co bêdzie. Jest klau-
zula generalna, rzadko spotykana poza kodeksem
cywilnym, niemniej jednak stosowana i my siê do
niej odwo³aliœmy. To te¿ budzi³o pewne kontrower-
sje, ale pozostaliœmy przy tym i uzyskaliœmy, jak
ju¿ powiedzia³em, pozytywn¹ opiniê resortu spra-
wiedliwoœci i ostatecznie tak¿e, choæ nie bez w¹t-
pliwoœci, resortu pracy i polityki spo³ecznej.

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

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Sprawozdawco!

Chcia³bym siê dowiedzieæ, o jakiej skali mówimy,
je¿eli chodzi o takie nieuczciwe, w sposób hanieb-
ny, przenoszenie emerytur i rent ? Jaka to jest
wielkoœæ w skali kraju? Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
To s¹ bardzo sporadyczne przypadki, niemniej

jednak bulwersuj¹ce. Wydaje siê, ¿e brak tych

przepisów jest, czy mo¿e byæ, odbierany, nie daj
Bo¿e, jako…

(Senator Lucjan Cichosz: …przyzwolenie.)
…nie chcê powiedzieæ „przyzwolenie”, ale po-

b³a¿liwoœæ wobec osób, które z zamiarem – bo
mog³oby tak byæ – uzyskania œwiadczenia dopu-
szcza³yby siê umyœlnego przestêpstwa. To by³o
zaledwie kilka przypadków, o ile dobrze pamiê-
tam, w ostatnim dziesiêcioleciu. Zw³aszcza Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci podkreœla³o, ¿e po-
winniœmy tê lukê w prawie za³ataæ. Ze wzglêdu
na to, ¿e tego typu przypadki bardzo rzadko siê
zdarzaj¹, ministerstwo pracy stwierdzi³o, ¿e
z w³asnej inicjatywy nie bêdzie siê podejmowa³o
rozwi¹zania tego problemu jako ma³o istotnego
w porównaniu z powa¿nymi sprawami, z który-
mi musi sie teraz zmierzyæ. Tak to mniej wiêcej
wygl¹da.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

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

rze! Uspokoi³ mnie pan senator, ale mam jeszcze
drugie pytanie. Ta emerytura by³a w pewnym
stopniu jakby „dziedziczona”. Czy dziedziczenie
jest… W takich sytuacjach jest ono oczywiœcie
ograniczone, ale czy mo¿na przyj¹æ, ¿e to „dziedzi-
czenie” emerytury jest podobne do dziedziczenia
maj¹tku?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nie. To jest regulowane zupe³nie odrêbn¹ usta-

w¹. Nie jest to stricte dziedziczenie, tylko jest to
otrzymanie renty po zmar³ym wspó³ma³¿onku lub
najbli¿szym cz³onku rodziny. Tak ¿e to nie s¹ te
przepisy, Panie Senatorze.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Przepra-
szam, jeœli mo¿na…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam. Ja muszê siê, ¿e tak powiem,

wci¹gn¹æ w prowadzenie.
Senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Chodzi mi o to, czy jest tu podobna zasada, ¿e

je¿eli ten ktoœ pope³ni³ takie przestêpstwo, ¿e nie
bêdzie móg³ dziedziczyæ, na przyk³ad zabi³ kogoœ
lub doprowadzi³ do jego œmierci… Czy jest tu ana-
logia?
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak, Panie Senatorze. Tego nie by³o, ale teraz
bêdzie: je¿eli to przestêpstwo by³o umyœlne, je¿e-
li mia³o miejsce skazanie prawomocnym wyro-
kiem i je¿eli, i tu jest ten jednak konieczny wy-
j¹tek, nie narusza to zasad wspó³¿ycia spo³ecz-
nego. Bo jak mówiê, je¿eli to bêd¹ przypadki, któ-
re z prawnego punktu widzenia podlegaj¹ karze,
ale z perspektywy etycznej, zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego nie uzasadniaj¹ pozbawienia prawa
do emerytury, to wtedy s¹d bêdzie mia³ prawo
emeryturê przyznaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do senatora

sprawozdawcy.
Nie wiem, czy pan marsza³ek o tym powiedzia³,

ale przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili
do ich reprezentowania senatora Zbigniewa Ci-
chonia.

Czy pani minister Czes³awa Ostrowska, któr¹
serdecznie witam, chcia³aby zabraæ g³os w tej
sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Czes³awa Ostrowska: Nie.)

Nie chcia³aby zabraæ g³osu.
A czy s¹ pytania do pani minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Czes³awa Ostrowska: To mo¿e
do pana ministra.)

Ewentualnie do pana ministra… Nie ma pytañ.
Dziêkujemy pañstwu bardzo.
I teraz dyskusja… Chcia³em otworzyæ dysku-

sjê, ale poniewa¿ lista mówców jest pusta…
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Panie Senatorze Sekretarzu, nie zg³oszono ¿a-

dnych wniosków?
(Senator Sekretarz Waldemar Kraska: ¯a-

dnych.)
Jak rozumiem, g³osowanie odbêdzie siê pod

koniec posiedzenia Senatu.
Informujê szanownych senatorów zgromadzo-

nych na sali, ¿e g³osowania odbêd¹ siê dzisiaj o go-
dzinie 16.30. Nast¹pi³o dosyæ gwa³towne przyspie-
szenie obrad Senatu i w zwi¹zku z tym wygl¹da na
to, ¿e nied³ugo skoñczymy. Potem bêdzie krótka
przerwa, o 16.30 odbêd¹ siê g³osowania, a o 17.55
zakoñczymy dzisiejsze posiedzenie Wysokiej Izby.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o Policji.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Projekt znajduje siê
w druku nr 919, a sprawozdanie komisji w druku
nr 919S.

Sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej jest
pan senator Stanis³aw Gogacz. Witam i proszê
o przedstawienie wspólnego sprawozdania Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedmiotowa zmiana ustawy o Policji, zawarta

w druku nr 919, stanowi wykonanie obowi¹zku
dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r.,
w którym trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci art. 114
ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji z art. 66 ust. 2 konsty-
tucji w czêœci obejmuj¹cej s³owa „nie wiêcej je-
dnak ni¿ za ostatnie trzy lata kalendarzowe”.

Unormowanie przewidywa³o, ¿e policjant zwal-
niany ze s³u¿by otrzymuje ekwiwalent pieniê¿ny
za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny
od s³u¿by przyznany na podstawie art. 33 ust. 3
ustawy, nie wiêcej jednak ni¿ za ostatnie trzy lata
kalendarzowe. Celem obecnej nowelizacji jest
w³aœnie wykreœlenie s³ów, które wprowadzaj¹ tê
cezurê, to ograniczenie czasowe do trzech lat.
Wzorcem konstytucyjnym jest oczywiœcie przy-
wo³any wczeœniej art. 66 ust. 2 ustawy konstytu-
cyjnej, jak równie¿ art. 31 ust. 3 konstytucji, któ-
ry wprowadza pewne ograniczenia, je¿eli chodzi
o stosowanie tych norm czasowych. Tak jak po-
wiedzia³em, prawo do rocznego p³atnego urlopu
jest gwarantowane w konstytucji.

Art. 31 ust. 3 konstytucji nie wskazuje przes³a-
nek adekwatnych do omawianej tu sytuacji, któ-
rych wyst¹pienie pozwala³oby na ograniczenie
prawa do korzystania z p³atnego urlopu lub do
traktowanej jako alternatywa urlopu rekompen-
saty pieniê¿nej. Art. 66 ust. 2 konstytucji wyma-
ga, aby czas pracy zosta³ ustawowo okreœlony.
Czas, który nie zosta³ ustawowo uznany za czas
pracy, jest wiêc w ujêciu konstytucyjnym czasem
wolnym od pracy. Œwiadczenie pracy w czasie
wolnym od pracy jest mo¿liwe, niemniej powinno
byæ odpowiednio rekompensowane. Zdaniem
Trybuna³u Konstytucyjnego regu³ê tê nale¿y od-
nieœæ równie¿ do czasu s³u¿by i czasu wolnego od
s³u¿by. Policjanci, którzy mieli niewykorzystane
urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz niewy-
korzystany czas wolny od s³u¿by, maj¹ prawo do
¿¹dania na podstawie tego¿ art. 66 ust. 2 konsty-
tucji dni wolnych od pracy i s³u¿by i corocznych
p³atnych urlopów, zgodnie z zasad¹ zaufania do
pañstwa i stanowionego przez nie prawa. Mo¿li-
woœæ uzyskania ekwiwalentu pieniê¿nego jedynie
za ostatnie trzy lata kalendarzowe wzbudzi³a w¹t-
pliwoœci Trybuna³u Konstytucyjnego tak¿e z pun-
ktu widzenia zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej.
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Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego, proponuje siê,
a¿eby nowelizacja przepisów ustawy polega³a na
skreœleniu s³ów „nie wiêcej jednak ni¿ za ostatnie
trzy lata kalendarzowe”. Ta propozycja jest zawar-
ta w przywo³anym tu druku nr 919, na podstawie
którego pracujemy.

Chcia³bym, bêd¹c przy g³osie, zg³osiæ równie¿
poprawkê, poprawkê techniczn¹, jako ¿e ten
okres…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, czy to jest poprawka komisji?)

Nie, to jest moja poprawka.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To znaczy,

¿e w tym momencie skoñczy³ pan senator sprawo-
zdanie komisji?)

Nie, jeszcze nie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W takim ra-

zie prosi³bym, ¿eby to oddzieliæ. To jest na razie
sprawozdanie komisji.)

Dobrze, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym, uprzedzaj¹c ewentualne pytania

dotycz¹ce skutków finansowych wprowadzenia
tej nowelizacji, przywo³aæ pismo ministra spraw
wewnêtrznych i administracji z dnia 27 lipca
2010 r. Minister stwierdzi³, ¿e skutki finansowe
bêd¹, ale ich oszacowanie nie jest mo¿liwe, ponie-
wa¿ ich wielkoœæ zale¿y od liczby policjantów, któ-
rzy zg³osz¹ w danym roku kalendarzowym wolê
odejœcia ze s³u¿by, oraz od mo¿liwoœci sk³adania
wniosków o uzupe³nienie ekwiwalentów przez po-
licjantów zwolnionych ze s³u¿by, którym wyp³a-
cono niepe³ne ekwiwalenty. To po pierwsze.

Po drugie, postaram siê uprzedziæ ewentualne
pytania o rozró¿nienie, jakie funkcjonuje, je¿eli
chodzi o stosunek pracy i stosunek s³u¿by. My de-
batujemy nad trzema ustawami: ustaw¹ o fun-
kcjonariuszach Policji, ustaw¹ o Stra¿y Granicz-
nej i ustaw¹ o S³u¿bie Wiêziennej, dlatego ¿e aku-
rat w przypadku tych s³u¿b mamy do czynienia
nie ze stosunkiem pracy, ale ze stosunkiem s³u¿-
by. Ten stosunek s³u¿by w odró¿nieniu od sto-
sunku pracy, je¿eli chodzi o przywo³ane tu orzecz-
nictwo s¹dowe itd., jest traktowany jako uregulo-
wanie dotycz¹ce tych s³u¿b specjalistycznych.
I dlatego, proszê pañstwa, w zwi¹zku z wyrokiem
Trybuna³u Konstytucyjnego i w zwi¹zku z obo-
wi¹zkiem wykonania tego wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego proszê o przyjêcie tej noweliza-
cji. Chcia³bym tak¿e, je¿eli pan marsza³ek pozwo-
li, zg³osiæ poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale to jednak, Panie Senatorze, w póŸniejszej

fazie, tak? Poproszê o zg³oszenie poprawki za
chwileczkê, w czasie dyskusji, bo w tej chwili
chcia³bym zacz¹æ pytania do pana senatora.

Przypominam, ¿e pan senator Gogacz jest upo-
wa¿niony przez Komisjê Ustawodawcz¹ do jej re-
prezentowania w dalszych pracach.

Teraz pytam, czy s¹ pytania do pana senatora
sprawozdawcy komisji?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma, wszystko
jasne.)

Dziêkujê.
W takim razie chcia³bym powitaæ pana mini-

stra Adama Rapackiego.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os

w sprawie tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Tak.)

To proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Marsza³ku,

bêdzie wiele pytañ.)
Bêd¹ pytania, zaraz, zaraz. Pan senator Biszty-

ga ju¿ siê rwie, ¿eby przepytaæ pana ministra, ale
to nast¹pi za chwilê.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym najpierw bardzo serdecznie podziê-

kowaæ za inicjatywê ustawodawcz¹. Rzeczywiœcie
jest to uporz¹dkowanie stanu prawnego.

Niemniej jednak chcia³bym zwróciæ uwagê na
drobn¹ rozbie¿noœæ, mianowicie reguluj¹c kwestie
ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, w przy-
padku Stra¿y Granicznej trzeba by³oby jeszcze
uzupe³niæ to o dwa podpunkty, w³aœnie dotycz¹ce
tych funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni dys-
cyplinarnie, i tych, którzy zostali zwolnieni
w zwi¹zku z prawomocnym wyrokiem skazu-
j¹cym, inaczej nie bêdzie tu spójnoœci. Dajemy ek-
wiwalent za pe³ny okres niewykorzystanych urlo-
pów dla zwolnionych w trybie normalnym, a pomi-
nêliœmy tu zwolnionych w dwóch innych trybach.
A wiêc ¿eby by³o to spójne i jednolite, potrzebne by-
³yby jeszcze te drobne korekty. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I teraz pytania do pana ministra.
Senatorowie Bisztyga, Wojciechowski, Cichosz

ju¿ siê zg³osili. Proszê: Bisztyga, Wojciechowski,
Cichosz. Proszê, ta trójka.

Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z ogromnym szacunkiem od-

nosz¹c siê do pana aktywnoœci i do Policji,
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chcia³bym zapytaæ o tak¹ sprawê. Przed mie-
si¹cem byliœmy œwiadkami wielkiej demonstracji
s³u¿b mundurowych, która przesz³a Krakowskim
Przedmieœciem i Nowym Œwiatem pod kancelariê
premiera i pod Sejm. Tam oprócz Stra¿y Granicz-
nej, Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej by³a bar-
dzo znacz¹ca, wyró¿niaj¹ca siê grupa policjan-
tów. Czy zdaniem pana ministra ustawa, któr¹
dzisiaj uchwalamy, spowoduje uspokojenie ich
nastrojów? Czy bêdzie mia³o to troszkê wp³yw na
wyciszenie emocji?

I drugie pytanie. Czy powiedzia³by pan, jakie s¹
teraz nastroje w tej formacji? Czy dalej tak mocno
roszczeniowe? Jak wygl¹da ta sprawa? To siê niby
nie wi¹¿e z ustaw¹, ale jednak siê wi¹¿e… Jak wy-
gl¹da sprawa wakatów, etatów, p³ac i tego wszyst-
kiego, co sk³ada siê na zaanga¿owanie w pracy, na
wzór policjanta, do którego jesteœmy przyzwyczaje-
ni, a który trochê siê zaburzy³, s¹dz¹c z tego, co wi-
dzia³emwczasie tej demonstracji?Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytanie pana senatora Wojciechowskiego.
Proszê bardzo.

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

strze, chodzi mi o skalê tego zjawiska w powi¹za-
niu… To jest dosyæ d³ugi okres, trzyletni. Sk¹d siê
bierze tak d³ugi czas niewykorzystywania urlo-
pów? Ja by³em kierownikiem niewielkiego biura
i mnie zawsze œcigali, ¿e pracownicy nie wykorzy-
stuj¹ urlopów w ci¹gu roku i tych trzech miesiêcy,
bo to do marca wtedy trzeba by³o… A tutaj s¹
okresy du¿o d³u¿sze. I w zwi¹zku z tym pytanie,
sk¹d siê to bierze. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytanie wi¹¿e siê z pyta-

niem pana senatora Wojc iechowskiego.
Chcia³bym zapytaæ, czy ten resort, te s³u¿by nie
podlegaj¹ Pañstwowej Inspekcji Pracy?

Wiadomo, ¿e w innych zak³adach czas na wy-
korzystanie urlopu trwa do marca nastêpnego ro-
ku. W tym uk³adzie inspektor Pañstwowej In-
spekcji Pracy mo¿e reagowaæ, ma do tego prawo,
i kierownictwu zak³adu daæ odpowiednie manda-
ty za to, ¿e pracownicy nie wykorzystali czasu, ja-
ki ten zak³ad powinien im daæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Jeœli chodzi o demonstracjê s³u¿b munduro-

wych, rzeczywiœcie by³a to demonstracja, w której
uczestniczyli zwi¹zkowcy ze wszystkich formacji
mundurowych. Wyra¿ali przede wszystkim swoje
niezadowolenie z tego, ¿e p³ace nie bêd¹ rewalory-
zowane i podwy¿szane w roku 2011. Ten
rok, 2010, to te¿ taki czas, kiedy nie by³o podwy-
¿ek p³ac w s³u¿bach mundurowych. St¹d wynik³o
jakby zasygnalizowanie pewnego niezadowolenia.
Rzeczywiœcie wszyscy maj¹ do tego prawo, ¿yjemy
w pañstwie demokratycznym, równie¿ s³u¿by
mundurowe maj¹ dzisiaj zwi¹zki zawodowe, któ-
re artyku³uj¹ swoje niezadowolenie czy te¿ swoje
nastroje w samych s³u¿bach.

Jeœli chodzi o atmosferê w s³u¿bach, to z jednej
strony powinna byæ to dobra atmosfera wynika-
j¹ca z pewnej stabilizacji dzia³ania, z pewnych
wzglêdnie bezpiecznych warunków dzia³ania.
A trzeba podkreœliæ, ¿e w wielu krajach europej-
skich dotkniêtych kryzysem nast¹pi³y nawet ob-
ni¿ki wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej, ³¹cznie
z obni¿k¹ wynagrodzeñ funkcjonariuszy. My
w Polsce takich metod nie stosowaliœmy. Ostatnie
lata to czas, kiedy nastêpowa³y podwy¿ki p³ac we
wszystkich s³u¿bach mundurowych podleg³ych
ministrowi spraw wewnêtrznych, i to podwy¿ki
znacz¹ce. Lata 2010 i 2011 to czas, kiedy tych
podwy¿ek nie ma, niemniej jednak optymistyczne
jest to, ¿e w projekcie bud¿etu na 2011 r. plano-
wane jest znacz¹ce zasilenie bud¿etu s³u¿b, g³ó-
wnie Policji, w wydatkach rzeczowych. Bêdzie tam
bodaj¿e ponad trzysta piêædziesi¹t kilka milio-
nów z³ wiêcej ni¿ w bud¿ecie tegorocznym, z prze-
znaczeniem na wydatki rzeczowe, a wiêc takie,
które pozwol¹ na usprawnienie, doposa¿enie for-
macji, na przygotowanie siê do prezydencji i mi-
strzostw europy w pi³ce no¿nej, a wiêc na te cele,
które s¹ niezbêdne. Rzeczywiœcie sytuacja finan-
sowa jest g³ównym elementem decyduj¹cym o na-
strojach w s³u¿bach i gdyby by³y wiêksze pie-
ni¹dze, gdyby mo¿na by³o zaproponowaæ funkcjo-
nariuszom podwy¿ki, na pewno ich radoœæ by³aby
wiêksza i nie by³oby tych przejawów protestu.

Jeœli chodzi o niewykorzystane urlopy powy¿-
ej trzech lat, to jest to na stosunkowo niedu¿¹
skalê, bo funkcjonariuszy, tak jak w innych in-
stytucjach cywilnych, obowi¹zuje czas wyko-
rzystania urlopu do koñca I kwarta³u nowego
roku. Z tym ¿e trzeba podkreœliæ, i¿ funkcjona-
riusze oprócz tego urlopu zasadniczego w wy-
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miarze dwudziestu szeœciu dni roboczych maj¹
jeszcze tak zwany urlop dodatkowy zwi¹zany
z wys³ug¹ lat. Maksymalnie mo¿e on wynieœæ
piêtnaœcie dodatkowych dni. Dlatego dla nie-
których funkcjonariuszy z d³u¿szym sta¿em ten
urlop to ju¿ jest nie dwadzieœcia szeœæ, tylko
trzydzieœci albo czterdzieœci jeden dni robo-
czych. A wiêc jest sporo tych urlopów. Czasami,
pamiêtam to z w³asnej praktyki, bywa³o tak, ¿e
nie by³o kiedy urlopu wzi¹æ. Ale jest to zjawisko
marginalne i nie powinno byæ jakichœ du¿ych
skutków finansowych, których s³u¿by czy re-
sort nie mog³yby udŸwign¹æ.

W odpowiedzi na pytania o skutki finansowe
trudno jest nam teraz oszacowaæ, jakie to bêd¹
skutki. Rol¹ szefów jest pilnowanie, aby urlopy
by³y wykorzystywane na bie¿¹co. Rol¹ poszcze-
gólnych prze³o¿onych jest te¿ pewna konsekwen-
cja w dzia³aniu, w egzekwowaniu tego prawa, a od
tego zale¿y skala zjawiska. Dzisiaj trudno by³oby
nam to oszacowaæ, ale jest to problem stosunko-
wo marginalny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?

Nie ma. W takim razie to pytanie senatora Wojcie-
chowskiego jest ostatnie.

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

strze! Moje pytanie w zasadzie jest o to, czy dobrze
zrozumia³em. Urlop w wymiarze dwudziestu sze-
œciu dni normalnie podlega kodeksowi pracy
i z tym w zasadzie nie ma problemu, zaœ urlop do-
datkowy, z tego, co rozumiem, nie podlega, i tu
mo¿e nast¹piæ spiêtrzenie. Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Nie, nie. Ten dodatkowy wynika z ustawy o Po-

licji czy z ustawy o Stra¿y Granicznej albo o in-
nych s³u¿bach i on te¿ obligatoryjnie przys³uguje
funkcjonariuszowi, st¹d w praktyce…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: On nie wyni-
ka z kodeksu pracy?)

Nie, nie, on wynika z ustaw bran¿owych. W ka-
¿dej z ustaw bran¿owych jest zapis dotycz¹cy ur-
lopu dodatkowego, stra¿ po¿arna ma nawet wiê-
cej ni¿ piêtnaœcie dni. Tak ¿e to wynika z ustaw
bran¿owych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.
Pan senator Gogacz jako pierwszy, oczywiœcie

z poprawk¹.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poprawka sprowadza siê do uzupe³nienia za-

kresu tej nowelizacji o zapisy, które nie zosta³y do
tej pory uwzglêdnione.

Mianowicie w ustawie o Stra¿y Granicznej,
w druku, który pañstwo otrzymaliœcie, jest infor-
macja o tym, ¿e wykreœlamy zakres czasowy
trzech lat, chodzi o ust. 1 pkt 2. Moja poprawka
sprowadza siê do tego, co jest niejako oczywiste,
a¿eby zapis mówi¹cy o cezurze trzech lat wykreœ-
liæ równie¿ z ust. 2 i z ust. 2a tego¿ art. 118 ustawy
o Stra¿y Granicznej. Jest to konsekwencja tej no-
welizacji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Z tego, co widzê, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan ustosun-

kowaæ do poprawki, któr¹ w tej chwili zg³osi³ pan
senator Gogacz?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Absolutnie popieram tê poprawkê, prowadzi
ona do tego, ¿e problem zostaje rozwi¹zany kom-
pleksowo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
Proszê pañstwa, skoro lista mówców zosta³a

wyczerpana, to zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, kierujê projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej. Chcia³bym, ¿eby komisje przygotowa-
³y sprawozdanie…

(G³os z sali: Nie zd¹¿ymy, bo musimy wys³aæ do
UKIE.)
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Aha, do UKIE. Tak. Zosta³em poinformowany,
¿e na tym posiedzeniu nie zd¹¿ymy tego zrobiæ.
W takim razie, Panie Senatorze Zientarski, propo-
nujê, abyœmy na nastêpnym posiedzeniu…

(Senator Piotr Zientarski: Dzisiaj bêdzie posie-
dzenie komisji.)

A co z UKIE? Zd¹¿y?
(Senator Piotr Zientarski: …UKIE, a posiedzenie

komisji bêdzie dzisiaj.)
Panie Senatorze, to ja polecam komisji zajêcie

siê tym wnioskiem w najwczeœniejszym mo¿li-
wym terminie. Dziêkujê bardzo. Mam nadziejê, ¿e
bêdziemy mogli g³osowaæ nad tym projektem pod
koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia dwudzieste-
go drugiego punktu porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Projekt zosta³ zg³oszony przez grupê…
Pan minister Rapacki powinien zostaæ, o ile siê

nie mylê.
(Senator Gra¿yna Sztark: Proszê przekazaæ mi-

nistrowi Rapackiemu, ¿eby zosta³.)
Proszê powiedzieæ, ¿e jest tu bardzo po¿¹dany.

Ewentualnie… Pan minister Czaplicki te¿ jest
z nami.

Przepraszam, wracam do lektury.
Projekt zosta³ wniesiony przez grupê senato-

rów. Zawarty jest w druku nr 856, a sprawozdanie
komisji w druku nr 856A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, pana senatora Ortyla,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania obu
komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam wspólne sprawozdanie po³¹czo-

nych komisji, czyli Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, a sprawozdanie to dotyczy zmiany
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz zmianie
niektórych innych ustaw.

Komisje na dwóch wspólnych posiedzeniach
w dniu 20 lipca i 11 sierpnia rozpatrzy³y przedsta-
wiony projekt w pierwszym czytaniu, wprowadzi-
³y do niego poprawki zaproponowane przez Pañ-
stwow¹ Komisjê Wyborcz¹ oraz Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji i wnosz¹
o przyjêcie jednolitego tekstu ustawy.

Ustawa, tak jak pan marsza³ek powiedzia³, jest
inicjatyw¹ grupy pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci,

a dotyczy³a ona w swoim pierwotnym przed³o¿e-
niu tylko i wy³¹cznie spraw wygaœniêcia mandatu
na tych trzech szczeblach samorz¹du. Okres
trzech miesiêcy, który by³, a w³aœciwie do tej pory
jest zapisany w ustawie, blokowa³ mo¿liwoœæ
szybkiego objêcia mandatów radnych z list, któ-
rzy w kolejnoœci wed³ug najwiêkszej liczby g³osów
powinni ten mandat obj¹æ. Mieliœmy do czynienia
z wieloma przyk³adami zrywania kworum, z pew-
nymi niejasnoœciami interpretacyjnymi uregulo-
wañ zwi¹zanych z wygaszaniem mandatu, a tak¿e
z nieprecyzyjnym uregulowaniem dotycz¹cym
czasu podejmowania decyzji i wzywania organu
gminy, powiatu czy samorz¹du wojewódzkiego
przez wojewodê do podjêcia skutecznych dzia³añ.
W praktyce niejednokrotnie bywa³o tak, ¿e woje-
woda zwleka³ z podjêciem czynnoœci w tej spra-
wie. Z tego powodu w projekcie pojawi³a siê pro-
pozycja skrócenia do miesi¹ca okresu na podjêcie
uchwa³y o wygaœniêciu mandatu, wskazanie
okresu jednego miesi¹ca dla wojewody na wezwa-
nie organu do podjêcia czynnoœci oraz jednego
miesi¹ca na wydanie zarz¹dzenia zastêpczego.

Tak jak powiedzia³em, w trakcie prac zosta³y
wniesione uwagi Pañstwowej Komisji Wyborczej
oraz ministra spraw wewnêtrznych i administra-
cji. Te stanowiska dotyczy³y zbyt krótkiego termi-
nu wyznaczonego dla wojewody. W pierwotnym
przed³o¿eniu by³o to siedem dni. Zosta³o to zmie-
nione. Zaproponowano okres jednego miesi¹ca,
który zosta³ przez komisjê zaakceptowany. Po-
nadto Pañstwowa Komisja Wyborcza na skutek
ostatnio napotkanych problemów podnios³a
sprawê luki w przepisach, która dotyczy³a kom-
petencji zwo³ania pierwszej rady w nowo utworzo-
nej gminie, a tak¿e kwestie ujednolicenia przepi-
sów ustawy o samorz¹dzie gminnym z przepisami
ustawy o samorz¹dzie powiatowym i samorz¹dzie
województwa, w których usuniêto problem
zwi¹zany z okreœleniem jednoznacznego terminu
wygaœniêcia mandatu wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta.

Projekt zosta³ poddany konsultacjom z przed-
stawicielami samorz¹dów, korporacji samo-
rz¹dowych, które nie wnios³y do niego uwag. Tak
jak powiedzia³em, tylko PKW zaproponowa³o uzu-
pe³nienie przepisów, a minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji zg³osi³ uwagê dotycz¹c¹ ter-
minu, który obowi¹zywa³ wojewodê. Wszystkie te
uwagi zosta³y uwzglêdnione. Komisja wnosi
o przyjêcie przez Senat jednolitego tekstu ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e pan senator sprawozdawca

jest tak¿e upowa¿nionym przedstawicielem
wnioskodawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do
pana senatora? Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.
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Witam pana ministra Kazimierza Czaplickiego,
sekretarza PKW. W dalszym ci¹gu jest z nami tak-
¿e pan minister Rapacki.

Czy panowie chcieliby zabraæ g³os na temat te-
go¿ projektu? Dziêkujê.

Czy s¹ pytania do obecnych tutaj przedstawi-
cieli rz¹du? Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.

Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt nie zapisa³
siê do g³osu.

W zwi¹zku z tym informujê, ¿e Senat móg³by te-
raz przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu, czy-
li do g³osowania, ale g³osowanie to odbêdzie siê
razem z innymi g³osowaniami pod koniec posie-
dzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê panom, dziêkujê, ¿e pan minister Ra-
packi powróci³ do nas w trybie natychmiastowym.
Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego, ostatniego ju¿ punktu
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Mak-
symiliana Marii Kolbego.

Przypominam, ¿e jest to projekt wniesiony
przez grupê senatorów. Jest on zawarty w druku
nr 930, a sprawozdanie w druku nr 930S.

Pan senator Marek Trzciñski jako sprawo-
zdawca Komisji Ustawodawczej jest ju¿ na mó-
wnicy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ sk³adam sprawozdanie

z pracy Komisji Ustawodawczej o projekcie
uchwa³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego
Maksymiliana Marii Kolbego.

Komisja na posiedzeniu 4 sierpnia rozpatrzy³a
przedstawiony projekt w pierwszym czytaniu,
wprowadzi³a do niego poprawki i wnosi o przyjêcie
przez Senat za³¹czonego jednolitego projektu
uchwa³y.

Przyjêcie œwiêtego Maksymiliana Kolbego na
patrona roku 2011 nie wymaga w³aœciwie uzasa-
dnienia. Jest on jednym z wielkich Polaków, któ-
rzy s¹ rozpoznawani poza granicami kraju. Jest
czczony przez ludzi ró¿nych narodowoœci i wy-
znañ.

Siedemdziesi¹ta rocznica jego mêczeñskiej
œmierci, przypadaj¹ca na dzieñ 14 sierpnia
2011 r., jest odpowiedni¹ okazj¹ do uczczenia tej
postaci oraz innych ofiar II wojny œwiatowej,
a tak¿e wielu Polaków buduj¹cych pozycjê Polski
i szacunek wobec narodu polskiego. W osobie
i czynach œwiêtego Maksymiliana wskazaæ mo¿na
zarówno heroizm pracy i s³u¿by, jak i heroizm mê-
czeñstwa. Wyra¿a siê to w wielu jego cechach,
które jasno zaznaczaj¹ siê w jego osobie.

Maksymilian Kolbe to obroñca godnoœci cz³o-
wieka. W nauczaniu, jakie znajdujemy w pozosta-
wionych przez œwiêtego Maksymiliana pismach,
konsekwentnie broni³ on godnoœci osoby ludz-
kiej. Jednak¿e szczególn¹ wartoœæ maksymilia-
nowej obronie godnoœci cz³owieka nadaje jego de-
cyzja o ofiarowaniu swego ¿ycia za ¿ycie innego
cz³owieka. Postawa œwiêtego Maksymiliana
w bunkrze œmierci, opisywana przez œwiadków
wspó³wiêŸniów, potwierdza autentyzm jego ofiary
i jest lekcj¹ godnoœci cz³owieka.

Maksymilian to wzór cnót i autorytet moral-
ny. Przez wyrazistoœæ swojej postawy, w której
idee staj¹ siê rzeczywist¹ treœci¹ ¿ycia, œwiêty
Maksymilian dla wielu ludzi na ca³ym œwiecie
sta³ siê niezaprzeczalnym autorytetem moral-
nym, daj¹c nadziejê na spe³nienie poszukiwañ
tym, którzy w ¿yciu wybieraj¹ prawdziwe war-
toœci.

Maksymilian Kolbe to bohater o heroicznej od-
wadze. Znaj¹c doskonale przera¿aj¹cy i nieludzki
sposób wykonania wyroku œmierci przez œmieræ
g³odow¹, bez wahania zg³osi³ siê w zastêpstwie in-
nego wiêŸnia na œmieræ. W ten sposób œwiêty
Maksymilian wykaza³ swój szacunek dla ludzkie-
go ¿ycia, ale tak¿e heroiczn¹ odwagê, która prze-
zwyciê¿a lêk przed straszn¹ œmierci¹ dla dobra
drugiego cz³owieka.

Œwiêty Maksymilian to wychowawca. Wycho-
wywa³ m³ode pokolenie do szeroko pojêtej s³u¿by
przez osobisty przyk³ad i pracê. Dziœ równie¿ mo¿-
na patrzeæ na jego osobê jako na wychowawcê,
poniewa¿ swoim przyk³adem ¿ycia i postaw¹
wci¹¿ wychowuje kolejne pokolenia Polaków do
podejmowania ofiarnej s³u¿by na rzecz innych lu-
dzi, a tak¿e wychowuje do poszanowania osób
i wartoœci.

Œwiêty Maksymilian Kolbe by³ spo³ecznikiem.
Jest on znany tak¿e z przedsiêwziêæ spo³ecznych,
którymi s³u¿y³ œrodowiskom, w jakich ¿y³. Warto
tu wspomnieæ choæby o zakonnej ochotniczej
stra¿y po¿arnej, dzia³aj¹cej w Niepokalanowie,
pracy wydawniczej w zakresie publikacji ksi¹¿ek
i czasopism, które wydawa³ zarówno w Polsce, jak
i w innych krajach, a nawet kontynentach – choæ-
by w Japonii, gdzie w zorganizowanym japoñskim
Niepokalanowie prowadzi³ dzia³alnoœæ edukacyj-
n¹ i charytatywn¹, kontynuowan¹ dziœ przez jego
wspó³braci zakonnych.

Œwiêty Maksymilian Kolbe by³ cz³owiekiem no-
woczesnym i kreatywnym. Z pewnoœci¹ œwiêty
Maksymilian by³ bardzo twórczy i przedsiêbior-
czy. Dziêki swoim zdolnoœciom organizacyjnym
i determinacji w pokonywaniu problemów od pod-
staw wybudowa³ Niepokalanów w Polsce i w Japo-
nii. Po przybyciu do Japonii ju¿ w czasie miesi¹ca
rozpocz¹³ wydawanie japoñskiej wersji „Rycerza
Niepokalanej”. W polskim Niepokalanowie zbu-
dowa³ rozg³oœniê radiow¹ i przygotowa³ urucho-
mienie pierwszej polskiej stacji telewizyjnej. Do-

63. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego 133

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



cenia³ tak¿e rozwój œrodków transportu, szczegól-
nie lotnictwa.

Maksymilian Kolbe pozostawi³ opis pojazdu
kosmicznego, który nazwa³ etereoplanem. Naj-
wiêksz¹ nowoœci¹ w tym wynalazku by³o odejœcie
od dotychczasowego sposobu poruszania siê za
pomoc¹ ko³a lub œmig³a. Zasad¹ poruszania siê
etereoplanu w przestrzeni kosmicznej mia³ byæ
odrzut. Pojazd mia³ docieraæ do odleg³ych planet,
przewidywa³ tak¿e podró¿ cz³owieka po pokona-
niu si³y ciê¿koœci i stworzeniu pe³nej klimatyzacji
wewn¹trz pojazdu. Dok³adny opis wynalazku z li-
cznymi wykresami i matematycznymi obliczenia-
mi wys³a³ do czasopisma „Scienza per Tutti”. We-
d³ug dzisiejszych rzeczoznawców projekt etereop-
lanu by³ wówczas genialnym b³yskiem myœli te-
chnicznej. Zasada jego dzia³ania, jak równie¿
przewidywane trudnoœci dotycz¹ce poruszania
siê w przestrzeni kosmicznej, okaza³y siê popraw-
ne i zgodne z tymi, jakie dzisiaj obowi¹zuj¹.

Te wszystkie dzia³ania i pomys³y œwiêtego Mak-
symiliana wyraŸnie pokazuj¹, ¿e mo¿e byæ patro-
nem na nasze trudne czasy, w tym patronem ludzi
twórczych i przedsiêbiorczych. Œwiêty Maksymi-
lian zas³uguje tak¿e na miano patrona wszelkiej
nowoczesnoœci w dziedzinie techniki, wykorzy-
stywanej w s³u¿bie dla dobra cz³owieka.

Œwiêty Maksymilian doskonale przystosowy-
wa³ siê do nowych miejsc i ludzi. Zarówno studia
zagraniczne w Rzymie, jak i jego podró¿e do Chin,
Korei i Japonii pokazuj¹, ¿e czu³ siê obywatelem
œwiata i doskonale radzi³ sobie w œrodowiskach
kulturowo bardzo ró¿nych, podchodz¹c z ogrom-
nym wyczuciem i szacunkiem do kultury i trady-
cji innych narodów.

Wysoka Izbo, wskazane powy¿ej argumenty
potwierdzaj¹, ¿e œwiêty Maksymilian Kolbe s³u-
sznie zosta³ nazwany patronem naszych trud-
nych czasów, nie tylko przez odwa¿ne oddanie ¿y-
cia, ale tak¿e przez odwa¿ne stawianie czo³a wy-
zwaniom, jakie niesie wspó³czesny œwiat.

Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Ustawodaw-
czej z przyjemnoœci¹ sk³adam wniosek o przyjêcie
uchwa³y z uwzglêdnieniem poprawek zapropono-
wanych przez komisjê. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e pan senator jest tak¿e upo-

wa¿nionym przedstawicielem wnioskodawców.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma. Wszystko

jest jasne.)
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt nie zapisa³

siê do g³osu.

W zwi¹zku z tym moglibyœmy… Pan senator
Czes³aw Ryszka z³o¿y³ swoje przemówienie do
protoko³u*.

Proszê pañstwa, moglibyœmy teraz przyst¹piæ
do trzeciego czytania, bo chodzi jedynie o g³oso-
wanie, ale przeprowadzimy je razem z g³osowa-
niami nad wszystkimi pozosta³ymi punktami.

I teraz niestety muszê odwo³aæ informacjê, któ-
r¹ przed chwil¹ poda³em. Mamy jeszcze dodatko-
wy dwudziesty pi¹ty punkt porz¹dku obrad.

(G³os z sali: Sprawozdawca w³aœnie jedzie.)
Sprawozdawca jeszcze jedzie…
(G³os z sali: Dos³ownie za piêæ minut bêdzie.)
W takim razie og³aszam…
A senator Wittbrodt nie móg³by tego sprawo-

zdania przedstawiæ?
(G³os z sali: Senator G³owski zaraz bêdzie.)
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny

14.15. Je¿eli za piêæ minut pan senator bêdzie…
W swojej ³askawoœci dajê szeœæ minut senatorowi
G³owskiemu. Jak nie dotrze, to œciêcie…

(Weso³oœæ na sali)

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 09
do godziny 14 minut 15)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, stwierdzam z du¿¹ satysfak-
cj¹, ¿e czas przerwy zosta³ wyliczony precyzyjnie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu opinii o niezgodnoœci z zasad¹
pomocniczoœci projektu dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjaz-
du i pobytu obywateli pañstw trzecich w celu pod-
jêcia pracy sezonowej – KOM (2010) 379.

Jest to projekt wniesiony przez Komisjê Spraw
Unii Europejskiej. Zawarty jest w druku nr 995,
a sprawozdanie komisji jest w druku nr 995S. Se-
nat podejmuje tê opiniê w trybie przewidzianym
dla uchwa³.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej oraz Komisji Gospodarki Narodowej,
pana senatora Piotra G³owskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji o projekcie opinii.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niniejszy projekt jest jednym z piêciu wniosków

ustawodawczych dotycz¹cych imigracji zarobko-
wej, których przyjêcie w latach 2007–2009 zosta³o
przewidziane przez Komisjê Europejsk¹ w planie
polityki w dziedzinie legalnej migracji z grudnia
2005 r. Plan ten powsta³ w zwi¹zku z obawami
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przed negatywnymi skutkami procesów demogra-
ficznych, niskim przyrostem naturalnym, starze-
niem siê spo³eczeñstwa oraz powstawaniem
strukturalnych luk na unijnym rynku pracy.

W trakcie prac Komisji Spraw Unii Europej-
skiej doszliœmy do wniosku, ¿e przedstawione
przez komisjê propozycje naruszaj¹ wymóg zgod-
noœci z zasad¹ pomocniczoœci, która jest okreœlo-
na w traktacie. W zwi¹zku z tym pojawi³a siê pier-
wotnie opinia komisji, któr¹ przekazaliœmy na je-
dnym z posiedzeñ, przedostatnim. Ale poniewa¿
pojawi³y siê kolejne opinie dotycz¹ce tego doku-
mentu, opinie szeœciu izb parlamentów Unii Eu-
ropejskiej, a dziewiêæ innych zosta³o zg³oszonych
jako uwagi, podczas ostatniego posiedzenia ko-
misja przygotowa³a opiniê Senatu o niezgodnoœci
tego projektu dyrektywy z zasad¹ pomocniczoœci.

Je¿eli pañstwo pozwol¹, to chcia³bym teraz
uzasadniæ, dlaczego tak uwa¿amy. Projektowane
regulacje dotycz¹ wy³¹cznie wydawania zezwoleñ
na pobyt w konkretnym pañstwie cz³onkowskim,
a zezwolenia nie bêd¹ dotyczy³y uprawnieñ do po-
bytu w innych pañstwach cz³onkowskich. Ponad-
to projektowane przepisy dyrektywy nie bêd¹ do-
tyczy³y w ¿aden sposób wspó³pracy pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi w zakresie wydawania
zezwoleñ dla pracowników sezonowych. Tym sa-
mym nie wystêpuje w tym akcie element ponad-
narodowy. To pierwsza kwestia.

Pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi wystêpuj¹
dzisiaj znaczne ró¿nice w zakresie roli, jak¹ w gospo-
darce odgrywaj¹ pracownicy sezonowi z innych pañ-
stw. W sytuacji gdy przepisy Unii Europejskiej nie
przewiduj¹ swobodnego przep³ywu pracowników
z pañstw trzecich pomiêdzy pañstwami cz³onkow-
skimi, a zezwolenia wydawane s¹ przez w³adze kra-
jowe i maj¹ jedynie krajowy zasiêg, nie ma potrzeby
harmonizacji przepisów dotycz¹cych wydawania ze-
zwoleñ na pracê sezonow¹. To druga sprawa.

I trzecia. W projekcie ujêto przepisy dotycz¹ce
nie tylko wydawania zezwolenia, ale tak¿e warun-
ków pobytu pracowników sezonowych w pañ-
stwie przyjmuj¹cym. Na przyk³ad wymóg zape-
wnienia zakwaterowania o odpowiednim stan-
dardzie jest, w naszej opinii, uprawnieniem dalej
id¹cym ni¿ w przypadku pracowników krajowych
czy z innych pañstw cz³onkowskich. Kwestia ta
nie wp³ywa na bezpieczeñstwo Unii Europejskiej
czy nap³yw nielegalnej imigracji. Jednoczeœnie
na³o¿enie zbytnich obci¹¿eñ na pracodawców –
a tak bêdzie w tym przypadku, one bêd¹ wiêksze
ni¿ w przypadku naszego ustawodawstwa krajo-
wego – i niewielka elastycznoœæ projektowanych
przepisów mog¹ przyczyniæ siê do wzrostu niele-
galnej imigracji, a zatem odnieœæ skutek przeciw-
ny do zamierzonego.

Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz Komisja
Gospodarki Narodowej na wspólnym posiedzeniu

w dniu 20 paŸdziernika rozpatrzy³y w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców
projekt opinii, który znajduje siê w druku nr 995,
i wnosz¹ o przyjêcie go bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Tak¿e pan senator G³owski jest upowa¿nion¹

przez wnioskodawców osob¹, która mo¿e ich re-
prezentowaæ.

Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie.
Proszê pañstwa, witam raz jeszcze pani¹ mini-

ster Czes³awê Ostrowsk¹.
Czy MSZ jest reprezentowane przez… Ale myœ-

lê, ¿e pani minister mo¿e siê kompetentnie tak¿e
w tej sprawie wypowiedzieæ.

Proszê, czy chcia³aby pani zabraæ g³os? Nie.
Czy s¹ pytania do pani minister w tej sprawie?

Te¿ nie.
Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o dyskusjê, to za-

pisa³ siê do niej pan senator Stanis³aw Jurcewicz.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoki Sena-

cie!
Chcia³bym bardzo krótko wzmocniæ to, co

przed chwil¹ wyra¿a³ w imieniu Komisji Spraw
Unii Europejskiej pan senator G³owski, poniewa¿
mia³em zaszczyt przygotowywaæ w czêœci opiniê
do tej¿e dyrektywy. Chcia³bym zwróciæ uwagê
z punktu widzenia gospodarki na trzy bardzo is-
totne fragmenty ujête w konkluzji.

Otó¿ mo¿emy powiedzieæ w ten sposób, ¿e pro-
ponowana dyrektywa w czêœci dotycz¹cej elemen-
tów gospodarczych nak³ada dodatkowe obowi¹z-
ki na pracodawców. W naszej ocenie, delikatnie
rzecz ujmuj¹c, nie zachêca to do zatrudniania
pracowników sezonowych. Kolejny element wyni-
ka z dodatkowo nak³adanych obowi¹zków. Jeœli
chodzi o pewne terminy, u¿yto sformu³owania:
w rozs¹dnym terminie. Proponowaliœmy jako ko-
misja, ¿eby doprecyzowaæ to w sposób konkretny,
je¿eli dalej bêdzie debata nad dyrektyw¹, zamiast
stosowaæ tak bardzo, powiedzia³bym, miêkkie
terminy. Nasze sugestie dotyczy³y te¿ ubezpiecze-
nia. Myœlê, ¿e to bardzo wa¿ny element dotycz¹cy
pracy sezonowej. Ostatnia sprawa z tym zwi¹zana
pojawi³a siê w konkluzji wyst¹pienia pana sena-
tora G³owskiego. Dotyczy³a na przyk³ad zakwate-
rowania i wynikaj¹cych z tego z tytu³u obowi¹z-
ków, które nazwa³bym obowi¹zkami przedwstêp-
nymi. Chodzi o sytuacjê, kiedy pracownik sezono-
wy praktycznie jeszcze w ogóle nie rozpocz¹³ pra-
cy, a ju¿ by³y na niego nak³adane jakieœ obostrze-
nia, w mojej ocenie zbyt daleko id¹ce. Dziêkujê za
uwagê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e pan senator Wittbrodt zapisuje

siê do dyskusji, skoro zbli¿a siê do mównicy.
Proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Pani Minister!
Oczywiœcie na posiedzeniach obu komisji

nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci, wiêc ja nie zabie-
ram g³osu tej sprawie. Chodzi tylko o kwestie
formalne. To, ¿e wypowiadamy siê na temat
zgodnoœci b¹dŸ niezgodnoœci z zasad¹ pomoc-
niczoœci, to rzadka sytuacja i dopiero pocz¹tek
drogi.

W traktacie mowa jest o tym, ¿e w przypad-
ku, gdy uzasadnione opinie o niezgodnoœci pro-
jektu aktu prawodawczego z zasad¹ pomocni-
czoœci stanowi¹ co najmniej 1/3 g³osów przy-
znanych parlamentom narodowym zgodnie
z odpowiednim ustêpem itd., projekt zostanie
poddany ponownej analizie. Próg ten wynosi
1/4 w przypadku projektu aktu prawodawcze-
go dotycz¹cego przestrzeni wolnoœci, bezpie-
czeñstwa i sprawiedliwoœci, czyli to ten w³aœnie
przypadek. Ka¿dy parlament narodowy otrzy-
ma³ po dwa g³osy. Pañstwo z jednoizbowym
parlamentem ma dwa g³osy, pañstwo, w któ-
rym s¹ dwie izby parlamentu, te¿ ma dwa, bo
ka¿da izba ma jeden g³os.

W tej chwili kwestia dotyczy tego progu. Dzi-
siaj jest tak, jak mówi³ pan senator sprawo-
zdawca Piotr G³owski. Szeœæ izb w sposób uza-
sadniony przedstawi³o opinie o niezgodnoœci,
a dziewiêæ parlamentów zg³osi³o w ogóle uwagi
do tego dokumentu. Dodatkowo Izba Lordów
przekaza³a informacjê, ¿e zamierza wys³aæ uza-
sadnion¹ opiniê pomimo up³ywu terminu. Czyli
jest to te¿ kwestia terminu. A wiêc my bêdziemy
siê znajdowali w takiej sytuacji, ¿e ten próg nie
zostanie jeszcze osi¹gniêty, ale bêdzie bardzo
blisko do osi¹gniêcia tego progu. No i ciekawe,
jak Komisja Europejska zareaguje, kiedy te
szeœæ izb zakwestionuje przestrzeganie zasady
pomocniczoœci, a dziewiêæ wniesie uwagi do te-
go dokumentu. Dziêkujê bardzo. To tyle tytu³em
uzupe³nienia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e próg to osiem izb, bo skoro jest
dwadzieœcia siedem…

(Senator Edmund Wittbrodt: S¹ piêædziesi¹t
cztery punkty, mamy dwadzieœcia siedem pañ-
stw…)

No tak.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ka¿da izba ma
dwa punkty. Przez cztery… No, to jest mniej ni¿
czternaœcie. Dziêkujê bardzo.)

No tak, to tylko...
(Senator Piotr G³owski: Czternaœcie.)
Czternaœcie, tak. W tym przypadku czternaœcie

izb. Dziêkujê.
Proszê pañstwa, stwierdzam, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Moglibyœmy przyst¹piæ do trzeciego czytania,

czyli do g³osowania, ale oczywiœcie to g³osowanie
przeprowadzimy razem ze wszystkimi innymi g³o-
sowaniami.

Dziêkujê pani minister za to, ¿e by³a pani z na-
mi podczas omawiania tego punktu.

Zaraz poinformujê, ¿e og³aszam przerwê do go-
dziny 16.30, ale najpierw pani senator zapozna
Wysok¹ Izbê z komunikatami.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:
S¹ dwa komunikaty.
Pierwszy komunikat. Posiedzenie Komisji Go-

spodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o ³agodze-
niu skutków kryzysu ekonomicznego dla praco-
wników i przedsiêbiorców odbêdzie siê bezpoœre-
dnio po og³oszeniu przerwy w obradach w sali
nr 182.

I drugi komunikat. Wspólne posiedzenie Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków
zg³oszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy
o Policji – to jest druk senacki nr 919 – odbêdzie
siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 217. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, przerwa do 16.30.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 26
do godziny 16 minut 32)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Proszê o zajmowanie miejsc i zamkniêcie drzwi.

Zaczynamy.
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu narkomanii oraz ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej.
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W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 984Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Henryka WoŸ-
niaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

z posiedzenia po³¹czonych komisji, Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Zdrowia, które rozpatrzy³y w dniu dzisiejszym
zg³oszone w trakcie debaty poprawki do ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Komisje wnosz¹ o przyjêcie wniosku zawartego
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹, to jest
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, popartym przez po-
³¹czone komisje, o przyjêcie ustawy bez popra-
wek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na obecnych 83 senatorów 79 popar³o wniosek

o przyjêcie ustawy bez poprawek, 1 g³osowa³ prze-
ciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)

W zwi¹zku z tym nie bêdziemy g³osowali nad
poprawkami. Ustawa zosta³a przyjêta.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz usta-
wy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pie-
niê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywil-
nym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa-
³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy. To druk senacki nr 980A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma charakter uœciœlaj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 popar³o popraw-

kê pierwsz¹, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 2)
Poprawka druga równie¿ ma charakter uœciœ-

laj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 84 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê drug¹. (G³osowanie nr 3)
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów,

83 popar³o przed³o¿ony projekt uchwa³y. (G³oso-
wanie nr 4)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przy-
s³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia-
³añ wojennych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach
biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o pro-
duktach biobójczych.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa-
³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

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 zg³oszony-
mi poprawkami nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.

Poprawki pierwsza, druga i trzecia maj¹ cha-
rakter uzupe³niaj¹cy i umo¿liwiaj¹ do³¹czenie do
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wniosku o wydanie pozwolenia albo wpisu do re-
jestru produktu biobójczego w ramach procedury
wzajemnego uznania wydruku pozwolenia lub
wpisu z rejestru produktów biobójczych utworzo-
nego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów,

wszyscy poparli poprawki. (G³osowanie nr 5)
Poprawki zosta³y przyjête.
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 za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 popar³o ustawê,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 6)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy
o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 989Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Stanis³awa
Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone komisje w dniu wczorajszym, to jest

20 paŸdziernika bie¿¹cego roku, po rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w toku wczorajszej debaty
nad ustaw¹ o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw, reko-
menduj¹ Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce sta-
nowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki: pier-
wsz¹, drug¹, czwart¹, siódm¹, ósm¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, trzynast¹, czternast¹, szesnast¹, dzie-
wiêtnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹,
dwudziest¹ drug¹ i dwudziest¹ trzeci¹.

Ponadto komisje informuj¹, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Tade-
usz Gruszka dokona³ zmiany treœci swojego
wniosku, to jest poprawki czwartej, oraz ¿e na

podstawie tego samego artyku³u, ale ust. 7 Regu-
laminu Senatu, senator Marek Trzciñski wycofa³
swój wniosek, który jednak zosta³ podtrzymany
przez senatora Witolda Idczaka – jest to poprawka
trzecia. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ jeszcze zabraæ
g³os?

Przypominam, ¿e wnioski z³o¿yli: senator Iwan,
senator Trzciñski, Senator Idczak i senator Gru-
szka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Pragnê zwróciæ uwagê na poprawkê siedemna-

st¹. Proszê o jej przeg³osowanie, mimo ¿e nie uzy-
ska³a ona akceptacji Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Istota tej poprawki jest taka. Decyduj¹cym
momentem bêdzie moment ujawnienia czynu,
a nie moment, powiedzia³bym, przekazania od-
czytu funkcjonariuszowi do opracowania czy te¿
obróbki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-

lejnoœci zostan¹ przeprowadzone g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza podwy¿sza dopuszczalne
prêdkoœci samochodu osobowego, motocykla lub
samochodu ciê¿arowego o masie ca³kowitej nie-
przekraczaj¹cej 3,5 t odpowiednio ze 130 km/h
do 140 km/h – na autostradzie oraz ze 110 km/h
do 120 km/h – na drodze ekspresowej dwujez-
dniowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³ 86 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 52 senatorów, 3 g³o-
sowa³o przeciwko, 31 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 7)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i czternast¹ nale¿y g³o-

sowaæ ³¹cznie. Obie te poprawki maj¹ charakter
redakcyjny.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu nad poprawkami drug¹ i czter-

nast¹ uczestniczy³o 84 senatorów, 84 senatorów
popar³o te poprawki. (G³osowanie nr 8)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia uprawnia stra¿ników gmin-

nych i miejskich do dokonywania kontroli ruchu
drogowego na wszystkich drogach krajowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 5 senatorów, 78 by-
³o przeciwnych, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 9)

Poprawka trzecia nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uprawnia stra¿ników gmin-

nych i miejskich do dokonywania kontroli ruchu
drogowego równie¿ w czêœci dróg krajowych ozna-
kowanych znakiem drogowym miejscowoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 29, przeciwko g³o-
sowa³o 52 senatorów, 5 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 10)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która upra-

wnia stra¿ników gminnych i miejskich do doko-
nywania kontroli ruchu drogowego równie¿
w miejscowoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwóch senatorów nie g³osowa³o.
Obecnych 86 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 2, przeciwnych by³o 80 senatorów,
2 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie wziê³o
udzia³u w g³osowaniu. (G³osowanie nr 11)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawek szóstej i dwuna-

stej. Nale¿y nad nimi g³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie
tych poprawek wykluczy g³osowanie nad popraw-
k¹ siódm¹. Poprawki szósta i dwunasta zdejmuj¹
ze stra¿ników gminnych i miejskich dokonu-
j¹cych kontroli ruchu drogowego obowi¹zek pro-
wadzenia jej w oznakowanym miejscu i czasie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów, po-
prawka zosta³a poparta przez 27, przeciwnych by-
³o 59 senatorów, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 12)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki siódmej. Poprawka

siódma ma charakter doprecyzowuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów wszyscy poparli po-

prawkê siódm¹. (G³osowanie nr 13)
Wobec tego poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów,

wszyscy poparli poprawkê ósm¹. (G³osowanie
nr 14)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziewi¹tej, która

usuwa z katalogu wytycznych do treœci aktu wy-
konawczego dyrektywê, na podstawie której zasa-
d¹ jest, ¿e obudowa na urz¹dzenie rejestruj¹ce
nie mo¿e byæ instalowana ani u¿ywana bez tego
urz¹dzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³y 87 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 13, przeciwnych by-
³o 73 senatorów, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 15)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter terminologi-

czny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 84, przeciwny by³
1 senator. (G³osowanie nr 16)

Poprawka dziesi¹ta zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawka jedenastej, która

podwy¿sza z 5 km/h do 10 km/h próg dopusz-
czalnego b³êdu kierowcy w utrzymywaniu dozwo-
lonej prêdkoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 87 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 82, przeciwnych by³o 4 senatorów,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)

Poprawka jedenasta zosta³a przyjêta.
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Poprawka trzynasta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Obecnych 81 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 78, przeciw by³o 2, nikt nie wstrzyma³ siê
odg³osu,1senatornieg³osowa³. (G³osowanienr18)

Poprawka trzynasta zosta³a przyjêta.
Poprawki piêtnasta i osiemnasta zmierzaj¹ do

rozszerzenia katalogu Ÿróde³ finansowania Krajo-
wego Funduszu Drogowego o œrodki z grzywien za
wykroczenia okreœlone w art. 92, art. 92a oraz
art. 96 §3 kodeksu wykroczeñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Obecnych 87 senatorów, poprawki zosta³y po-

parte przez 37, przeciwko g³osowa³o 49 senato-
rów, 1 nie g³osowa³ . (G³osowanie nr 19)

Poprawki nie zosta³y przyjête.
Przychodzimy do poprawki szesnastej, która

zmierza do zapewnienia w ustawie spójnoœci ter-
minologicznej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Obecnych 87 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 85 senatorów, 2 nie wziê³o udzia³u
w g³osowaniu. (G³osowanie nr 20)

Poprawka szesnasta zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma w sposób jednozna-

czny wskazaæ, ¿e termin stu osiemdziesiêciu dni, po
up³ywie którego nie mo¿e nast¹piæ na³o¿enie grzy-
wny w postêpowaniu mandatowym, nale¿y liczyæ
od dnia ujawnienia czynu przez urz¹dzenie reje-
struj¹ce, a nie od dnia dokonania odczytu
zurz¹dzeniaprzezuprawnionego funkcjonariusza.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta ma charakter dopre-

cyzowuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów, 84 popar³o po-

prawkê, 1 by³ przeciw, 2 nie uczestniczy³o w g³o-
sowaniu. (G³osowanie nr 22)

Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka dwudziesta pierwsza usuwa zbêdne
odes³anie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³os z sali: Jeszcze dwudziesta.)
Dwudziest¹ opuœci³em? Przepraszam. A, ma

zapewniæ spójnoœæ terminologiczn¹… Mnie siê
wydawa³o, ¿eœmy nad ni¹ w³aœnie g³osowali.

(G³os z sali: Teraz mamy…)
Teraz poprawka dwudziesta pierwsza, która

usuwa zbêdne odes³anie.
(G³os z sali: Nie by³o dwudziestej.)
No przed sekund¹ nad ni¹ g³osowaliœmy.
(G³os z sali: Nie, nie, nie.)
(G³os z sali: Dziewiêtnasta te¿…)
A, dziewiêtnasta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy, a ta ma zapewniæ spójnoœæ. Dobrze, przepra-
szam bardzo.

Wobec tego powróæmy do poprawki dwudzie-
stej, która ma zapewniæ ustawie spójnoœæ termi-
nologiczn¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

wszyscy poparli poprawkê dwudziest¹. (G³osowa-
nie nr 23)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza usuwa zbêdne

odes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 86, czyli przez wszy-
stkich. (G³osowanie nr 24)

Poprawka dwudziesta druga odracza wejœcie
w ¿ycie nowych zasad prowadzenia kontroli
transportu drogowego do dnia 1 stycznia 2012 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów,

86 popar³o poprawkê, 1 by³ przeciw. (G³osowanie
nr 25)

Poprawka dwudziesta trzecia przesuwa do
trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
termin, do którego podmioty publiczne dostosuj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ do jej przepisów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê dwudziest¹ trzeci¹. (G³osowanie nr 26)
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Teraz bêdziemy g³osowali nad przyjêciem usta-
wy w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów, wszyscy poparli przy-

jêcie ustawy. (G³osowanie nr 27)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunika-
cyjne.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez Komisjê Gospodarki Narodowej po-
prawk¹.

Poprawka ma charakter porz¹dkowy i ma na
celu uwzglêdnienie nowelizacji ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, dokonanej ustaw¹ z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu i rozwoju sieci teleko-
munikacyjnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów,

87 popar³o poprawkê zg³oszon¹ przez komisjê.
(G³osowanie nr 28)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci, wraz ze zmian¹ wynikaj¹c¹
z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów ustawê popar³o

85 z nich, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 29)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Go-
spodarki Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³, w których wnosz¹ o wprowadze-
nie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-

mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza usuwa zbêdne odes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 84 senatorów, 84 popar³o poprawkê

pierwsz¹. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowania

z ustawy przepisu maj¹cego jedynie charakter in-
formacyjny, przyk³adowy, potwierdzaj¹cy oczywi-
sty fakt.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów, 86 popar³o poprawkê

drug¹. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹ i pi¹t¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Eliminuj¹ one regulacjê, która nie
ma wartoœci normatywnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Obecnych by³o 84 senatorów, poprawki popar-

³o 83, nie g³osowa³ 1 senator. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa zbêdne wyra¿enie

oraz poprawia redakcjê przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

85 popar³o poprawkê czwart¹. (G³osowanie nr 33)
Przechodzimy do poprawki szóstej, która

skreœla z ustawy przepis powtarzaj¹cy postano-
wienia zawarte w innej ustawie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 popar³o popraw-

kê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów,

87 popar³o ustawê. (G³osowanie nr 35)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o rezerwach
strategicznych.

Powracamy…
(Senator Marek Zió³kowski: Mo¿e ja?)
Tak? Dobrze.
(Senator Marek Zió³kowski: Drugie pó³ godziny

ja i…)
Bardzo dobrze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Powracamy do punktu siódmego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad popraw-
kami, potem nad ca³oœci¹ ustawy.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania
nad poprawkami.

Poprawka pierwsza koryguje b³¹d jêzykowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma na celu dostosowanie ter-

minologii nowelizowanej ustawy o ochronie da-
nych osobowych do ustawy z 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 37)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do wyeliminowania

z ustawy sformu³owania, które nie zawiera treœci
normatywnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 38)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 39)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta koryguje nieprecyzyjne odes³a-

nie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu dostosowanie ter-

minologii ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
do ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informa-
cji niejawnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 41)
Poprawka przyjêta.
I teraz uchwa³a.
Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 42)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska, usta-
wy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w wojewódz-
twie.

W przerwie w obradach odby³o siê wspólne
posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Œrodowiska. Po debacie przygotowa³y one
wspólne sprawozdanie, zawarte jest w druku
nr 981Z.

Przedstawi je pan senator Micha³ Wojtczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje na wczorajszym posiedze-

niu rozpatrzy³y piêæ poprawek, z czego rekomen-
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duj¹ Wysokiemu Senatowi przyjêcie poprawki
czwartej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz jest sprawo-

zdawc¹ mniejszoœci po³¹czonych komisji.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

W imieniu mniejszoœci po³¹czonych komisji
proszê o przyjêcie poprawek pierwszej, drugiej,
trzeciej i pi¹tej, zawartych w zestawieniu wnios-
ków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy pan senator sprawozdawca Marek Konop-

ka chce siê wypowiedzieæ?
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê bardzo.)
Nie chce. Rozumiem.
Przystêpujemy do g³osowania, najpierw nad

poprawkami, potem nad ustaw¹.
Proszê pañstwa, g³osujemy nad poprawkami.

Proponujê zacz¹æ od ³¹cznego g³osowania nad po-
prawkami pierwsz¹, drug¹, trzeci¹ i pi¹t¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 43)
Proszê pañstwa, cztery poprawki zosta³y przy-

jête.
Poprawka czwarta zmierza do wprowadzenia

mo¿liwoœci odp³atnego œwiadczenia us³ug przez
laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony
œrodowiska i ich delegatur.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

9 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 44)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz uchwa³a w sprawie ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 86 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,
32 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 45)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony
Œrodowiska, ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej oraz ustawy o wojewodzie i administra-
cji rz¹dowej w województwie.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Komisja Œrodowiska oraz Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
wnosz¹ o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Najpierw g³osowanie nad przedstawion¹ po-
prawk¹, a potem nad ustaw¹.

Celem poprawki jest umo¿liwienie finansowa-
nia przedsiêwziêæ w sferze ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej z dochodów bud¿etu powia-
tów i gmin uzyskanych od 1 stycznia 2010 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Teraz uchwa³a w sprawie ustawy.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 47)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, które po debacie przygotowa³y
wspólne sprawozdanie, zawarte w druku
nr 976Z.

Przedstawi je pan senator Kleina.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, re-
komendujê odrzucenie ustawy.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy pozosta³y senator sprawozdawca Ireneusz

Niewiarowski chce zabraæ g³os?
(Senator Ireneusz Niewiarowski: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w pierwszej kolejnoœci zosta-

nie przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, a potem bêdziemy procedo-
wali dalej.

Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 48)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Powracamy do punktu jedenastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez oso-
by fizyczne.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych pro-
ponuje przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Jest
ona zawarta w druku senackim nr 974A.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
G³osujemy nad wnioskiem komisji.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym
podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osi¹ganych przez osoby fizyczne.

Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Po de-
bacie przygotowano sprawozdanie, druk
nr 975Z.

Senatorem sprawozdawc¹ jest Henryk WoŸ-
niak. O, ju¿ biegnie.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych dzi-

siaj na porannym posiedzeniu rozpatrzy³a zg³o-
szone w toku debaty poprawki i przedk³ada sta-
nowisko, w którym prosi o przyjêcie poprawek
pierwszej, drugiej, czwartej, pi¹tej, siódmej, ós-
mej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, dwunastej i trzynastej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy Augustyn,

Kleina albo WoŸniak chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie
chc¹.

Przystêpujemy zatem do g³osowania, najpierw
nad poprawkami, potem nad ustaw¹.

Proszê pañstwa, najpierw g³osujemy nad
wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,

82 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 50)

Proszê pañstwa, wniosek o przyjêcie ustawy
bez poprawek zosta³ odrzucony.

G³osujemy zatem nad poprawkami.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza ma na ce-

lu zwolnienie z podatku us³ug œwiadczonych na
podstawie przepisów o przeciwdzia³aniu przemo-
cy w rodzinie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie,

¿e œwiadczenie niektórych us³ug w zakresie opieki
nad osobami niepe³nosprawnymi przez podmioty
prywatne bêdzie zwolnione z podatku VAT.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 52)
Poprawka przyjêta i wyklucza to g³osowanie

nad poprawk¹ trzeci¹.
Poprawka czwarta wyraŸnie rozdziela zakresy

us³ug zwolnionych od podatku w zakresie edu-
kacji.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta doprecyzowuje zakres us³ug

kszta³cenia zawodowego oraz wprowadza alterna-
tywê, w miejsce koniunkcji, warunków, jakie na-
le¿y spe³niæ, aby mo¿na by³o skorzystaæ ze zwol-
nienia od podatku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 85 by³o za, 1 siê

wstrzyma³, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 54)
Poprawka przyjêta.
Nad szóst¹ i jedenast¹ g³osujemy ³¹cznie. Po-

woduj¹ one opodatkowanie stawk¹ podstawow¹
wszelkich form wypo¿yczania filmów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 34 by³o za, 50 – prze-

ciw, 1 siê wstrzyma³, 2 nie g³osowa³o. (G³osowa-
nie nr 55)

Te poprawki zosta³y odrzucone.
I w zwi¹zku z tym mo¿emy g³osowaæ nad po-

prawk¹ siódm¹.
Ma ona charakter porz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych 83 by³o za, 2 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 56)
Przyjêta.
Ósma powoduje, ¿e obni¿on¹ stawk¹ podat-

ku bêd¹ ob³o¿one wyroby ciastkarskie niezawie-
raj¹ce konserwantów i barwników syntetycz-
nych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych, 83 by³o za, 2 nie g³osowa³o.

(G³osowanie nr 57)
Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta doprecyzowuje.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 83 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 58)
Przyjêta.
Dziesi¹ta uzupe³nia wykazy us³ug objêtych ob-

ni¿on¹ stawk¹ podatku o produkcjê programów
telewizyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Przyjêta.
I teraz poprawka dwunasta, poniewa¿ odrzuci-

liœmy poprawki szóst¹ i jedenast¹.
Poprawka ma na celu objêcie wypo¿yczania fil-

mów obni¿on¹ stawk¹ podatku.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 60)
Przyjêta.
Trzynasta ma charakter porz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 61)
Przyjêta.
I, proszê pañstwa, uchwa³a w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci, Wysoki Senacie.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 62)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug.

Powracamy do punktu trzynastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misja Gospodarki Narodowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawek do ustawy. To druki
senackie nr 977A i 977B.
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Proszê pañstwa, teraz poprawki, a potem usta-
wa w ca³oœci.

Nad poprawkami pierwsz¹ i trzeci¹ g³osujemy
³¹cznie. Zmierzaj¹ one do zmiany tytu³u i syste-
matyki ustawy celem adekwatnego odzwiercied-
lenia aksjologii ustawodawcy w konstrukcji
ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 63)
Przyjête.
Poprawka druga zmierza do prawid³owego wpro-

wadzenia zmiany zaproponowanej przepisem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 64)
Przyjêta.
I teraz g³osowanie nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 65)
(Oklaski)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw.

(Oklaski)
Rozumiem, ¿e najbardziej cieszy³ siê pan sena-

tor Kogut – tak s¹dzê po oklaskach. Dobrze.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ³agodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-
ków i przedsiêbiorców.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, która ustosunkowa³a siê do
wniosku i przygotowa³a sprawozdanie po debacie.
To druk nr 983Z.

A pan senator Wyrowiñski ju¿ przedstawia
sprawozdanie komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Komisja proponuje Wysokiemu Senatowi, aby

przyj¹³ wnioski zawarte w punkcie oznaczonym
rzymsk¹ dwójk¹, to jest poprawki pierwsz¹

i drug¹. Proponuje te¿, aby odrzuciæ wniosek za-
warty w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca Tadeusz Gruszka

lub pozosta³y senator sprawozdawca Andrzej Ow-
czarek chc¹ zabraæ g³os?

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie. Dziêkujê.)
(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê.)
Rozumiem.
A wiêc przystêpujemy do g³osowania, najpierw

nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a potem,
w razie czego, nad poprawkami.

Proszê pañstwa, wniosek o odrzucenie ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 86 obecnych senatorów

7 g³osowa³o za, 78 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od
g³osu. (G³osowanie nr 66)

Odrzuciliœmy wniosek o odrzucenie ustawy.
G³osujemy zatem nad poprawkami.
Poprawka pierwsza powoduje, ¿e z pomocy

przewidzianej w ustawie o ³agodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przed-
siêbiorców bêdzie móg³ skorzystaæ przedsiêbior-
ca, u którego nast¹pi spadek obrotów gospodar-
czych o 15%, a nie o 10%.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych 85 by³o za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 67)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 68)
Przyjêta.
I teraz g³osujemy nad podjêciem uchwa³y w ca-

³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 69)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o ³agodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiêbiorców.
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Powracamy do punktu piêtnastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – prawo o adwokaturze oraz
ustawy o radcach prawnych.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, wnosz¹c o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek.

I g³osujemy nad tym wnioskiem.
Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 70)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwoka-
turze oraz ustawy o radcach prawnych.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia
20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹
o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania w zakresie po-
datku od dochodu i od maj¹tku, sporz¹dzonego
w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u,
sporz¹dzonego w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty, wnosz¹c o wprowadzenie
poprawki do ustawy.

Najpierw g³osujemy nad t¹ jedn¹ poprawk¹.
Mianowicie poprawka ta zmierza do prawid³o-

wego przytoczenia w ustawie tytu³u protoko³u.
Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I uchwa³a w ca³oœci, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Podajê wyniki.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 72)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o ratyfikacji sporz¹dzonego w Warsza-
wie dnia 20 kwietnia 2010 r. Protoko³u pomiêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcar-
sk¹ o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹

Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej
w Bernie w dniach podanych przeze mnie poprze-
dnio.

Proszê pañstwa, powracamy do punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹
zmieniaj¹c¹ Umowê miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ S³owack¹ o wspó³pracy w zwal-
czaniu przestêpczoœci oraz o wspó³dzia³aniu na
terenach przygranicznych, podpisan¹ w Warsza-
wie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratys-
³awie dnia 12 maja 2010 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przed-
stawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w któ-
rych wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ nad tym
wnioskiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
G³osowa³o 85 senatorów. Wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 73)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ S³owack¹ zmieniaj¹cej Umowê miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owac-
k¹ o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci
oraz o wspó³dzia³aniu na terenach przygranicz-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów œrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji oraz przeprowadzono dyskusjê.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
uchwa³y. W tej sytuacji jest to oczywiœcie jedynie
g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje wnosz¹ o odrzucenie
tego wniosku. Sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 839Z.

G³osujemy najpierw nad wnioskiem o odrzuce-
nie projektu ustawy.

Kto jest za odrzuceniem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 87 senatorów 53 g³osowa³o

za odrzuceniem projektu ustawy, 33 – przeciw,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 74)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ wniosek o odrzucenie projektu ustawy
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
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przejazdów œrodkami publicznego transportu
zbiorowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku…

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, czy mam kogoœ odrzuciæ…
(Weso³oœæ na sali)
Powracamy do punktu dziewiêtnastego po-

rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji oraz przeprowadzono dyskusjê.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy, czyli do g³osowania.

Przypominam, ¿e komisje wprowadzi³y po-
prawki do projektu i wnosz¹ o przyjêcie przez Se-
nat jednolitego projektu ustawy.

Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 918S.
Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana

senatora Leona Kieresa do reprezentowania Wy-
sokiej Izby w dalszych pracach nad projektem.

G³osujemy nad przedstawionym projektem
ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 75)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat przyj¹³ projekt usta-

wy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu, jednoczeœnie
upowa¿niaj¹c pana senatora Leona Kieresa do re-
prezentowania nas w dalszych pracach.

Powracamy do punktu dwudziestego po-
rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Przed przerw¹ przestawione zosta³o sprawo-
zdanie komisji oraz przeprowadzona zosta³a dys-
kusja.

Trzecie czytanie w tej sytuacji oznacza g³oso-
wanie.

Przypominam, ¿e komisje wnosz¹ o odrzucenie
projektu ustawy. Sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 838S.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
o odrzucenie projektu ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów 54 g³osowa³o za, 32 – przeciw.

(G³osowanie nr 76)

Stwierdzam zatem, ¿e Senat przyj¹³ wniosek
o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i tym samym zakoñczy³ postêpowa-
nie w tej sprawie.

Powracamy do punktu dwudziestego drugie-
go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przed przerw¹ przedstawione zosta³o sprawo-
zdanie i przeprowadzono dyskusjê.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu,
czyli do g³osowania.

Przypomnê, ¿e komisje po rozpatrzeniu przed-
stawionego projektu wprowadzi³y do niego po-
prawki i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolite-
go projektu ustawy. Sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 856S. Komisje proponuj¹, aby sena-
tor W³adys³aw Ortyl reprezentowa³ Senat w dal-
szych pracach.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad tym
projektem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 77)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat przyj¹³ projekt

ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz niektórych innych ustaw i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy oraz upowa¿ni³ senatora W³adys³a-
wa Ortyla do reprezentowania Senatu w dalszych
pracach nad projektem.

Powracamy do punktu dwudziestego trze-
ciego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego
Maksymiliana Marii Kolbego.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ przedstawiono
sprawozdanie komisji o projekcie oraz przepro-
wadzono dyskusjê.

Przystêpujemy do trzeciego czytania, czyli do
g³osowania.

Komisja po rozpatrzeniu projektu wprowadzi³a
do niego poprawki i wnosi o przyjêcie przez Senat
jednolitego projektu uchwa³y o og³oszeniu roku
2011 Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 930S.

Przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
G³osowa³o 84 senatorów. Wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 78)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê o og³oszeniu roku 2011
Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego.

Powracamy do punktu dwudziestego pi¹tego
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu opinii
o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci projektu…

(Rozmowy na sali)
Jeszcze minuta, Wysoki Senacie. Ciszej.
Powracamy do punktu dwudziestego pi¹te-

go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu opi-
nii o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci pro-
jektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywa-
teli pañstw trzecich w celu podjêcia pracy sezo-
nowej – KOM (2010) 379.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
oraz przeprowadzono dyskusjê.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
opinii.

Komisja po rozpatrzeniu projektu wnosi o przy-
jêcie tego projektu bez poprawek. Sprawozdanie
zawarte jest w druku nr 995Z.

Mo¿emy g³osowaæ zatem nad wnioskiem ko-
misji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, podajê wyniki.
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 79)
Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ opiniê o niezgod-

noœci z zasad¹ pomocniczoœci projektu dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wa-
runków wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich
w celu podjêcia pracy sezonowej KOM (2010) 379.

Proszê pañstwa, jeszcze raz proszê senatorów
sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w to-
ku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez komisje
sejmowe.

Porz¹dek szeœædziesi¹tego trzeciego posiedze-
nia Izby zosta³ wyczerpany. Dziêkujê.

Og³aszam piêtnaœcie sekund przerwy technicz-
nej.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, kandydatami do sk³adania

oœwiadczeñ s¹ panowie senatorowie: Rulewski,
Sadowski i Bender. W tej kolejnoœci.

Proszê bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do pañ senatorów Rot-

nickiej i Sztark, do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, pana Zdrojewskiego, do Lecha Wa-
³êsy, do dyrektora Narodowego Centrum Kultury
Krzysztofa Dudka, do prezesa fundacji i Stowa-

rzyszenia „Projekt: Polska” Adama Sz³apki oraz do
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Przygotowuj¹c siê do obchodów trzydziestole-
cia powstania NSZZ „Solidarnoœæ” opracowa³em
koncepcjê skierowan¹ do m³odzie¿y studenckiej
w Polsce i Europie. Koncepcja oparta by³a na miê-
dzynarodowych spotkaniach m³odzie¿y odbywa-
nych na terenie Polski. Warstwa metodyczna
sk³ania³a m³odzie¿ do odbycia trzech kroków: na-
bycia wiedzy o powstaniu Solidarnoœci oraz ru-
chów wolnoœciowych i obywatelskich w krajach
Europy Œrodkowej i Wschodniej, pog³êbienia
wra¿liwoœci uczestników poprzez bezpoœrednie
spotkania z bohaterami wydarzeñ Sierpnia
1980 r., a tak¿e zapoznania siê z doœwiadczeniami
wolnej Polski.

Na zakoñczenie spotkañ w Gdañsku, w history-
cznej sali BHP, w obecnoœci Lecha Wa³êsy zebrani
podjêli apel europejski. W wyniku konkursu ofert
wy³oniono realizatora koncepcji Stowarzyszenie
„Projekt: Polska”, zrzeszaj¹ce m³odych ludzi. Za-
k³ada³em, ¿e ich prace od strony merytorycznej bê-
d¹ wspieraæ senatorowie i pos³owie zwi¹zani
w przesz³oœci z Solidarnoœci¹. Tak by³o w przypad-
ku dwóch osób, czyli pani senator Gra¿yny Sztark
i pani senator Jadwigi Rotnickiej. (Oklaski)

Miêdzynarodowe spotkania m³odzie¿y maj¹ce
charakter warsztatów odbywa³y siê w dniach od
11 do 16 paŸdziernika w dziewiêciu grupach stu-
dentów pochodz¹cych z Polski i z zagranicy na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego – tam
by³y dwa obozy – dolnoœl¹skiego, mazowieckiego,
wielkopolskiego, na Pomorzu Zachodnim, na te-
renie województwa lubelskiego, œl¹sko-d¹brow-
skiego, ma³opolskiego i opolskiego. Uczestniczy³o
w nich stu szeœædziesiêciu studentów z trzydzie-
stu czterech krajów. Przyznane przez resort kul-
tury œrodki nie wystarcza³y, aby zorganizowaæ tak
rozleg³e przedsiêwziêcie, dlatego z wdziêcznoœci¹
kierujê do marsza³ków wymienionych woje-
wództw oraz prezydentów Poznania i Warszawy,
a tak¿e kanclerza Wy¿szej Szko³y Gospodarki
w Bydgoszczy, s³owa uznania i podziêkowania za
okazan¹ pomoc materialn¹, wsparcie organiza-
cyjne, a wreszcie wyra¿on¹ w ten sposób sympa-
tiê dla wysi³ku pokolenia Solidarnoœci. Ogromn¹
pomoc okaza³ Instytut Pamiêci Narodowej; przy-
gotowa³ on seriê spotkañ i pokazów, które wywo-
³a³y g³êbokie poruszenie zw³aszcza wœród s³ucha-
czy z krajów by³ego bloku sowieckiego. Nale¿y
podkreœliæ zaanga¿owanie dyrektora Krzysztofa
Dudka z Narodowego Centrum Kultury, które ja-
ko jedyna instytucja rz¹dowa s³u¿y³o rad¹ i pomo-
c¹ podczas realizacji projektu. Wreszcie trzeba
uznaæ pioniersk¹ pracê cz³onków Stowarzyszenia
„Projekt: Polska” i wolontariuszy, z prezesem
Adamem Sz³apk¹ na czele, którzy jako jedyni pod-
jêli siê na tak¹ skalê nowatorskiego przedsiêwziê-
cia, mimo deficytu œrodków i opóŸnionych decyzji
finansowych i administracyjnych.
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Dziœ, po kilku dniach od rozstania z uczestni-
kami, nap³ywaj¹ zapytania dotycz¹ce dalszych
spotkañ. Uwa¿am, ¿e nale¿y rozwa¿yæ inicjatywê
zorganizowania kolejnych spotkañ w innych kra-
jach, na przyk³ad w Niemczech czy Czechach. Nie-
koniecznie nale¿a³oby siê wtedy ograniczaæ do te-
matyki historycznej, wiod¹cym tematem mog³oby
byæ w przysz³oœci na przyk³ad budowanie to¿sa-
moœci europejskiej. Jednak rozwiniêcie tej inicja-
tywy pod auspicjami Polski wymaga³oby dzia³añ
ze strony najwy¿szych w³adz.

Proszê o skierowanie tego do marsza³ków i pre-
zydentów wymienionych województw. Dziêkujê
bardzo za uwagê. (Oklaski)

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

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê bardzo.
Oœwiadczenie kierujê do ministra obrony naro-

dowej, pana Bogdana Klicha.
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o ponowne roz-

patrzenie decyzji dotycz¹cej likwidacji jednostki
wojskowej 16. Pomorskiego Pu³ku Artylerii w Bra-
niewie oraz ograniczenia liczebnoœci innych je-
dnostek wojskowych.

Decyzja o likwidacji wymienionej jednostki
wojskowej poci¹gnie za sob¹ bardzo wielkie kosz-
ty spo³eczne i gospodarcze. Dotknie ona przede
wszystkim mieszkañców Braniewa i powiatu,
a tak¿e ¿o³nierzy 16 Pomorskiego Pu³ku Artylerii.
Decyzja przyczyni siê równie¿ do wzrostu bezro-
bocia w mieœcie i powiecie. Stopa bezrobocia jest
tam obecnie jedn¹ z najwy¿szych w kraju. Mo¿na
sobie wyobraziæ, o ile wzroœnie po likwidacji tej je-
dnostki wojskowej. Wojsko w znacz¹cy i istotny
sposób wywiera wp³yw na infrastrukturê gospo-
darcz¹ w tamtym regionie. S¹ to miejsca pracy,
us³ugi komunalne œwiadczone wojsku i rodzinom
¿o³nierzy. Obecnoœæ wojska wp³ywa pozytywnie
na rozwój przedsiêbiorczoœci, handlu i ró¿nego
rodzaju us³ug. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e
¿o³nierze wraz z rodzinami stanowi¹ zintegrowa-
n¹ wspólnotê spo³eczn¹, powi¹zan¹ wiêzami œcis-
³ej i owocnej wspó³pracy. W garnizonie braniew-
skim w ci¹gu wielu lat zrealizowano du¿o inwe-
stycji zwi¹zanych z infrastruktur¹ wojskow¹ i ko-
szarow¹. Dlaczego wiêc przenosi siê kadrê w miej-
sce wymagaj¹ce du¿ych nak³adów finansowych
pochodz¹cych ze œrodków publicznych?

Na koniec chcê powiedzieæ, ¿e maj¹c na uwa-
dze potrzeby oraz dobro spo³ecznoœci powiatu
braniewskiego, rada powiatu zaopiniowa³a nega-
tywnie zamiar likwidacji jednostki wojskowej

16. Pomorskiego Pu³ku Artylerii. Jest to uchwa³a
Rady Powiatu Braniewskiego 47/279 z 28 paŸ-
dziernika 2020 r.

Panie Ministrze, proszê o ponowne rozpatrze-
nie tej sprawy i podjêcie decyzji przychylnej dla
spo³eczeñstwa miasta Braniewa i powiatu bra-
niewskiego.

Z wyrazami szacunku, S³awomir Sadowski.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender.
Proszê bardzo o oœwiadczenie, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do pana Jana Dworaka,

przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji.

Panie Przewodnicz¹cy!
Po objêciu przez pana zwierzchnictwa w Krajo-

wej Radzie Radiofonii i Telewizji telewizja publicz-
na przestaje byæ politycznie i kulturowo plurali-
styczna. Zaprzepaszcza pan tradycjê wypracowa-
n¹ po wydaniu 29 grudnia 1992 r. ustawy, two-
rzon¹ przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji
powo³an¹ w 1993 r. oraz przez kilka jej nastêp-
nych sk³adów. W tamtym nie³atwym czasie trans-
formacji ustrojowej telewizja publiczna, jej za-
rz¹d, rada nadzorcza nie pragnê³y, nie œmia³y ne-
gowaæ potrzeby pluralizmu nadawczego, likwido-
waæ ambitnych programów, o ró¿nej czêsto wy-
mowie ideowej i politycznej. Mia³y nawet ambicjê
promowaæ programy o uniwersalnych chrzeœci-
jañskich wartoœciach, co zreszt¹ gwarantowa³a
ustawa i polska to¿samoœæ narodowa.

Obecnie zabrak³o pañskiej troski o to, a¿eby
w³adze telewizji publicznej nie eliminowa³y z emi-
sji programów wartoœciowych tylko dlatego, ¿e za-
wieraj¹ one w¹tki ideowe niepoprawne politycz-
nie. Tak siê niestety dzieje. Jako przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma pan obo-
wi¹zek dbaæ o to, by podleg³a Krajowej Radzie te-
lewizja by³a wielonurtowa. Do jej podstawowych
obowi¹zków nale¿y przekazywanie nie tylko treœci
forsowanych przez krêgi rz¹dowe, ale i opozycjê,
jak te¿ œrodowiska oceniaj¹ce rzeczywistoœæ
w kraju odmiennie ni¿ rz¹d.

A co siê dzieje obecnie, Panie Przewodnicz¹cy?
Od przysz³ego tygodnia zostaj¹ arbitralnie usu-
niête z telewizji publicznej miêdzy innymi takie
programy, jak „Bronis³aw Wildstein przedstawia”
oraz Anity Gargas „Misja specjalna”. Fakt ten od-
bierany jest przez szerokie krêgi spo³eczeñstwa
jako zwyczajna represja w³adz telewizji, akcepto-
wana przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji
oraz przez jej przewodnicz¹cego.
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Panie Przewodnicz¹cy, jest pan obecnie
zwi¹zany politycznie z Platform¹ Obywatelsk¹, ze
stronnictwem, które posiada w Polsce niemal
pe³niê w³adzy. Ma pan szansê wykazaæ, ¿e zaró-
wno PO, jak i pan, potraficie uratowaæ resztki plu-
ralistycznego do niedawna oblicza telewizji publi-
cznej.

Panie Przewodnicz¹cy Dworak, niech pan prze-
jawi krztê obiektywizmu. Ma pan szansê. Niech
pan przywróci w telewizji oba programy, zarówno
Bronis³awa Wildsteina, jak i Anity Gargas. Od pa-
na – porzuæmy wykrêty – to zale¿y. Naród doceni
powrót wspomnianych programów. Wielu Pola-
ków bêdzie panu przewodnicz¹cemu wdziêcz-
nych. Odwagi!

Ryszard Bender, senator RP. Warszawa,
21 paŸdziernika 2010 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Cichoñ jako ostatni oœwiadczy-

ciel.
(Senator Tadeusz Gruszka: Nie, przedostatni.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Muszê ust¹piæ pier-

wszeñstwa panu senatorowi…)
Nie, nie, bêdzie ³askaw pan podejœæ, Panie Se-

natorze. Ju¿ pana wyczyta³em. Proszê tutaj. Do
roboty.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wystêpujê z oœwiadczeniem skierowanym do

minister zdrowia.
Chodzi mi o sprawê zwi¹zan¹ z dostêpem rodzi-

ny osoby zmar³ej do dokumentacji medycznej.
Obecna regulacja prawna stanowi, ¿e taki dostêp
maj¹ jedynie osoby, które zosta³y do tego upowa¿-
nione przez osobê zmar³¹. Oczywiœcie jest to regu-
lacja bardzo niedoskona³a, bo nie bierze siê pod
uwagê tego, ¿e niejednokrotnie cz³owiek, kiedy
idzie do szpitala, nie spodziewa siê œmierci i nie
dokonuje ¿adnych dyspozycji na wypadek œmier-
ci – kto ma mieæ dostêp do dokumentacji medycz-
nej. Szpitale, powo³uj¹c siê na odpowiedni prze-
pis, odmawiaj¹ udostêpnienia dokumentacji, co
uniemo¿liwia rodzinie, po pierwsze, dok³adne
ustalenie przebiegu choroby, po drugie, ustalenie

stosowanych procedur leczniczych, po trzecie,
ewentualne dokonanie oceny, czy leczenie by³o
stosowne, czy te¿ nie. W zwi¹zku z tym zachodzi
pilna potrzeba zmiany tego stanu rzeczy.

Proszê, aby pani minister pilotowa³a tê sprawê
i aby wyst¹pi³a z inicjatyw¹ stosownej zmiany
ustawodawstwa, które obecnie jest bardzo nie-
doskona³e i pozbawia cz³owieka bardzo istotnego
prawa, jakim jest prawo wynikaj¹ce choæby ze
stosunków rodzinnych, do troszczenia siê o w³a-
œciwe leczenie osoby najbli¿szej i do ewentualne-
go dochodzenia skutków niew³aœciwego leczenia
oraz odpowiedzialnoœci za nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka bêdzie ³askaw zabraæ

g³os. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje oœwiadczenie skierowane jest do ministra

Skarbu Pañstwa, pana Grada.
Zwi¹zany jestem kierowanymi do mojego biura

senatorskiego pismami od przedstawicieli samo-
rz¹du aglomeracji rybnickiej, którzy prosz¹ mnie
o interwencjê. Chodzi o to, aby minister Skarbu
Pañstwa jeszcze raz przemyœla³ kwestiê planów
prywatyzacji przedsiêbiorstwa ciep³owniczego
w Jastrzêbiu-Zdroju. Sugestie samorz¹dowców
z tego terenu – a zwracali siê do mnie z proœb¹ o in-
terwencjê praktycznie ju¿ wszyscy burmistrzowie
i prezydenci – s¹ takie, aby odst¹pi³ pan od zamia-
ru prywatyzacji przedsiêbiorstwa ciep³owniczego
w Jastrzêbiu i podj¹³ prace na rzecz komunaliza-
cji wspomnianego przedsiêbiorstwa. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego trzecie-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Se-
natu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam szeœædziesi¹te trzecie posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê pañstwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 44)
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Wyniki g³osowañ



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 M.L. Boszko + + + + + + + + - - - - + + - + + - # +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + ? + - + - + + + - . + + + #
15 Z.J. Cichoñ ? + + + + + ? + - - - - + + - + + + + +
16 L. Cichosz ? + + + + + ? + + + - + + + - + + + + +
17 W. Cimoszewicz - + + + + + + + ? + ? - + + - + + + - +
18 G. Czelej + + + + + + ? + - ? - - + + - + + + + +
19 W. Dajczak ? + + + + + ? + - ? - + + + - + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
22 J. Duda . + + . + + + + - - - - + . + + + + - +
23 P.K. G³owski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
24 S. Gogacz + + + + + + ? + - + - + + + ? + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + + . - - - - + + - + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
27 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 M.T. Grubski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
30 T.J. Gruszka + + + + + + ? + ? + - + + + + + + . + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
32 W.L. Idczak + + + + + + ? + + + ? + + + + + + . + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + - - - - + + - + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
36 P.M. Kaleta + + + + + + ? + - + - + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
38 L. Kieres + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
39 K.M. Kleina + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
40 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 P. Klimowicz + + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
42 R. Knosala + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
43 S. Kogut + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
44 M. Konopka + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
45 B.J. Korfanty + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
46 S. Kowalski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
47 N.J. Krajczy + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
48 W.J. Kraska + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski . + + + + + ? + - + # + + . + + + + + +
52 A. Massalski + + . + + + ? + - + - + + + - + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 T. Misiak . + + + + + + + - - - - + . + - + + - +
55 A. Misio³ek + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
56 A.A. Motyczka + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + + - + - - + + - + + + - +
59 M. Ok³a + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
60 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 W.Z. Ortyl + + + + + + ? + + + - + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + ? + ? ? - ? + + - + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A. Person + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + + + + - - - - + + - + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + - - - - + + - + + - - #
70 S. Piotrowicz + + + + + + ? + - + - + + + - . + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + + + + + + + + - - - - + + - + + . + +
74 Z. Romaszewski + + + + + # ? + - + - - + + - + + + - +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
76 J. Rulewski + + . . + + + . - - - - . + - + + + - +
77 C.W. Ryszka + + + + + + ? + - + - + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + - - - + + + + - # - +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + ? + - + - + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + - - # - + + - + + . - +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
85 Z.M. Szaleniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 A. Szewiñski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
88 M. Trzciñski + + + + + + - + - - + + + + + + + . - +
89 P. Wach + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
90 K.A. Wiatr + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
91 M.S. Witczak + + + . + + + + - - - - + + - + + . - +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
94 M. Wojtczak + # + + + + + + - - - - + + - + + + - +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + - - - - + + - + - + - +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + - + - + + - + . - + - + - +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + ? + - + - + + + - + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + - ? - - + + - + + + - +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + - - - - + + - + + + - +

Obecnych 83 86 84 83 86 86 86 84 86 86 86 87 86 83 87 85 87 81 87 87
Za 79 85 84 83 86 85 52 84 5 29 2 27 86 83 13 84 82 78 37 85
Przeciw 1 0 0 0 0 0 3 0 78 52 80 59 0 0 73 1 4 2 49 0
Wstrzyma³o siê 3 0 0 0 0 0 31 0 3 5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
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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 M.L. Boszko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + . . + + . . + . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
24 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + . + + + + . + + + + + + + +
26 R.J. Górecki + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + + + # . + + . + + + + + + +
38 L. Kieres + + + . + + + + + + + + + + + . + + + +
39 K.M. Kleina + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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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 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + # + + + + + +
55 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
56 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + + + + # + + + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
74 Z. Romaszewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ ? + + + + + + + + + + + + + + + + + . +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 A. Szewiñski + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + . + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +

Obecnych 87 87 85 86 87 86 86 87 86 84 86 84 85 87 87 85 85 87 84 83
Za 84 84 85 86 86 86 86 87 85 84 86 83 85 86 87 85 85 87 84 83
Przeciw 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
2 M. Adamczak + + + - . + + + + - + + + + - + + + + +
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
6 G.P. Banaœ + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + - + - ? + + ? - - + + ? + + + + + -
8 J. Bergier + + + - + + + + + - + + + + - + + + + +
9 S. Bisztyga + + + - + + + ? + - + + + + - + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + - + + + + - + + + + -
12 B. Borys-Damiêcka + + + - + + + + + - + + + + - + + + + +
13 M.L. Boszko + + + + + + + + + - + + - + - + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + . . . - + + + . - + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + ? + + + + - + + + + +
18 G. Czelej + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + - - + + + +
23 P.K. G³owski + + + + + + + + + - + + + + # + + + + +
24 S. Gogacz + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + + # + . + + . + # . # . + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
27 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 M.T. Grubski + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + . + - + + + + + - + + + + - + + + + +
30 T.J. Gruszka + + - + - + + ? + - + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + - + + + + + - + + + + - + + + + +
32 W.L. Idczak + + - + - + + ? + - + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
34 K. Jaworski + + - + - + + + + - + + + + ? + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
36 P.M. Kaleta + + - + - + + ? + - + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
38 L. Kieres + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
40 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 P. Klimowicz + + + - + + + + + - + + + + - + + + + +
42 R. Knosala + + + - + + + + + - + + + + - + + + + +
43 S. Kogut + + - + - + + ? . - + + + + + + + + + +
44 M. Konopka + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
45 B.J. Korfanty + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
47 N.J. Krajczy + + - + - + + + + - # . # + + + + + + +
48 W.J. Kraska + + - + - + + + + - + + + + - + + + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + - - + + + +
55 A. Misio³ek + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
56 A.A. Motyczka + + + + + + + + . - + + + + - + + + + +
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + - + - + + + + - + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
60 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 W.Z. Ortyl + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + + - + + + + - + + . + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + - + ? + + + + - + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A. Person + + + + + + + + + - + + + + - + . + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + - + + + + - + . + + +
70 S. Piotrowicz + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + - + - . + + + - + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
74 Z. Romaszewski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + ? + + . + + - + + - + - + + + + +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
84 J. Swakoñ + + - + + + + + + - + + + + - + + + + +
85 Z.M. Szaleniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
88 M. Trzciñski + + - + + + + + + - + + + + - + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
90 K.A. Wiatr + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + - + + + # - + + # + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + - + - + + + + - . + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + - + + + + + + - + + - + - + # + + +
95 H.M. WoŸniak + + + - + + + + + - + + + + - + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + - + - + + + + - + + + + + . + . + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +

100 M. Zió³kowski + + . + + + + . + - + + + + - + + + + +

Obecnych 87 85 85 86 86 86 86 86 84 86 86 86 86 87 87 85 85 84 87 87
Za 87 85 50 76 53 85 86 79 83 3 84 86 82 85 34 83 83 83 87 85
Przeciw 0 0 35 9 32 0 0 1 0 82 1 0 3 0 50 2 0 0 0 2
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
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 M.L. Boszko + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + - # . + + + + + - + . + + .
16 L. Cichosz + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + - + + + + + + + + + + + . +
18 G. Czelej + + + + + - + + + + + + + - . - + + +
19 W. Dajczak + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski + + + + . - + + + + + + + - + - + + +
22 J. Duda + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
23 P.K. G³owski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
24 S. Gogacz + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
27 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 M.T. Grubski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
37 S. Karczewski + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
38 L. Kieres + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
40 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 R. Knosala + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
43 S. Kogut + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
44 M. Konopka + + + + + - + + + + # + + + + + + + +
45 B.J. Korfanty + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
46 S. Kowalski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
47 N.J. Krajczy + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
48 W.J. Kraska + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + - + + + + . + + - + - + + +
52 A. Massalski + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
53 Z.H. Meres . + + + + - + + + + + + + + + + + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
54 T. Misiak + + + + + - + + . . + + + + + + + . +
55 A. Misio³ek + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
56 A.A. Motyczka + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
57 R.K. Muchacki + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
60 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 W.Z. Ortyl + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
65 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A. Person + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + . - + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + - + + + + + + + - + - . + +
71 Z.S. Pupa + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + - + + + + + . . - + - + + +
75 J. Rotnicka + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + - + + + + + + + + + + + + .
77 C.W. Ryszka + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
78 S. Sadowski + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + - . . + + . . + - + - + + +
83 E.S. Smulewicz . + + + + - + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 A. Szewiñski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + . - + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
91 M.S. Witczak + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + . + + . + + + + - + - + + ?
94 M. Wojtczak + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + ? - + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 83 87 87 87 83 86 86 83 85 86 85 85 85 87 86 86 86 84 85
Za 83 87 87 87 82 7 85 83 84 86 84 85 85 53 86 54 85 84 84
Przeciw 0 0 0 0 0 78 0 0 1 0 0 0 0 33 0 32 1 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 63. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie, odnosz¹c siê do przyjêtego przez rz¹d projektu nowelizacji ustawy o przeciwdzia³aniu nar-

komanii, pragnê zaznaczyæ, i¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e dobrem nadrzêdnym, które ustawa ma chroniæ, jest
zdrowie m³odych ludzi. Dlatego te¿ ustawa ta musi umo¿liwiæ skuteczn¹ walkê z dopalaczami.

Projekt wprowadza przepisy zakazuj¹ce wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu na terenie Polski ja-
kichkolwiek substancji lub produktów, które mog¹ byæ u¿ywane jako œrodki odurzaj¹ce lub substancje
psychotropowe. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ¿e produkt stwarza zagro¿enie ¿ycia lub zdro-
wia ludzi, inspektor sanitarny bêdzie móg³ wstrzymaæ jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu albo
nakazaæ wycofanie z handlu na okres do osiemnastu miesiêcy. W tym czasie prowadzone bêd¹ badania
dotycz¹ce jego wp³ywu na zdrowie.

W zwi¹zku z tak przedstawionym celem przyœwiecaj¹cym proponowanym zmianom nie mo¿na zgodziæ
siê z g³osami krytycznymi, i¿ projekt nowelizacji ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii zosta³ oparty je-
dynie na domniemaniach i przypuszczeniach dotycz¹cych szkodliwoœci dopalaczy, gdy¿ nie ma choæby
fragmentarycznych badañ na ten temat. Gdy wprowadza siê tego typu rozwi¹zania, mo¿na usprawiedli-
wiæ zaproponowane w projekcie zapisy, powo³uj¹c siê na stan wy¿szej koniecznoœci. Istnieje przecie¿ re-
alne zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzkiego, wiêc nie bêdzie to nadu¿ycie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿eby nie tworzyæ
kolejnych doraŸnych przepisów w tym zakresie. Konieczne jest zdecydowane wspó³dzia³anie w celu dele-
galizacji tych œrodków, gdy¿ w ostatnim czasie rynek dopalaczy zacz¹³ siê bardzo dynamicznie rozwijaæ
i sta³o siê g³oœno o tych substancjach, co tylko wzbudza³o dodatkowe nimi zainteresowanie.

Oczywiœcie wola³bym, by najpierw tworzono przepisy prawa zabraniaj¹ce handlu szkodliwymi dla
zdrowia substancjami, a dopiero potem wdra¿ano wykonawstwo i œcigano za ich ³amanie. Sytuacja jest
skomplikowana, co podkreœla fakt, ¿e na pozór legalna sprzeda¿ œrodków takich jak dopalacze nastêpuje
w sytuacji, gdy sprzedawca wie, i¿ kupuj¹cy bêdzie mia³ zamiar ich u¿yæ w sposób zagra¿aj¹cy jego ¿yciu
lub zdrowiu, a reakcjê organizmu i inne uboczne skutki za¿ycia takich substancji trudno przewidzieæ.

Problem jest niezwykle trudny, ale wymaga szybkiego, skutecznego i nie zawsze prostego rozwi¹zania
w granicach prawa. Dlatego tym bardziej deklarujê pe³ne poparcie dla rozpatrywanego projektu ustawy.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej by³ ju¿ przedmiotem licznych komentarzy medialnych, s¹dzê
wiêc, ¿e jego g³ówne za³o¿enia s¹ powszechnie znane. Dlatego te¿ chcia³bym zwróciæ uwagê na te
przepisy, które byæ mo¿e nie przykuwaj¹ uwagi opinii publicznej i mediów w równie wielkim stopniu,
a które w mojej ocenie mog¹ mieæ tak¿e niebagatelne znaczenie w sprawie bêd¹cej przedmiotem debaty.

W pierwszej kolejnoœci pragnê wskazaæ na poszerzenie zakresu zadañ przypisanych ekspertom woje-
wódzkim do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Jak wynika z proponowanego brzmienia
art. 15 ust. 5, osoby te bêd¹ odpowiedzialne równie¿ za „gromadzenie i analizê informacji dotycz¹cych no-
wo pojawiaj¹cych siê trendów w u¿ywaniu œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych i œrod-
ków zastêpczych”. Wydaje siê zatem, ¿e przedmiotowe rozwi¹zanie powinno spe³niaæ rolê swoistego me-
chanizmu wczesnego ostrzegania przed pojawiaj¹cymi siê nowymi zagro¿eniami. Istnienie takiego me-
chanizmu jest niezwykle istotne w analizowanym przypadku, umo¿liwia on bowiem szybsz¹, a przez to
zarazem skuteczniejsz¹ reakcjê na wystêpuj¹ce zagro¿enia. Niemniej jednak w³aœciwe organy powinny
zbadaæ, czy eksperci wojewódzcy faktycznie posiadaj¹ wystarczaj¹ce narzêdzia i œrodki, aby skutecznie
wykonywaæ to zadanie, a tak¿e czy istniej¹ ogólnokrajowe mechanizmy wymiany informacji w zakresie
objêtym analiz¹ ekspertów wojewódzkich.

Innym wa¿nym rozwi¹zaniem jest zdefiniowany w art. 20 ust. 3 projektu ustawy zakaz reklamy i pro-
mocji œrodków spo¿ywczych lub innych produktów w sposób sugeruj¹cy, ¿e „posiadaj¹ one dzia³anie ta-
kie jak substancje psychotropowe lub œrodki odurzaj¹ce lub ich u¿ycie, nawet niezgodne z przeznacze-
niem, mo¿e powodowaæ skutki takie jak skutki dzia³ania substancji psychotropowych lub œrodków odu-
rzaj¹cych”.

Dotychczas produkty wykorzystywane powszechnie jako œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotro-
powe sprzedawane by³y, w celu ominiêcia przepisów, jako tak zwane artyku³y kolekcjonerskie nieprzez-
naczone do spo¿ycia. Jednoczeœnie nazwa, wygl¹d opakowania oraz prezentacja wspomnianych artyku-
³ów w sposób jednoznaczny sugerowa³y, ¿e maj¹ one dzia³anie zbli¿one do narkotyków. Opisany stan rze-
czy zdecydowanie u³atwia³ handel paranarkotykami, a co gorsza sprawia³, ¿e sytuacja taka – przynaj-
mniej z formalnego punktu widzenia – mog³aby byæ postrzegana jako zgodna z prawem. Przyjêcie zacyto-
wanych regulacji pozwoli zdecydowanie ograniczyæ przypadki tego rodzaju nadu¿yæ.

Charakter zagro¿enia sprawia, ¿e istnieje koniecznoœæ gruntownego przedefiniowania zasad walki
z powszechnym dostêpem do substancji odurzaj¹cych i œrodków psychotropowych, okreœlanych potocz-
nie jako dopalacze. Œrodki te stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego, szczególnie jeœli
praktycznie nieograniczony dostêp do nich maj¹ osoby niepe³noletnie. Dlatego te¿ istnieje pilna potrzeba
podjêcia zdecydowanych dzia³añ we wskazanym obszarze.

Przedstawiony projekt ustawy jest w mojej ocenie rozwi¹zaniem dobrym i adekwatnym do obecnych
potrzeb. Dlatego te¿ zwracam siê do Wysokiej Izby z wnioskiem o jego przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Od zamierzch³ych dziejów producenci i sprzedawcy znajdowali siê na pozycji uprzywilejowanej w sto-

sunku do konsumentów i odbiorców. Walka z tym uprzywilejowaniem rozpoczê³a siê stosunkowo nieda-
wno. Za jej widoczny owoc mo¿emy uznaæ bez w¹tpienia zmiany w prawie telekomunikacyjnym, jakie zo-
sta³y zaproponowane w poselskim projekcie ustawy.

Projekt ów zak³ada, ¿e przedsiêbiorcy telekomunikacyjni dobrowolnie bêd¹ mogli doprecyzowywaæ
warunki wykonywania obowi¹zków regulacyjnych i innych zobowi¹zañ mog¹cych przyczyniæ siê do sku-
tecznego realizowania obowi¹zków regulacyjnych, pe³niejszego wykorzystania infrastruktury telekomu-
nikacyjnej, a przede wszystkim usprawnienia konkurencji i zapewnienia u¿ytkownikom maksymalnych
korzyœci w korzystaniu z us³ug telekomunikacyjnych. Szczegó³y opisanego procesu przedstawiaj¹ siê na-
stêpuj¹co.

Przedsiêbiorca telekomunikacyjny bêdzie przedstawia³ propozycjê warunków regulacyjnych. Maj¹
one byæ zatwierdzone decyzj¹ prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, wczeœniej jednak prezes bê-
dzie móg³ dokonywaæ z przedsiêbiorc¹ uzgodnieñ dotycz¹cych warunków regulacyjnych, bedzie te¿ móg³
wzywaæ przedsiêbiorcê do ich uzupe³nienia, dokonania w nich zmian, ¿¹daæ wyjaœnieñ czy zasiêgaæ opi-
nii bieg³ych i ekspertów. Dodatkowo decyzja zawieraj¹ca szczegó³owe warunki regulacyjne bêdzie mog³a
byæ obwarowana warunkami i terminami. Nienale¿yte wype³nienie szczegó³owych warunków regulacyj-
nych zatwierdzonych przez prezesa Urzêdu Telekomunikacji Elektronicznej b¹dŸ brak takiego wype³nie-
nia ma wed³ug noweli podlegaæ karze pieniê¿nej w wysokoœci 3% przychodu ukaranego. Do decyzji preze-
sa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, okreœlaj¹cej szczegó³owe warunki regulacyjne, bêd¹ mieæ zasto-
sowanie przepisy o postêpowaniu konsultacyjnym.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wymienione na pocz¹tku mego wyst¹pienia kwestie zwi¹zane ze sku-
teczniejszym realizowaniem obowi¹zków regulacyjnych, usprawnieniem konkurencji, a ponad wszystko
zapewnieniem u¿ytkownikom sieci telekomunikacyjnych maksymalnych korzyœci s¹ wystarczaj¹cym
powodem, by przyj¹æ nowelizacjê prawa telekomunikacyjnego. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Opowiadam siê za projektem ustawy o rezerwach strategicznych. Przewiduje on miêdzy innymi, ¿e mi-

nister gospodarki opracuje rz¹dowy program rezerw strategicznych i ¿e te rezerwy nie bêd¹ musia³y byæ
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Jest to bardzo wa¿na ustawa, która systematyzuje wiele zagadnieñ. Porz¹dkuje ona sprawê rezerw
pañstwowych. Nie bêdzie ju¿ ró¿nych rodzajów rezerw, tylko jeden ich rodzaj – rezerwy strategiczne. Ta-
kie rozwi¹zanie uproœci miêdzy innymi finansowanie zadañ w tym zakresie.

Program rezerw strategicznych ma zoptymalizowaæ ich zakres i utrzymywanie. Najwa¿niejszym zada-
niem nowej ustawy jest utworzenie nowoczesnego, dynamicznego i przejrzystego systemu rezerw. Do tej
pory prawo do tworzenia rezerw ma wiele organów pañstwa, co rozprasza odpowiedzialnoœæ za ca³y sys-
tem. Nowe prawo ma te¿ zapewniæ odpowiednie finansowanie i efektywne wykorzystanie zgromadzonych
zasobów strategicznych.

Pozytywnie oceniam projekt ustawy o rezerwach strategicznych. Stwarza on mo¿liwoœæ utworzenia
sprawnego i racjonalnego systemu, który zabezpieczy realizacjê miêdzy innymi zadañ z zakresu bezpie-
czeñstwa energetycznego.

Po zapoznaniu siê z projektem tej ustawy deklarujê pe³ne poparcie dla rozpatrywanego projektu ustawy.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony œrodowiska wpisuje siê w nurt szerszych zmian, które w ostatnim

okresie dotknê³y szereg dziedzin, a zw³aszcza kwestie szeroko pojêtego samorz¹du terytorialnego.
Zasadniczy cel noweli to stworzenie mo¿liwoœci finansowania z bud¿etów gmin i powiatów przedsiêw-

ziêæ z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej wykonywanych przez podmioty spoza sektora fi-
nansów publicznych. Osobami spoza tego sektora s¹ na przyk³ad wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizycz-
ne, osoby prawne, a tak¿e gminne i powiatowe osoby prawne. Instrumentem tego finansowania jest dota-
cja celowa.

Zmiany w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska s¹ pochodn¹ ustawy z dnia 20 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska i niektórych innych ustaw. Na jej mocy z dniem 1 stycznia
2010 r. zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, a œrodki
z nich przekazano bezpoœrednio bud¿etom gmin i powiatów. Fundusze te mia³y charakter funduszy celo-
wych, a ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. likwiduje fundusze celowe na pozio-
mie gminy i powiatu, nie stwarza te¿ mo¿liwoœci udzielania dotacji ze œrodków bud¿etowych gmin i po-
wiatów pochodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych bezpoœrednio osobom fizycznym i przedsiêbiorcom
na cele zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.

Wszystkie te przes³anki powoduj¹ koniecznoœæ wprowadzenia kolejnych zmian. Po pierwsze, zak³ada
siê, ¿e finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej odbywa siê w oparciu o przepisy odrêbne,
a konkretnie o ustawê o finansach publicznych. Po drugie, ustanawia siê szczególne zasady i tryb finan-
sowania umo¿liwiaj¹ce udzielenie dotacji celowej szerszemu krêgowi podmiotów, czyli na przyk³ad oso-
bom fizycznym czy wspólnotom mieszkaniowym.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W przededniu rozpoczêcia nowej kadencji samorz¹dowej danie gminom i powiatom nowego instru-

mentu prawnego u³atwiaj¹cego im funkcjonowanie w tak wa¿nych sferach jak ochrona œrodowiska i go-
spodarka wodna jest rzecz¹ szczególnie wa¿n¹. Wa¿ne jest tak¿e zape³nienie pewnej luki prawnej, która
stworzona zosta³a zapisami ustawy o finansach publicznych i noweli ustawy – Prawo ochrony œrodowis-
ka z listopada 2009 r.

Wszystkie te czynniki powoduj¹, i¿ omawiana przez Wysok¹ Izbê nowelizacja winna zyskaæ jej
poparcie. Dziêkujê za uwagê.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu 169



Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Niespe³na rok temu do ustawy – Prawo ochrony œrodowiska zosta³a wprowadzona zmiana, której
efektem by³o miêdzy innymi zlikwidowanie gminnych funduszy ochrony œrodowiska oraz powiatowych
funduszy ochrony œrodowiska. Przychody, nale¿noœci i zobowi¹zania tych funduszy zosta³y w³¹czone
odpowiednio do bud¿etów gmin lub powiatów. Zmiana ta wesz³a w ¿ycie z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku.

Niezamierzon¹ konsekwencj¹ wspomnianej nowelizacji by³o stworzenie luki prawnej. Samorz¹dy
szczebla gminnego i powiatowego straci³y bowiem faktyczn¹ mo¿liwoœæ realizacji niektórych zadañ przy-
pisanych im na podstawie art. 400a i 403 ustawy – Prawo ochrony œrodowiska. Od pocz¹tku tego roku je-
dnostki te nie mog¹ w szczególnoœci udzielaæ wsparcia okreœlonym grupom beneficjentów, w tym na
przyk³ad osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, na realizacjê przedsiêwziêæ z zakresu ochro-
ny œrodowiska, takich jak: budowa przydomowych oczyszczalni œcieków, instalacja pomp cieplnych, in-
stalacja kolektorów s³onecznych, termomodernizacja budynków czy usuwanie materia³ów zawiera-
j¹cych azbest. Kluczowe znaczenie maj¹ w tym wzglêdzie przepisy ustawy o finansach publicznych, z któ-
rych wynika, ¿e dotacje przedmiotowe z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ byæ udzielane
co do zasady jedynie samorz¹dowym zak³adom bud¿etowym. Inne podmioty mog¹ skorzystaæ z takiej do-
tacji jedynie w przypadku, gdy stanowi¹ tak przepisy szczególne.

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu usuniêcie opisanej luki poprzez dopuszczenie w sposób wy-
raŸny mo¿liwoœci finansowania lub dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej, realizowanych zarówno przez podmioty niebêd¹ce jednostkami sektora finansów
publicznych, czyli wspomniane ju¿ wczeœniej osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby praw-
ne i przedsiêbiorcy, jak i przez gminne lub powiatowe osoby prawne dzia³aj¹ce jako jednostki sektora fi-
nansów publicznych. Co istotne, to wyliczenie w odniesieniu do jednostek spoza sektora finansów publi-
cznych nie jest katalogiem zamkniêtym. Wydaje siê zatem, ¿e po wejœciu w ¿ycie przedmiotowej noweliza-
cji gminy i powiaty bêd¹ mog³y przyznawaæ dotacje celowe tak¿e innym podmiotom, niewskazanym ex-
pressis verbis w tekœcie projektu ustawy, przez co zyskaj¹ wiêksz¹ elastycznoœæ w realizacji powierzo-
nych im zadañ z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej.

Ograniczenie mo¿liwoœci przyznawania dotacji celowych w opisanym wczeœniej obszarze by³o zasko-
czeniem nie tylko dla strony samorz¹dowej, lecz równie¿ dla samych beneficjentów, którzy w obecnym
stanie prawnym nie maj¹ mo¿liwoœci uzyskania wsparcia z bud¿etów gmin i powiatów dla realizowanych
dzia³añ i inwestycji proekologicznych.

W zwi¹zku z tym nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rozwi¹zania prawne zapisane w przedstawionym projekcie
ustawy zmierzaj¹ w s³usznym i powszechnie oczekiwanym kierunku. Proszê zatem Wysok¹ Izbê o ich
przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, któr¹ omawiamy w tym momencie, mimo i¿ ma ogromnie powa¿ny tytu³, nie niesie ze sob¹

merytorycznych zmian w ustawach o podatku PIT, CIT i zrycza³towanym podatku dochodowym. Jej ce-
lem jest przyporz¹dkowanie nowych symboli i nazw grupowañ Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug bez
wp³ywu na status prawnopodatkowy podatników.

Wspomniane zmiany s¹ zwi¹zane z nowelizacj¹ Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug wprowadzonej
18 marca 1997 r. Nowelizacja pochodzi z 29 paŸdziernika 2008 r., stara klasyfikacja obowi¹zuje jednak
do koñca 2010 r., tak wiêc w obecnym porz¹dku prawnym funkcjonuj¹ dwie klasyfikacje. Dlatego te¿ ko-
nieczne staje siê dokonanie w ustawach o PIT, CIT i zrycza³towanym podatku dochodowym zmian uw-
zglêdniaj¹cych Polsk¹ Klasyfikacjê Wyrobów i Us³ug wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z paŸdziernika 2008 r. Wejd¹ one w ¿ycie 1 stycznia 2011 r.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, omówione zmiany maj¹ charakter stricte techniczny, nie ma wiêc –
moim zdaniem – potrzeby szerszego ich omawiania. Wobec zagro¿enia niejasnoœci i sprzecznoœci norm
prawnych z pewnoœci¹ jednak istnieje potrzeba ich przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. zmieniona zosta³a Polska Klasyfika-

cja Wyrobów i Us³ug. Zmiana ta musi poci¹gaæ za sob¹ wiele kolejnych, tak¿e w ustawach podatkowych,
zmieniona musi zostaæ ustawa o PIT, CIT, a tak¿e o VAT.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i us³ug pozwol¹ p³ac¹cym go na stosowanie jednolitej klasyfi-
kacji statystycznej zarówno na potrzeby podatkowe, jak i na potrzeby rachunkowoœci. Nowelizacja przy-
jmuje jako zasadê odejœcie od identyfikowania towarów i us³ug za pomoc¹ klasyfikacji statystycznych.
Odchodzi siê od starej klasyfikacji b¹dŸ nawet w ogóle siê z niej rezygnuje. Nowelizacja zak³ada tak¿e
przeniesienie z rozporz¹dzenia z paŸdziernika 2008 r. do przedmiotowej ustawy niektórych towarów, ma-
j¹cych preferencyjne stawki podatkowe.

Przedstawiaj¹c nowelizacjê ustawy o podatku od towarów i us³ug, nie sposób nie zadaæ kilku pytañ do-
tycz¹cych nieprecyzyjnych pojêæ u¿ytych w jej tekœcie. Myœlê tu przede wszystkim o sformu³owaniach, na
które w dostarczonej nam opinii do noweli zwrócili uwagê senaccy legislatorzy. W tekœcie ustawy poja-
wiaj¹ siê „instytucje filozoficzne”, „zapewnienie personelu” czy „us³uga podstawowa”. Jak siê wskazuje,
s¹ to pojêcia niezdefiniowane w przedmiotowej ustawie, a nawet w polskim prawie. Na ów fakt powinniœ-
my zwróciæ uwagê w trakcie procedowania nad zmianami.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i us³ug, choæ ma charakter techniczny, to w znacz¹cy spo-

sób mo¿e u³atwiæ ¿ycie nam wszystkim. Dlatego uwa¿am, ¿e powinna ona zostaæ przyjêta przez Wysok¹
Izbê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Alicji Zaj¹c
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy i zmia-

nie ustawy o dniach wolnych od pracy.
24 wrzeœnia 2010 r. Sejm uchwali³ nowelizacjê ustawy przywracaj¹c¹ Œwiêto Trzech Króli jako dzieñ

wolny od pracy. Na wstêpie pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e inicjatywa wprowadzenia tego œwiêta jako dnia
wolnego od pracy narodzi³a siê w spo³eczeñstwie. To obywatele wyraŸnie wskazali, ¿e chc¹ takiego œwiêta.
Przypomnê tutaj pana prezydenta £odzi Jerzego Kropiwnickiego, który d¹¿y³ do tego, aby Dzieñ Objawie-
nia Pañskiego by³ dniem wolnym od pracy. Cieszê siê, ¿e wreszcie parlamentarzyœci dojrzeli do tego, by
ustawa ta ostatecznie ujrza³a œwiat³o dzienne.

W tym miejscu pozwolê sobie przypomnieæ wczeœniejsze projekty, zarówno te obywatelskie, jak i te au-
torstwa klubu PiS, które wczeœniej dwukrotnie zosta³y odrzucone przez Sejm.

Oczywisty i zrozumia³y jest fakt, ¿e dzieñ 6 stycznia powinien byæ w naszym kraju dniem wolnym od
pracy. Do 1960 r. tak by³o, to œwiêto istnia³o! Równie¿ w innych krajach europejskich, mam tu na myœli
przede wszystkim Niemcy, W³ochy, Austriê, Grecjê, Hiszpaniê, jest ono dniem wolnym od pracy. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ obywateli chce, aby ten dzieñ by³ dniem wolnym od pracy. Jako
przedstawiciele narodu powinniœmy spe³niaæ oczekiwania naszych wyborców, a jednym z nich jest w³aœ-
nie wprowadzenie do kalendarza 6 stycznia jako dnia œwi¹tecznego, wolnego od pracy.

Dotychczasowe g³osy krytyki, argumentuj¹ce, ¿e wprowadzenie kolejnego dnia wolnego spowoduje
straty w gospodarce i zwolnienia pracowników, s¹ bezzasadne. Jako przyk³ad nale¿y przywo³aæ wprowa-
dzenie przez PiS œwi¹t, w czasie których obowi¹zuje zakaz handlu. Rozwi¹zanie to spotka³o siê z ostr¹
krytyk¹, ale z praktyki widzimy, ¿e w ¿aden sposób nie odbi³o siê to negatywnie na gospodarce, a osoby
pracuj¹ce w handlu maj¹ mo¿liwoœæ spêdzenia tego czasu w krêgu rodziny, co ma pozytywny wymiar, bo
wypoczêci pracownicy s¹ wydajniejsi w pracy.

Wprowadzenie po piêædziesiêciu latach Œwiêta Trzech Króli do naszego kalendarza nale¿y uznaæ za
sukces. W tej sprawie w ogóle nie powinniœmy debatowaæ, gdy¿ œwiêto to po prostu powinno byæ w na-
szych kalendarzach zaznaczone czerwonym kolorem, ten kolor nie powinien by³ nigdy znikn¹æ. W pol-
skiej tradycji katolickiej dzieñ ten by³ traktowany w sposób wyj¹tkowy, zawsze by³ œwiêtowany.

Nie jest jednak satysfakcjonuj¹cy fakt, ¿e trzeba by³o zmieniaæ art. 130 kodeksu pracy, aby wprowa-
dziæ to œwiêto i zmieniæ dotychczasowe regu³y. Generalnie wed³ug nowo ustanowionej zasady, jeœli œwiêto
przypadnie w dniu wolnym od pracy, to nie obni¿y wymiaru czasu pracy. A zatem jeœli œwiêto wypadnie
w dzieñ powszedni, to jest w sobotê lub inny dzieñ tygodnia z wyj¹tkiem niedzieli, w którym pracownik nie
œwiadczy pracy, to pracownikowi wed³ug noweli nie bêdzie przys³ugiwa³ za to œwiêto dzieñ wolny.

Wprowadzenie takiego rozwi¹zania ma na celu przede wszystkim zapobie¿enie spowolnieniu gospo-
darki, wynikaj¹cemu ze zmniejszenia liczby dni roboczych, jednoczeœnie ma czyniæ zadoœæ powszechnie
oczekiwanemu przywróceniu Œwiêta Trzech Króli. Miejmy nadziejê, ¿e zmiany te w praktyce spe³ni¹ ocze-
kiwania i sytuacja pracowników nie pogorszy siê. Maj¹c to na uwadze, wnoszê o uchwalenie ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzetelna i sprawna dzia³alnoœæ polskiego rz¹du i parlamentu po³¹czona z energi¹ Polaków sprawi³y, ¿e

nasz kraj sta³ siê zielon¹ wysp¹ wœród pañstw pogr¹¿onych w kryzysie gospodarczym. Byæ mo¿e sporo
w tym zdaniu patosu, jednak trzeba byæ œlepym na najbardziej oczywiste wskaŸniki, by zaprzeczaæ, ¿e
jest w tym zdaniu tak¿e sporo prawdy.

Jednym z naszych instrumentów ochrony przed kryzysem jest uchwalona 1 lipca 2009 r. ustawa o ³a-
godzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców. Po kilkunastu mie-
si¹cach jej funkcjonowania okaza³o siê jednak, ¿e przewidziane w niej rozwi¹zania tylko w ograniczony
sposób s¹ wykorzystywane przez przedsiêbiorców. Aby skorzystaæ z pomocy, przedsiêbiorcy musieli udo-
kumentowaæ spadek sprzeda¿y nie mniejszy ni¿ o 25% liczony w ujêciu iloœciowym lub wartoœciowym
w ci¹gu kolejnych miesiêcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z tymi samymi trzema miesi¹cami z okresu
miêdzy 1 lipca 2007 r. a 30 czerwca 2008 r. Jak ju¿ wspomnia³em, przedsiêbiorcy wykorzystywali te roz-
wi¹zania tylko w ograniczonym zakresie, dlatego te¿ omawiany przez nas obecnie projekt poselski zak³a-
da zmniejszenie uprawniaj¹cego do pomocy wskaŸnika spadku obrotów gospodarczych przedsiêbiorców
z 25% do 10%. Ma to umo¿liwiæ przedsiêbiorcom wczeœniejsze staranie siê o pomoc. Nowelizacja ma
wejœæ w ¿ycie po zaaprobowaniu jej przepisów dotycz¹cych pomocy publicznej przez Komisjê Europejsk¹.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany w ustawie o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego s¹
niezbêdne. S¹ one wyrazem racjonalnoœci naszego postêpowania, poniewa¿ umo¿liwiaj¹ przedsiêbior-
com szybsze i bardziej precyzyjne rozeznanie siê w tym, jak du¿e s¹ problemy ich przedsiêbiorstw. Przede
wszystkim jednak ta nowela jest wyrazem dba³oœci o nasz¹ gospodarkê oraz przewidywalnoœci, dziêki
której nadal, w kolejnych latach bêdziemy mogli byæ zielon¹ wysp¹. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Omawiana nowelizacja ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników

i przedsiêbiorców zak³ada, ¿e firmy, których obroty spad³y o 10% w wyniku kryzysu lub powodzi, bêd¹
mog³y skorzystaæ z pakietów pomocowych.

Nowela liberalizuje zesz³oroczn¹ ustawê o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-
ków i przedsiêbiorców. Proponuje siê w niej obni¿enie progu spadku obrotów, którego przekroczenie
umo¿liwia korzystanie z pakietów pomocowych.

Obecnie pomoc pañstwa przys³uguje jedynie przedsiêbiorcom, których obroty spad³y o co najmniej
25% w ci¹gu trzech kolejnych miesiêcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z obrotami osi¹ganymi w ci¹gu
trzech miesiêcy w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Projektowane zmiany nie s¹ zmianami jedynie kosmetycznymi i maj¹ du¿e znaczenie praktyczne w sy-
stemie przeciwdzia³ania skutkom kryzysu ekonomicznego. Kolejny raz trzeba wskazaæ na szczególn¹ po-
trzebê tworzenia takich rozwi¹zañ dla ma³ych przedsiêbiorców. Projekt nowelizacji wnosi wiele dobrego.

Reasumuj¹c, chcê powiedzieæ, ¿e popieram projekt nowelizacji, która w sposób jeszcze bardziej skute-
czny przyczyni siê do ograniczenia strat poniesionych przez przedsiêbiorców. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w konwencjach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie s¹ rzadkie. Polska zawar-

³a wiele takich konwencji. Jedna z nich, z wrzeœnia 1991 r., obejmuje wspó³pracê polsko-szwajcarsk¹.
Konwencja ta okreœla zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi podmiotów, których
miejsce zamieszkania lub siedziba jest w jednym lub obu umawiaj¹cych siê pañstwach. Jednak jej zasa-
dniczym brakiem jest brak postanowieñ dotycz¹cych wymiany informacji podatkowej.

Protokó³, o którym w tej chwili dyskutujemy, precyzuje kwestie dotycz¹ce owej wymiany. Okreœla te¿
na nowo zasady opodatkowywania dochodów z dywidend, odsetek i nale¿noœci licencyjnych i zwolnienia
z opodatkowania pracy najemnej.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wszystkie te regulacje maj¹ charakter techniczny, ale w znacz¹cy spo-
sób u³atwi¹ ¿ycie wielu obywatelom Polski i Szwajcarii. Ponadto protokó³ reguluje kwestie konstytucyj-
nych praw i wolnoœci, dlatego te¿ zgoda na jego ratyfikacjê musi byæ wyra¿ona w ustawie. W moim przeko-
naniu nie istniej¹ przes³anki dla braku zgody na ow¹ ratyfikacjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Umowa o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci oraz wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych

miêdzy Polsk¹ a S³owacj¹ zosta³a zawarta w marcu 2004 r., a wesz³a w ¿ycie w grudniu 2006 r. Obecnie do
tego dokumentu chce siê wprowadziæ szereg zmian, które zwi¹zane s¹ z ró¿nymi czynnikami, takimi jak
na przyk³ad zmiany w prawie wewnêtrznym umawiaj¹cych siê stron.

Po pierwsze, œcigane dotychczas przez obie strony przestêpstwo nielegalnego przekraczania granicy
pañstwowej ma zostaæ zast¹pione przestêpstwem organizowania nielegalnego przekraczania granicy.
Dzieje siê tak, poniewa¿ polski kodeks karny klasyfikuje obecnie nielegalne przekroczenie granicy jako
wykroczenie, nie zaœ jako przestêpstwo.

Po drugie, katalog œciganych wspólnie przez stronê polsk¹ i s³owack¹ przestêpstw zostaje poszerzony
o przestêpstwa przeciw wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci, w tym przestêpstwa zwi¹zane z produkcj¹,
rozpowszechnianiem i przechowywaniem pornografii dzieciêcej oraz przestêpstwa z wykorzystaniem sy-
stemów komputerowych i innych noœników informacji.

Po trzecie, zmiany w umowie zak³adaj¹, ¿e obserwacja transgraniczna bêdzie mog³a byæ prowadzona
wobec osób, które pope³ni³y przestêpstwo mog¹ce stanowiæ podstawê wydania europejskiego nakazu
aresztowania.

Po czwarte, umowa okreœla szczegó³owo proces poœcigu transgranicznego, w tym warunki jego konty-
nuowania, obowi¹zek poinformowania punktów kontaktowych o czasie i miejscu przekroczenia granicy
przez osobê œcigan¹ i funkcjonariuszy prowadz¹cych poœcig, oraz o posiadanym przez nich uzbrojeniu
i œrodkach technicznych. Umowa zak³ada brak ograniczeñ czasowych i terytorialnych w prowadzeniu po-
œcigu, okreœla warunki, jakie musz¹ spe³niaæ uczestnicz¹cy w poœcigu funkcjonariusze oraz organy up-
rawnione do prowadzenia poœcigu i zatrzymania œciganego. Ustawa zak³ada zakaz wstêpu do mieszkañ
i miejsc ogólnie niedostêpnych w stosunku do funkcjonariuszy kontynuuj¹cych poœcig oraz obowi¹zek
przerwania poœcigu w ka¿dym momencie na ¿¹danie organów pañstwa, na obszarze którego poœcig trwa.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wskazane powy¿ej zmiany w umowie o wspó³pracy o zwalczaniu przestêpczoœci i wspó³dzia³aniu na te-

renach przygranicznych z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do usprawnienia wspó³pracy polskich i s³owackich
organów œcigania. Truizmem jest twierdzenie, ¿e wszystkim nam na tym zale¿y. Dlatego te¿ gor¹co zachê-
cam Wysok¹ Izbê do wyra¿enia zgody na ratyfikacjê omawianej tu umowy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Maksymiliana

Marii Kolbego w siedemdziesi¹t¹ rocznicê mêczeñskiej œmierci œwiêtego jest ze wszech miar godna popar-
cia. W uchwale s³usznie wskazano, ¿e œwiêty Maksymilian Maria Kolbe jest wyj¹tkow¹ postaci¹ w pan-
teonie wielkich Polaków XX wieku, symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych czasów”, jak po-
wiedzia³ papie¿ Jan Pawe³ II. W³aœnie do tych nowych trudnych czasów chcia³bym nawi¹zaæ w moim wy-
st¹pieniu, pamiêtaj¹c oczywiœcie, ¿e historyczne „stulecie” Maksymiliana ju¿ minê³o. Jednak nowy wiek
i tysi¹clecie wymagaj¹ od nas nowego œwiadectwa serca i czynu.

Wspomnê, ¿e Polacy zawsze pisz¹ piêkne karty swojej historii w latach trudnych. Tak by³o miêdzy in-
nymi w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, kiedy bogaci³y siê elity, a wiêkszoœæ narodu ¿y³a
w trudzie i biedzie. Brakowa³o nadziei. Bardzo wielu buntowa³o siê i mówi³o: w niewoli by³o lepiej. Robot-
nicy zdezorientowani nagonk¹ na Koœció³, wstêpowali do partii socjalistycznych, inteligencja szuka³a oœ-
wiecenia poza wiar¹, a przede wszystkim pomniejsza³a w sporach politycznych owoce odzyskanej po la-
tach niepodleg³oœci. Ale by³y te¿ piêkne karty tego czasu. Jedn¹ z nich jest powstanie Niepokalanowa,
gdzie powtórzy³a siê jakby historia z Asy¿u, kiedy wokó³ genialnego cz³owieka skupi³o siê wielu prag-
n¹cych ¿yæ podobnie jak on, dzia³aæ razem z nim, bogaciæ siê duchowo przy nim. Taka jest geneza feno-
menalnego rozwoju tego klasztoru-miasteczka, który po kilku latach istnienia liczy³ kilkuset zakonni-
ków, a nadto sta³ siê jednym z licz¹cych siê w ówczesnej Polsce wydawnictw prasowych i ksi¹¿kowych.
Pamiêtajmy, ¿e za³o¿ono tam nawet w³asn¹ radiostacjê, a kilku braci uczy³o siê pilota¿u, aby w Niepoka-
lanowie mog³o powstaæ lotnisko. To wszystko sta³o siê mo¿liwe dziêki opatrznoœciowemu cz³owiekowi, ja-
kim by³ ojciec Maksymilian Kolbe.

Teraz ciekawostka. Ojciec Kolbe, maj¹c dwadzieœcia szeœæ lat, w czasie odprawianych w Krakowie re-
kolekcji u³o¿y³ dla siebie regulamin ¿ycia, a w nim znalaz³y siê takie miêdzy innymi postanowienia: „Mu-
szê byæ œwiêtym jak najwiêkszym. (...) Nie opuszczê: a) ¿adnego z³a bez naprawienia go (zniszczenia go), b)
¿adnego dobra, które bym móg³ zrobiæ, powiêkszyæ lub w jakikolwiek sposób siê do niego przyczyniæ”. Te
postanowienia konsekwentnie realizowa³.

Tak¿e z innych notatek ojca Kolbego wynika, ¿e jego wewnêtrzna si³a, moc wiary, s³u¿ba ojczyŸnie zro-
dzi³y siê z upartej, skrupulatnej pracy nad sob¹, rozwiniêcia talentów otrzymanych od Boga. Trzeba
wspomnieæ, ¿e ojciec Kolbe mia³ wyobraŸniê matematyczn¹ i fizyczn¹, sporz¹dzi³ miêdzy innymi projekt
statku kosmicznego, dlatego wiarê podniós³ do stopnia œcis³ej wiedzy. To pozwoli³o mu zrozumieæ, i¿
tych, którzy jak on wierz¹, i tych, którzy jak on wiedz¹, w co wierz¹, jest znikoma mniejszoœæ, garstka. Zo-
baczy³ ogromn¹ masê obojêtnych ludzi, powi¹zanych ze sob¹ nie wspóln¹ nadziej¹, wiar¹ i mi³oœci¹, lecz
drutem telegraficznym, drukiem, liniami l¹dowej, wodnej i powietrznej komunikacji, zobaczy³ œwiat jako
ca³oœæ i to ca³oœæ pust¹. I zrozumia³, ¿e wystarczy nadaæ w³aœciw¹ wiadomoœæ, aby ona dotar³a do wszyst-
kich w mgnieniu oka. Poczu³ siê za tê wiadomoœæ odpowiedzialny. Nada³ jej imiê Niepokalana i postanowi³
wszystkimi œrodkami nowoczesnego przekazu jej s³u¿yæ, czyli g³osiæ j¹ przez radio, drukowaæ w milio-
nach egzemplarzy, rozrzucaæ z samolotów, rozsiaæ po œwiecie, dotykaj¹c osobiœcie ka¿dego t¹ wiar¹, t¹
pewnoœci¹, dla której w koñcu odda³ ¿ycie.

Nie wszyscy dzisiaj rozumiej¹ sens s³owa „Niepokalana”, jak równie¿ sam¹ ideê rycerstwa propagowa-
n¹ z takim skutkiem w miêdzywojennej Polsce. Ale te¿ nie sposób zrozumieæ Niepokalanowa, sensu jego
powstania i rozwoju, bez wnikniêcia w ideê ca³kowitego oddania swojego ¿ycia Matce Bo¿ej. W przeciw-
nym wypadku widzi siê w dzia³alnoœci Kolbego swoisty rodzaj religijnego fanatyzmu, zw³aszcza jeœli siê
pamiêta, ¿e prasa niepokalanowska zwalcza³a na przyk³ad ateizm i bezbo¿nictwo jako najgorsze plagi
spo³eczne utrudniaj¹ce rozwój mi³oœci bliŸniego oraz mi³oœci ojczyzny. Dlatego organizowa³ mod³y za oj-
czyznê, wspiera³ politykê na rzecz suwerennoœci Polski i jej rozwoju gospodarczego, dba³ o wychowanie
patriotycznego m³odego pokolenia, o morale ca³ego spo³eczeñstwa. Kiedy by³a taka potrzeba, organizo-
wa³ pomoc finansow¹ na rzecz obrony kraju. Jednoczeœnie by³ otwarty na inne kultury i spo³eczeñstwa,
choæby przez sw¹ dzia³alnoœæ misyjn¹. Z tego tytu³u mo¿na go uznaæ za lidera ówczesnego ¿ycia spo³ecz-
nego i gospodarczego, bo potrafi³ ³¹czyæ wyj¹tkow¹ aktywnoœæ z pog³êbionym ¿yciem duchowym.

17 paŸdziernika 1971 r. podczas beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego papie¿ Pawe³ VI w ho-
milii powiedzia³, ¿e „ten pokorny bohater pozostanie wœród najwiêkszych jako znak widomy wartoœci
i mocy moralnych, utajonych w umêczonych i sponiewieranych rzeszach”. Tylko mi³oœæ jest twórcza” –
zakoñczy³ Pawe³ VI, wskazuj¹c przyk³ad ojca Maksymiliana. Z kolei 10 paŸdziernika 1982 r. Jan Pawe³ II,
kanonizuj¹c b³ogos³awionego Maksymiliana Kolbego, ukaza³ go wspó³czesnym jako œwiêtego czasów po-
gardy, mówi³ o zwyciêstwie mi³oœci: „By³o to zwyciêstwo odniesione nad ca³ym systemem pogardy i niena-
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wiœci cz³owieka i tego, co Boskie w cz³owieku, zwyciêstwo podobne do tego, jakie odniós³ na Kalwarii
Chrystus”. Œwiêtoœæ, jak¹ uobecnia ojciec Kolbe, podkreœli³ Jan Pawe³ II, jest dziedzictwem polskiej kul-
tury chrzeœcijañskiej, pokazuje, jak broniæ siê przed zniewoleniem dusz i umys³ów, przed ³amaniem su-
mieñ, jak zachowaæ wewnêtrzn¹ wolnoœæ i godnoœæ. Bo obroni³ najbardziej podstawow¹, ogólnoludzk¹
wartoœæ, jak¹ jest godnoœæ cz³owieka, bo broni³ ludzkiego ¿ycia w warunkach bezprawia, bo zachowa³ siê
jak wspania³y cz³owiek w najbardziej nieludzkim miejscu œwiata.

Potrzeba nam dzisiaj takich wzorów ¿ycia i patriotyzmu. St¹d w uchwale Senatu umieœciliœmy s³owa
o uczczeniu ¿ycia i moralnej postawy œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego, o uczczeniu go jako „wybit-
nego Polaka i kap³ana, obroñcy godnoœci cz³owieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o he-
roicznej odwadze, wychowawcy, spo³ecznika, a tak¿e obywatela œwiata, który w imiê solidarnoœci z dru-
gim cz³owiekiem podj¹³ cierpienie i odda³ ¿ycie. Jego myœl spo³eczna i ofiara maj¹ szczególne znaczenie
dla wci¹¿ odradzaj¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego Rzeczypospolitej”.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do rozdzia³u ósmego: „Kwalifikacje zawodowe w sporcie”, ustawy o sporcie z dnia 25

czerwca 2010 r., tj. art. 41, kierujê ponownie przedstawione poni¿ej pytania.
1.Wzwi¹zkuzust. 3,którybrzmi: „Treneremklasydrugiejmo¿ebyæosoba,któraukoñczy³a studiawy¿sze

w obszarze kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci trenerskich”, kie-
rujê pytanie: na jakich kierunkach i stopniach kszta³cenia uczelnie wy¿sze spe³niaj¹ ten wymóg?

2. W zwi¹zku z ust. 6, który brzmi: „Instruktorem sportu mo¿e byæ osoba, która: ukoñczy³a studia wy¿-
sze w obszarze kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci instruktor-
skich”, kierujê pytanie: czy warunki okreœlone w tym ustêpie spe³niaj¹ osoby, które ukoñcz¹ studia wy¿-
sze na pierwszym stopniu kszta³cenia na kierunku turystyka i rekreacja?

Uprzejmie proszê tak¿e o informacjê, w jakim terminie przewidywane jest wydanie stosownego rozpo-
rz¹dzenia.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Istotnym elementem wykszta³cenia m³odego cz³owieka jest niew¹tpliwie znajomoœæ najnowszej histo-

rii swojego kraju. Umo¿liwia to lepsze rozumienie zjawisk spo³ecznych oraz podejmowanie dojrza³ych po-
litycznie decyzji. Wiedzê w tym zakresie przekazuj¹ m³odzie¿y pedagodzy w ramach lekcji historii oraz
wiedzy o spo³eczeñstwie. Za³o¿enia programowe zak³adaj¹ zapoznanie uczniów z t¹ tematyk¹, jednak¿e
w praktyce napotyka to powa¿ne przeszkody zwi¹zane przede wszystkim z ograniczeniami czasowymi.
Prze³adowane programy nauczania sprawiaj¹, ¿e historia najnowsza jest czêsto pomijana lub marginali-
zowana. Wa¿ne narzêdzie edukacji, jakim powinny byæ wycieczki i zwiedzanie, na przyk³ad Muzeum Po-
wstania Warszawskiego czy parlamentu, jest – w moim przekonaniu – wykorzystywane w sposób niesa-
tysfakcjonuj¹cy.

Chcia³bym uzyskaæ informacjê, czy planowane jest zracjonalizowanie programów nauczania i dosto-
sowanie ich do praktyki funkcjonowania placówek oœwiatowych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu 181



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zapewnienie bezpieczeñstwa w placówkach oœwiatowych jest niezbêdne do realizacji edukacyj-

no-wychowawczych funkcji szkó³. Tylko w instytucjach, w których uczniom zapewniona zostaje odpo-
wiednia opieka i ochrona, s¹ oni w stanie rozwijaæ siê i zdobywaæ nowe umiejêtnoœci. W ostatnim czasie
obserwujemy jednak narastaj¹cy problem agresji wœród m³odzie¿y, czego najostrzejszym przyk³adem
mo¿e byæ sprawa trzynastoletniej gimnazjalistki z Krakowa, która podczas przerwy zaatakowa³a no¿em
kole¿ankê. Wobec tego problemu bezradni s¹ czêsto zarówno nauczyciele, jak i rodzice.

Czy w zwi¹zku z tymi niepokoj¹cymi tendencjami planowane s¹ przez ministerstwo dzia³ania maj¹ce
skutecznie zapobiec tego typu zdarzeniom i przywróciæ bezpieczeñstwo w polskich szko³ach?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Jednym z czêsto stosowanych sposobów kontroli rzetelnoœci i wykonania przez pracowników powie-

rzonych im obowi¹zków jest monitoring w miejscu pracy. Poza oczywistymi korzyœciami p³yn¹cymi z tego
rozwi¹zania, takimi jak poprawa efektywnoœci oraz ograniczenie zjawiska kradzie¿y, metoda ta stwarza
du¿e pole do nadu¿yæ. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e w œwietle przepisów obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie da-
nych osobowych monitorowanie pracowników jest przetwarzaniem danych osobowych, a co za tym idzie
wymaga odpowiednich zabezpieczeñ, miêdzy innymi przestrzegania dozwolonego czasu przechowywa-
nia nagrañ oraz ochrony przed wykorzystywaniem ich przez osoby niepowo³ane.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy w opinii Pani Minister obecnie przyjête rozwi¹zania w wystar-
czaj¹cym stopniu stoj¹ na stra¿y dóbr pracowników. Czy maj¹ miejsce nadu¿ycia ze strony pracodaw-
ców, a jeœli tak, to jaka jest ich skala? Przedmiotem mojego zainteresowania s¹ tak¿e ewentualne dzia³a-
nia, jakie ministerstwo ma na uwadze, jeœli chodzi o poprawê obecnego stanu.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Przyk³ad tegorocznych powodzi, które dotknê³y Polskê, w tym mieszkañców województwa ma³opol-

skiego, ka¿e nam po raz kolejny zwróciæ uwagê na pal¹cy problem ubezpieczeñ na wypadek klêsk ¿ywio-
³owych. Skala tego typu zjawisk na przestrzeni ostatnich kilku lat jest na tyle du¿a, i¿ koniecznoœci¹ staje
siê wypracowanie jakiejœ formy zabezpieczenia w³aœcicieli szczególnie zagro¿onych terenów przed strata-
mi finansowymi.

Z szacunkiem i uznaniem odnosz¹c siê do dzia³añ Pana Ministra i resortu w zakresie pomocy powo-
dzianom, chcia³bym zapytaæ, czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji dysponuje danymi
na temat liczby gospodarstw, które s¹ objête ubezpieczeniami, oraz czy w najbli¿szym czasie podejmowa-
ne bêd¹ inicjatywy zmierzaj¹ce do zapewnienia wiêkszej ich liczbie gwarancji finansowych, na przyk³ad
poprzez wprowadzenie obowi¹zku ubezpieczania siê.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Azbestowo-cementowe materia³y budowlane, zwane potocznie eternitem, nadal s¹, mimo potwierdze-

nia ich szkodliwoœci, charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi. Stosowanie eternitu zo-
sta³o zakazane w wiêkszoœci rozwiniêtych krajów œwiata, a stopniowym usuwaniem istniej¹cych pokryæ
eternitowych zajmuj¹ siê specjalistyczne firmy stosuj¹ce bezpieczne technologie. Co wiêcej, gruz eterni-
towy jako materia³ niebezpieczny musi byæ sk³adowany w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach.
Dlatego tak wa¿ne jest, aby wspieraæ finansowo gminy i miasta chc¹ce w bezpieczny sposób i z zachowa-
niem wszelkich procedur usun¹æ zawieraj¹ce azbest elementy konstrukcji budynków. Nale¿a³oby tak¿e
zwiêkszyæ œwiadomoœæ spo³eczeñstwa co do szkodliwoœci wyrobów azbestowych i u³atwiæ dostêp do in-
formacji na temat utylizacji tego typu elementów. W ostatnim czasie popularnoœæ zyskuje tak¿e techno-
logia unieszkodliwiania termicznego azbestu, tak zwana technologia MTT, jednak wa¿ne jest dokonanie
odpowiednich zmian w prawie, by móc siê t¹ technologi¹ pos³ugiwaæ, do czego wszyscy powinniœmy
d¹¿yæ.

W zwi¹zku z przedstawionym kwestiami zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, jak obecnie wy-
gl¹da stan dzia³añ w zakresie unieszkodliwiania i utylizacji wyrobów azbestowych. Jeœli to mo¿liwe, pro-
si³bym o informacje w ujêciu regionalnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem Ma³opolski.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu 185



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach z niepokojem obserwujemy nasilenie siê zjawiska oty³oœci u dzieci w wieku szkolnym.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ¿ywnoœæ oferowana w sklepikach szkol-
nych. Powszechnie wiadomo, ¿e najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród uczniów ciesz¹ siê produkty wysokoka-
loryczne i zawieraj¹ce znaczne iloœci t³uszczu. W po³¹czeniu z nisk¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹ prowadzi to nie
tylko do wzrostu wagi, ale tak¿e zwiêksza ryzyko zachorowañ na choroby jeszcze do niedawna niezmiernie
rzadkie u m³odych ludzi. Pomocne w rozwi¹zaniu tego problemu mog³oby byæ zwiêkszenie kontroli nad ¿y-
wnoœci¹ dostêpn¹ w polskich szko³ach i zast¹pienie jej przynajmniej w czêœci produktami zawieraj¹cymi
niezbêdne dla prawid³owego rozwoju wartoœci od¿ywcze. Zmiany te powinny byæ po³¹czone z wdro¿eniem
w placówkach oœwiatowych programów promuj¹cych zdrowy tryb ¿ycia.

W zwi¹zku z przedstawionym zagadnieniem chcia³bym zapytaæ, czy planowane jest wprowadzenie do
szkó³ rozwi¹zañ o charakterze podobnym do tych, o których wspomnia³em, b¹dŸ debata nad innymi spo-
sobami poprawy sytuacji. Mam œwiadomoœæ, ¿e jest to dzia³anie wspólne z resortem edukacji. Jednak in-
spiratorem powinno byæ – w moim przekonaniu – Ministerstwo Zdrowia. Je¿eli powiod³a siê i zosta³a dob-
rze przyjêta akcja „Szklanka mleka”, to myœlê, ¿e dobrze zorganizowana akcja „Zdrowy sklepik” równie¿
odnios³aby sukces.

Z powa¿aniem,
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z brakiem realizacji prawomocnych postanowieñ, na które powo³uje siê mec. Andrzej To-

maszek wystêpuj¹cy w imieniu dwunastu wymienionych w za³¹czonym piœmie klientów, zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w omawianej sprawie, jako ¿e wymienione przez mecenasa
organa pañstwowe, Ministerstwo Œrodowiska, Sejmik Województwa Mazowieckiego i Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Porty Lotnicze”, nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ problemu. Skarga obywatelska dotyczy przewlek-
³oœci s¹dowych, a tak¿e naruszenia zasady ochrony praw nabytych oraz prawa do dzia³ania obywatela
w zaufaniu do istniej¹cego prawa.

Do niniejszego oœwiadczenia do³¹czam interpelacjê* wnioskodawcy, mec. Andrzeja Tomaszka,
w pe³nym brzmieniu.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Sejmu Grzegorza Schetyny oraz do ministra finansów Jana
Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na wzglêdzie opinie podatników oraz wypowiedzi ekspertów z zakresu prawa podatkowego,

zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie potrzeby opracowania i og³oszenia kolejnego tekstu jednoli-
tego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Ostatni tekst jednolity
wskazanej ustawy zosta³ og³oszony w 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 54 poz. 654). Od tego czasu ustawa by³a
zmieniana prawie szeœædziesi¹t razy.

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ustawy z 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. Nr 190 poz. 1606), je¿eli liczba zmian w ustawie
jest znaczna lub gdy ustawa by³a wielokrotnie uprzednio nowelizowana i pos³ugiwanie siê tekstem usta-
wy mo¿e byæ istotnie utrudnione, marsza³ek Sejmu og³asza tekst jednolity ustawy. Zgodnie z przedsta-
wionym zapisem inicjatywa nale¿y zatem wy³¹cznie do marsza³ka Sejmu. Jednak¿e ze strony Minister-
stwa Finansów mo¿na oczekiwaæ faktycznej sygnalizacji takiej potrzeby, a nastêpnie gotowoœci pomocy
w konstrukcji tekstu jednolitego.

Rozwa¿aj¹c celowoœæ podjêcia prac nad stworzeniem kolejnego tekstu jednolitego ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, nale¿a³oby, moim zdaniem, uwzglêdniæ równie¿ wagê tego aktu praw-
nego oraz liczbê jego adresatów. Wskazana ustawa jest jednym z kluczowych aktów prawnych w polskim
systemie podatkowym. Dotyczy wielu podmiotów oraz jest podstaw¹ prawn¹ podatku generuj¹cego is-
totn¹ czêœæ dochodów Skarbu Pañstwa. Po¿¹dane s¹ zatem wszelkie dzia³ania u³atwiaj¹ce poruszanie siê
po wspomnianym tekœcie prawnym.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wszelkie zmiany w ustawie maj¹ charakter „wirtualny”, co przejawia siê tym, ¿e ich
wprowadzanie nie polega na automatycznym dokonywaniu rzeczywistych zmian tekstu pierwotnego,
lecz na dodaniu do istniej¹cego tekstu czy zbioru tekstów prawnych nowych przepisów, to jest przepisów
zmieniaj¹cych. A zatem odczytanie tekstu aktualnego wymaga od tej chwili uwzglêdnienia tekstu pier-
wotnego wraz ze zbiorem przepisów zmieniaj¹cych. Sprawia to trudnoœci dwojakiego rodzaju. Po pier-
wsze, trzeba ustaliæ aktualny zbiór wszystkich zmian istniej¹cych w momencie odczytywania tekstu. Po
drugie, trzeba pracowaæ na wielu tekstach jednoczeœnie lub na tekœcie ujednoliconym, o czym szczegó³o-
wo dalej. W zwi¹zku z tym celowe wydaje siê zadbanie o udogodnienie dla podatników w postaci stworze-
nia tekstu jednolitego wymienionej ustawy.

Nadto istotny jest fakt, i¿ tekstowi jednolitemu przys³uguje przymiot autentycznoœci, tak jak tekstowi
pierwotnemu ustawy. Istnieje domniemanie co do tekstu jednolitego, ¿e kszta³t, w jakim go og³oszono,
jest taki, jaki nada³ mu ustawodawca. Odró¿nia go to zatem od tekstu ujednoliconego, który powstaje
w rezultacie naniesienia na tekst pierwotny zmian zauwa¿onych przez osobê, która ten tekst opracowuje.
Poniewa¿ tekst ujednolicony nie jest tekstem autentycznym, to w przypadku ewentualnych b³êdów w po-
staci nieuwzglêdnienia treœci którejœ ze zmian przez opracowuj¹cego tekst ujednolicony nie mamy do
czynienia z wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci osoby korzystaj¹cej z takiego opracowania. Tymczasem
w obliczu czêstych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy faktycznie zmu-
szeni s¹ do korzystania z nieoficjalnych wersji, to jest z tekstu ujednoliconego tej ustawy, nara¿aj¹c siê
tym samym na pope³nienie b³êdu przy stosowaniu przepisów ustawy.

W zwi¹zku z tak du¿¹ liczb¹ zmian w ustawie, w trosce o podatników uzasadnione zdaje siê byæ rozwa-
¿enie podjêcia prac i og³oszenie kolejnego jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób pra-
wnych. Postulat ten wydaje siê tym bardziej s³uszny, i¿ w marcu bie¿¹cego roku opublikowane zosta³o
obwieszczenie w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (DzU z 2010 r. Nr 51 poz. 307).

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami, jakie docieraj¹ do mojego biura senatorskiego, dotycz¹cymi

stosowania niekorzystnej wyk³adni przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU
z 1998 r. nr 21 poz. 94, ze zm.) o rozwi¹zaniu umowy o pracê za wypowiedzeniem, uprzejmie proszê o zajê-
cie stanowiska w przedstawionej dalej sprawie.

Problem odnosi siê do stosowania przepisu art. 39 kodeksu pracy, zapewniaj¹cego ochronê pracowni-
kom w wieku przedemerytalnym. Zgodnie z jego brzmieniem pracodawca nie mo¿e wypowiedzieæ umowy
o pracê pracownikowi, któremu brakuje nie wiêcej ni¿ cztery lata do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, je-
¿eli okres zatrudnienia umo¿liwia mu uzyskanie prawa do emerytury po osi¹gniêciu tego wieku. Wy³om
od zasady wynikaj¹cej z art. 39 k.p. zosta³ co prawda przewidziany, jednak¿e tylko w œciœle okreœlonych
przypadkach. S¹ one nastêpuj¹ce:

– w przypadku wypowiedzenia zmieniaj¹cego (art. 43 k.p.), to znaczy, je¿eli wypowiedzenie sta³o siê ko-
nieczne ze wzglêdu na:

a) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotycz¹cych ogó³u pracowników zatrudnionych u da-
nego pracodawcy lub tej ich grupy, do której nale¿y pracownik,

b) stwierdzon¹ orzeczeniem lekarskim utratê zdolnoœci do wykonywania dotychczasowej pracy albo
niezawinion¹ przez pracownika utratê uprawnieñ koniecznych do jej wykonywania.

– w razie wyst¹pienia przyczyn, o których mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.

– w razie og³oszenia upad³oœci lub likwidacji pracodawcy (art. 411 k.p.).
– w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy

(art. 40 k.p.).
A zatem wszelkie inne przypadki wypowiadania umów o pracê pracownikom w wieku przedemerytal-

nym nale¿a³oby traktowaæ jako naruszenie przepisów dotycz¹cych wypowiadania umów o pracê. Tym-
czasem w konkretnym, przedstawionym mi w trakcie dy¿uru senatorskiego przypadku dosz³o do wypo-
wiedzenia umowy o pracê osobie objêtej dyspozycj¹ art. 39 k.p. z uwagi na przeciwwskazania lekarskie
do pracy na zajmowanym stanowisku (jednoczeœnie ¿aden z wymienionych dalej przypadków nie mia³
miejsca). W takiej sytuacji pracodawca jest prawnie zobligowany przenieœæ pracownika do innej pracy,
nienara¿aj¹cej go na dzia³ania szkodliwego czynnika. Pojawia siê jednak pytanie, co w przypadku braku
mo¿liwoœci zapewnienia przez pracodawcê odpowiedniego stanowiska pracy. Czy tym samym powstaje
wyj¹tek od zakazu wypowiedzenia umowy z art. 39 k.p.?

Przypatruj¹c siê przedstawionemu problemowi, nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ bezsprzeczne jest, ¿e pra-
cownik w wieku przedemerytalnym ma ma³e szanse na znalezienie nowej pracy. To w³aœnie zapisy
o szczególnej ochronie w tym okresie ¿ycia pracownika mia³y na celu zagwarantowanie mu stabilizacji za-
trudnienia i pewnoœci uzyskiwania œrodków na utrzymanie. Szczególna ochrona w okresie przedemery-
talnym s³u¿y pracownikowi tak¿e w tym sensie, ¿e umo¿liwia mu „dopracowanie” brakuj¹cego okresu do
nabycia prawa do emerytury. W zwi¹zku z tym ze wszech miar s³uszne za³o¿enie dotycz¹ce ochrony pra-
cowników w wieku przedemerytalnym, uwzglêdniaj¹ce sytuacjê osobist¹ pracownika i realia spo³eczne,
nie powinno dopuszczaæ do tworzenia zbyt wielu wyj¹tków od zasady.

Maj¹c na wzglêdzie fakt, i¿ zakaz wypowiadania umów o pracê pracownikom w wieku przedemerytal-
nym powinien byæ najdalej id¹cym œrodkiem prawnym ochrony stosunku pracy, zwracam siê z uprzejm¹
proœba o przeanalizowanie przedstawionego zagadnienia.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W moich rozmowach z przedsiêbiorcami bardzo czêsto pojawia siê temat niejasnoœci regulacji prawnych

maj¹cych zwi¹zek z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, a w szczególnoœci dotycz¹cych zatrudniania
pracowników. W ostatnim czasie zosta³ mi przedstawiony problem szkoleñ okresowych z bezpieczeñstwa
i higieny pracy, uregulowanych w rozporz¹dzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w spra-
wie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy z póŸniejszymi zmianami.

Szkolenia dla niektórych grup pracowników mog¹ odbywaæ siê w formie tak zwanego samokszta³cenia
kierowanego z wykorzystaniem internetu, co daje du¿e mo¿liwoœci, jeœli chodzi o prowadzenie szkoleñ
online czy e-learning. W¹tpliwoœci moich rozmówców, a tak¿e moje budzi jednak sposób przeprowadze-
nia egzaminu sprawdzaj¹cego po zakoñczeniu szkolenia. § 16 ust. 2 wspomnianego rozporz¹dzenia sta-
nowi, ¿e „egzamin jest przeprowadzony przed komisj¹ powo³an¹ przez organizatora szkolenia”. Dla
przedsiêbiorców nie jest jasne, czy ten przepis zobowi¹zuje ich do zorganizowania egzaminu w taki spo-
sób, aby komisja by³a obecna w miejscu szkolenia, czy te¿ mo¿e to siê odbywaæ w inny sposób, na przy-
k³ad poprzez sprawdzenie przez komisjê egzaminów przeprowadzonych wczeœniej na piœmie przez osobê
wyznaczon¹ przez pracodawcê b¹dŸ organizatora szkolenia.

Dla wielu przedsiêbiorców prowadz¹cych e-szkolenia koniecznoœæ zorganizowania egzaminu, który
polega³by na bezpoœrednim spotkaniu uczestników szkolenia z cz³onkami komisji, jest istotn¹ niekon-
sekwencj¹ pracodawcy. Gdyby taki obowi¹zek istnia³, to oni uwa¿aj¹ – a ja podzielam ich stanowisko – ¿e
powinno to byæ wyraŸnie, w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci uregulowane w rozporz¹dzeniu.

By³bym zobowi¹zany, jeœli zosta³oby przedstawione stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej w tej sprawie.

Przesy³am pozdrowienia
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra
œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Najwy¿szy czas, aby w Polsce zaczêto z nale¿yt¹ powag¹ traktowaæ i respektowaæ prawo. Przyk³adem

jego lekcewa¿enia jest zwyczaj wywo¿enia odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone, zw³aszcza do la-
sów. Cierpi na tym naturalne œrodowisko, które jako czêœæ naszego dziedzictwa narodowego powinno
znajdowaæ siê pod specjaln¹ ochron¹. Ma³o skutecznie œciga siê przestêpstwa zwi¹zane z nielegaln¹ wy-
wózk¹ œmieci. W wielu wypadkach d³ugie procedury oraz okres rozpoznawania spraw wywo³uj¹ poczu-
cie, ¿e wymiar sprawiedliwoœci nie przywi¹zuje wielkiej wagi do tego rodzaju wykroczeñ, co stanowi za-
chêtê dla potencjalnych sprawców.

Je¿eli sprawca jest natychmiast zatrzymany lub nie podlega w¹tpliwoœci, kto pope³ni³ wykroczenie,
nale¿a³oby karaæ natychmiast. W takich wypadkach od dnia postawienia oskar¿enia do dnia wydania
wyroku nie powinno up³yn¹æ wiêcej ni¿ czternaœcie dni roboczych. Dziêki szybszym rozstrzygniêciom ³at-
wiej bêdzie wyegzekwowaæ sprawiedliwoœæ. Szybkoœæ rozstrzygniêæ byæ mo¿e pozwoli te¿ na zmniejszenie
liczby dokonywanych w ten sposób przestêpstw. Potencjalni sprawcy dwa razy pomyœl¹ zanim pope³ni¹
wykroczenie, wiedz¹c, ¿e kara jest nieuchronna i bêdzie starannie wyegzekwowana.

W ten sposób mo¿na po³¹czyæ dba³oœæ o œrodowisko i udro¿nienie polskiego systemu s¹downiczego.
Zmniejszenie skali zjawiska wywo¿enia œmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone wp³ynie pozytywnie na
stan naszego œrodowiska naturalnego. Bêdzie to te¿ kolejny krok na drodze do usprawnienia pracy
s¹dów.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do minister edukacji narodowej Kata-
rzyny Hall

Szanowne Panie Minister!
Dobro dziecka, zagwarantowane konstytucyjnie prawo do godnoœci oraz egzekwowanie w³aœciwej for-

my wspierania w procesie jego wychowania s¹ niew¹tpliwie najwa¿niejszymi elementami w trosce nasze-
go pañstwa o przysz³oœæ m³odego pokolenia.

Znacz¹c¹ ro lê w nies ien iu pomocy dz iec iom z dys funkc jami odgrywaj¹ poradnie
psychologiczno-pedagogiczne. Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e s¹ to zarówno placówki publiczne, jak i nie-
publiczne. Po konsultacji z dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Ry-
nek 18 w Starogardzie Gdañskim stwierdzam, ¿e nale¿a³oby pochyliæ siê nad problemami dotycz¹cymi
dostêpu do finansowania tych placówek z bud¿etu pañstwa, refundacji kosztów leczenia dziecka, jak ró-
wnie¿ honorowania dzia³alnoœci niepublicznych poradni przez dyrektorów szkó³. Rozwijaj¹c poruszone
kwestie, pragnê zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce sprawy.

1. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne powinny mieæ ustawowo zagwarantowany ta-
ki sam dostêp do œrodków bud¿etowych jak poradnie publiczne. Rzecz dotyczy bowiem tych samych dzie-
ci. W szczególnie trudnej sytuacji s¹ ma³e miejscowoœci, których mieszkañcy maj¹ ograniczony dostêp do
tego typu placówek. Zadania realizowane przez poradnie niepubliczne s¹ czêsto dope³nieniem pracy po-
radni publicznych, a ich uprawnienia s¹ podobne.

2. Potrzebne jest rozporz¹dzenie, które umo¿liwi honorowanie przez dyrektorów szkó³ opinii wydawa-
nych przez poradnie niepubliczne. Przy tej okazji nale¿y ujednoliciæ lub zrównaæ orzeczenia o stopniu nie-
pe³nosprawnoœci tak, aby zlikwidowaæ niepotrzebne podwajanie orzeczeñ i nieporozumieñ w sprawie za-
twierdzenia tych orzeczeñ, jako skutkuj¹cych dodatkowym finansowaniem dzieci z dysfunkcj¹ w szko-
³ach.

3. Terapie zlecone przez poradnie nie powinny odbywaæ siê w szko³ach, gdzie terapeut¹ bêdzie nauczy-
ciel dziecka, lecz w poradniach. Istota dzia³alnoœci poradni polega na budowaniu zaufania i skutecznoœci
terapeutycznej. Dziecko ³¹czy z nauczycielem inna relacja ni¿ z terapeut¹, a w szkole nie zawsze jest mo¿li-
woœæ zbudowania dostatecznej wiêzi z nauczycielem, który jest jednoczeœnie terapeut¹. W szkole trudno
jest o stworzenie warunków odpowiednich do terapii, bo jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnicz¹
w niej rodzice lub opiekunowie dziecka. Z uwagi na specyfikê pracy szkó³ zajêcia takie czêsto odbywaj¹ siê
w godzinach przedpopo³udniowych, kiedy rodzice dziecka nie dysponuj¹ czasem.

4. Potrzebne jest rozporz¹dzenie dotycz¹ce koniecznoœci wspó³pracy nauczyciela z poradni¹ niepubli-
czn¹, je¿eli nauczyciel realizuje z uczniem zalecenia tej placówki wynikaj¹ce z wydanej opinii.

5. Dodatkowego rozporz¹dzenia wymaga sprecyzowanie kwestii wspó³pracy szkó³ z poradniami nie-
publicznymi. Chodzi o zapewnienie specjalistom diagnostom mo¿liwoœci diagnozowania dziecka nie tyl-
ko w poradni, ale tak¿e w szkole, za zgod¹ dyrektora danej placówki. Aktualnie dyrektorzy szkó³ nie za-
wsze wyra¿aj¹ zgodê, aby specjaliœci poradni niepublicznych diagnozowali podopiecznego tak¿e w jego
œrodowisku szkolnym.

Konkluduj¹c, wszelkie dzia³ania podejmowane w wy¿ej przytoczonej sprawie, powinny mieæ na celu
zapewnienie równych praw poradniom publicznym i niepublicznym. Poradnie te, szczególnie w ma³ych
miastach, mog¹ ze sob¹ doskonale wspó³pracowaæ i nawzajem uzupe³niaæ swoj¹ pracê. Dzia³alnoœci po-
radni niepublicznych oraz ich u¿ytecznoœci nie nale¿y marginalizowaæ.

Poradnia w Starogardzie Gdañskim, o której mowa na wstêpie, zarejestrowa³a do koñca czerwca br.
ponad tysi¹c dwieœcie dzia³añ specjalistów, a pod jej opiek¹ znajduje siê stu osiemdziesiêciu pacjentów.
Liczby te mówi¹ same za siebie i pokazuj¹ ogrom pracy, jaka jest podejmowana dla dobra dzieci z dysfun-
kcjami. Bior¹c pod uwagê koszty dzia³alnoœci placówki oraz wydatki, jakie ponosz¹ rodzice dzieci, dla
których jest to jedyne miejsce w regionie s³u¿¹ce w³aœciw¹ pomoc¹ ich dzieciom, konieczne s¹ odpowied-
nie zmiany prawne nadaj¹ce w³aœciw¹ rangê dzia³alnoœci poradni niepublicznych w Polsce.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Pragnê zwróciæ uwagê na wa¿ny problem dotycz¹cy odbioru audycji regionalnych w Polsce. Dotyczy on

przede wszystkim mieszkañców terenów wiejskich, którzy korzystaj¹ z tak zwanej „telewizji satelitarnej”,
a nie maj¹ dostêpu do analogowego sygna³u telewizji regionalnej. Poza Warszaw¹ i Œl¹skiem odbiorcom
sygna³u cyfrowego oferuje siê w paœmie regionalnym wy³¹cznie odbiór TVP Warszawa, tak ¿e nie maj¹ oni
dostêpu do audycji regionalnych ze swojego regionu. Rozwi¹zanie, które zosta³o zastosowane dla War-
szawy i Œl¹ska, powinno obejmowaæ ca³¹ Polskê, tak by wszyscy widzowie mieli równy dostêp do telewizji
nadawanej przez oddzia³y regionalne TVP. Bie¿¹ce rozwi¹zanie narzuca widzom audycje regionalne, któ-
re bezpoœrednio ich nie dotycz¹, i odcinaja ich od aktualnych wydarzeñ w ich województwie. Nale¿y zau-
wa¿yæ, ¿e w innych krajach Unii Europejskiej problem ten od dawna jest rozwi¹zany i nie ma k³opotu
z odbiorem regionalnych programów telewizyjnych poprzez platformê cyfrow¹.

Telewizyjne audycje regionalne (a powinny istnieæ tak¿e programy regionalne) maj¹ charakter integru-
j¹cy mieszkañców regionu. S¹ wa¿nym Ÿród³em informacji o wydarzeniach spo³ecznych i kulturalnych,
a co za tym idzie, gromadz¹ liczn¹ widowniê. Dlatego uprzejmie proszê o informacje o zmianach Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji dotycz¹ce oœrodków regionalnych TVP i wprowadzenia programów regional-
nych – nie regionalnych audycji telewizyjnych – w ramach ogólnopolskiego (centralnego) programu tele-
wizyjnego TVP INFO, czyli dawnej „Trójki”.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zgodniezprzepisamiustawyz3 lipca2002r. –Prawo lotnicze (t.j.DzUz2006r.nr100poz.696zezm.):
1) przepisy tego¿ prawa lotniczego reguluj¹ stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego,
2) lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyj¹tkiem lotnictwa pañstwowego, to jest

pañstwowych statków powietrznych oraz lotnisk pañstwowych wykorzystywanych wy³¹cznie do startów
i l¹dowañ pañstwowych statków powietrznych,

3) polskim pañstwowym statkiem powietrznym jest statek powietrzny u¿ywany przez Si³y Zbrojne Rze-
czypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny u¿ywany przez jednostki organi-
zacyjne Stra¿y Granicznej, Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Celnej (statek powietrzny lotni-
ctwa s³u¿b porz¹dku publicznego).

Samolot TU-154M Lux, który uleg³ katastrofie 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleñskiem, nale¿a³ do 36.
Specjalnego Pu³ku Lotnictwa Transportowego im. Obroñców Warszawy, bêd¹cego oddzia³em lotnictwa
transportowego Si³ Powietrznych RP jako JW 2139, i by³ pilotowany przez ¿o³nierzy tej jednostki.

W kontekœcie tych faktów proszê Pana Premiera o wyjaœnienie tego niepojêtego zjawiska, i¿ podlegli
Panu urzêdnicy administracji rz¹dowej nie maj¹ pewnoœci, czy tragiczny lot traktowaæ jako operacjê cy-
wiln¹, czy jako operacjê wojskow¹.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Odnoœnie do pisma Zarz¹du Powiatu Gorzowskiego skierowanego do Departamentu Organizacji

Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, znak: OR.0171-1-27/2010, z dnia 04.10.2010 r., nawi¹zu-
j¹cego do projektu ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, które zosta³o przekazane do konsultacji spo³ecznych,
przys³anego do mojego biura senatorskiego w Zielonej Górze (wp³yw do biura 6 paŸdziernika 2010 r.),
sk³adam oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce objêcia przepisami ustawy tak¿e tych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, które ju¿ dokona³y zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej
i nie posiadaj¹ wiêkszoœci udzia³ów w utworzonych spó³kach.

Ponadto nale¿a³oby zastanowiæ siê ewentualnie tak¿e nad uwzglêdnieniem sytuacji, w której uzyska-
ne umorzenia wierzytelnoœci wraz z dotacjami i mo¿liwymi do uzyskania po¿yczkami nie zbilansuj¹ siê
z zobowi¹zaniami pozosta³ymi do sp³aty przez samorz¹d powiatowy.

Sytuacja taka mo¿e wyst¹piæ przy zad³u¿eniu przekraczaj¹cym wartoœæ aktywów samodzielnego pub-
licznego zak³adu opieki zdrowotnej i uwzglêdnieniu aktualnej mo¿liwoœci zaci¹gania zobowi¹zañ przez
jednostkê samorz¹du terytorialnego. Taka okolicznoœæ wyst¹pi w tych jednostkach samorz¹du, w któ-
rych zad³u¿enie dotychczasowych samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej jest bardzo
du¿e.

Jak wynika z pisma Zarz¹du Powiatu Gorzowskiego, w przypadku powiatu gorzowskiego bêdzie to
kwota 106 milionów z³, z czego oko³o 40% to zobowi¹zania cywilnoprawne. Przy mo¿liwoœci uzyskania po-
¿yczki w kwocie 10 milionów z³ trzeba osi¹gn¹æ umorzenia po³owy kwoty zobowi¹zañ cywilnoprawnych.
Z prowadzonych dotychczas negocjacji wiemy, ¿e wierzyciele nie godz¹ siê na tak wysokie umorzenia.

Uwzglêdnienie wskazanych zagadnieñ w projekcie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, w szczególnoœci
w dziale VIII „Przepisy przejœciowe, dostosowuj¹ce i przepis koñcowy”, umo¿liwi ostateczne uregulowa-
nie i zakoñczenie problemu zobowi¹zañ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, dla
których jednostki samorz¹du terytorialnego s¹ organami za³o¿ycielskimi. W przeciwnym przypadku sa-
morz¹dy, które z koniecznoœci dokona³y ju¿ reorganizacji i bêd¹ zmuszone do przejêcia du¿ych zobo-
wi¹zañ szpitali, nie poradz¹ sobie samodzielnie z problemem rosn¹cego w szybkim tempie zad³u¿enia.
Taka sytuacja doprowadzi do utraty p³ynnoœci finansowej i do zagro¿enia skutecznej realizacji na³o¿o-
nych ustawowo zadañ.

To sk³ania mnie do skierowania do Pani Minister zapytania o mo¿liwoœæ objêcia przepisami ustawy
tak¿e tych jednostek samorz¹du terytorialnego, które ju¿ dokona³y zmian organizacyjnych w funkcjono-
waniu opieki zdrowotnej i nie posiadaj¹ wiêkszoœci udzia³ów w utworzonych spó³kach, gdy¿ pomimo
unormowania zasad przekszta³ceñ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej jak w pro-
jekcie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, problem zobowi¹zañ tych zak³adów nie zostanie ostatecznie roz-
wi¹zany.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim niepokojem przyj¹³em informacje dotycz¹ce napaœci na pana Rafa³a L. i wspieraj¹cych go

cz³onków Inicjatywy Spo³ecznej „Porozumienie Rawskie” oraz pobicia jednego z nich przez rodzinê by³ej
¿ony pana L. podczas próby spotkania siê ojca z synami.

W dniu 20 sierpnia 2010 r. pan Rafa³ L. wraz z cz³onkami IS „Porozumienie Rawskie” uda³ siê do miej-
scowoœci Lidzbark gm. Ostróda w celu odwiedzenia swoich dzieci. Po dotarciu na miejsce i próbie wyeg-
zekwowania widzenia z synami spotkali siê z wyzwiskami i groŸbami ze strony rodziny by³ej ¿ony. W obec-
noœci interweniuj¹cych policjantów z KPP Ostróda dosz³o do zaatakowania siekier¹ i kamieniami cz³on-
ków IS „Porozumienie Rawskie”, a tak¿e pobicia jednego z nich.

Z uwagi na udzia³ w tym zdarzeniu Policji zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym pytaniem: czy
w obecnoœci funkcjonariuszy policji z KPP Ostróda musia³o dojœæ do nara¿enia ¿ycia i zdrowia cz³onków
Inicjatywy Spo³ecznej „Porozumienie Rawskie”?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Leszczyñskie media szeroko informowa³y opiniê publiczn¹ o bulwersuj¹cej sprawie. Rawicka proku-

ratura odmówi³a wszczêcia œledztwa w sprawie ginekologa, który maj¹c dwa i pó³ promila alkoholu we
krwi pracowa³ na oddziale miejscowego szpitala.

Pikanterii sprawie dodaje fakt uzasadnienia tej decyzji. Zdaniem prokuratury pan doktor, bêd¹c w sta-
nie nietrzeŸwym, nie stanowi³ zagro¿enia dla pacjentek. Nazwano to jedynie wykroczeniem. Czyli nic
wielkiego. Zagro¿enia i owszem nie by³o, ale dla pana prokuratora, wszak on nigdy nie bêdzie pacjentem
tego oddzia³u.

Dlatego proszê Pana Ministra jako znawcê prawa o odpowiedŸ na pytanie: ile promili alkoholu we krwi
lekarza stanowi zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia pacjentów? Na tê odpowiedŸ czekam nie tylko ja, ale i moi
wyborcy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z dramatycznym apelem otrzymanym od Komitetu Spo³e-

cznego „Wyjaœniæ œmieræ Jaros³awa Ziêtary”. Dotyczy on proœby o pomoc w sprawie niewyjaœnionej zbro-
dni, której ofiar¹ pad³ w 1992 r. poznañski dziennikarz.

1 wrzeœnia bie¿¹cego roku minê³o osiemnaœcie lat, odk¹d w drodze do redakcji „Gazety Poznañskiej” zgi-
n¹³ dwudziestoczteroletni Jaros³aw Ziêtara. By³ pierwszym dziennikarzem w demokratycznej Polsce, który
straci³ ¿ycie w zwi¹zku z wykonywanym zawodem i jedynym, którego losu do tej pory nie wyjaœniono. Jede-
naœcie lat temu Prokuratura Okrêgowa w Poznaniu po raz ostatni umorzy³a œledztwo stwierdzaj¹c, ¿e Ja-
ros³aw Ziêtara zosta³ zamordowany na zlecenie, ale nie mo¿na odnaleŸæ jego zw³ok. Patrz¹c na dotychcza-
sowe dzia³ania prowadzone przez policjê i prokuraturê, mo¿na zauwa¿yæ wiele b³êdów i nieprawid³owoœci.
Niestety z ka¿dym dniem czas zaciera œlady mog¹ce doprowadziæ do wyjaœnienia sprawy.

W zwi¹zku z omówionym problemem zwracam siê do Pana Prokuratora z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

1. Czy mogê liczyæ na zainteresowanie siê przez pana omówion¹ spraw¹?
2. Czy istnieje mo¿liwoœæ wznowienia œledztwa oraz przeniesienia postêpowania do innego rejonu pro-

kuratury poza województwo wielkopolskie?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z uchwa³¹ Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹c¹ rynku rybnego w Polsce pierwsza sprzeda¿

ryb w kraju bêdzie odbywa³a siê tylko w piêciu portach, a nie tak jak do tej pory w jedenastu. Sytuacja ta-
ka bêdzie ogromnym utrudnieniem dla rybaków pozosta³ych szeœciu portów, którym odebrane zosta³y te
uprawnienia. W konsekwencji mo¿e to doprowadziæ do upadku pominiêtych w ustawie portów takich jak
£eba, Jastarnia czy Œwinoujœcie i zatracenia ich rybackiego charakteru.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z apelem o jak najszybsze wpisanie do ustawy
pominiêtych portów polskiego wybrze¿a. W³aœciwe wydaje siê znowelizowanie tej ustawy w drodze inicja-
tywy polselskiej, która przyspieszy proces, a tym samym nie spowoduje zachwiania funkcjonowania ma-
³ych portów rybackich.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu 199



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Trwaj¹ce procedury decyzyjne dotycz¹ce wariantu Trasy Kaszubskiej od obwodnicy Trójmiasta do Lê-

borka, a tak¿e liczne pisma docieraj¹ce do mojego biura senatorskiego wskazuj¹, ¿e Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad rekomenduje po³udniowy przebieg obwodnicy Lêborka, mimo ¿e moim zda-
niem zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem by³aby obwodnica pó³nocna. Zwracam siê wiêc z zapytaniem
odnoœnie do po³¹czenia planowanej drogi ekspresowej S6 z drog¹ wojewódzk¹ nr214 w miejscowoœci Mo-
sty (tak zwany wêze³ Mosty).

W jaki sposób projektowany wariant po³udniowy przewiduje po³¹czenie wêz³a Mosty z drog¹ nr 214,
tak aby zapewnia³ on jak najp³ynniejszy ruch na bardzo zat³oczonej w sezonie letnim drodze do £eby?

W jakim stopniu rozwi¹zanie to zosta³o skonsultowane i w dalszym ci¹gu jest uzgadniane z w³adzami
województwa i gmin?

Czy prowadzony obecnie remont drogi nr 214 uwzglêdnia w swoim za³o¿eniu tak¿e rozwi¹zania, które
w przysz³oœci by³yby spójne z projektowanym wêz³em komunikacyjnym w miejscowoœci Mosty?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pragnê zasygnalizowaæ problem dotycz¹cy braku jednolitego traktowania spó³ek cywilnych w prowa-
dzonych postêpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowi¹zuj¹ca ustawa – Prawo zamówieñ publicznych nie pos³uguje siê wprost pojêciem „spó³ka cywil-
na”, dlatego te¿ zdarza siê, ¿e podmioty tego rodzaju s¹ traktowane przez zamawiaj¹cych niejednolicie.
Wspomniana niejednolitoœæ wynika w szczególnoœci z faktu, ¿e przepisy dotycz¹ce zamówieñ publicz-
nych nie okreœlaj¹ w sposób wystarczaj¹co precyzyjny, jakie konkretne dokumenty powinien przed³o¿yæ
zamawiaj¹cemu, w toku procedury przetargowej, podmiot dzia³aj¹cy w formie spó³ki cywilnej. Rozbie¿-
noœci dotycz¹ miêdzy innymi tego, czy spó³ka cywilna zamierzaj¹ca przyst¹piæ do przetargu powinna do-
starczyæ dokumenty – na przyk³ad œwiadcz¹ce o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu – wysta-
wione na poszczególnych wspólników uczestnicz¹cych w spó³ce cywilnej, czy te¿ na sam¹ spó³kê. Obec-
nie kwestia ta uzale¿niona jest w znacznej mierze od interpretacji zamawiaj¹cego, prowadz¹cego dany
przetarg.

W konsekwencji powoduje to brak pewnoœci co do faktycznego zakresu obowi¹zków, jakie winien wy-
pe³niæ uczestnik postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego (spó³ka cywilna). Co wiêcej, dostar-
czenie przez wykonawcê dokumentów innych ni¿ wymagane przez zamawiaj¹cego skutkowaæ mo¿e na-
wet wykluczeniem danego wykonawcy z przetargu. Wydaje siê zatem, ¿e precyzyjniejsze okreœlenie wy-
mogów, jakie powinna spe³niæ spó³ka cywilna przystêpuj¹ca do przetargu, pozwoli w przysz³oœci unikn¹æ
opisanych problemów.

Zwracam siê zatem do Pana Premiera z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci doprecyzowania przepisów
w opisanym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Pragnê poruszyæ problem interpretacji przepisów reguluj¹cych zasady, na jakich mo¿liwe jest skorzy-
stanie przez osoby fizyczne ze zwolnienia od podatku dochodowego w zwi¹zku z poniesieniem wydatków
na w³asne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych, przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego objête s¹ „dochody z odp³atnego zbycia
nieruchomoœci i praw maj¹tkowych (…) w wysokoœci, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzia³u
wydatków poniesionych na w³asne cele mieszkaniowe w przychodzie z odp³atnego zbycia nieruchomoœci
i praw maj¹tkowych, je¿eli pocz¹wszy od dnia odp³atnego zbycia, nie póŸniej ni¿ w okresie dwóch lat od
koñca roku podatkowego, w którym nast¹pi³o odp³atne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieru-
chomoœci lub tego prawa maj¹tkowego zosta³ wydatkowany na w³asne cele mieszkaniowe; udokumento-
wane wydatki poniesione na te cele uwzglêdnia siê do wysokoœci przychodu z odp³atnego zbycia nieru-
chomoœci i praw maj¹tkowych”.

W zwi¹zku z tym, ¿e przepis jest tak sformu³owany, upowszechnia siê pogl¹d organów podatkowych,
z którego wynika, ¿e ulg¹ mog¹ zostaæ objête œrodki stanowi¹ce przychód ze zbycia nieruchomoœci lub
prawa maj¹tkowego, lecz tylko w takim zakresie, w jakim zosta³y one faktycznie przeznaczone na pokry-
cie wydatków s³u¿¹cych zaspokojeniu w³asnych celów mieszkaniowych. Innymi s³owy, podatnik, aby
skorzystaæ z przedmiotowej ulgi, musi wykazaæ, ¿e œrodki przeznaczone na cele mieszkaniowe pochodz¹
ze sprzeda¿y nieruchomoœci. Zatem w œwietle zaprezentowanej przez organy podatkowe wyk³adni ulga ta
nie bêdzie przys³ugiwaæ, je¿eli wspomniany podatnik sfinansuje zakup nowego mieszkania œrodkami po-
chodz¹cymi na przyk³ad z kredytu hipotecznego, a œrodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y poprzedniego miesz-
kania zainwestuje w inny sposób.

Taka wyk³adnia przepisów ustawy jest jednak myl¹ca dla wielu osób. Podatnicy s³usznie zauwa¿aj¹, i¿
mo¿liwoœæ zastosowania wskazanej ulgi powinna opieraæ siê przede wszystkim na wartoœciach kwoto-
wych: chodzi o odniesienie kwoty przychodu uzyskanego ze sprzeda¿y nieruchomoœci do kwoty œrodków
wydatkowanych we wskazanym okresie na cele mieszkaniowe, jednak bez koniecznoœci wykazania po-
wi¹zañ miêdzy tymi œrodkami. Proponowane rozwi¹zanie u³atwi³oby podatnikom ubieganie siê o zwol-
nienie z podatku, przez co z pewnoœci¹ lepiej przys³u¿y³oby siê wsparciu zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych. By³oby ono tak¿e zbie¿ne z ratio legis ustanowienia wskazanej ulgi.

Proszê zatem o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany cytowanych zapisów ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z uwzglêdnieniem przedstawionych argumentów.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Pragnê zasygnalizowaæ problem dotycz¹cy opodatkowania odszkodowañ za ustanowienie s³u¿ebnoœci
przesy³u. W art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych przewidziano zwolnienie od podatku, jeœli chodzi o „odszkodowania wyp³acone, na podstawie wyro-
ków s¹dowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rol-
nego, z tytu³u:

a) ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej,
b) rekultywacji gruntów,
c) szkód powsta³ych w uprawach rolnych i drzewostanie
– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrêbnych prze-

pisów, inwestycji dotycz¹cych budowy infrastruktury przesy³owej ropy naftowej i produktów rafinacji ro-
py naftowej oraz budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami”.

Stosowanie wskazanej regulacji nie rodzi³o istotnych problemów a¿ do dnia 3 sierpnia 2008 r., kiedy
w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego wprowadzono do tego kodeksu odrêbn¹ instytucjê – s³u¿ebnoœæ
przesy³u. Do dnia wejœcia w ¿ycie wspomnianej nowelizacji w takich przypadkach pos³ugiwano siê, sto-
sowan¹ odpowiednio, instytucj¹ s³u¿ebnoœci gruntowej: przedsiêbiorca za ustanowion¹ na jego rzecz
s³u¿ebnoœæ gruntow¹ wyp³aci zas¹dzone odszkodowanie, zaœ odbiorca odszkodowania nie ponosi z tego
tytu³u obci¹¿eñ podatkowych, bowiem przedmiotowe odszkodowanie, powi¹zane wówczas ze s³u¿ebno-
œci¹ gruntow¹, by³o od tego podatku zwolnione. Jednak od momentu wprowadzenia do kodeksu cywilne-
go odrêbnej instytucji s³u¿ebnoœci przesy³u niemo¿liwe sta³o siê ustanawianie s³u¿ebnoœci gruntowych
dla urz¹dzeñ przesy³owych, w takich przypadkach bowiem zastosowanie maj¹ wy³¹cznie przepisy o s³u-
¿ebnoœci przesy³u. W¹tpliwoœci nie budzi w tym miejscu zasadnoœæ wprowadzenia dodatkowego ograni-
czonego prawa rzeczowego, problemem jest jednak brak wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez co osoby te zosta³y pozbawione mo¿liwoœci uzyskania
zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za s³u¿ebnoœæ przesy³u. Fakt ten wynika z literalnego
brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ustanawia
zwolnienie podatkowe wy³¹cznie w przypadku odszkodowania przyznanego z tytu³u ustanowienia s³u-
¿ebnoœci gruntowej, nie odnosz¹c siê w ogóle do s³u¿ebnoœci przesy³u. Takie stanowisko potwierdzaj¹ ró-
wnie¿ organy podatkowe, które przyznaj¹, ¿e brak mo¿liwoœci zastosowania zwolnienia z podatku za s³u-
¿ebnoœæ przesy³u wynika z faktu, ¿e zwolnienie to w aktualnym brzmieniu dotyczy wy³¹cznie s³u¿ebnoœci
gruntowej. Obecnie zatem, wobec braku zwolnienia z opodatkowania odszkodowañ za ustanowienie s³u-
¿ebnoœci przesy³u, przedsiêbiorca obowi¹zany jest sporz¹dziæ informacjê o wysokoœci przychodów we-
d³ug ustalonego wzoru (druk PIT-8C) i w terminie do koñca lutego nastêpnego roku podatkowego przeka-
zaæ podatnikowi oraz urzêdowi skarbowemu w³aœciwemu wed³ug miejsca zamieszkania (art. 42a ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyp³acone odszkodowanie stanowi dla podatnika przychód
z innych Ÿróde³ (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwi¹zku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych).

Maj¹c na uwadze przedstawione kwestie, zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o rozwa¿enie za-
sadnoœci nowelizacji cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i objêcie jego zakresem tak¿e s³u¿ebnoœci przesy³u.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Na podstawie Deklaracji Praw Osób G³uchoniewidomych przyjêtej przez Parlament Europejski w dniu
12 kwietnia 2004 r. pañstwa cz³onkowskie zobowi¹za³y siê podj¹æ kroki w celu w³aœciwej ochrony praw
osób dotkniêtych jednoczesnym upoœledzeniem wzroku i s³uchu (tak zwana g³uchoœlepota). Dzia³ania te
powinny w szczególnoœci prowadziæ do zagwarantowania, aby tego typu upoœledzenie by³o traktowane ja-
ko odrêbna niepe³nosprawnoœæ.

Œrodowiska dzia³aj¹ce na rzecz pomocy osobom g³uchoniewidomym s³usznie podkreœlaj¹, ¿e jedno-
czesne upoœledzenie zmys³u wzroku i s³uchu (ca³oœciowe lub choæby tylko czêœciowe) nie mo¿e byæ trak-
towane jako zwyk³a suma wystêpuj¹cych odrêbnie skutków upoœledzenia zmys³u wzroku oraz skutków
upoœledzenia zmys³u s³uchu. Cech¹ charakterystyczn¹ niepe³nosprawnoœci, któr¹ dotkniête s¹ osoby
g³uchoniewidome, jest bowiem brak lub ograniczenie kompensacji tych zmys³ów.

Tymczasem, bior¹c pod uwagê regulacje rozporz¹dzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecz-
nej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci, nale-
¿y stwierdziæ, ¿e akt ten nie daje dostatecznej mo¿liwoœci zastosowania odpowiedniego podejœcia wzglê-
dem osób g³uchoniewidomych. Warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z §32 przytoczonego rozporz¹dzenia choro-
by narz¹du s³uchu i choroby narz¹du wzroku traktowane s¹ jako odrêbne przyczyny niepe³nosprawno-
œci. Rozporz¹dzenie przewiduje wprawdzie mo¿liwoœæ wskazania w wystawionym orzeczeniu nawet
trzech przyczyn niepe³nosprawnoœci, jednak¿e takie rozwi¹zanie nie jest w pe³ni skuteczne.

Wspomniany brak skutecznoœci wynika w znacznej mierze z faktu, ¿e osoby g³uchoniewidome, które
uzyskuj¹ orzeczenie ze wskazaniem dwóch odrêbnych przyczyn niepe³nosprawnoœci, napotykaj¹ powa¿-
ne trudnoœci z uzyskaniem wsparcia odpowiadaj¹cego ich potrzebom. Bardzo czêsto bowiem osobom ta-
kim proponowana jest pomoc przewidziana dla osób dotkniêtych wy³¹cznie upoœledzeniem zmys³u s³u-
chu lub dla osób dotkniêtych wy³¹cznie upoœledzeniem zmys³u wzroku. Taki rodzaj pomocy nie zawsze
jednak odpowiada faktycznym potrzebom osób g³uchoniewidomych (na przyk³ad oferowany osobom nie-
widomym tak zwany syntezator mowy mo¿e okazaæ siê nieprzydatny osobie, która równoczeœnie dotkniê-
ta jest dysfunkcj¹ zmys³u s³uchu).

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia takich
zmian w przepisach prawa, które pozwala³yby na skuteczniejsz¹ pomoc osobom g³uchoniewidomym.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
204 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Zgodnie z art. 119 §1 kodeksu wykroczeñ „kto kradnie lub przyw³aszcza sobie cudz¹ rzecz ruchom¹,
je¿eli jej wartoœæ nie przekracza 250 z³, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny”. Prze-
kroczenie wskazanej wartoœci powoduje, ¿e dany czyn kwalifikowany jest jako przestêpstwo.

Próg 250 z³ zosta³ wprowadzony w 1995 r. Na jego ustalenie mia³a z pewnoœci¹ wp³yw si³a nabywcza
pieni¹dza, jak równie¿ minimalne wynagrodzenie za pracê. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ w 1995 r. mini-
malne wynagrodzenie za pracê wynosi³o odpowiednio w kolejnych kwarta³ach: 260 z³, 280 z³, 295 z³ oraz
305 z³. Obecnie wynosi ono 1317 z³. Zmieni³a siê tak¿e si³a nabywcza pieni¹dza. Co za tym idzie, piêtna-
œcie lat temu kwota 250 z³ mia³a zupe³nie inn¹ „wartoœæ” ani¿eli teraz.

W efekcie mamy do czynienia z sytuacj¹, kiedy pomimo braku zmian nominalnych wskazanego progu
realnie ulega on z roku na rok obni¿eniu. Powstaje zatem w¹tpliwoœæ, czy próg ten nie powinien podlegaæ
okresowej aktualizacji.

Dlatego proszê o odpowiedŸ, czy Pana zdaniem zasadne by³oby dokonanie zmian w przedmiotowym za-
kresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Kwestia, któr¹ pragnê poruszyæ, dotyczy zasad ustalania w³aœciwoœci miejscowej w przypadku wnie-
sienia przez pozwanego sprzeciwu w trybie postêpowania elektronicznego. Zgodnie z art. 50536 §1 kodek-
su postêpowania cywilnego w razie prawid³owego wniesienia sprzeciwu nakaz zap³aty traci moc w ca³o-
œci, a s¹d przekazuje sprawê do s¹du w³aœciwoœci ogólnej.

Jedn¹ z zasad postêpowania cywilnego jest stosowanie w³aœciwoœci ogólnej, to jest zwi¹zanej z miej-
scem zamieszkania pozwanego. Odstêpstwem od tej zasady jest mo¿liwoœæ stosowania tak zwanej w³a-
œciwoœci przemiennej, uregulowanej w art. 31–371 kodeksu. W praktyce wierzyciele bardzo czêsto stosu-
j¹ przepisy wskazuj¹ce na s¹d w³aœciwy dla miejsca wykonania umowy (zgodnie z art. 34 kodeksu). Jeœli
uwzglêdni siê zaœ fakt, i¿ w wiêkszoœci przypadków w grê wchodzi œwiadczenie pieniê¿ne, zastosowanie
ma tak¿e art. 454 procedury cywilnej, i w takim przypadku s¹dem w³aœciwym jest s¹d miejsca zamiesz-
kania lub siedziby wierzyciela. W³aœciwoœæ przemienna jest zatem du¿ym udogodnieniem dla wierzycieli.

Przyk³ad: przed wprowadzeniem postêpowania elektronicznego przedsiêbiorca z Opola stosowa³ dogo-
dn¹ dla siebie w³aœciwoœæ przemienn¹ i nawet po wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu (zarzutu) sprawa
pozostawa³a dalej w s¹dzie w³aœciwym dla w³aœciwoœci przemiennej, to jest w Opolu. Po wprowadzeniu in-
stytucji postêpowania elektronicznego, uwzglêdniaj¹c fakt szybszego wydania nakazu zap³aty oraz ni¿szej
op³aty s¹dowej, przedsiêbiorca postanowi³ wnieœæ pozew w ramach elektronicznego postêpowania upomi-
nawczego (dalej: EPU). Kontrahent przedsiêbiorcy ma siedzibê w Gdañsku. Z uwagi na wniesienie sprzeci-
wu przez pozwanego sprawa zosta³a przekazana do s¹du w³aœciwoœci ogólnej (co wynika z art. 50536 §1 ko-
deksu), to jest s¹du w Gdañsku. Inaczej wygl¹da³aby sytuacja w przypadku wniesienia „tradycyjnego” po-
zwu o zap³atê i wskazania w³aœciwoœci przemiennej, gdy¿ wtedy, po wniesieniu ewentualnego sprzeciwu,
sprawa by³aby rozpatrywana w s¹dzie w³aœciwym dla siedziby wierzyciela.

Jedyna przewidziana w tym przypadku przez ustawodawcê mo¿liwoœæ zmiany w³aœciwoœci ogólnej wy-
nika z art. 50536 §2 kodeksu, który dopuszcza zastosowanie w³aœciwoœci umownej wynikaj¹cej z art. 46
§1 kodeksu. Niemniej jednak regulacja ta w wielu przypadkach nie znajduje zastosowania, bowiem po-
wszechnie wystêpuj¹c¹ przes³ank¹ wyboru w³aœciwoœci przemiennej jest miejsce wykonania umowy, na
przyk³ad œwiadczenia pieniê¿nego (zgodnie z art. 34 kodeksu).

Uzasadnione zatem by³oby wprowadzenie zmian do przepisów reguluj¹cych zasady ustalania w³aœci-
woœci miejscowej s¹du w postêpowaniu elektronicznym. Wydaje siê, i¿ na etapie sk³adania pozwu w ra-
mach EPU powód powinien mieæ mo¿liwoœæ wskazania podstaw do zastosowania przez s¹d w³aœciwoœci
przemiennej w razie ewentualnego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
206 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê nawi¹zaæ do korespondencji wymienianej ju¿ przeze mnie z panem ministrem Dziekoñskim.

Chodzi mi o regulacje odnosz¹ce siê do procesu inwestycyjnego. Otó¿ warunkiem uzyskania pozwolenia
na budowê jest, jak wiadomo, wczeœniejsze uzyskanie licznych uzgodnieñ, miêdzy innymi z jednostkami
odpowiedzialnymi za dostarczanie mediów i tymi, które administruj¹ elementami infrastruktury.

Problem, który chcê poruszyæ, dotyczy realizacji procesu inwestycyjnego po uzyskaniu pozwolenia na
budowê. Otó¿ zdarza siê tak, ¿e pozwolenie na budowê zachowuje wa¿noœæ i mo¿e byæ realizowane d³u¿ej
ni¿ terminy wa¿noœci uzgodnieñ ustalone arbitralnie przez jednostki ich dokonuj¹ce. Poniewa¿ prawo nie
okreœla tego, jak d³ugo ma byæ wa¿ne uzgodnienie na przyk³ad zak³adu energetycznego, przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowego lub administracji drogowej, dokonywane wobec projektu budowlanego stanowi¹cego
podstawê wydania pozwolenia na budowê, dochodzi czêsto do takiej sytuacji, ¿e termin wa¿noœci pozwo-
lenia na budowê jest póŸniejszy od wygaœniêcia uzgodnieñ. Inwestor maj¹cy wci¹¿ wa¿ne pozwolenie na
budowê nie mo¿e z niego korzystaæ, bowiem przesta³y byæ wa¿ne uzgodnienia.

Czy w tych okolicznoœciach nie uwa¿a Pan za celowe, aby uzupe³niæ prawo budowlane o jednoznaczny,
bezwzglêdny przepis stanowi¹cy, ¿e uzgodnienia odnosz¹ce siê do pozwolenia na budowê zachowuj¹
wa¿noœæ tak d³ugo, jak d³ugo wa¿ne jest samo pozwolenie?

Liczê na pozytywn¹ odpowiedŸ Pana Ministra.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje na temat planów inwestycyjnych opracowywanych w jedno-

stkach podleg³ych Pañskiemu nadzorowi, a odnosz¹cych siê do modernizacji i rozbudowy infrastruktury
transportowej i kolejowej. Jak wiemy, postêpowania o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z zasa-
dami prawa zamówieñ publicznych i zwi¹zanych z nim przepisów powinny byæ zawsze transparentne
i zwykle te¿ powinny byæ konkurencyjne. Nie zmienia to jednak tego, ¿e postêpowanie takie mo¿na
kszta³towaæ na ró¿ne sposoby, na przyk³ad otwieraj¹c szersze mo¿liwoœci realizacji publicznych zadañ
zleconych przez ma³e krajowe firmy albo wielkie przedsiêbiorstwa obce. Warunki postêpowania, wyma-
gania stawiane potencjalnym wykonawcom i inne istotne merytoryczne rozwi¹zania odnosz¹ce siê do
tych postêpowañ s¹ ustalone przez zamawiaj¹cych wed³ug ich w³asnych preferencji i podlegaj¹ obiekty-
wizacji i kontroli jedynie w ograniczonym zakresie. Czêsto nie bêdzie ani z³amaniem prawa, ani narusze-
niem dyscypliny bud¿etowej takie zaprojektowanie postêpowania, w którym wiêksze szanse ma du¿e
konsorcjum, ani takie, które preferuje w to miejsce dwadzieœcia przedsiêbiorstw rodzinnych. Oba roz-
wi¹zania pozostan¹ legalne, a ka¿de z nich bêdzie dowodem wyboru innej polityki gospodarczej.

Chcê Pana Ministra zapytaæ, jak Pan ustosunkowuje siê do sytuacji, kiedy w planach inwestycyjnych
jednostek odpowiedzialnych za modernizacjê infrastruktury transportowej pojawiaj¹ siê coraz czêœciej
takie zastrze¿enia i koncepcje, które zdaj¹ siê przes¹dzaæ o koniecznoœci siêgania po obcych wykonaw-
ców, nawet z innych kontynentów. Czy nie obawia siê Pan, ¿e taka polityka doprowadzi do pog³êbiania za-
paœci sektora wykonawczego i poszerzenia luki technologicznej pomiêdzy naszymi przedsiêbiorcami
a obcymi, co wspomnian¹ zapaœæ – na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego – jeszcze bardziej pog³êdbi? Proszê
o Pañsk¹ opiniê w tej sprawie.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami pracowników szkó³ kszta³c¹cych w zawodach zwi¹zanych z napra-

w¹ i eksploatacj¹ pojazdów samochodowych zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie ma³o precyzyjnych zapi-
sów dotycz¹cych pochodzenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud¿eto-
wej.

W 2010 r. zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych gospodarstwa pomocnicze, jakimi s¹
m.in. stacje kontroli pojazdów, powinny zostaæ zlikwidowane. Ustawa stanowi, ¿e nale¿noœci i zobo-
wi¹zania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka bud¿etowa, przy której fun-
kcjonowa³o gospodarstwo. Na tej podstawie stacje kontroli pojazdów, funkcjonuj¹ce wczeœniej przy szko-
³ach, powinny zostaæ przejête przez te szko³y.

Ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo drogowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
nr 97 poz. 802) w art. 5 ust. 3 zezwala na prowadzenie do dnia 31 grudnia 2015 r. podstawowej stacji kon-
troli pojazdów podmiotom, które w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy prowadz¹ tak¹ dzia³alnoœæ.
Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego (stan na 23.06.2010 r. po konsultacjach
spo³ecznych) w art. 91 poz. 2 pkt 2 definiuje szko³ê kszta³c¹c¹ w zawodach zwi¹zanych z napraw¹ i eks-
ploatacj¹ pojazdów samochodowych jako przedsiêbiorcê, który mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ w zakresie
badañ pojazdów samochodowych.

Kontrowersje budz¹ natomiast zapisy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz U Nr 157 poz. 1240 z póŸn. zm.), które wskazuj¹ tylko przyk³adowe pochodzenie dochodów gro-
madzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud¿etowej (nie s¹ okreœlone dochody z dzia³alnoœci
prowadzonej przez szko³ê w wyniku likwidacji gospodarstwa pomocniczego).

Czy wiêc Ÿród³o dochodów gromadzonych na rachunku mog¹ stanowiæ dochody z prowadzenia przez
szko³ê stacji kontroli pojazdów?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu 209



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interpelacj¹ przedstawicieli s³u¿b celnych zwracam siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do

nastêpuj¹cych propozycji rozwi¹zañ problemów wynik³ych z przyst¹pienia Polski do Europejskiej Unii
Celnej.

Od przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej wielu „tradycyjnych” polskich importerów przesta³o ko-
rzystaæ z us³ug polskich urzêdów celnych. Wiêkszoœæ z nich prawdopodobnie nie zaprzesta³a jednak dzia-
³alnoœci importowej, lecz przenios³a odprawy celne do innych pañstw cz³onkowskich, które oferuj¹ lepsze
warunki prawne. Taki stan powoduje, ¿e nast¹pi³a utrata czêœci nale¿noœci celnych, które zasili³yby bu-
d¿et pañstwa, gdyby importerzy nie przenieœli odpraw celnych do Hamburga, Rotterdamu, Bratys³awy
czy na przyk³ad czeskiego Chebu. Z powodu „emigracji” odpraw celnych dzia³alnoœæ ograniczyæ musia³y
polskie spedycje czy agencje celne, co z kolei przek³ada siê na spadek zatrudnienia, a tak¿e p³aconych
podatków – podatku z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej (CIT), podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT), a tak¿e podatku od towarów i us³ug. Wed³ug pracowników s³u¿b celnych powody
takiego dzia³ania s¹ co najmniej dwa.

Po pierwsze, krajowi podatnicy podatku VAT w przypadku odpraw celnych na terytorium Polski zobo-
wi¹zani s¹ do zap³aty podatku VAT z tytu³u importu towarów z krajów trzecich w dniu dokonania odpra-
wy celnej ostatecznej, a najpóŸniej w terminie dziesiêciu dni od dnia odprawy celnej, ale w takim przypad-
ku zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ w urzêdzie celnym zabezpieczenie maj¹tkowe w wysokoœci podatku VAT
ci¹¿¹cego na importowanych towarach (zabezpieczenie przyjmuje formê gotówki lub gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej), mimo ¿e podatek ten w myœl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku VAT
stanowi tzw. podatek naliczony. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug „w za-
kresie, w jakim towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych, podat-
nikowi, o którym mowa w art. 15, przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê po-
datku naliczonego”.

W praktyce oznacza to, ¿e dla podatnika VAT „czynnego” kwota podatku od importu towarów jest neu-
tralna, gdy¿ uiszczona obni¿a podatek nale¿ny rozliczany w miesiêcznej deklaracji podatkowej w urzêdzie
skarbowym. Rzetelny podmiot gospodarczy nie ma wiêc ¿adnego interesu w „ukrywaniu” obrotów towaro-
wych z zagranic¹. Natomiast koniecznoœæ natychmiastowej zap³aty kwoty podatku z tytu³u importu towa-
rów w urzêdzie celnym powoduje, ¿e podatnicy – w celu optymalizacji kosztów prowadzonej dzia³alnoœci go-
spodarczej – szukaj¹ korzystniejszych warunków prawnych, w tym przypadku oznaczaj¹cych brak konie-
cznoœci natychmiastowego uiszczenia podatku VAT z tytu³u importu towarów, a tak¿e brak obowi¹zku
sk³adania kosztownych gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych.

Taki sposób rozliczania podatku jest bardzo kosztowny w szczególnoœci dla polskich eksporterów,
a wiêc tego segmentu polskiej gospodarki narodowej, który jest jej filarem. Eksporterzy maj¹ bowiem z ty-
tu³u eksportu towarów prawo do zwolnienia od podatku VAT, które jest realizowane poprzez zwrot podat-
ku. Jeœli do tego doda siê du¿e kwoty podatku naliczonego z tytu³u importu towarów, to mo¿na za³o¿yæ, ¿e
powa¿ny eksporter, który jednoczeœnie realizuje znacz¹cy import towarów, wykazuje w miesiêcznej de-
klaracji podatkowej nadwy¿kê podatku naliczonego nad podatkiem nale¿nym, a w konsekwencji rosz-
czenie o zwrot podatku VAT. Zamro¿one zostaj¹ potê¿ne œrodki podatnika, które mog³yby byæ spo¿ytko-
wane na sfinansowanie i rozwój przedsiêbiorstwa. Trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e „w przypadku, gdy kwota
podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wy¿sza od kwoty po-
datku nale¿nego, podatnik ma prawo do obni¿enia o tê ró¿nicê kwoty podatku nale¿nego za nastêpne
okresy lub do zwrotu ró¿nicy na rachunek bankowy” (art. 87 ust. 1 ustawy o podatku VAT), a „zwrot ró¿-
nicy podatku nastêpuje – co do zasady – w terminie szeœædziesiêciu dni od dnia z³o¿enia rozliczenia przez
podatnika”, ale termin ten mo¿e tak¿e zostaæ przed³u¿ony (zob. art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug) równie¿ ad infinitum („do czasu zakoñczenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywane-
go w ramach czynnoœci sprawdzaj¹cych, kontroli podatkowej lub postêpowania podatkowego na podsta-
wie przepisów ordynacji podatkowej lub postêpowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli
skarbowej” – art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze in fine).

Wprawdzie krajowy prawodawca podatkowy próbuje wprowadzaæ rozwi¹zania uprawniaj¹ce rozliczenie
przez podatnika VAT „czynnego” podatku od importu towarów, takie jak mo¿liwoœæ rozliczenia kwoty po-
datku nale¿nego z tytu³u importu towarów w deklaracji podatkowej sk³adanej za okres, w którym powsta³
obowi¹zek podatkowy z tytu³u importu tych towarów (art. 33a ustawy), jednak wymaga to miêdzy innymi
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objêcia towarów procedur¹ uproszczon¹ w rozumieniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz z³o¿enia za-
bezpieczenia maj¹tkowego, czy skrócony do dwudziestu piêciu dni, licz¹c od dnia z³o¿enia rozliczenia, ter-
min zwrotu przez naczelnika urzêdu skarbowego w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane
w deklaracji podatkowej, wynikaj¹ z dokumentów celnych i zosta³y zap³acone, jednak s¹ to u³atwienia da-
leko niewystarczaj¹ce w porównaniu z stosowanymi w pañstwach oœciennych.

Dla przyk³adu w Republice Federalnej Niemiec p³atnoœæ przywozowego podatku obrotowego (odpowie-
dnik podatku VAT od importu towarów) mo¿e zostaæ odroczona bez koniecznoœci sk³adania zabezpiecze-
nia maj¹tkowego, je¿eli podatek ten mo¿e zostaæ w ca³oœæ odliczony od podatku nale¿nego (§21 ust. 3
Umsatzsteuergesetz vom 26.11.1979, Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 386; zuletzt geändert durch
Art. 2 Abs. 5 G v. 3.8.2010 I 1112 – dalej jako UStG). Przepis ten dotyczy podatników podatku od wartoœci
dodanej (Mwst.) zarejestrowanych dla potrzeb tego podatku na terytorium Niemiec (posiadaj¹cych tzw.
USt.ID-Nr.: DE…).

Jeszcze wiêksze uproszczenie niemiecki system podatkowy oferuje podatnikom podatku VAT zareje-
strowanym dla celów tego podatku w innym pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej dokonuj¹cym im-
portu towarów w RFN, ale przeznaczonych do pañstwa cz³onkowskiego, w którym importer jest zareje-
strowany dla celów podatku od wartoœci dodanej. Zgodnie z art. §5 ust. 1 pkt 3 UStG zwolniony z przywo-
zowego podatku obrotowego jest import towarów, je¿eli s¹ one – bezpoœrednio po imporcie – przedmiotem
wewn¹trzwspólnotowej dostawy. D³u¿nik podatkowy jest zaœ zobowi¹zany do wykazania, ¿e wysy³ka do
innego pañstwa cz³onkowskiego spe³nia³a warunki uznania jej za dostawê wewn¹trzwspólnotow¹.

Co istotne, zwolnienie od przywozowego podatku obrotowego nie wymaga rejestracji polskiego impor-
tera na potrzeby podatku VAT na terytorium RFN, sk³adania jakichkolwiek zabezpieczeñ maj¹tkowych
czy wype³niania przez polskiego importera jakichkolwiek formalnoœci. Wszystkie formalnoœci wykonuje
za niego niemiecka spedycja, któr¹ polski importer upowa¿ni³ zarówno do dokonania zg³oszenia celnego,
jak równie¿ do reprezentowania go przed niemieckimi organami celnymi (podatkowymi), jako przedsta-
wiciela fiskalnego (niem. Fiskalvertreter – §22a ff UStG). To przedstawiciel fiskalny jest zobowi¹zany do:

– sk³adania deklaracji podatkowych, zgodnie z §22b pkt 2 ust. 1 UStG;
– sk³adania informacji podsumowuj¹cej, zgodnie z §18 oraz §22b pkt 2 ust. 3 UStG;
– sk³adania zg³oszenia fiskalnego i prowadzenia ewidencji podatkowej, zgodnie z §22b UStG
– sk³adania raportów Intrastat w niemieckim Urzêdzie Statystycznym,
Jedynymi rzeczywistymi obowi¹zkami polskiego importera s¹:
– podanie niemieckiemu przedstawicielowi fiskalnemu swojego podatkowego numeru indentyfikacyj-

nego uzyskanego na potrzeby handlu wewn¹trzwspólnotowego (NIP PL…) oraz
– dostarczenie mu dowodów poœwiadczaj¹cych dostarczenie towaru na terytorium RP w formie orygi-

na³u (b¹dŸ jednego z duplikatów) listu przewozowego CMR z potwierdzeniem odbioru towaru przez pol-
skiego odbiorcê lub innego potwierdzenia otrzymania towaru.

Podobne uproszczenia s¹ w systemach podatkowych na przyk³ad krajów Beneluxu, ale tak¿e w kra-
jach s¹siedzkich (Czechy, S³owacja), a wiêc tzw. nowych pañstwach cz³onkowskich. Przy takiej „konku-
rencji legislacyjnej” krajowe „uproszczenia” nie maj¹ szans na wiêksze praktyczne zastosowanie i pozo-
stan¹ jedynie w¹tpliwym papierowym osi¹gniêciem.

Po drugie, jest prawdopodobne, ¿e czêœæ polskich podatników VAT dzia³aj¹cych czêœciowo w tzw. sza-
rej strefie korzysta ze wskazanych uproszczeñ w rozliczaniu podatku VAT w s¹siednich pañstwach cz³on-
kowskich i nie deklaruje przywiezionych z krajów trzecich i odprawionych w innym pañstwie cz³onkow-
skim towarów jako wewn¹trzwspólnotowego nabycia i nie wykazuje ich w miesiêcznej deklaracji podat-
kowej sk³adanej we w³aœciwym urzêdzie skarbowym.

Wprawdzie istniej¹ instrumenty prawne pozwalaj¹ce na kontrolowanie wolumenu obrotów pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi w postaci obowi¹zku sk³adania w urzêdach skarbowych informacji podsumo-
wuj¹cych, zarówno po stronie podatnika w pañstwie wysy³ki, w tym przedstawiciela fiskalnego polskiego
importera, jak i podatnika w pañstwie przeznaczenia, a wiêc tak¿e polskiego importera, który przywozi do
Polski towary z krajów trzecich odprawione w innych pañstwie cz³onkowskim (zob. art. 100 i nastêpe
ustawy o podatku od towarów i us³ug, art.262–267 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej), jednak szczególnie w zakresie we-
wn¹trzwspólnotowego nabycia towarów przywo¿onych de facto z krajów trzecich, „odprawionych celnie”
w innym pañstwie cz³onkowskim istnieje ryzyko, ¿e kontrola podatkowa sprawowana przez organy po-
datkowe nie zapobiegnie nadu¿yciom ze strony niesolidnych importerów oraz ich przedstawicieli fiskal-
nych. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e:

1. Z punktu widzenia zagranicznego przedstawiciela fiskalnego zostaje on zwolniony z obowi¹zku po-
datkowego (wykazanie zwolnionego podatku od wartoœci dodanej z tytu³u importu towarów jako podatku
nale¿nego w przypadku, gdyby nie dosz³o do wykonania wewn¹trzwspólnotowej dostawy), jeœli otrzyma
on wiarygodny dowód, ¿e przesy³ka opuœci³a terytorium pañstwa cz³onkowskiego, w którym dokonano
odprawy celnej ostatecznej.
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2. Zagranicznego przedstawiciela podatkowego ani organów podatkowych tamtego pañstwa nie inte-
resuje, czy zagraniczny podatnik wykaza³ kwotê podatku zwolnionego w kraju importu towarów, a wiêc
w tym przypadku w Polsce. Zwolnienie od podatku od wartoœci dodanej z tytu³u importu towarów wyma-
ga bowiem jedynie przemieszczenia towarów przywiezionych z pañstwa trzeciego na terytorium innego
pañstwa cz³onkowskiego (uzyskania dowodu odbioru towaru) oraz tego, by w³aœcicielem tych towarów
by³ podatnik zarejestrowany w tym pañstwie dla celów podatku od wartoœci dodanej.

3. Poniewa¿ jest to dostawa zwolniona z podatku, a nie „eksport”, niemiecki przedstawiciel podatkowy
nie jest uprawniony do dokonania jakichkolwiek odliczeñ czy zwrotów podatku, tak jak jest to przy klasy-
cznej dostawie wewn¹trzwspólnotowej, mo¿na zatem podejrzewaæ, ¿e zagraniczne organy podatkowe –
maj¹c ograniczone si³y i œrodki – nie bêd¹ tego fragmentu dzia³alnoœci obejmowaæ tak¹ sam¹ kontrol¹ jak
w przypadku klasycznych dostaw wewn¹trzwspólnotowych.

4. Dodatkowy czynnik ryzyka w realizacji tego typu przemieszczeñ towarów stanowi udzia³ organów
celnych, które nie maj¹c w tym zakresie kompetencji, nie podejmuj¹ ¿adnych czynnoœci kontrolnych
z wyj¹tkiem sprawdzenia, czy zg³aszaj¹cy do odprawy celnej jest przedstawicielem fiskalnym, a odbiorca
– który poda³ swój numer identyfikacji podatkowej dla celów handlu wewn¹trzwspólnotowego – ma sie-
dzibê w innym pañstwie cz³onkowskim.

W celu zminimalizowania skutków podatkowych jednolitego rynku (utrata wp³ywów z tytu³u ce³ oraz
podatków, w tym podatku od towarów i us³ug) oraz ograniczenia nadu¿yæ w tym obszarze, co w efekcie
powinno doprowadziæ per saldo do zwiêkszenia dochodów bud¿etu pañstwa, nale¿y:

1. Uchwaliæ przepisy podatkowe (ustawa o podatku od towarów i us³ug oraz przepisy wykonawcze),
które spowoduj¹, ¿e rzetelne podmioty gospodarcze bêd¹ dokonywaæ odpraw celnych w polskich urzê-
dach celnych. Uchwalenie przepisów o podobnej treœci jak opisane wy¿ej przepisy niemieckie pozwoli na
przejêcie przez polskie urzêdy celne zlokalizowane na granicy morskiej oraz wschodniej granicy l¹dowej
Unii Europejskiej czêœci odpraw celnych towarów importowanych przez podmioty z innych pañstw cz³on-
kowskich UE.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przewidziane aktualnie w przepisach prawa podatkowego zwolnienie od podatku
importu towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju przez importera tych towarów na-
st¹pi w ramach wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów (§13 rozporz¹dzenia ministra finansów w spra-
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug z dnia 24 grudnia 2009 r.,
DzU nr 224 poz. 1799), nie spe³nia swojej roli, gdy¿ zwolnienie to stosuje siê, pod warunkiem ¿e importer,
który dokonuje wewn¹trzwspólnotowej dostawy towaru, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podat-
nik VAT UE oraz podatnikiem podatku od wartoœci dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji
wewn¹trzwspólnotowych na terytorium pañstwa cz³onkowskiego przeznaczenia importowanych towa-
rów i w momencie importu poda³ w celu zastosowania zwolnienia numery identyfikacyjne przyznane mu
dla transakcji wewn¹trzwspólnotowych w tych pañstwach oraz przedstawi³ organowi celnemu w trybie
stosowanym przy zabezpieczaniu nale¿noœci celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie
w wysokoœci równej kwocie podatku, który nie zosta³ uiszczony. Uzyskanie zwolnienia wymaga zatem za-
rejestrowania podatnika podatku VAT czynnego z innego pañstwa cz³onkowskiego równie¿ w Polsce, co
powoduje, ¿e jest to nieop³acalne i przepis ten pozostaje przepisem martwym, a koniecznoœæ z³o¿enia za-
bezpieczenia maj¹tkowego czyni tê operacjê kosztown¹ i nieop³acaln¹.

Natomiast przewidziana w art. 1 pkt 5 lit. b projektu z dnia 9 wrzeœnia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug (http://mf.gov.pl/_fi les_/bip/bip_projekty_aktow_pra-
wnych/pp/projekt_ustawy_9-09-2010.pdf) mo¿liwoœæ wystêpowania agencji celnej jako przedstawicie-
la podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us³ug w zakresie prowadzenia – w imieniu
i na rzecz podatników dokonuj¹cych na terytorium kraju wy³¹cznie importu towarów, których miejscem
przeznaczenia jest terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju i wywóz z terytorium
kraju dokonywany jest przez importera tych towarów w ramach wewn¹trzwspólnotowej dostawy towa-
rów – dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku oraz sporz¹dzania, w imieniu i na rzecz tych podat-
ników, deklaracji podatkowych i informacji podsumowuj¹cych na potrzeby podatku, jest ma³ym, acz is-
totnym krokiem naprzód, ale bez zniesienia obowi¹zku sk³adania zabezpieczenia maj¹tkowego mo¿e
okazaæ siê krokiem niewystarczaj¹cym, by mo¿na by³o rywalizowaæ z rozwi¹zaniami podatkowymi w kra-
jach s¹siednich.

2. Zaanga¿owaæ w procesie wymiany informacji o obrocie wewnêtrzwspólnotowym towarów z krajów
trzecich – dopuszczonych do swobodnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty z zastosowaniem zwol-
nienia od podatku od wartoœci dodanej z tytu³u importu towarów ze wzglêdu na bezpoœredni¹ wewn¹trz-
wspólnotow¹ dostawê – organy celne wszystkich pañstw cz³onkowskich.

Na gruncie prawa krajowego oznacza to koniecznoœæ zmiany ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o podat-
ku od towarów i us³ug oraz wydania (zmiany) przepisów wykonawczych. Na gruncie prawa unijnego oz-
nacza to podjêcie wszelkich dzia³añ – w tym dzia³añ w celu podjêcia przez organy Unii zmian legislacyj-
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nych – które spowoduj¹, ¿e polskie organy celne (a tak¿e organy celne innych pañstw cz³onkowskich) bê-
d¹ uprawnione do uzyskania od organów celnych innych pañstw cz³onkowskich informacji o polskich
(krajowych) podmiotach gospodarczych dokonuj¹cych odpraw celnych w innych pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

To ostatnie uprawnienie pozwoli równie¿ na poddanie kontroli celnej w siedzibie przedsiêbiorcy (kon-
troli ksiêgowoœci) tych podmiotów, które nie dokonuj¹ odpraw celnych w Polsce, a o dzia³alnoœci importo-
wej tych podmiotów polskie organy celne nie posiadaj¹ ¿adnej wiedzy. Towary „odprawione celnie” w in-
nym pañstwie cz³onkowskim UE maj¹ z tego puktu widzenia status towaru wspólnotowego, zatem nie
podlegaj¹ ju¿ dozorowi celnemu, co oznacza, ¿e polskie organy celne nie posiadaj¹ o nich ¿adnej wiedzy,
a to skutecznie uniemo¿liwia realizacjê kontroli celnej w siedzibie przedsiêbiorcy (art. 78 Wspólnotowego
Kodeksu Celnego).

£¹czê wyrazy szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami przedstawicieli placówek kszta³c¹cych w zawodach zwi¹zanych

z napraw¹ i eksploatacj¹ pojazdów samochodowych zwracam siê z zapytaniem, czy w projekcie ustawy
o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego zachowany zostanie nastêpuj¹cy zapis:

„Rozdzia³ 11
Art. 91.

1. Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest dzia³alnoœci¹ re-
gulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej
(DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póŸn, zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiê-
biorców prowadz¹cych stacjê kontroli pojazdów.

2. Ilekroæ w rozdziale jest mowa o przedsiêbiorcy, nale¿y przez to rozumieæ równie¿:
1) szko³ê kszta³c¹c¹ w zawodach zwi¹zanych z napraw¹ i eksploatacj¹ pojazdów samochodowych,

zwanych dalej „szko³¹”;
2) jednostkê sektora finansów publicznych;
3) jednostkê:

a) ochrony przeciwpo¿arowej,
b) wojskow¹,
c) organizacyjn¹ s³u¿b podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw we-

wnêtrznych”?
Proszê równie¿o informacjêna tematplanowanegoprzekazaniaprojektuustawypodobradySejmuRP.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W grudniu 2010 r. planowane jest zakoñczenie procesu prywatyzacji Grupy Kapita³owej Energa SA
polegaj¹cego na przejêciu Energi SA przez Polsk¹ Grupê Energetyczn¹.

Pracownicy zatrudnieni w obu koncernach zadaj¹ wiele pytañ, na które ja jako parlamentarzysta nie
umiem udzieliæ precyzyjnej odpowiedzi.

W zwi¹zku z tym pytam Pana Ministra o nastêpuj¹ce kwestie.
1. Jak bêd¹ funkcjonowa³y spó³ki podleg³e Enerdze? Czy ich liczba ulegnie zmianie i czy zmieni siê licz-

ba osób zasiadaj¹cych w zarz¹dach i radach nadzorczy tych spó³ek?
2. Czy w dalszym ci¹gu bêd¹ obowi¹zywa³y przepisy zak³adowych uk³adów zbiorowych zawartych miê-

dzy pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi?
3. Jakie bêd¹ gwarancje dla pracowników przejmowanej przez PGE grupy Energa w kontekœcie gwa-

rancji zatrudnienia, warunków socjalnych itd.?
4. Co stanie siê z akcjami, których w³aœciciele nie dokonali konwersji akcji spó³ek skonsolidowanych

na akcje Grupy Kapita³owej Energa? Informujê Pana Ministra, ¿e na oko³o tysi¹c siedmiuset uprawnio-
nych akcjonariuszy konwersji dokona³o nieca³e piêæset osób. Zdecydowana wiêkszoœæ, czyli prawie 70%
wszystkich akcjonariuszy, posiada w dalszym ci¹gu akcje Energi – Elektrowni Ostro³êka.

5. Czy po prywatyzacji Energi bêdzie w Energi – Elektrowniach Ostro³êka realizowana inwestycja doty-
cz¹ca budowy spalarni œmieci? Pytam, poniewa¿ w 2009 r. zosta³ podpisany z firm¹ Remondis list inten-
cyjny dotycz¹cy tego zadania.

6. Czym siê ró¿ni¹ pracownicy grup kapita³owych Enea i Energa, skoro w trakcie procesu prywatyzacji
inwestor strategiczny zobowi¹za³ siê odkupiæ od akcjonariuszy posiadaj¹cych akcje Enei 100% akcji na-
le¿¹cych do pracowników, a jeœli chodzi o Grupê Kapita³ow¹ Energa, to Skarb Pañstwa sprzedaje PGE
84,9% swoich akcji, nie dbaj¹c ca³kowicie o posiadaczy akcji tej grupy? Dlaczego Pan, Panie Ministrze,
doprowadza do sytuacji konfliktowych, podejmuj¹c tak przeciwstawne decyzje?

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie mi precyzyjnej odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za niewyp³acenie w wyznaczonym terminie dywidendy akcjonariu-

szom spó³ki Energa – Elektrownie Ostro³êka?
Informujê Pana Ministra, ¿e data dywidendy zosta³a wyznaczona na Walnym Zgromadzeniu Akcjona-

riuszy na dzieñ 20 sierpnia 2010 r., a wyp³ata tej dywidendy na dzieñ 6 wrzeœnia 2010 r. Do dzisiaj dywi-
denda nie zosta³a wyp³acona akcjonariuszom na skutek postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie,
a postêpowanie w tym s¹dzie mo¿e trwaæ od kilku do kilkunastu miesiêcy.

2. Kto poniesie odpowiedzialnoœæ za wyp³acenie akcjonariuszom zaleg³ych odsetek od nieterminowo
wyp³aconej dywidendy?

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

oraz senatora Leszka Piechotê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu bie¿¹cego roku ukaza³ siê raport Instytutu Globalizacji na temat wzrostu akcyzy i jego kon-

sekwencji dla rynku tytoniowego w Polsce. Chcielibyœmy przytoczyæ krótki fragment tego raportu, który
oddaje jego ideê.

„W 2008 r. rynek tytoniowy skurczy³ siê o 10%, natomiast w roku 2009 a¿ o 13,6% w pierwszej po³owie,
natomiast w ca³ym roku o 3%. Na przyk³adzie roku 2008 mo¿na doskonale zauwa¿yæ zwi¹zek miêdzy pod-
wy¿kami podatków a mniejszymi wp³ywami do bud¿etu. Z zaplanowanych 14,9 mld z³ dochodów bud¿etu
z akcyzy na wyroby tytoniowe w 2008 r. zdo³ano uzyskaæ tylko 13,46 mld z³, a wiêc o 1,44 mld z³ mniej. Z ko-
lei w 2009 r. pocz¹tkowo zak³adano wp³ywy z akcyzy tytoniowej na poziomie 17,529 mld z³, jednak po nowe-
lizacji ta kwota zmniejszy³a siê do oko³o 15 mld z³. Oznacza to, ¿e wp³ywy by³y mniejsze o ponad 2,5 mld z³.
£¹cznie podwy¿ka akcyzy w latach 2008–2009 spowodowa³a uszczuplenie dochodów bud¿etowych o blis-
ko 4 mld z³. Istotny jest przy tym fakt, ¿e liczba osób pal¹cych nie uleg³a zmianie. Oznacza to, ¿e rynek prze-
stêpczy znacznie siê powiêkszy³.” Raport „Ekonomiczne konsekwencje wzrostu podatków na przyk³adzie
rynku tytoniowego”, Instytut Globalizacji, czerwiec 2010 r., www.globalizacja.org.

Œledz¹c doniesienia mediów w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e pomys³o-
woœæ „przedsiêbiorców”, aby omin¹æ nadmierne opodatkowanie tytoniu do palenia, nie zna granic. Bar-
dzo czêsto kupowane s¹ jak najmniejsze paczki tytoniu do palenia po to, aby przekleiæ banderolê na wiêk-
sz¹ paczkê. Inny powszechny proceder to sprzeda¿ tytoniu do palenia w charakterze tak zwanego tytoniu
kolekcjonerskiego. Ten produkt jest bardzo popularny w sklepach internetowych. Tytoñ do skrêtów
sprzedawany jest tak¿e jako na przyk³ad podœció³ka dla ptaków.

Bior¹c pod uwagê te fakty, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wysokie opodatkowanie tytoniu do rêcznego skrêcania
papierosów oraz papierosów sprzyja powiêkszaniu siê szarej strefy i przynosi jej wysokie zyski.

Wobec tego prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1.Dlaczegoobci¹¿eniapodatkowetytoniudopaleniawPolsces¹du¿owy¿szeodœredniej europejskiej?
2. Czy Ministerstwo Finansów bierze pod uwagê wykorzystanie mo¿liwoœci, jak¹ daje UE, obni¿enia ak-

cyzyna tytoñdopalenia, comog³oby zadzia³aæpodobnie jakkilka lat temuobni¿kaakcyzynaalkohol,
czyli zwiêkszyæ wp³ywy do bud¿etu oraz rozwi¹zaæ czêœæ problemów zwi¹zanych z szar¹ stref¹?

3. W jakim stopniu zaplanowana czteroprocentowa podwy¿ka akcyzy na tytoñ do palenia, a tak¿e
podniesienie stawki VAT mog¹ wp³yn¹æ na powiêkszenie szarej strefy?

4. Jakie dzia³ania prewencyjne zamierza podj¹æ Ministerstwo Finansów, aby zmniejszyæ szar¹ strefê
na rynku tytoniu do palenia?

Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na potrzebê zmiany w art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. (tekst pierwotny –

DzU z 1996 r. nr 91 poz. 410; tekst jednolity – DzU z 2001 r. nr 57 poz. 602; tekst jednolity – DzU z 2009 r.
nr 151 poz. 1217 z póŸn. zm.), zgodnie z którym „pielêgniarka, po³o¿na wykonuje zawód zgodnie z aktual-
n¹ wiedz¹ medyczn¹, dostêpnymi jej metodami i œrodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze
szczególn¹ starannoœci¹”. W praktyce pojêcie „szczególna starannoœæ” sprawia trudnoœci interpretacyj-
ne.

W art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst pierwotny – DzU
1997 r. nr 28 poz. 152; tekst jednolity – DzU 202 r. nr 21 poz. 204; tekst jednolity – DzU 2005 r. nr 226
poz. 1943; tekst jednolity – DzU 2008 r. nr 136 poz. 857) przewidziano, i¿ „lekarz ma obowi¹zek wykony-
waæ zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostêpnymi mu metodami i œrodkami
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z nale¿yt¹ sta-
rannoœci¹”. W ustawie tej pos³ugujemy siê pojêciem „nale¿yta starannoœæ”, a w ustawie reguluj¹cej odpo-
wiedzialnoœæ pielêgniarek i po³o¿nych – sformu³owaniem „szczególna starannoœæ”. Obie ustawy nie za-
wieraj¹ definicji ustawowych powo³ywanych wy¿ej okreœleñ. Wyk³adnia jêzykowa mo¿e prowadziæ do
sformu³owania tezy, i¿ pielêgniarki i po³o¿ne w zakresie swoich kompetencji maj¹ do³o¿yæ szczególnej
starannoœci, a lekarze – jedynie nale¿ytej starannoœci.

Maj¹c na uwadze brak legalnych definicji tych pojêæ oraz powszechnie przyjmowan¹ wyk³adniê pojêcia
„nale¿ytej starannoœci” w doktrynie i judykaturze, nale¿y wiêc postulowaæ ujednolicenie przedmioto-
wych pojêæ poprzez wprowadzenie w obu ustawach sformu³owania „nale¿yta starannoœæ”. Zmiana taka
usunie w¹tpliwoœci interpretacyjne w wyk³adni przywo³ywanego przepisu art. 18 ustawy, dotycz¹ce oce-
ny dzia³alnoœci osób wykonuj¹cych wolny zawód, czy to pielêgniarki, czy po³o¿nej.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
218 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy w przysz³orocznym bud¿ecie pañstwa zabezpieczono

odpowiednie œrodki finansowe na zwrot niekonstytucyjnie pobranych przez upowa¿nione do tego jedno-
stki administracyjne op³at za kartê pojazdu. Jednoczeœnie wnoszê o zabezpieczenie tych œrodków, jeœli
nie zosta³o to uczynione.

Po raz kolejny pragnê zwróciæ uwagê na du¿¹ skalê problemu, zw³aszcza jeœli wzi¹æ pod uwagê kwestiê
gospodarnoœci pañstwa. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w momencie egzekucji komorniczej przedmiotowego
œwiadczenia koszta, jakie poniesie dany powiat, oka¿¹ siê znacznie wy¿sze, ni¿ gdyby op³aty te zosta³y
zwrócone z urzêdu. W zwi¹zku z tym koniecznoœci¹ jest zabezpieczenie w bud¿ecie pañstwa odpowied-
nich œrodków na ten cel. Nadmieniam, i¿ obywatelom poszkodowanym przez niekonstytucyjne przepisy
przys³uguje równie¿ roszczenie o naprawienie szkody bezpoœrednio ze Skarbu Pañstwa. Wiem, ¿e takie
sprawy s¹ ju¿ rozpatrywane przez s¹dy powszechne, tym bardziej wiêc uwa¿am za konieczne odpowied-
nie zabezpieczenie œrodków pieniê¿nych na wypadek przedmiotowych roszczeñ.

Proszê o merytoryczne ustosunkowanie siê do przedstawionych kwestii.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Z informacji za³¹czonej do niniejszego pisma wynika, ¿e rz¹d RP do projektu ustawy bud¿etowej na

2011 r. wpisa³ ra¿¹co niski plan finansowy Funduszu Pracy dotycz¹cy aktywnych form przeciwdzia³ania
bezrobociu w 2011 r. – przewidziano w nim kwotê 3235,1 mln z³, co stanowi zaledwie 46% przewidywane-
go wykonania planu na 2010 r. (7001,6 mln z³). Na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu, takie jak
szkolenia, studia podyplomowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace spo³ecznie u¿yteczne, sty-
pendia sta¿owe, przygotowanie zawodowe doros³ych, prace interwencyjne, dotacje itp. przewidziano je-
dynie kwotê 1484,1 mln z³, co stanowi 28% przewidywanego planu na 2010 r. (5215,4 mln z³). Jednoczeœ-
nie na koniec 2011 r. zaplanowano spadek stopy bezrobocia z 11,3% na koniec sierpnia bie¿¹cego roku
do poziomu 9,9%. Zaplanowanie o ponad 72% mniejszych œrodków na wymienione aktywne formy prze-
ciwdzia³ania bezrobociu skutkowaæ bêdzie mniejsz¹ liczb¹ aktywizowanych osób bezrobotnych, a tym
samym zwiêkszeniem siê liczby bezrobotnych i zmniejszeniem poziomu zatrudnienia. Jednoczeœnie
z uwagi na stosunkowo du¿y limit œrodków Funduszu Pracy w bie¿¹cym roku w naturalny sposób, w wy-
niku zawartych umów, powsta³y znaczne zobowi¹zania na rok 2011, co skutkowaæ bêdzie dalszym
zmniejszeniem œrodków w tym roku.

W zwi¹zku z przedstawionymi kwestiami uwa¿am, ¿e limit œrodków Funduszu Pracy zaplanowany
w projekcie ustawy bud¿etowej na 2011 r. jest zdecydowanie za ma³y i powinien byæ ustalony co najmniej
na poziomie roku bie¿¹cego. Nadmieniam, ¿e odpis sk³adki na Fundusz Pracy nie zmieni³ siê, zatem œrod-
ki na nim gromadzone bêd¹ co najmniej takie jak w 2010 r.

W tym roku liczba aktywizowanych bezrobotnych w powiecie mieleckim wynosiæ bêdzie niemal 3900
osób. Jeœli wzi¹æ pod uwagê zaci¹gniête zobowi¹zania i wzrost kosztów jednostkowych danej formy uza-
le¿niony od wzrostu minimalnego i przeciêtnego wynagrodzenia oraz wzrostu zasi³ku dla bezrobotnych
i innych œwiadczeñ, oka¿e siê, ¿e liczba uczestników programów rynku pracy obni¿y siê o prawie 70%
i wyniesie co najwy¿ej 1200 osób. Ponadto informujê, ¿e Powiatowy Urz¹d Pracy w Mielcu rokrocznie wy-
korzystuje œrodki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – Program Operacyjny „Kapita³ Ludzki” w mak-
symalnej dostêpnej wysokoœci.

Zwracam siê do Pana Ministra o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmiany projektu ustawy bud¿eto-
wej na 2011 r. i zwiêkszenie œrodków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do odst¹pienia od projektu

w³¹czenia Lasów Pañstwowych do sektora finansów publicznych.
Lasy Pañstwowe, zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce porz¹dkiem prawnym, s¹ dobrem ogólnonarodo-

wym, wy³¹czonym z przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Lasy, jeœli chodzi o korzystanie z nich, s¹ ogólnie do-
stêpne, a wstêp do nich wolny, poza przypadkami œciœle okreœlonymi w przepisach. System taki funkcjo-
nuje i sprawdza siê w praktyce. Struktura Lasów Pañstwowych zapewnia tej dobrze zorganizowanej s³u¿-
bie pañstwowej samowystarczalnoœæ finansow¹, a przy tym pozwala na zachowanie jej s³u¿ebnej roli –
przyrodniczej, rekreacyjnej, edukacyjnej, produkcyjnej i spo³ecznej.

Z niepokojem zapozna³em siê z jednolitymi opiniami Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, dyrek-
cji okrêgowych oraz ze stanowiskiem ludzi zwi¹zanych z lasami w sprawie projektowanych zmian w sys-
temie finansowania Lasów Pañstwowych. W opinii fachowców, ludzi od lat zwi¹zanych z leœnictwem,
zmiany te pogorsz¹ obecn¹ sytuacjê i uzale¿ni¹ Lasy Pañstwowe od bie¿¹cej kondycji i potrzeb bud¿etu
pañstwa.

Mam na uwadze te postulaty i dlatego apelujê o odst¹pienie od projektu w³¹czenia Lasów Pañstwo-
wych do sektora finansów publicznych.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o odpowiedŸ dotycz¹c¹ mo¿liwoœci zainicjowania prac le-

gislacyjnych, które mog³yby doprowadziæ do systemowych rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych funkcjonowanie je-
dnostek strzeleckich, oraz o odpowiednie zabezpieczenie œrodków finansowych w bud¿ecie ministerstwa
na wsparcie organizacji strzeleckich. Pragnê zwróciæ uwagê na realizowane przez te organizacje cele spo-
³eczne o wysokiej u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e na niezwyk³¹ wartoœæ m³odzie¿y prezentuj¹cej wysokie
wartoœci patriotyczne i etyczne. Organizacje strzeleckie grupuj¹ m³odzie¿, która w ramach w³asnego cza-
su wolnego, zupe³nie spo³ecznie przyswaja wiedzê i umiejêtnoœci zwi¹zane z szeroko rozumian¹ obronno-
œci¹, bezpieczeñstwem i ró¿nego rodzaju ratownictwem. M³odzie¿ ta jest tak¿e odpowiednio ukszta³towa-
na spo³ecznie, obywatelsko i patriotycznie. Przyk³adem rzeczywistych dzia³añ strzelców by³o ich ucze-
stnictwo w walce ze skutkami powodzi, podczas której ci m³odzi ludzie bezinteresownie poœwiêcili mie-
si¹c swoich wakacji na niesienie pomocy poszkodowanym.

Zasadnicza czêœæ œrodków finansowych, które pozwalaj¹ zapewniæ minimalne mo¿liwoœci szkolenia
m³odzie¿y, pochodzi z niewielkich sk³adek cz³onkowskich strzelców. Borykaj¹ siê oni z powa¿nymi trud-
noœciami z uzyskaniem dostêpu do podstawowej chocia¿by infrastruktury poligonowej i sportowej, na
której rynkowe wynajêcie zwyczajnie nie staæ wiêkszoœci jednostek, na w³asny koszt nabywaj¹ te¿ ca³e
umundurowanie oraz niezbêdny do statutowej dzia³alnoœci sprzêt. Tymczasem s³u¿by mundurowe suk-
cesywnie wymieniaj¹ posiadany sprzêt oraz akcesoria mundurowe i dziêki odpowiedniemu skonstruo-
waniu przepisów prawa du¿o wspomnianych dóbr mog³oby z powodzeniem dalej s³u¿yæ obronnoœci oraz
bezpieczeñstwu publicznemu po przekazaniu ich do jednostek strzeleckich.

Maj¹c na uwadze powy¿sze postulaty, jeszcze raz apelujê o rozwa¿enie mo¿liwoœci zainicjowania dzia-
³añ, które mog³yby przyczyniæ siê do wprowadzenia rozwi¹zañ systemowych u³atwiaj¹cych funkcjonowa-
nie jednostek strzeleckich. Wszystkie przedstawione argumenty powinny byæ uwzglêdnione tak¿e
w zwi¹zku z nie najwiêkszym zainteresowaniem Narodowymi Si³ami Rezerwowymi.

Przedstawione przez mnie fakty z pewnoœci¹ nie pozostaj¹ bez wp³ywu na stan rezerwy obrony pañ-
stwa przydatnej w przypadku wyst¹pienia stanów nadzwyczajnych, z którymi oby nie przysz³o siê nam
zmierzyæ.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
W imieniu licznych osób zg³aszaj¹cych siê do mojego biura senatorskiego, jak równie¿ w zwi¹zku z pis-

mami przychodz¹cymi z powiatu brzozowskiego, zwracam siê z proœb¹ w sprawie nowelizacji ustawy o re-
habilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. W zwi¹zku z systematycz-
nym zmniejszaniem œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospra-
wnych przeznaczonych na realizacjê dzia³añ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej pragnê wyra-
ziæ swoje zaniepokojenie i troskê o los osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.

W powiecie brzozowskim 18% ogó³u mieszkañców stanowi¹ osoby niepe³nosprawne. Co roku setki
osób z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci zwracaj¹ siê z proœb¹ o pomoc w ró¿nych sferach ¿ycia codzien-
nego. Dziêki œrodkom otrzymanym z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Rada Powiatu brzozowskiego pomaga tym osobom miêdzy innymi w dostosowaniu ich miejsca zamiesz-
kania do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, dofinansowuje warsztaty terapii zajêciowej, ucze-
stnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zakup przedmiotów ortopedycznych i œrodków pomocniczych
oraz wspiera zatrudnianie osób niepe³nosprawnych. Drastyczne zmniejszenie œrodków finansowych
uniemo¿liwi pomoc osobom niepe³nosprawnym, osoby te strac¹ równie¿ szansê na w³¹czenie siê w ¿ycie
spo³eczne i lepsze funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.

Dlatego te¿ apelujê do Pani Minister i popieram projekt poselski ustawy o zmianie ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, dziêki któremu nast¹pi stabiliza-
cja systemu pomocy osobom niepe³nosprawnym.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu 223



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r. wywo³a³ dyskusjê nie tylko

w Sejmie i œrodowiskach lekarskich. Wypowiadaj¹ siê samorz¹dowcy, pracodawcy, dyrektorzy szpitali
i pacjenci. W opinii tych œrodowisk, mimo poprawienia obowi¹zuj¹cego do 2009 r. algorytmu podzia³u
pieniêdzy na œwiadczenia zdrowotne, który pog³êbia³ ró¿nicê miêdzy bogatymi i biednymi regionami, obe-
cny algorytm nie rekompensuje strat, pozostawiaj¹c szpitale ze zwiêkszaj¹cym siê zad³u¿eniem.

Obni¿anie poziomu finansowania zawsze najbardziej odbija siê na placówkach nowoczesnych, efekty-
wnych kosztowo, w¹skoprofilowych, dynamicznie siê rozwijaj¹cych i cenionych przez pacjentów. Istnieje
te¿ obawa, ¿e najwiêksze redukcje kontraktów dotkn¹ placówek niepublicznych. Jest to jawne narusze-
nie zasad równego traktowania podmiotów, a ucierpi na tym przede wszystkim pacjent, który bêdzie mu-
sia³ d³u¿ej czekaæ na realizacjê procedur.

Bud¿et Kujawsko-Pomorskiego Oddzia³u NFZ na 2011 r. wynosi 3 miliardy 19 milionów 785 tysiêcy z³.
W wyniku takiego podzia³u œrodków finansowych pogorszy siê dostêpnoœæ œwiadczeñ opieki zdrowotnej
dla mieszkañców naszego regionu. Podzia³ spowoduje spadek nak³adów na lecznictwo szpitalne o 42 mi-
liony z³ oraz wywo³a stagnacjê w opiece d³ugoterminowej, leczeniu stomatologicznym, profilaktyce i in-
nych œwiadczeniach. Trzeci rok z rzêdu nast¹pi dramatyczne ograniczenie dostêpnoœci us³ug medycz-
nych, zwiêkszaj¹ce jedynie liczony bólem poziom niezadowolenia.

Szanowna Pani Minister, jakoœæ ¿ycia spo³ecznego poznaje siê nie po tym, jak ¿yje siê najbogatszym,
ale po tym, jak ¿yje siê najbiedniejszym. Wzrost gospodarczy w Polsce i likwidacja deficytu nie rozwi¹¿¹
wszystkich problemów spo³ecznych, od s³u¿by zdrowia poczynaj¹c, na kulturze koñcz¹c. WskaŸniki PKB
nie odnotowuj¹ stanu zdrowia naszych dzieci, poziomu naszego wykszta³cenia i si³y kultury. Nie okreœla-
j¹ te¿ jakoœci naszych dyskusji politycznych ani prawoœci naszych polityków.

Zwracam siê do Pani Minister z gor¹c¹ proœb¹ o zwiêkszenie œrodków na œwiadczenia zdrowotne, zgod-
nie z art. 68 Konstytucji RP maj¹cych zapewniaæ wszystkim obywatelom „równy dostêp do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych”.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³oszony zosta³ problem zwi¹zany ze spraw¹ kredytu, jaki polski rz¹d

otrzyma³ od rz¹du w³oskiego w roku 1992 (nr kredytu REFEXP/ALD-91/014) z przeznaczeniem na
ochronê zdrowia (miêdzy innymi na ¿ywnoœæ bezglutenow¹). Na czêœæ tego kredytu w wysokoœci 4 miliar-
dów 645 milionów 918 tysiêcy lirów Rada Ministrów uchwa³¹ nr 17/92 z 25 lutego 1992 r. udzieli³a porê-
czenia sp³aty Bankowi Handlowemu w Warszawie SA, nadzór nad kredytem i porêczeniem powierzaj¹c
ministrowi finansów. Z kredytu tego skorzystaæ mia³ miêdzy innymi w³aœciciel firmy Celifag, pan Witold
P. z Czêstochowy, który zg³aszaj¹c siê do mojego biura senatorskiego, wskaza³, ¿e w opinii dotycz¹cej
sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za rok 2008, w czêœci 78 i w czêœci 79 „Obs³uga d³ugu zagra-
nicznego”, znalaz³y siê dane niezgodne ze stanem faktycznym przedstawionym w wymienionej uchwale
Rady Ministrów nr 17/92. Z treœci opinii wynika, ¿e Skarb Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom ¿y-
wnoœci bezglutenowej i ponosi wydatki z powodu niewywi¹zania siê producentów ze sp³acania kredytu.
Tymczasem porêczenia udzielono Bankowi Handlowemu SA, nie zaœ bezpoœrednio producentom ¿ywno-
œci.

Proszê Pana Ministra o wyjaœnienie, dlaczego w przedmiotowej opinii znalaz³y siê dane niezgodne ze
stanem faktycznym i czy dane te dostarczy³o Ministerstwo Finansów.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Pragnê Pana prosiæ o zajêcie siê spraw¹ procesu s¹dowego, jaki wytoczono by³emu pos³owi na Sejm RP

oraz do Parlamentu Europejskiego, Witoldowi T., tocz¹cego siê bodaj od jedenastu lat, nosz¹cego zna-
miona odwetu politycznego. Zarówno okolicznoœci, w jakich powsta³ akt oskar¿enia, jak i przebieg proce-
su w Ostrowie Wielkopolskim, kompromituj¹ wymiar sprawiedliwoœci demokratycznego pañstwa. By³e-
go pos³a, obroñcê osób uciœnionych, traktuje siê w s¹dzie jak niebezpiecznego przestêpcê.

W zwi¹zku z licznymi listami do mnie z proœb¹ o interwencjê w tej sprawie, proszê Pana Prokuratora
Generalnego o powierzenie tego procesu bezstronnym prokuratorom spoza Ostrowa Wielkopolskiego.

W osobnej korespondencji na adres Pana Prokuratora Generalnego przeœlê kilka z listów kierowanych
do mnie w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Podczas 48. posiedzenia Senatu w dniach 3–4 lutego 2010 r. skierowa³em oœwiadczenie do ministra

sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego, w sprawie skazanego za zabój-
stwo na do¿ywotnie wiêzienie Jacka W. Pani Gra¿yna R., siostra skazanego, wskazuje, ¿e w sprawie jej
brata wyst¹pi³y powa¿ne w¹tpliwoœci, które w œledztwie zosta³y wykorzystane na jego niekorzyœæ.

Przypomnê, ¿e sprawa wziê³a swój pocz¹tek 24 sierpnia 1999 r., kiedy nad jeziorem Pluszne znaleziono
g³owê ludzk¹. Œledztwo prowadzi³ prokurator Piotr J. Po przeszukaniu jeziora wy³owiono kilka plastiko-
wych worków, w których znajdowa³y siê dwie d³onie i dwa podudzia. Ju¿ w pierwszych kilku tygodniach
œledztwa prokurator Piotr J. przyj¹³ hipotezê, i¿ szcz¹tki te nale¿¹ do zaginionego w kwietniu 1999 r.
w Suwa³kach Tomasza Sadowskiego. W krótkim czasie w sposób zupe³nie niezrozumia³y prokurator
Piotr J. obarczy³ win¹ za jego zaginiêcie w³aœnie brata pani Gra¿yny – Jacka W.

W liœcie skierowanym do mnie otrzyma³em analizê prowadzonego œledztwa, w którym w 1999 r. proku-
rator Piotr J. „udowodni³”, ¿e szcz¹tki NN nale¿¹ do T. Sadowskiego i przyczyni³ siê wydatnie do skazania
Jacka W. na do¿ywotnie wiêzienie za morderstwo, którego byæ mo¿e nie dokona³. Przedstawione mi doku-
menty w sprawie zaginiêcia T. Sadowskiego mog¹ œwiadczyæ o b³êdach prokuratora Piotra J. oraz ówczes-
nych bieg³ych. Rodzina Jacka W. by³a ju¿ bliska decyzji o ekshumacji i sprawdzenia, czy szcz¹tki rzeczy-
wiœcie nale¿¹ do T. Sadowskiego, jednak prokurator Tomasz Kamiñski z bia³ostockiej prokuratury, który
przej¹³ œledztwo od prokuratora Piotra J. i mia³ zamiar ekshumowaæ szcz¹tki T. Sadowskiego, zosta³ od-
suniêty od œledztwa, a kilka miesiêcy póŸniej odszed³ z prokuratury.

OdpowiedŸ na moje oœwiadczenie otrzyma³em od zastêpcy prokuratora generalnego, Edwarda Zalew-
skiego. Niestety, by³ to „telegraficzny konspekt” z wyroków, które zapad³y w tej sprawie, a nie ustosunko-
wanie siê do mojego pisma. Jak ognia unika³ on wymienienia nazwiska prokuratora Piotra J., jak równie¿
innych osób wymienionych w moim piœmie. A przecie¿ w moim oœwiadczeniu stara³em sie wskazaæ, ¿e
s¹dy rozpatruj¹ce tê sprawê nigdy nie oceni³y ca³ego materia³u dowodowego, czego wymagaj¹ przepisy
k.p.k., i nie odnios³y siê do podniesionych przeze mnie nieprawid³owoœci, quasi-naukowych ekspertyz,
niejasnoœci w opiniach bieg³ych etc. Dlatego przeka¿ê Panu obszerne pismo pani Gra¿yny R., w którym
ustosunkowuje siê ona do odpowiedzi ówczesnego prokuratora krajowego E. Zalewskiego. Zarzuty doty-
cz¹ miêdzy innymi oceny DNA, to znaczy oparcia siê na niepe³nych i niejasnych opiniach bieg³ych, a tak¿e
braku wyjaœnienia innych w¹tpliwoœci, miêdzy innymi co do badañ antropologicznych – dotycz¹cych to¿-
samoœci znalezionych szcz¹tków ludzkich.

Mo¿na s¹dziæ, ¿e prokurator krajowy E. Zalewski nie zapozna³ siê z aktami sprawy, poniewa¿ w lutym
i na pocz¹tku marca tego roku akta sprawy znajdowa³y siê w Areszcie Œledczym w Suwa³kach i przegl¹da³
je Jacek W. Ponadto E. Zalewski nie odniós³ siê do faktu, ¿e poszczególne czêœci cia³a nie nale¿¹ do jednej
osoby. Nie ma te¿ odpowiedzi, dlaczego prokuratura nie usi³owa³a nawet znaleŸæ kobiety, której œlinê
znaleziono na taœmach przylepnych. Jest oczywiste, i¿ ta kobieta by³a zamieszana w morderstwo, a rze-
telnoœæ w poszukiwaniu prawdy nakazywa³a wyjaœnienie tego fundamentalnego œladu i w¹tku w œledz-
twie. Brak te¿ odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie przeprowadzono badañ DNA znalezionych ze szcz¹tka-
mi w³osów, pomimo wyraŸnej sugestii bieg³ego.

Nie bêdê dalej wymienia³ innych w¹tpliwoœci. Niniejszym proszê Pana Prokuratora Generalnego o zajê-
cie siê t¹ spraw¹, zw³aszcza ¿e, jak poinformowa³a mnie siostra skazanego, stan zdrowia brata jest tragi-
czny. W trzech pismach wys³anych 9 sierpnia 2010 r. i 13 sierpnia do pu³kownika Dubiela, ministra spra-
wiedliwoœci, a tak¿e do prokuratora generalnego, prosi³a o udzielenie natychmiastowej pomocy ciê¿ko
choremu wiêŸniowi. W piœmie z dnia 23 sierpnia skierowanym do dyrektora ZK w Barczewie równie¿ pod-
nosi³a problem braku diagnozy i leczenia, a tak¿e niehumanitarnych i poni¿aj¹cych warunków, w jakich
przebywa brat, jak równie¿ upadlaj¹cego traktowania i szykan.

Poniewa¿ treœæ oœwiadczenia w Senacie nie mo¿e przekroczyæ dwóch stron maszynopisu, przeka¿ê po-
czt¹ na adres Pana Prokuratora Generalnego materia³y otrzymane od siostry skazanego, a tak¿e odpo-
wiedŸ prokuratora krajowego E. Zalewskiego na moje oœwiadczenie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator ziemi radomskiej zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o interwencjê w sprawie wpro-

wadzenia do nowego rozk³adu jazdy poci¹gów PKP (który ma wejœæ w ¿ycie w grudniu 2010 r.) popo³u-
dniowego poci¹gu TLK na trasie kolejowej Radom – Warszawa.

Z niepokojem przyj¹³em informacjê o zmianach, jakie zosta³y wprowadzone podczas ostatniej modyfi-
kacji rozk³adu jazdy poci¹gów PKP z dnia 1 czerwca 2010 r., kiedy zlikwidowano codzienne popo³udniowe
po³¹czenie Radomia z Warszaw¹. Wprowadzona czerwcowa korekta zawiesi³a kursowanie poci¹gu z Kra-
kowa P³aszowa (stacja pocz¹tkowa – odjazd 11.47) do Bia³egostoku (stacja koñcowa 19.40), który zatrzy-
mywa³ siê w Radomiu o godzinie 15.02, to jest w bardzo wa¿nej porze popo³udniowej. Likwidacja tego po-
ci¹gu utrudni³a osobom z Kielc, Skar¿yska Kamiennej, Radomia i Warki dostanie siê do Warszawy w go-
dzinach popo³udniowych. Poci¹g, który odje¿d¿a³ po po³udniu z Radomia, Skar¿yska czy Warki, pozwala³
na bezpoœrednie po³¹czenie miast województwa œwiêtokrzyskiego i po³udniowej czêœci województwa ma-
zowieckiego z Warszaw¹ i Bia³ymstokiem. Jego likwidacja zmusi³a podró¿nych do korzystania z poci¹gów
osobowych, których czas podró¿y do Warszawy jest d³u¿szy, a sama podró¿ bardziej uci¹¿liwa. Wnoszê
zatem do pana ministra o podjêcie kroków maj¹cych na celu powrót wymienionego poci¹gu do rozk³adu
jazdy, gdy¿ jego brak powa¿nie utrudnia podró¿nym z Kielc, Radomia, Skar¿yska-Kamiennej i Warki do-
stanie siê do Warszawy.

Jednoczeœnie proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy w nowym rozk³adzie jazdy poci¹gów, który wejdzie w ¿ycie w grudniu 2010 r., zostanie wpro-

wadzony poci¹g pospieszny TLK, który bêdzie wyje¿d¿a³ z Radomia oko³o godziny 15.00?
2. Czy iloœæ poci¹gów TLK w kraju zostanie zwiêkszona w stosunku do ostatniej modyfikacji rozk³adu

z czerwca 2010 r.?
3. Czy spó³ka PKP IC wprowadzi dodatkowe po³¹czenia TLK na trasie Radom – Warszawa w nowym

rozk³adzie jazdy PKP?
4. Czy Ministerstwo Infrastruktury zwiêkszy kwotê dop³at do tzw. poci¹gów miêdzywojewódzkich dla

nowego rozk³adu jazdy?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Zgodnie z unijnymi przepisami Polska powinna od 2008 r. zbieraæ 4 kg zu¿ytego sprzêtu elektroniczne-
go na „g³owê jednego statystycznego Polaka”. Obecnie zaœ w Polsce zbieramy tylko oko³o 2,7 kg. Na rynku
jest coraz wiêcej sprzêtu elektronicznego nowszej generacji, producenci go sprzedaj¹, co sprawia, ¿e co-
raz czêœciej stary, ciê¿ki i obszerny sprzêt zastêpowany jest nowym, lekkim, o mniejszych gabarytach.
Dlatego, jak szacuj¹ eksperci, jeœli chodzi o wagê wprowadzanej na rynek elektroniki, to by³a ona
w ubieg³ym roku o 20% mniejsza ni¿ w 2008 r. W efekcie, mimo ¿e w Polsce zbieramy wiêcej zu¿ytego
sprzêtu, to jest to za ma³o, by wywi¹zaæ siê z unijnych norm. Dodatkowo znaczna czêœæ starego sprzêtu
elektronicznego znika w punktach skupu z³omu, istnieje tak¿e nielegalny obrót surowcami, co powodu-
je, ¿e firmy nie mog¹ siê rozliczyæ ze sprzêtu wprowadzanego na rynek. Oznacza to, ¿e producenci i sprze-
dawcy artyku³ów AGD i RTV mog¹ p³aciæ wysokie kary, gdy¿ zgodnie z naszym prawem maj¹ obowi¹zek
zebraæ konkretn¹ masê wprowadzanego na rynek sprzêtu.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na pytania.
1. Ile dok³adnie zu¿ytego sprzêtu elektronicznego musz¹ zebraæ z rynku producenci w poszczegól-

nych latach?
2. Czy w ostatnich latach wzros³a zbiórka starego sprzêtu elektronicznego (proszê o precyzyjne dane

iloœciowe)?
3. Jak jest obecnie szacowany rynek recyklingu starego sprzêtu w Polsce?
4. Jakie s¹ obecnie okresy przejœciowe, jeœli chodzi o powy¿sz¹ kwestiê, na dostosowanie siê do unij-

nych norm?
5.CzyPolscegrozi to, ¿eniezostan¹spe³nioneunijnewymogidotycz¹cezbiórkisprzêtuelektronicznego?
6. Przez kogo i jakie kary finansowe mog¹ zostaæ na³o¿one na firmy, które nie wype³ni¹ swojego zobo-

wi¹zania?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z zarz¹dzeniem ministra finansów w sprawie organizacji urzêdów i izb skarbowych oraz na-

dania im statutów od dnia 1 stycznia 2011 r. ulegn¹ likwidacji oœrodki zamiejscowe izb skarbowych, a do-
tychczasowi pracownicy tych oœrodków zostan¹ przejêci przez macierzyste izby. W województwie mazo-
wieckim likwidacja oœrodków zamiejscowych dotyczyæ bêdzie Ciechanowa, Radomia i Siedlec.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o informacjê, jakie przes³anki zdecydowa³y o podjêciu przedmiotowej
decyzji, zarówno jesli chodzi o wzglêdy ekonomiczne, jak i spo³eczne.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z informacj¹ przedstawion¹ przez komendanta g³ównego Policji na temat liczby zdarzeñ

drogowych, do których dosz³o w miejscowoœci Cieœle w gminie Bodzanów (powiat p³ocki) na skrzy¿owaniu
drogi krajowej nr 62 z drog¹ powiatow¹ Kêpa Polska – Bodzanów, zwracam siê z proœb¹ o ewentualne
podjêcie dzia³añ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo na tym skrzy¿owaniu.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Pragnê wyraziæ swój niepokój w zwi¹zku z przyjêt¹ na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 23 lipca

2010 r. Krajow¹ Strategi¹ Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Uwa¿am, ¿e przedstawiona propozycja zmian mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na szanse rozwojowe mia-

sta Czêstochowy. Wed³ug za³o¿eñ KSRR uprzywilejowane zostan¹ dotychczasowe sto³eczne oœrodki re-
gionalne poprzez uruchomienie mechanizmu wzrostu w regionach.

Analizuj¹c zapisy, mo¿na stwierdziæ, ¿e wziêto pod uwagê wy³¹cznie schemat podzia³u administracyj-
nego kraju, a nie uwzglêdniono potrzeb miast o znaczeniu krajowym lub regionalnym, co mo¿e wp³ywaæ
na znaczne ograniczenie mo¿liwoœci ich rozwoju.

Proponujê wprowadzenie polityki zrównowa¿onego rozwoju z uwzglêdnieniem silnych obszarów regio-
nalnych, pozbawionych administracyjnego wyodrêbnienia w formie województw.

Jestem przekonany, ¿e w przypadku przyjêcia KSRR w brzmieniu pierwotnym takie miasta jak Czêsto-
chowa – która jest trzynastym miastem pod wzglêdem wielkoœci w Polsce i bezpoœrednio oddzia³uje na
szeœæsettysiêczny subregion pó³nocny województwa œl¹skiego – ulegn¹ dalszej degradacji i tym samym
powiêksz¹ siê dysproporcje pomiêdzy miastami sto³ecznymi regionów a pozosta³ymi du¿ymi oœrodkami
miejskimi w tych regionach.

Strategia w tej wersji spowoduje, ¿e bêdzie jeszcze bardziej utrudniony dostêp do œrodków publicznych
z bud¿etu centralnego, co narusza miêdzy innymi zasadê zrównowa¿onego rozwoju.

Po zapoznaniu siê z priorytetami pierwszego celu strategicznego 1.1. „Wzmacnianie funkcji metropoli-
tarnych oœrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych” nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
strategia jest niekorzystna dla takich miast jak Czêstochowa, którym przypisuje siê rolê uzupe³niaj¹c¹.

Miasto Czêstochowa traci w tej sytuacji szansê na wsparcie w tworzeniu uniwersytetu, subregionalne-
go transportu zbiorowego, centrum zaawansowanej technologii, lecznictwa wysokospecjalistycznego czy
te¿ w tworzeniu instytucji o znaczeniu krajowym i miêdzynarodowym. Przyjêcie strategii sprowadza Czê-
stochowê do roli zaplecza dostarczaj¹cego pracowników instytucjom i przedsiêbiorstwom województwa
œl¹skiego.

Zwracam siê do Pana Premiera i Rady Ministrów z proœb¹ o przeprowadzenie analizy Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego i uwzglêdnienie w jak najszerszym zakresie interesów wszystkich wspólnot samo-
rz¹dowych, zw³aszcza tych, które utraci³y status wojewódzki podczas ostatniej reformy administracyjnej
i do dnia dzisiejszego odczuwaj¹ tego skutki.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W niniejszym oœwiadczeniu zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie nowelizacji ustawy o rehabilitacji za-

wodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz niektórych ustaw.
O interwencjê zaapelowa³y do mnie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym „Krok za

Krokiem” w Zamoœciu, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Polskie Forum
Osób Niepe³nosprawnych w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym „Ko³o” w Koszalinie.

Sprzeciw dotyczy g³ównie zmian, które maj¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2011 r. W opinii tych organiza-
cji uniemo¿liwi¹ one pokrywanie zobowi¹zañ PFRON wobec organizacji pozarz¹dowych prowadz¹cych
rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób ze znaczn¹ i umiarkowan¹ niepe³nosprawnoœci¹. Zmiany po-
wa¿nie zagro¿¹ zobowi¹zaniom ustawowym wobec istniej¹cych warsztatów terapii zajêciowej i zak³adów
aktywnoœci zawodowej, obejmuj¹cych wsparciem kilkadziesi¹t tysiêcy g³êboko niepe³nosprawnych
osób, nale¿¹cych g³ównie do grupy osób ze szczególnymi trudnoœciami w aktywizacji wejœcia i utrzyma-
nia siê na rynku pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pani¹ Minister o udzielenie informacji, czy zastrze¿enia, które skierowa³y
do mnie te organizacje, s¹ zasadne i czy istniej¹ zagro¿enia, na które wskazuj¹ w swoich wyst¹pieniach.

Z powa¿aniem,
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Kosztami uzyskania przychodu na gruncie podatku od osób prawnych s¹ wszelkie wydatki poniesione
w celu uzyskania przychodów, z wyj¹tkiem tych, które okreœlone s¹ w katalogu wydatków nieuznawa-
nych za koszty uzyskania przychodu. Brak precyzji ustawodawcy w tym zakresie i fiskalizm aparatu
skarbowego prowadz¹ do wielu kontrowersji w tej kwestii. Rozbie¿noœci interpretacji istniej¹cych przepi-
sów podatkowych dla spó³ek gie³dowych dokonywanych przez s¹dy administracyjne, izby skarbowe oraz
przedstawicieli doktryny wystêpuj¹ od dwóch, trzech lat. Wczeœniej tego rodzaju kontrowersje nie po-
wstawa³y, a spó³ki by³y uprawnione do pomniejszania podstawy opodatkowania poprzez odliczanie kosz-
tów zwi¹zanych z podwy¿szeniem kapita³u zak³adowego.

Nowa linia interpretacyjna Naczelnego S¹du Administracyjnego potwierdza niemo¿noœæ zaliczenia ko-
sztów emisji akcji do ogólnych kosztów. Jest to co do zasady zgodne z istniej¹cymi przepisami prawa po-
datkowego. Zmiana samej wyk³adni niekorzystnie kszta³tuje po³o¿enie tych osób prawnych, które debiu-
tuj¹ na gie³dzie, w sytuacji gdy przepisy prawa formalnie nie uleg³y zmianie. Korzystniejsze zapisy ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., oraz nie-
korzystne ordynacji podatkowej podaj¹ w w¹tpliwoœæ s³usznoœæ orzeczeñ NSA oraz indywidualnych de-
cyzji wydawanych przez dyrektorów izb skarbowych, stwarzaj¹c problem, jeœli chodzi o w³aœciwe zara-
chowanie dzia³añ dokonywanych na rzecz emisji akcji.

Szanowny Panie Ministrze, wobec tego proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w œwietle obo-
wi¹zuj¹cego ustawodawstwa kosztami uzyskania przychodów s¹ wydatki poniesione przez spó³kê akcyj-
n¹ na podwy¿szanie kapita³u zak³adowego, a zwi¹zane z emisj¹ nowych akcji, czy te¿ nimi nie s¹.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zduñska Wola oraz Sieradz s¹ na kolejowej mapie Polski miastami, gdzie sukcesywnie roœnie liczba
pasa¿erów korzystaj¹cych z tego typu œrodka lokomocji. Po³¹czenia pasa¿erskie, szczególnie poci¹gi da-
lekobie¿ne, ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Skomunikowanie Zduñskiej Woli i Sieradza z innymi
wa¿nymi miastami kraju (Warszawa, Wroc³aw, Poznañ) winno byæ traktowane priorytetowo. Taki postu-
lat zg³aszaj¹ pasa¿erowie korzystaj¹cy z po³¹czeñ proponowanych przez PKP InterCity. Porównuj¹c obo-
wi¹zuj¹cy do grudnia bie¿¹cego roku rozk³ad jazdy poci¹gów stacji PKP w Zduñskiej Woli i Sieradzu z re-
alnym zapotrzebowaniem, nale¿y stwierdziæ, ¿e oferta przewozowa PKP InterCity jest niewystarczaj¹ca.
Obecnie funkcjonuje piêæ par po³¹czeñ dalekobie¿nych: cztery pary poci¹gów relacji Wroc³aw – Warsza-
wa oraz jedna para obs³uguj¹ca trasê £ódŸ – Szczecin. Pasa¿erowie postuluj¹ dokonanie najpóŸniej
w grudniu 2010 r. zmian po³¹czeñ dalekobie¿nych do Warszawy i Szczecina. Wówczas czêstotliwoœæ
przejazdów zwiêkszy³aby siê do siedmiu par, a w okresie wakacyjnym – do jedenastu. Najpilniejsz¹ kwe-
sti¹ jest jednak utworzenie niezwykle potrzebnego mieszkañcom regionu po³¹czenia na trasie Wroc³aw –
Warszawa, które umo¿liwi³oby dojazd do stolicy w godzinach porannych.

Z roku na rok pogarsza siê oferta przewozowa PKP InterCity na liniach pasa¿erskich regionu zduñsko-
wolskiego i sieradzkiego, mimo rosn¹cej liczby chêtnych do skorzystania z us³ug krajowego przewoŸnika.
Szanowny Panie Ministrze!

Czy istnieje mo¿liwoœæ uruchomienia wiêkszej liczby i bardziej dogodnych po³¹czeñ na trasie Wroc³aw
– Warszawa, £ódŸ – Szczecin oraz czy mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie w najbli¿szym czasie nak³adów finanso-
wych na uruchomienie nowych po³¹czeñ obs³uguj¹cych Sieradz i Zduñsk¹ Wolê?

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Funkcjonowanie stref p³atnego parkowania, coraz bardziej popularnego rozwi¹zania problemu chro-
nicznego braku miejsc parkingowych w centrach miast, rodzi wiele zapytañ mieszkañców tych stref zob-
ligowanych do uiszczenia stosownej op³aty za prawo postoju. Pomijaj¹c ju¿ koszty parkowania, ró¿ne
w zale¿noœci od odleg³oœci od œcis³ego centrum oraz apetytów firm odpowiadaj¹cych za eksploatacjê par-
kometrów i zapewniaj¹cych egzekwowalnoœæ op³at, kontrowersje budzi dopuszczalnoœæ parkowania
w okreœlone dni. Op³aty za postój obowi¹zuj¹ zwykle w dni robocze rozumiane jako czas od poniedzia³ku
do pi¹tku i w tym czasie s¹ inkasowane. Tymczasem w niektórych miastach zdarzaj¹ siê przypadki nad-
interpretacji pojêcia dzieñ roboczy, które polega na zaliczeniu do dni roboczych równie¿ sobót. Problem
w tym, ¿e nie istniej¹ regulacje, które w sposób niebudz¹cy ¿adnych w¹tpliwoœci wyjaœnia³yby, jak nale¿y
prawid³owo rozumieæ i stosowaæ pojêcie „dni robocze”.

W obecnym stanie prawnym nie mo¿na w sposób definitywny stwierdziæ, czy soboty s¹ dniami, w któ-
rych mo¿na pobieraæ op³aty za postój w wyznaczonych strefach. Dyskusyjny jest równie¿ brak jasnego
oznaczenia dni roboczych na samych parkometrach. Dziêki temu zarabia i gmina, i w³aœciciel parkome-
trów, ale traci zwyk³y obywatel.

Deficyt miejsc parkingowych w centrach prawie wszystkich polskich miast to problem, który nale¿y roz-
wi¹zaæ buduj¹c nowe parkingi, a nie tworz¹c strefy p³atnego parkowania, które na skutek luk prawnych
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ pobierania dodatkowych pieniêdzy od parkuj¹cych tam w³aœcicieli samochodów.

Panie Ministrze, proszê o wyra¿enie swojej opinii na temat opisanego problemu oraz wyjaœnienie kon-
trowersji, jakie powsta³y w zwi¹zku z zaliczaniem soboty do dni roboczych.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Wobec coraz wiêkszej liczby skarg na dzia³alnoœæ poœredników w obrocie nieruchomoœciami i zarz¹d-

ców nieruchomoœci czujê siê zobowi¹zany do poinformowania o tym fakcie Pana Ministra. W przypadku
poœredników skargi te w g³ównej mierze dotycz¹ nieadekwatnego do pobieranego wynagrodzenia nak³a-
du pracy oraz wielu praktyk maj¹cych na celu obejœcie przepisów prawa i narzucenie w³aœcicielom mie-
szkañ wyznaczonych przez siebie zarz¹dów. Coraz wiêcej skar¿¹cych informuje o problemie pojawia-
j¹cym siê na kanwie tzw. budownictwa deweloperskiego. Inwestorzy, umieszczaj¹c w aktach w³asnoœci
mieszkañ zapisy dotycz¹ce zarz¹du budynkiem, wprowadzaj¹ w b³¹d nabywców. Dopiero po pewnym
czasie okazuje siê, ¿e s³u¿¹ one jedynie ochronie interesów dewelopera.

Coraz czêœciej mamy równie¿ do czynienia z sytuacj¹, kiedy wyznaczony przez dewelopera zarz¹dca
przestaje wykonywaæ swoje funkcje dopiero wtedy, gdy nast¹pi zbycie ostatniego lokalu. W praktyce to
pomieszczenie zwykle zostaje przeznaczone na dzia³alnoœæ biurow¹ lub us³ugow¹ i do zmiany w³aœciciela
nie dochodzi. Co gorsze, takie praktyki inwestorów s¹ sprzeczne z prawem i zasadami wspó³¿ycia spo³e-
cznego, ale mieszkañcy nie mog¹ w ¿aden sposób wyegzekwowaæ warunku zawartego w aktach notarial-
nych. Podpisali je przecie¿ dobrowolnie.

Ministerstwo Infrastruktury jako organ nadzoruj¹cy dzia³alnoœæ zawodow¹ rzeczoznawców maj¹tko-
wych, poœredników i zarz¹dców rozpatruje skargi nap³ywaj¹ce od niezadowolonych ze standardów
œwiadczenia us³ug przez wymienione osoby. Proszê zatem o Pana opiniê w przedstawionych sprawach
oraz informacjê, czy ministerstwo planuje – a jeœli tak, to kiedy – podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyelimi-
nowania niepo¿¹danych praktyk.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów kodeksu cywilnego wspólnotom mieszkaniowym trudno jest docho-
dziæ prawa do usuniêcia wad fizycznych budynku od jego inwestora. Uprawnionymi do wystêpowania z te-
go tytu³u s¹ jedynie w³aœciciele lokali, a nie wspólnota jako ca³oœæ, rozumiana jako reprezentacja maj¹ca na
celu ochronê wspólnych interesów w³aœcicieli lokali. Na skutek istniej¹cych przepisów nie mo¿na w pe³ni
o to zadbaæ, szczególnie w sytuacji, gdy przepisy tak¹ reprezentacjê de facto uniemo¿liwiaj¹.

Skuteczne wyegzekwowanie prawa rêkojmi wymaga licznych zabiegów prawnych, m.in. przeniesienia
praw przez w³aœcicieli na wspólnotê mieszkaniow¹. Problem jednak nie ogranicza siê do wskazania stro-
ny uprawnionej do wyst¹pienia z roszczeniem. W³aœciciel mieszkania mo¿e domagaæ siê odst¹pienia od
umowy lub obni¿enia jego ceny. S¹ to jednak rozwi¹zania, które nie zadowalaj¹ potencjalnego poszkodo-
wanego i uniemo¿liwiaj¹ pe³n¹ eksploatacjê miszkania na skutek zaistnia³ych wad. Prawo w tym przy-
padku nie zapewnia pe³nej ochrony, poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci roszczenia o usuniêcie wad przedmio-
tu. Trudno oczekiwaæ, ¿e w³aœciciele odst¹pi¹ od wykonanej ju¿ umowy, a wejœcie na drogê s¹dow¹ nie
gwarantuje uzyskania pomyœlnego orzeczenia.

Szanowny Panie Ministrze, w odniesieniu do opisanej wy¿ej sytuacji sk³adam zapytanie o mo¿liwoœæ
zmian przepisów niekorzystnych dla w³aœcicieli tworz¹cych wspólnotê mieszkaniow¹ tak, aby skutecznie
zapewniæ prawn¹ ochronê ich po³o¿enia w relacjach z deweloperami.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
238 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 63. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Coraz wiêcej samorz¹dów zaczyna mieæ problem z limitem zad³u¿enia, jaki narzuci³ im ustawodawca.
To zmusza je do poszukiwania alternatywnych dróg pozyskiwania œrodków finansowych na zabezpiecze-
nie inwestycji. Tak¹ mo¿liwoœæ stwarzaj¹ firmy leasingowe, które oferuj¹ tak zwany leasing zwrotny i po-
woli zaczynaj¹ stanowiæ realn¹ alternatywê dla po¿yczek, kredytów, obligacji i innego rodzaju zad³u¿eñ
zaci¹ganych przez samorz¹dy. Pozwala to sprzedawaæ firmie leasingowej budynki i lokale u¿ytkowe czy
parkingi, u¿ytkowaæ je przez kilka lat, a nastêpnie odkupiæ po sp³acie wszystkich rat.

Leasing zwrotny jest korzystn¹ ofert¹, ale w obecnym stanie prawnym niewykonaln¹. Mimo kilku prób
podjêtych przez niektóre samorz¹dy, dalsze procedury zosta³y zarzucone ze wzglêdu na kolizjê przepisów
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Czyni¹ one nie-
mo¿liwym skorzystanie z mo¿liwoœci oferowanych przez wspó³czesny rynek. O ile pierwsza dopuszcza
mo¿liwoœæ leasingu zwrotnego, o tyle druga poprzez okreœlenie formu³y zbycia nieruchomoœci komunal-
nych takiej mo¿liwoœci nie przewiduje. W ten sposób umowa leasingu miêdzy samorz¹dem a firm¹ w ³at-
wy sposób mo¿e zostaæ podwa¿ona. Z punktu widzenia samorz¹dów œrodki zamro¿one w posiadanych
przez nie nieruchomoœciach, które mog³yby pracowaæ dla zapewnienia realizacji innych wa¿nych projek-
tów, s¹ czystym marnotrawstwem.

Szanowny Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym chcia³bym zadaæ pytanie: czy przewiduje Pan zmiany
w prawie zmierzaj¹ce do rozwi¹zania przedstawionego przeze mnie problemu?

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W latach siedemdziesi¹tych przedsiêbiorstwa przesy³owe umieszcza³y na gruntach, pomimo braku ty-

tu³u prawnego, s³upy elektryczne. W³aœciciele tych gruntów nie czynili przeszkód, celem nadrzêdnym by-
³o bowiem uzyskanie dostêpu do elektrycznoœci. Jednak¿e przez kolejnych trzydzieœci lat pracownicy
tych przedsiêbiorstw zajmowali siê konserwacj¹, remontami, wymian¹ s³upów bez jakiegokolwiek posza-
nowania prawa w³asnoœci, na przyk³ad wje¿d¿ali na posesje pod nieobecnoœæ w³aœcicieli lub niszczyli up-
rawy na polach, na œrodku których znajduj¹ siê s³upy. Takie postêpowanie powoduje, moim zdaniem za-
sadny, opór zw³aszcza rolników, którym s¹ niszczone uprawy, gdy¿ bez pytania i bez jakiegokolwiek po-
szanowania pracownicy przedsiêbiorstw przesy³owych wje¿d¿aj¹ na wschodz¹ce zbo¿a albo niszcz¹ je
tu¿ przed zbiorem, powoduj¹c tym samym nieodwracalne straty.

Proszê Pana Ministra o informacjê, czy istniej¹ przepisy prawne chroni¹ce rolników przed takim swo-
bodnym korzystaniem z ich w³asnoœci przez pracowników przedsiêbiorstw przesy³owych. Dlaczego i na
jakiej podstawie, gdy dochodzi do sporu, przedsiêbiorstwa wystêpuj¹ o zasiedzenie lub o ustanowienie
s³u¿ebnoœci gruntowej? Jakie jest stanowisko resortu w przedmiotowej sprawie? Jak uregulowaæ sto-
sunki pomiêdzy w³aœcicielami gruntów a przedsiêbiorstwami przesy³owymi? Przecie¿ ustanowienie na
rzecz przedsiêbiorstwa s³u¿ebnoœci lub zasiedzenia nie jest ¿adnym rozwi¹zaniem, gdy¿ do tych s³upów
pracownicy nadal musz¹ jakoœ dojechaæ. A konflikty rodzi w³aœnie sposób dojazdu, a nie jego koniecz-
noœæ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na pocz¹tku paŸdziernika uczestniczy³em w II Europejskim Forum M³odych Rolników, które po raz

kolejny odbywa³o siê w moim regionie – województwie ³ódzkim. Problemy, z którymi borykaj¹ siê m³odzi
ludzie przejmuj¹cy gospodarstwa rolne, s¹ mi znane i wielokrotnie interweniowa³em w tej sprawie u Pana
Ministra. Jednak¿e po forum okazuje siê, ¿e m³odzi ludzie, którzy decyduj¹ siê na podejmowanie dzia³al-
noœci rolniczej, s¹ pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia ze strony rz¹du, poza oczywiœcie premi¹ dla m³o-
dych rolników. A trzeba pamiêtaæ, ¿e jest tak¿e wielu m³odych ludzi, którzy ju¿ posiadaj¹ gospodarstwa,
prowadz¹ je i s¹ pozostawieni bez dodatkowych form wsparcia. Chodzi tu nie tylko o wsparcie finansowe,
ale tak¿e o merytoryczne ze strony instytucji do tego powo³anych, to jest oœrodków doradztwa rolniczego,
które s¹ niedofinansowane i wielokrotnie za pomoc w wype³nieniu wniosków ci m³odzi ludzie musz¹ p³a-
ciæ, a czêsto uzyskiwane przez nich dochody na to nie pozwalaj¹.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ, jakie dzia³ania podejmuje resort rolnictwa, by wesprzeæ m³odych rol-
ników. W obecnie funkcjonuj¹cym PROW nie ma dzia³añ zachêcaj¹cych m³odych ludzi do kontynuowa-
nia dzia³alnoœci rolniczej. Czy resort pracuje nad opracowaniem nowych form wsparcia dla tych m³odych
ludzi? Warto uwzglêdniæ ten aspekt w pracach nad kszta³tem kolejnej perspektywy finansowej, nad któr¹
obecnie siê pracuje w Unii Europejskiej, w szczególnoœci podczas naszej prezydencji.

Panie Ministrze, ci m³odzi ludzie to jest zbyt cenny kapita³ dla obszarów wiejskich, ¿eby mo¿na go by³o
zmarnowaæ!

Dziêkujê za rozwa¿enie tego problemu i znalezienie skutecznego rozwi¹zania, mo¿e w postaci zapropo-
nowania nowych instrumentów pomocowych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mijaj¹cy rok gospodarczy zakoñczy siê w rolnictwie ogromnymi stratami spowodowanymi wyst¹pie-

niem licznych klêsk ¿ywio³owych. Wiadomo, ¿e dla rolnika strata plonu jest strat¹ podwójn¹, gdy¿ nie tyl-
ko traci on potencjalny dochód, ale niejednokrotnie traci te¿ mo¿liwoœæ kontynuacji produkcji i musi za-
czynaæ od pocz¹tku, jeœli utraci³ na przyk³ad zbo¿e przeznaczone na paszê lub zosta³y zniszczone planta-
cje wieloletnie.

Mam w zwi¹zku z tym pytanie do Pana Ministra: czy s¹ przewidziane, a jeœli tak, to jakie, formy wspar-
cia na ponowne uruchomienie produkcji? Jakie warunki powinni spe³niæ rolnicy? Wiem te¿, ¿e rolnicy
napotykaj¹ problemy ze strony administracji. Chodzi na przyk³ad o brak pomocy w oszacowaniu strat
i wystawieniu protoko³u strat, gdy¿ urzêdy gminy twierdz¹, ¿e nie maj¹ takiego obowi¹zku, ¿e nie posia-
daj¹ lub nie otrzyma³y wzorów stosownych protoko³ów albo uprawnieñ, gdy¿ wojewoda nie og³osi³ stanu
klêski ¿ywio³owej. A przecie¿ czêsto w wyniku ¿ywio³u powodzi, huraganu czy te¿ tr¹by powietrznej ucier-
pia³y jednostkowe gospodarstwa w gminach. Niejednokrotnie te¿ poszkodowani rolnicy s¹ beneficjenta-
mi programów strukturalnych, a zniszczone plantacje zosta³y za³o¿one przy dofinansowaniu z PROW lub
SPO.

Proszê zatem Pana Ministra o informacjê, gdzie ci poszkodowani rolnicy powinni siê zg³osiæ w celu
otrzymania informacji o zasadach postêpowania w sytuacji, w jakiej siê znajduj¹.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego, prokuratora gene-
ralnego Andrzeja Seremeta, przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Antoniego Górskiego, pro-
kuratora okrêgowego w £odzi Krzysztofa Bukowieckiego oraz do asesora Prokuratury Rejonowej w Skier-
niewicach Janusza Tomczaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! Szanowny Panie Prezesie! Sza-
nowny Panie Prokuratorze Okrêgowy! Szanowny Panie Asesorze!

17 wrzeœnia 2008 r. jeden z zak³adów energetycznych jako wierzyciel decyzji wydanej na podstawie art.
126 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami dokona³ samodzielnej egzekucji tej decyzji przy
wsparciu si³owym Policji. W dotycz¹cym tej sprawy (1 Ds. 230/10 Prokuratury Rejonowej w Skierniewi-
cach) postanowieniu z 18 maja 2010 r. asesor Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach, pan Janusz
Tomczak, napisa³ miêdzy innymi: „Jak wynika z art. 2 cytowanej wy¿ej ustawy (chodzi o ustawê z 17 czer-
wca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji – Grzegorz Wojciechowski) egzekucji admini-
stracyjnej podlegaj¹ zarówno obowi¹zki pieniê¿ne, jak i niepieniê¿ne, jednak przedmiotowa sprawa nie
mieœci siê w tym katalogu (chodzi o egzekucjê decyzji wydanej na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami – Grzegorz Wojciechowski). Nale¿y podkreœliæ, i¿ dzia³ania podjête przez
pracowników zak³adu energetycznego by³y wykonywane na podstawie decyzji starosty rawskiego, który
wyda³ j¹ na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.” Prokurator okrêgowy
w £odzi, pan Krzysztof Bukowiecki, w skierowanym do mnie piœmie z 22 wrzeœnia 2010 r. w ca³ej rozci¹g-
³oœci zgodzi³ siê z tym pogl¹dem asesora Janusza Tomczaka, zarówno z rozstrzygniêciem merytorycz-
nym, jak i z uzasadnieniem.

W zwi¹zku z tym proszê o nastêpuj¹ce informacje.
1. Czy egzekucja decyzji wydanej na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-

œciami mo¿e byæ przeprowadzona przez wierzyciela tej decyzji niebêd¹cego organem egzekucyj-
nym samodzielnie?

2. Czy istniej¹ inne przepisy egzekucyjne ni¿ ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyj-
nym w administracji dotycz¹ce spraw, których przedmiotem s¹ obowi¹zki niemieszcz¹ce siê w ka-
talogu obowi¹zków o charakterze pieniê¿nym lub niepieniê¿nym, a wynikaj¹ce z decyzji admini-
stracyjnej?

3. Jaki czynnik decyduje, ¿e wierzytelnoœæ z decyzji wydanej na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami nie jest ani pieniê¿na, ani niepieniê¿na?

4. Na podstawie jakich przepisów w egzekucji prowadzonej przez wierzyciela niebêd¹cego organem
egzekucyjnym Policja udziela wsparcia si³owego, jak mia³o to miejsce w opisanym przypadku?

5. Czy s¹ inne wierzytelnoœci ni¿ wynikaj¹ce z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi, których egzekucja mo¿e byæ prowadzona samodzielnie przez wierzyciela (oprócz przypadków,
kiedy wierzycielem jest organ egzekucyjny) z wsparciem Policji, jak mia³o to miejsce w opisanej
sprawie?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 63. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach

przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz usta-
wy o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ
wojennych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w ust. 1 wyrazy „maj¹cy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy zawart¹ z Narodowym Funduszem

Zdrowia umowê” zastêpuje siê wyrazami „bêd¹cy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy stron¹ umowy za-
wartej z Narodowym Funduszem Zdrowia”;

2) w art. 3 w ust. 1 wyrazy „mo¿e udzielaæ” zastêpuje siê wyrazem „udziela”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Wniesione przez Senat poprawki do ustawy z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym
i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych maj¹ na celu uœciœ-
lenie przyjêtych przez Sejm uregulowañ.

Obie poprawki odnosz¹ siê do materii uregulowanej ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, w czêœci dotycz¹cej przepisów przejœciowych
zwi¹zanych z jej nowelizacj¹. Poprawka nr 1 eliminuje potocznoœæ okreœlenia (maj¹cy umowê), zastêpu-
j¹c je prawid³owym pojêciem z punktu widzenia prawa (bêd¹cy stron¹ umowy). Poprawka nr 2 zapewnia
jednoznacznoœæ rozumienia przepisu dotycz¹cego udzielania œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecznej opieki zdro-
wotnej od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy (œwiadczeniodawcy, o ile nie z³o¿¹ oœwiadczenia o wypowiedzeniu
zawartej umowy, udzielaj¹ œwiadczeñ zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, czyli maj¹ taki obowi¹zek).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 16, w ust. 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy „lub wydruk

pozwolenia lub wpisu z rejestru produktów biobójczych,
o którym mowa w decyzji Komisji 2010/296 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru pro-

duktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2010, str. 26), potwierdzaj¹cy wydanie tego pozwole-
nia albo dokonanie wpisu do rejestru.”;

2) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 10 po wyrazach „odpis pozwolenia albo wpisu do rejestru” dodaje siê
wyrazy „, lub wydruk pozwolenia lub wpisu z rejestru produktów biobójczych, potwierdzaj¹cy wyda-
nie tego pozwolenia albo dokonanie wpisu do rejestru, ”;

3) w art. 4 w ust. 2 po wyrazach „produktów biobójczych niskiego ryzyka” dodaje siê wyrazy „, lub wy-
druk pozwolenia lub wpisu z rejestru produktów biobójczych, potwierdzaj¹cy wydanie tego pozwole-
nia albo dokonanie wpisu do rejestru, ”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o produk-
tach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych i wprowadzi³ do niej trzy po-
prawki.

Wszystkie wprowadzone poprawki maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy. Celem tych poprawek jest umo¿li-
wienie podmiotom odpowiedzialnym, sk³adaj¹cym wniosek o wydanie pozwolenia albo wpisu do rejestru
produktu biobójczego, na który uzyska³y pozwolenie albo wpis do rejestru w innym pañstwie cz³onkow-
skim Unii Europejskiej albo pañstwie cz³onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ramach wzajemnego uznawania po-
zwoleñ i wpisów do rejestru miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a innymi pañstwami cz³onkowskimi Unii Eu-
ropejskiej, do³¹czenia do tego wniosku wydruku pozwolenia lub wpisu z rejestru produktów biobójczych
utworzonego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2010/296 w sprawie utworzenia rejestru produ-
któw biobójczych.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych 251



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
”1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej nieprzekraczaj¹cej 3, 5 t: a) na autostradzie – 140 km/h,
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej

o dwóch pasach przeznaczonych dla ka¿dego kierunku ruchu - 100 km/h,
d) na pozosta³ych drogach – 90 km/h; ”; ”;

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 129a w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „przepisy o ruchu drogowym” zastêpuje siê wyra-
zami „przepisy ruchu drogowego”;

3) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 4 wyrazy „w oznakowanym miejscu i czasie, uzgodnionych z w³aœciwym
miejscowo komendantem” zastêpuje siê wyrazami „w oznakowanym miejscu i okreœlonym czasie,
uzgodnionymi z w³aœciwym miejscowo komendantem”;

4) w art. 1 w pkt 6, w art. 129g w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „te urz¹dzenia oraz monta¿ urz¹dzeñ” zastêpuje
siê wyrazami „urz¹dzenia rejestruj¹ce oraz monta¿ tych urz¹dzeñ”;

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 129h w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „odpowiedniej widocznoœci” zastêpuje siê wyraza-
mi „odpowiedniej ich widocznoœci”;

6) w art. 1 w pkt 6, w art. 129h w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „5 km/h” zastêpuje siê wyrazami „10 km/h”;
7) w art. 3, w art. 20d w pkt 3 wyraz „poprawê” zastêpuje siê wyrazem „poprawy”;
8) w art. 3, w art. 20d w pkt 3 wyrazy „przepisów o ruchu drogowym” zastêpuje siê wyrazami „przepisów

ruchu drogowego”;
9) wart. 4wpkt2,w§1wpkt2 i3wyrazy „sprawcywykroczenia” zastêpujesiêwyrazami „sprawcyczynu”;

10) w art. 4 w pkt 2, w § 1 w pkt 3 wyrazy „lub urz¹dzenia rejestruj¹cego” zastêpuje siê wyrazami „lub
czyn zostanie ujawniony przez urz¹dzenie rejestruj¹ce”;

11) w art. 5 w pkt 5, w ust. 5 wyrazy „na wniosek wojewódzkiego inspektora” zastêpuje siê wyrazami „, na
wniosek wojewódzkiego inspektora, ”;

12) w art. 5 w pkt 7, w ust. 4 wyraz „kierowcy” zastêpuje siê wyrazem „kieruj¹cego”;
13) w art. 5 w pkt 10, w art. 76a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „art. 71 i”;
14) w art. 8 i w art. 11 w pkt 1 wyrazy „1 stycznia 2011 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 stycznia 2012 r.”;
15) w art. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy: ”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do
niej 15 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat podwy¿szy³ dopuszczalne prêdkoœci samochodu osobowego, motocykla lub sa-
mochodu ciê¿arowego o masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3, 5 t, odpowiednio ze 130 km/h do 140
km/h - na autostradzie oraz ze 110 km/h do 120 km/h - na drodze ekspresowej dwujezdniowej. W opinii
Izby warunki techniczne na drogach tych kategorii umo¿liwiaj¹ jazdê z takimi prêdkoœciami, nie obni¿a-
j¹c przy tym w istotny sposób poziomu bezpieczeñstwa kieruj¹cych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 6 Senat podwy¿szy³ – z 5 do 10 km/h - próg dopuszczalnego b³êdu kierowcy
w utrzymaniu dozwolonej prêdkoœci. Za przyjêciem tej poprawki przemawiaj¹ zdaniem Senatorów dwa
argumenty. Po pierwsze, prêdkoœciomierze samochodowe mog¹ nieznacznie zawy¿aæ lub zani¿aæ prêd-
koœæ pojazdu. Po drugie, nale¿y braæ pod uwagê, ¿e kieruj¹cy pojazdem musi w pierwszej kolejnoœci ob-
serwowaæ drogê, po której siê porusza, a dopiero potem wskaŸniki umieszczone w kokpicie samochodu.
W takich warunkach mo¿e dojœæ do niezamierzonego przez kierowcê, nieznacznego przekroczenia dopu-
szczalnej prêdkoœci.

Poprawka nr 10 ma w sposób jednoznaczny wskazaæ, ¿e termin 180 dni, po up³ywie którego nie mo¿e
nast¹piæ na³o¿enie grzywny w postêpowaniu mandatowym, nale¿y liczyæ od dnia ujawnienia czynu przez
urz¹dzenie rejestruj¹ce, a nie od dnia dokonania odczytu z urz¹dzenia przez uprawnionego funkcjona-
riusza. W dotychczasowym stanie prawnym zdarzyæ siê mog³o, ¿e wspomniany termin liczony by³ od dnia
odczytu przez funkcjonariusza, nawet je¿eli miêdzy tym dniem a zarejestrowaniem zdarzenia przez
urz¹dzenie up³yn¹³ znaczny okres czasu.

Poprawka nr 14 odracza wejœcie w ¿ycie nowych zasad prowadzenia kontroli transportu drogowego do
dnia 1 stycznia 2012 r. Ze wzglêdu na d³u¿sze ni¿ zak³adano prace nad ustaw¹ w Sejmie, pierwotny ter-
min 1 stycznia 2011 r., przed up³ywem którego Inspekcja Transportu Drogowego mia³a dostosowaæ swo-
j¹ dzia³alnoœæ do nowych zadañ, móg³by siê okazaæ niewystarczaj¹cy.

Z przyczyn analogicznych do wskazanych w uzasadnieniu do poprawki nr 14, w poprawce nr 15 Senat
postanowi³ wyd³u¿yæ do trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy termin, w ci¹gu którego General-
ny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Policja, stra¿e gminne i miejskie oraz Inspekcja Transportu
Drogowego, dostosuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ do jej przepisów.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub zapewniaj¹ ustawie je-
dnolitoœæ terminologiczn¹ i w³aœciw¹ precyzjê.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 206 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) o których mowa w art. 43a oraz w art. 201 ust. 3, ”; ”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Senat, przyjmuj¹c poprawkê w zakresie pkt 2 w art. 1 ustawy o zmianie ustawy –Prawo telekomunika-
cyjne, kierowa³ siê przekonaniem, i¿ nale¿y uwzglêdniæ ostatni¹ nowelizacjê art. 206 ust. 2 ustawy doko-
nan¹ ustaw¹ z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Nowelizacja ta nie
tylko zmieni³a strukturê przepisu ale tak¿e wnios³a istotne elementy merytoryczne polegaj¹ce na wska-
zaniu s¹du w³aœciwego w sprawach okreœlonych w ustawie o wspieraniu i rozwoju sieci telekomunikacyj-
nych.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
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z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy o re-
zerwach strategicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 14 skreœla siê ust. 2;
2) w art. 16 skreœla siê ust. 4;
3) w art. 22 skreœla siê ust. 6;
4) w art. 23 w ust. 1:

a) w zdaniu pierwszym skreœla siê wyrazy „za ich zgod¹, ”,
b) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, okreœla szczegó³owe warunki nieodp³atnego
przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych.”;

5) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „i ust. 4 – 6” zastêpuje siê wyrazami „, ust. 4 i 5”;
6) w art. 26 skreœla siê ust. 3.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o rezerwach strategicznych
i uchwali³ do niej 6 poprawek.

W art. 14 ust. 1 ustawa przewiduje, i¿ minister w³aœciwy do spraw gospodarki mo¿e w drodze decyzji
utworzyæ rezerwy strategiczne nieobjête Rz¹dowym Programem Rezerw Strategicznych, w okreœlonych
w tym przepisie przypadkach. W ust. 2 zaœ zawarta zosta³a regulacja, i¿ koszty utworzenia takich rezerw
finansowane s¹ ze œrodków rezerwy celowej, o której mowa w art. 12 ustawy. Maj¹c na uwadze treœæ art.
12. ust. 4, zgodnie z którym przywo³an¹ rezerwê celow¹ przeznacza siê na finansowanie m.in. kosztów ut-
worzenia rezerw nieobjêtych wymienionym powy¿ej Programem, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy,
wydaje siê, ¿e kwestia finansowania utworzenia tego rodzaju rezerw strategicznych, zosta³a w sposób wy-
czerpuj¹cy uregulowana w art. 12 ust. 4 ustawy. W opinii Izby przepis art. 14 ust. 2 stanowi zbêdne po-
wtórzenie, które nie powinno wystêpowaæ w ustawie (poprawka nr 1).

W przepisach dotycz¹cych umowy przechowania okreœlonego asortymentu rezerw strategicznych,
w art. 16 ust. 4 ustawa przewiduje, ¿e okreœlony podmiot bêd¹cy stron¹ umowy przechowania ponosi od-
powiedzialnoœæ za stan rezerw oddanych na przechowanie oraz jest obowi¹zany do ochrony magazynów,
w których rezerwy te s¹ przechowywane, na warunkach okreœlonych w tej umowie. Nale¿y podkreœliæ, i¿
w ust. 2 art. 16 okreœlony zosta³ minimalny zakres postanowieñ, jakie powinny byæ zawarte w umowie
przechowania, w tym: warunki przechowywania rezerw strategicznych zapewniaj¹ce utrzymanie w³aœci-
wego ich stanu iloœciowego i jakoœciowego, sposób przechowywania rezerw, wymagania dotycz¹ce
urz¹dzenia i oznakowania oraz ochrony magazynów, w których rezerwy strategiczne bêd¹ przechowywa-
ne oraz zasady odpowiedzialnoœci stron za niedotrzymanie warunków umowy. Tym samym przepis art.
16 ust. 4 nie ustanawia innego rodzaju odpowiedzialnoœci podmiotu bêd¹cego stron¹ umowy przechowa-
nia, ni¿ przewidziana jej postanowieniami.

W opinii Senatu formu³a zastosowana w przepisie art. 16 ust. 4 ma jedynie charakter informacyjny,
przyk³adowy, potwierdzaj¹cy oczywisty fakt. Nie s³u¿y zatem wyra¿eniu normy prawnej i jako taka nie po-
winna byæ zamieszczona w ustawie (poprawka nr 2).

W art. 22 w ust. 6 uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, i¿ w przypadku gdy zlikwidowane rezerwy
strategiczne s¹ odpadami, Agencja postêpuje zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreœlony-
mi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póŸn. zm.). Maj¹c
na uwadze normê zawart¹ w art. 8 ustawy o odpadach, formu³uj¹c¹ generalny zakaz postêpowania z od-
padami w sposób sprzeczny z przepisami tej ustawy, jak równie¿ przepis art. 7 zgodnie z którym posia-
dacz odpadów (ka¿dy, kto faktycznie w³ada odpadami: wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna) jest obowi¹zany postêpowaæ z nimi wed³ug wymagañ okreœlonych
przez zasady gospodarowania odpadami, tj. zasady wyra¿one w rozdziale 2 tej ustawy, uzasadnione wy-
daje siê, ¿e regulacja art. 22 ust. 6, powtarza obowi¹zki w zakresie postêpowania z odpadami, które wyni-
kaj¹ ju¿ z postanowieñ ustawy o odpadach.

Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ przepis art. 22 w ust. 6, jako niezawieraj¹cy wartoœci normatywnej nie po-
winienbyæzamieszczonywustawie iwzwi¹zkuz tympostanowi³ o jegowyeliminowaniu (poprawkanr3).

W przepisie art. 23 ust. 1 zawarta zosta³a regulacja, zgodnie z któr¹ w przypadku gdy nie z³o¿ono ofert
zakupu asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych Agencja Rezerw Materia³owych, na podsta-
wie umowy, nieodp³atnie przekazuje ten asortyment pañstwowym jednostkom organizacyjnym, jedno-
stkom samorz¹du terytorialnego lub utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym. Jednoczeœnie
przepis przewiduje, ¿e nast¹pi to za zgod¹, tych jednostek. Zdaniem Izby umowa jest w istocie zgodnym
porozumieniem dwóch lub wiêcej stron, trudno zatem wyobraziæ sobie sytuacjê, w której umowa zostaje
zawarta w inny sposób ni¿ przez zgodne oœwiadczenia woli stron.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat w poprawce nr 4 usuwa z przepisu zbêdne wyra¿enie. Poprawka ta
zmienia ponadto redakcjê zdania drugiego tego przepisu.

W poprawce nr 5 Senat koryguje wystêpuj¹ce w przepisie odes³anie. Poprawka ta uwzglêdnia zmianê
wynikaj¹c¹ z poprawki nr 3.

W poprawce nr 6 Izba, stosuj¹c siê do dyrektywy wyra¿onej w § 4 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej,
zgodnie z któr¹ ustawa nie mo¿e powtarzaæ przepisów zamieszczonych w innych ustawach, eliminuje
z ustawy o rezerwach strategicznych przepis art. 26 ust. 3.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 8, w ust. 1 wyrazy „odnoœnie jej danych” zastêpuje siê wyrazami „odnoœnie do jej da-

nych”;
2) w art. 1 w pkt 9, w art. 34 w pkt 1 wyrazy „stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹” zastêpuje siê wyraza-

mi „zawieraj¹cych informacje niejawne”;
3) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 3”;
4) w art. 1 w pkt 10 w lit. c, w ust. 3 wyraz „zobowi¹zany” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zany”;
5) w art. 1 po pkt 10 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przetwarzanie danych narusza³oby zasady okreœlone w art. 23–28, ”; ”;

6) w art. 3, w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹” zastêpuje siê wyraza-
mi „zawieraj¹cych informacje niejawne”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 6 poprawek.

W opinii Senatu w przepisie art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 1 pkt 8 noweli) za-
sadna jest korekta o charakterze jêzykowym. S³ownik jêzyka polskiego wskazuje, ¿e wyraz „odnoœnie”
funkcjonuje tylko w wyra¿eniu „odnoœnie do (czegoœ, kogoœ)”1). U¿ycie samego wyrazu „odnoœnie”, aby
wskazaæ to do czego odnosi siê okreœlona wypowiedŸ, oceniane jest jako niepoprawne (poprawka nr 1).

Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 34 (art. 1 pkt 9 noweli) przewiduje, ¿e administrator da-
nych osobowych odmawia osobie, której dane dotycz¹ udzielenia okreœlonych informacji w szczególnoœci
je¿eli spowodowa³oby to ujawnienie wiadomoœci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹. Pojêcie „tajemnicy
pañstwowej” zosta³o zdefiniowane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych. Jednak¿e aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie informacji niejawnych zostanie wkrót-
ce zast¹piona ustaw¹ z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.
1228), która nie przewiduje kategorii „tajemnicy pañstwowej”. W przepisie art. 1 ust. 1 ustawa z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wskazuje, ¿e ochron¹ objête s¹ informacje, których
nieuprawnione ujawnienie spowodowa³oby lub mog³oby spowodowaæ szkodê dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo by³oby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, tak¿e w trakcie ich opracowywania oraz
niezale¿nie od formy i sposobu ich wyra¿ania („informacje niejawne”). Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych znajduje siê aktualnie w okresie vacatio legis. Wejdzie ona w ¿ycie po
up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, które nast¹pi³o dnia 1 paŸdziernika 2010 r. Maj¹c powy¿sze na
uwadze, w celu zapewnienia spójnoœci regulacji, Senat uzna³ za celowe dokonanie odpowiednich zmian
o charakterze terminologicznym w ustawie o ochronie danych osobowych (poprawka nr 2).

W opinii Izby, podobnej modyfikacji nale¿y dokonaæ w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym, zmienianej w art. 3 noweli (poprawka nr 6).

Przepis art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 1 pkt 10 lit. b noweli) nak³ada na ad-
ministratora danych osobowych obowi¹zek zg³aszania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych ka¿dej zmiany informacji w zbiorze danych osobowych, przewiduj¹c 30 – dniowy termin na
dokonanie takiego zg³oszenia. W ust. 4 tego artyku³u sformu³owany zosta³ wyj¹tek w zakresie tzw. da-
nych wra¿liwych (sensytywnych). Ustawa przewiduje, ¿e jeœli zmiana w zbiorze danych dotyczy rozsze-
rzenia zakresu przetwarzanych danych o dane wra¿liwe, to administrator danych ma obowi¹zek dokonaæ
stosownego zg³oszenia jeszcze przed dokonaniem takiej zmiany. W art. 41 ust. 2 ustawodawca pos³u¿y³
siê zwrotem „z zastrze¿eniem ust. 3”. Zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej przepis formu³u-
j¹cy wyj¹tki lub uœciœlenia zamieszcza siê bezpoœrednio po danym przepisie szczegó³owym. Zasady te-
chniki prawodawczej nie nakazuj¹ w takim przypadku stosowania formu³y ”z zastrze¿eniem”. Jej obec-
noœæ czy te¿ jej brak nie ma bowiem znaczenia dla interpretacji przepisu. Senat stan¹³ na stanowisku, i¿
sformu³owanie, które nie zawiera wartoœci normatywnej nie powinno byæ zamieszczone w ustawie
i w zwi¹zku z tym postanowi³ je wyeliminowaæ (poprawka nr 3).

Ponadto w art. 41 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 1 pkt 10 lit. c noweli) stwierdzono,
¿e administrator danych jest „zobowi¹zany do zg³oszenia zmiany informacji przed dokonaniem zmiany
w zbiorze”. Pos³u¿enie siê okreœleniem „jest zobowi¹zany”, w opinii Senatu, jest niew³aœciwe. Mo¿e ono
bowiem sugerowaæ, i¿ w przepisie mowa jest o zobowi¹zaniu wynikaj¹cym ze stosunku cywilnoprawne-
go, podczas gdy intencj¹ ustawodawcy by³o na³o¿enie ustawowego obowi¹zku okreœlonego zachowania.
Pos³u¿enie siê formu³¹ „jest zobowi¹zany” w art. 41 ust. 3 wydaje siê tym bardziej niezrozumia³e, jeœli
weŸmie siê pod uwagê fakt, ¿e ustawodawca w art. 41 ust. 2, nak³adaj¹c na administratora danych obo-
wi¹zek zg³oszenia zmiany w okreœlonym terminie, zastosowa³ konstrukcjê „jest obowi¹zany zg³aszaæ”.
W celu wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz zachowania jednolitoœci ter-
minologicznej w ramach ustawy, Senat wprowadzi³ poprawkê nr 4 o charakterze redakcyjnym.

Przepis art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje przes³anki stanowi¹ce podstawê
wydania decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o odmowie rejestracji zbioru da-
nych. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 Generalny Inspektor wydaje decyzjê odmown¹, je¿eli przetwarzanie
danych narusza³oby zasady okreœlone w art. 23-30. Senat zwróci³ uwagê, ¿e ustawa nowelizuj¹ca doko-
nuje zmian w przepisach okreœlaj¹cych zasady przetwarzania danych osobowych, polegaj¹cych w szcze-
gólnoœci na uchyleniu art. 29 i art. 30. W zwi¹zku z powy¿szym równie¿ przepis art. 44 ust. 1 pkt 2, który
zawiera odes³anie do uchylanych przepisów, powinien zostaæ odpowiednio zmodyfikowany. Uchwalona
przez Senat poprawka nr 5 precyzuje odes³anie w kierunku zgodnym z intencj¹ ustawodawcy.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 259
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska,
ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o wojewodzie

i administracji rz¹dowej w województwie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska oraz ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej”;
2) w art. 1 w pkt 3, w art. 3 w pkt 2 po wyrazach „ochrony œrodowiska„ dodaje siê wyrazy „jako organ

rz¹dowej administracji zespolonej w województwie„;
3) w art. 1 w pkt 6, w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska powo³uje i odwo³uje wojewoda, za zgod¹ G³ó-

wnego Inspektora Ochrony Œrodowiska.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zastêpców wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska, w liczbie do dwóch, powo³uje i od-
wo³uje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska.”,

c) ust. 8 i 9 otrzymuj¹ brzmienie:
„8. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska, mo¿e tworzyæ delega-

tury wojewódzkiego inspektoratu ochrony œrodowiska. Kierownik delegatury mo¿e, z upowa¿-
nienia wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska, prowadziæ sprawy i wydawaæ na terenie
swojego dzia³ania decyzje administracyjne.

9. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw ad-
ministracji publicznej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady i sposób organizacji wojewódz-
kich inspektoratów ochrony œrodowiska oraz ich delegatur, maj¹c na wzglêdzie zapewnienie
ich sprawnego i jednolitego dzia³ania.”;

4) w art. 1 w pkt 16, w art. 28f dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Laboratoria, o których mowa w ust. 1, mog¹ pozyskiwaæ œrodki finansowe z tytu³u sprzeda¿y us-

³ug zleconych, w szczególnoœci w zakresie:
1) badañ laboratoryjnych, badañ i pomiarów œrodowiskowych i innych czynnoœci dotycz¹cych

oceny jakoœci stanu ochrony œrodowiska;
2) prowadzenia szkoleñ i egzaminów.

6. Œrodki pochodz¹ce z wykonywanych przez laboratoria, o których mowa w ust. 1, us³ug, o których
mowa w ust. 5, stanowi¹ dochody bud¿etu pañstwa.”;

5) skreœla siê art. 3.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji
rz¹dowej w województwie i uchwali³ do niej 5 poprawek.

Uchwalaj¹c poprawki nr 1, 2, 3 i 5 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ wojewódzki inspektor ochrony œro-
dowiska powinien zostaæ w³¹czony do rz¹dowej administracji zespolonej w województwie.

Zdaniem Izby bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wojewódzka inspekcja ochrony œrodowiska wype³nia zadania
administracji rz¹dowej zespolonej w województwie, wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska powinien
byæ jednoznacznie wskazany jako organ rz¹dowej administracji zespolonej, a nie jako kierownik inspek-
cji (poprawka nr 2).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3 Senat jednoznacznie opowiedzia³ siê za tym aby to wojewoda, jako kiero-
wnik administracji zespolonej, posiada³ kompetencjê do powo³ywania i odwo³ywania wojewódzkiego in-
spektora ochrony œrodowiska oraz jego zastêpców, a tak¿e tworzenia delegatur wojewódzkiego inspekto-
ratu ochrony œrodowiska.

Poprawki nr 1 i 5 uwzglêdniaj¹ zmiany w treœci ustawy wynikaj¹ce z umiejscowienia wojewódzkiego
inspektora ochrony œrodowiska w ramach rz¹dowej administracji zespolonej w województwie. Poprawka
nr 5 usuwa z ustawy przepis nowelizuj¹cy ustawê z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rz¹dowej w województwie, zgodnie z którym wojewódzkich inspektorów ochrony œrodowiska zalicza siê
do organów niezespolonej administracji rz¹dowej. Konsekwencj¹ tej modyfikacji jest koniecznoœæ zmia-
ny tytu³u uchwalonej przez Sejm ustawy (poprawka nr 1).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na celu umo¿liwienie laboratoriom wojewódzkich inspektoratów
ochrony œrodowiska i ich delegatur, pozyskiwania dodatkowych œrodków finansowych z tytu³u dzia³alno-
œci us³ugowej na rzecz podmiotów zewnêtrznych.

Maj¹c na uwadze, i¿ analogiczne rozwi¹zania ustawodawca przewidzia³ w ustawie z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej odnoœnie do stacji sanitarno-epidemiologicznym oraz w przy-
padku wojewódzkich inspektoratów weterynarii - w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Wete-
rynaryjnej, w opinii Izby uzasadnionym jest, aby inspekcja ochrony œrodowiska równie¿ posiada³a upra-
wnienia do generowania dochodów bud¿etu pañstwa z tytu³y odp³atnego œwiadczenia us³ug.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska,
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. Przepisy art. 403 ust. 3–6 ustawy zmienianej w art. 1 maj¹ zastosowanie do dochodów bu-

d¿etów powiatów i bud¿etów gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska, wprowadzaj¹c do jej tekstu jedn¹ poprawkê.

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy by³o rozszerzenie krêgu podmiotów mog¹cych ubiegaæ siê o do-
tacje z bud¿etów gmin i powiatów, na realizacjê przedsiêwziêæ z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej. Nowelizacja umo¿liwia udzielanie dotacji celowej ze œrodków bud¿etu jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, pochodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych, bezpoœrednio m.in. osobom fizycznym, wspól-
notom mieszkaniowym czy przedsiêbiorcom.

W toku prac nad ustaw¹ stwierdzono, i¿ bodŸcem inicjuj¹cym wiele przedsiêwziêæ, realizowanych naj-
czêœciej przez osoby fizyczne, zwi¹zanych m. in. z modernizacj¹ systemów grzewczych (zakupy pieców ga-
zowych, pieców z podajnikiem czy kolektorów s³onecznych), budow¹ przydomowych oczyszczalni œcie-
ków oraz utylizacj¹ azbestu, by³a mo¿liwoœæ otrzymania wsparcia finansowego.

Zniesienie z dniem 1 stycznia 2010 r. mo¿liwoœci uzyskania dotacji, ze œrodków bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego, pochodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych, przez te podmioty spowodowa³o,
¿e wiele przygotowywanych do realizacji projektów zosta³o wstrzymanych.

W zaistnia³ej sytuacji podmioty realizuj¹ce te inwestycje ponios³y znaczne koszty, zaœ gminy i powiaty
nie maj¹ mo¿liwoœci skierowania do nich œrodków finansowych, uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia
2010 r., do dnia wejœcia w ¿ycie nowych przepisów.

Senat zauwa¿a, ¿e uchwalona przez Sejm ustawa nie zawiera regulacji w tym zakresie.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Senat uzna³ za konieczne umo¿liwienie finansowania przedsiêwziêæ w sfe-

rze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, z dochodów bud¿etów powiatów i gmin uzyskanych od dnia
1 stycznia 2010 r.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska 263
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, odrzuca tê ustawê.
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych rozszerza zakres preferencyjnej stawki po-
datku od nieruchomoœci. Dotychczas obejmowa³a ona jedynie tê powierzchniê budynków, która by³a
przeznaczona bezpoœrednio na dzia³alnoœæ diagnostyczn¹ i lecznicz¹. Nie obejmowa³a natomiast powie-
rzchni poczekalni dla pacjentów, korytarzy, pomieszczeñ administracyjnych i gospodarczych. Rozpatry-
wana przez Senat ustawa rozszerza ulgê podatkow¹ na wszystkie pomieszczenia zwi¹zane z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, o ile pomieszczenia s¹ za-
jête przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ. Preferencyjna stawka obejmie wiêc te budynki i ich czê-
œci, w których obok œwiadczenia us³ug zdrowotnych bêdzie prowadzona inna dzia³alnoœæ np. gastronomi-
czna lub hotelarska.

Uprzywilejowanie dzia³alnoœci, która nie s³u¿y ochronie zdrowia, a jedynie jest zwi¹zana z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych, w ocenie Senatu narusza konkurencjê i równowagê podmiotów oferuj¹cych te
same us³ugi. Jako przyk³ad takiej sytuacji mo¿na wskazaæ szpitaln¹ sto³ówkê, która poza wydawaniem
posi³ków dla pacjentów, œwiadczy us³ugi gastronomiczne na rzecz innych podmiotów, konkuruj¹c tym
samym z lokalnymi restauracjami. W takim przypadku szpitalna sto³ówka, dzia³aj¹c na tym samym ryn-
ku z innymi podmiotami, korzysta³aby z nieuzasadnionej przewagi.

Zdaniem Senatu normy prawne, w tym normy prawa podatkowego powinny mieæ powszechny charak-
ter. Odst¹pienie od nich np. poprzez preferencje, powinno nastêpowaæ wyj¹tkowo i w szczególnie uzasa-
dnionych przypadkach. Dzia³alnoœæ w zakresie ochrony zdrowia bez w¹tpienia zas³uguje na uprzywilejo-
wane potraktowanie. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, w której na skutek interwencji ustawodaw-
cy, podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych, korzysta z prawnych udogodnieñ równie¿ w innych sfe-
rach dzia³alnoœci. Taka regulacja wykracza poza zakres dopuszczalnego wyj¹tku.

Jednoczeœnie Senat uzna³, ¿e ulga, z której obecnie korzystaj¹ podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ zdro-
wotnych, jest wystarczaj¹ca.

Wobec powy¿szego Senat odrzuci³ ustawê.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
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z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 22:

a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „przepisów o pomocy spo³ecznej oraz” dodaje siê wyrazy „us³ugi
okreœlone w przepisach o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, a tak¿e”,

b) w lit. a po wyrazach „oœrodki pomocy spo³ecznej, ” dodaje siê wyrazy „rodzinne domy pomocy, ”,
c) dodaje siê lit. e w brzmieniu:

„e) specjalistyczne oœrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; ”;
2) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 23 skreœla siê wyrazy „pomocy spo³ecznej w rozumieniu

przepisów o pomocy spo³ecznej w zakresie”;
3) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 28 wyrazy „œwiadczone przez podmioty inne ni¿ wymie-

nione w pkt 26 i pkt 27” zastêpuje siê wyrazami „inne ni¿ wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29”;
4) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 29:

a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „przekwalifikowania zawodowego” dodaje siê wyrazy „, inne ni¿
wymienione w pkt 26”,

b) w lit. a i b na koñcu dodaje siê wyraz „lub”;
5) w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 17 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie maj¹ zastosowania
do dostawy towarów lub œwiadczenia us³ug œciœle zwi¹zanych z us³ugami podstawowymi, je¿eli: ”;

6) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w poz. 32 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:
„Wyroby ciastkarskie i ciastka, œwie¿e, nie zawieraj¹ce substancji konserwuj¹cych (konserwantów)

lub barwników syntetycznych”;
7) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w poz. 88 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozosta³e wyroby farmaceutyczne – wy³¹cznie pro-
dukty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepi-
sami Prawa farmaceutycznego”;

8) w art. 1 w pkt 17 w lit. e:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „poz. 164–186” zastêpuje siê wyrazami „poz. 164–187”,
b) przed poz. 164 dodaje siê poz. … w brzmieniu:

c) odnoœnik pod za³¹cznikiem nr 3 otrzymuje brzmienie:

„*) Nie dotyczy us³ug reklamowych i promocyjnych.”;
9) w art. 1 w pkt 17 w lit. e:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „poz. 164–186” zastêpuje siê wyrazami „poz. 164–187”,
b) po poz. 172 dodaje siê poz. … w brzmieniu:

10) w art. 1 w pkt 17 w lit. e, w poz. 186 w kolumnie trzeciej wyrazy „80, 93–95, 98, 99 i 101–103” zastêpu-
je siê wyrazami „80, 93–96, 99 i 101-103”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI

… ex 59.11.1
Us³ugi zwi¹zane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyj-
nymi – wy³¹cznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych*)

… ex 77.22.10.0
Wypo¿yczanie kaset video i p³yt CD, DVD itp. – wy³¹cznie us³ugi
wypo¿yczania filmów



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, postanowi³ wprowa-
dziæ do jej tekstu 10 poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu uzupe³nienie przepisów ustawy w zakresie zwolnienia od podatku us³ug
okreœlonych w przepisach o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez rodzinne domy
pomocy oraz specjalistyczne oœrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zdaniem Senatu doprecyzowania wymaga³ przepis art. 43 ust. 1 pkt 22. Zgodnie z nowym brzmieniem
zwolnieniu bêd¹ podlegaæ us³ugi opieki na osobami niepe³nosprawnymi, przewlekle chorymi lub osoba-
mi w podesz³ym wieku, œwiadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty prywatne, niedzia³aj¹ce
na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej.

Poprawka nr 3 ma charakter doprecyzowuj¹cy i ma na celu jednoznaczne rozdzielenie us³ug œwiadczo-
nych w zakresie edukacji.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4, Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zapewnienia czytelnoœci przepisu okreœ-
laj¹cego warunki zwolnienia us³ug kszta³cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Zdaniem
Senatu tylko niektóre podmioty by³yby w stanie spe³niæ warunki ustawowe kumulatywnie i dlatego uz-
nano za konieczne wprowadzenie zasady, i¿ nale¿y spe³niæ co najmniej jeden z wymienionych warunków,
aby zwolnienie od podatku mia³o zastosowanie.

Poprawka nr 5 ma charakter porz¹dkowy.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 6, Senat uzna³, i¿ jedynie wyroby nie zawieraj¹ce konserwantów lub barwni-

ków syntetycznych mog¹ korzystaæ z obni¿onej stawki podatku. Zdaniem Senatu uzasadnione jest pro-
mowanie, równie¿ za pomoc¹ preferencyjnej stawki podatku, zdrowszych wyrobów ciastkarskich.

Poprawka nr 7 ma charakter porz¹dkowy.
Poprawka nr 8 uzupe³nia wykaz us³ug, do których mo¿e mieæ zastosowanie obni¿ona stawka podatku,

o produkcjê programów telewizyjnych. Ponadto w lit. c, Senat uzna³ za konieczne ograniczenie wy³¹cze-
nia zastosowania obni¿onej stawki do us³ug reklamowych i promocyjnych. Wy³¹czenie, zaproponowane
przez Sejm, us³ug zwi¹zanych z nagraniami na wszelkich noœnikach powodowa³o bezprzedmiotowoœæ za-
stosowania obni¿onej stawki w stosunku do niektórych us³ug.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 9, Senat kierowa³ siê przekonaniem, i¿ wszelkie formy wypo¿yczania filmów
powinny byæ taktowane, pod wzglêdem podatkowym, jednakowo. Poprawka powoduje, i¿ obni¿ona staw-
ka podatku VAT bêdzie mia³a zastosowanie tak¿e do fizycznego wypo¿yczania filmów na takich noœni-
kach jak np. DVD, podobnie jak to ma miejsce z wypo¿yczaniem filmów za poœrednictwem satelity, inter-
netu lub telewizji kablowej.

Poprawka nr 10 ma charakter porz¹dkowy i ma na celu objêcie preferencyjn¹ stawk¹ podatku napra-
wê i konserwacjê maszyn do pisania, z których korzystaj¹ osoby ociemnia³e.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
268 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug



U C H W A £ A
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z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw”;
2) w art. 2:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „lit. b otrzymuje brzmienie” zastêpuje siê wyrazami „po lit. b dodaje siê
lit. ba w brzmieniu”,

b) lit. b oznacza siê jako lit. ba;
3) art. 1 oznacza siê jako art. 2 oraz dotychczasowy art. 2 oznacza siê jako art. 1.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Uchwalaj¹c poprawki nr 1 i 3 Senat mia³ na celu adekwatne odzwierciedlenie intencji ustawodawcy
w konstrukcji ustawy. Przyjmuj¹c poprawki Senat mia³ na wzglêdzie zasadê poprawnej legislacji doty-
cz¹c¹ kolejnoœci przytaczania w ustawie nowelizuj¹cej poszczególnych zmienianych ustaw (w tytule oraz
kolejnych artyku³ach nowelizacji). Zgodnie z ni¹ jako pierwsz¹ przytacza siê ustawê g³ówn¹, decyduj¹c¹
o zmianach w innych ustawach (stosuj¹c kryterium merytoryczne). Kolejne ustawy przytacza siê w kolej-
noœci od „najstarszej” (stosuj¹c kryterium chronologiczne).

Przyjmuj¹c powy¿sze mo¿na stwierdziæ, ¿e uchwalona przez Sejm ustawa jako g³ówn¹ traktuje ustawê
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pozosta³e zmieniane ustawy – wobec systematyki noweli - za-
wieraj¹ zmiany wynikowe, „narzucone” przez ustawê g³ówn¹. Takie rozwi¹zanie nie konweniuje jednak
z uzasadnieniem do projektu ustawy. Zgodnie z uzasadnieniem: „projekt odpowiada na zg³aszane od
d³u¿szego czasu postulaty spo³eczne przywrócenia w Œwiêto Trzech Króli (…), dnia wolnego od pracy, jako
powrotu wielowiekowej tradycji polskiej. Jednoczeœnie projekt przyjmuje rozwi¹zanie prawne, które czy-
ni¹c zadoœæ odczuciom spo³ecznym, zapobiegnie spowolnieniu gospodarki wynikaj¹cemu ze zmniejsze-
nia iloœci dni roboczych” (zmiany w Kodeksie pracy).

Wprowadzone przez Senat poprawki zak³adaj¹ zmianê tytu³u i systematyki uchwalonej przez Sejm
ustawy tak, aby uwzglêdniæ jej ratio legis. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e ustalenie jednoznacznych intencji
ustawodawcy mo¿e mieæ znaczenie dla póŸniejszej interpretacji i stosowania przepisów.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat mia³ na celu prawid³owe wprowadzenie zmian do ustawy o dniach
wolnych od pracy. Przepis art. 2 zmierza do nadania nowego brzmienia literze b w art. 1 pkt 1 ustawy.
Tymczasem litera ta zosta³a uchylona ustaw¹ z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wol-
nych od pracy.

Zgodnie z § 82 Zasad techniki prawodawczej zmiana przepisów powinna polegaæ na ich uchyleniu, za-
st¹pieniu przepisami o innej treœci lub brzmieniu albo na dodaniu nowych przepisów. Nie mo¿na jednak
zast¹piæ przepisu ju¿ uchylonego. Uchylona jednostka redakcyjna (jej fragment) nie jest ju¿ bowiem za-
warta w ustawie.

Przyjêcie techniki legislacyjnej polegaj¹cej na nadaniu nowego brzmienia przepisowi wczeœniej uchy-
lonemu - bior¹c pod uwagê zasadê wyra¿on¹ w § 106 pkt 2 Zasad techniki prawodawczej - spowoduje, ¿e
tekst jednolity ustawy bêdzie zawiera³ zarówno literê b jak i informacjê o jej uchyleniu. Dodatkowo te-
chnika taka wp³ynie na ograniczenie czytelnoœci przepisów. W tym kontekœcie Senat zauwa¿a, ¿e komu-
nikatywnoœæ przepisów w aspekcie wyszukiwawczym i interpretacyjnym jest jednym z warunków zasady
przyzwoitej legislacji wynikaj¹cej z art. 2 Konstytucji.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
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z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiêbiorców

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1, w pkt 1 wyrazy „10 %” zastêpuje siê wyrazami „15 %”;
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. W roku 2010 przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ usta-
w¹, stosuje siê od dnia og³oszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodnoœci pomocy
publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców i uchwali³ do
niej 2 poprawki.

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów zasadnicz¹ przes³ank¹ do uzyskania pomocy przez przedsiêbior-
ców jest udokumentowany spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzeda¿, nie mniej je-
dnak ni¿ o 25 %, liczony w ujêciu iloœciowym lub wartoœciowym w ci¹gu 3 kolejnych miesiêcy po dniu
1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesiêcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czer-
wca 2008 r.

Przedmiotowa ustawa zawiera³a propozycjê zmniejszenia, wymaganego do otrzymania pomocy, progu
spadku obrotów gospodarczych z 25 % do 10 %.

Senat uzna³, ¿e spadek obrotów gospodarczych warunkuj¹cy udzielenie wymienionej pomocy jest zbyt
radykalny. Ponadto regulacja zawarta w ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 835 z póŸn. zm.) przewiduje, ¿e
do poszkodowanego bêd¹cego przedsiêbiorc¹, u którego nast¹pi³ spadek obrotów gospodarczych, rozu-
mianych jako sprzeda¿, nie mniej jednak ni¿ o 15 %, stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 1 lip-
ca 2009 r. o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, m.in. w celu ujednolicenia przes³anek warunkuj¹cych udzielanie pomocy
przedsiêbiorcom, Senat przyj¹³ poprawkê nr 1 i zwiêkszy³ z 10 % do 15 % wysokoœæ progu spadku obro-
tów gospodarczych.

Ponadto przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za konieczne doprecyzowanie art. 2 ustawy, którego
celem jest wskazanie, ¿e w roku 2010 przepisy zmienionej ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników i przedsiêbiorców bêd¹ stosowane od dnia og³oszenia pozytywnej decyzji Ko-
misji Europejskiej o zgodnoœci pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym ryn-
kiem.

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
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z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

WICEMARSZA£EK SENATU
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r.,
Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹

o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

i od maj¹tku, sporz¹dzonej w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u,
sporz¹dzonego w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o ratyfikacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od ma-
j¹tku, sporz¹dzonej w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u, sporz¹dzonego w Bernie dnia
2 wrzeœnia 1991 r., wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w tytule ustawy oraz w art. 1 wyrazy „od dochodu i od maj¹tku” zastêpuje siê wyrazami „od dochodu
i maj¹tku”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ratyfikacji,
sporz¹dzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfe-
deracj¹ Szwajcarsk¹ o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku, spo-
rz¹dzonej w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u, sporz¹dzonego w Bernie dnia 2 wrzeœnia
1991 r. i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Przyjmuj¹c poprawkê Senat mia³ na celu prawid³owe przytoczenie tytu³u protoko³u w ustawie wyra¿a-
j¹cej zgodê na jego ratyfikacjê.

Tytu³ protoko³u brzmi: „Protokó³ miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ o zmia-
nie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej w Bernie dnia 2 wrzeœnia
1991 r. oraz Protoko³u, sporz¹dzonego w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r.”.

Tytu³ protoko³u przytoczony w tytule oraz w art. 1 ustawy brzmi: „Protokó³ miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od ma-
j¹tku, sporz¹dzonej w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz Protoko³u, sporz¹dzonego w Bernie dnia 2
wrzeœnia 1991 r.”.

Dodaæ nale¿y, ¿e równie¿ tytu³ samej konwencji, której zmianê stanowi Protokó³ brzmi: „Konwencja
miedzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku” (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92).
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹
zmieniaj¹cej Umowê miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹

o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci oraz o wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych,
podpisan¹ w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratys³awie dnia 12 maja 2010 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2010 r. ustawy
o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹ zmieniaj¹cej Umowê miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹ o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoœci oraz
o wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych, podpisan¹ w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisa-
nej w Bratys³awie dnia 12 maja 2010 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

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 planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Leona Kieresa do reprezentowania Senatu w pracach nad projek-
tem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.1)) w art. 87 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Je¿eli uchwalenie planu miejscowego nast¹pi³o po dniu 31 grudnia 2003 r. w zwi¹zku z utrat¹ mo-
cy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r.,
przepisu art. 37 ust. 1 zdanie drugie niniejszej ustawy nie stosuje siê, o ile wartoœæ nieruchomoœci okreœ-
lona przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest wiêksza, ni¿ wartoœæ nieruchomoœci okreœ-
lona przy uwzglêdnieniu faktycznego sposobu jej wykorzystywania po utracie mocy tego planu. W takim
przypadku obni¿enie oraz wzrost wartoœci nieruchomoœci stanowi¹ ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ nierucho-
moœci okreœlon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹cego po uchwaleniu planu miej-
scowego a jej wartoœci¹ okreœlon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w planie miej-
scowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr
149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt P 58/08), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepi-
su art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.; dalej jako: ustawa) z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Sentencja wyroku zosta³a opublikowana w Dz. U. Nr 24, poz. 124 (dzieñ publikacji: 15 lutego 2010 r.).
Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. Nr 2A, poz. 9.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z ustaw¹ zasadnicz¹ art. 37 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartoœci nieruchomoœci odnosi on
do faktycznego sposobu wykorzystywania owej nieruchomoœci przed uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy jej przeznaczenie zosta³o w tym planie okreœlone tak
samo jak w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., który utraci³ moc z powodu
up³ywu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 ustawy.

W odniesieniu do rozwi¹zania przyjêtego w zaskar¿onym przepisie postawiony zosta³ przede wszyst-
kim zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji statuuj¹cego wymóg jednakowego traktowania (a zatem we-
d³ug tej samej miary, bez ¿adnych zró¿nicowañ i to zarówno tych faworyzuj¹cych, jak i dyskryminu-
j¹cych) podmiotów charakteryzuj¹cych siê w równym stopniu okreœlon¹ cech¹ istotn¹ (relewantn¹).
W zwi¹zku z tym Trybuna³ przypomnia³, i¿ sam fakt odstêpstwa od zasady p³yn¹cej z powo³anego wzorca
nie uzasadnia jeszcze uznania danej regulacji za niekonstytucyjn¹. Zasada równoœci nie ma bowiem cha-
rakteru bezwzglêdnego, wobec czego nierówne traktowanie podmiotów podobnych nie musi automatycz-
nie oznaczaæ dyskryminacji lub uprzywilejowania, a w konsekwencji niezgodnoœci z art. 32 Konstytucji.
Konieczna jest wiêc ocena kryterium, na podstawie którego dokonano zró¿nicowania, jak równie¿ argu-
mentów, które przemawia³y za odejœciem od zasady równoœci.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego w zakresie obci¹¿enia obowi¹zkiem uiszczenia na rzecz gminy
jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, czyli tzw. renty planistycznej, za wspóln¹ ce-
chê w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci uznaæ nale¿y potencjaln¹ korzyœæ, jak¹ przy-
nosi ustabilizowanie ich sytuacji wskutek uchwalenia planu miejscowego. Niemniej jednak obci¹¿enie
podmiotów w³adaj¹cych nieruchomoœciami po³o¿onymi tam, gdzie nowe plany miejscowe uchwalono do-
piero po wygaœniêciu starych, ró¿ni siê od obowi¹zku op³atowego nak³adanego na w³aœcicieli (u¿ytkowni-
ków wieczystych) nieruchomoœci znajduj¹cych siê na terenach, gdzie do uchwalenia nowych planów do-
sz³o jeszcze w okresie obowi¹zywania planów sprzed 1 stycznia 1995 r. W omawianym przypadku mamy
zatem do czynienia ze zró¿nicowaniem sytuacji osób dysponuj¹cych wymienionymi tytu³ami prawnymi
do nieruchomoœci pod wzglêdem zaistnienia zwi¹zku miêdzy uchwaleniem planu a wzrostem wartoœci
zbywanego gruntu i w efekcie pobraniem przez gminê stosownej op³aty. Tymczasem – jak podniesiono
w uzasadnieniu wyroku – celem ustawodawcy by³o: „(…) powi¹zanie uchwalenia miejscowego planu z re-
alnym wzrostem wartoœci nieruchomoœci i, w za³o¿eniu równie¿, ceny jej zbycia. Uzasadnione wtedy jest
osi¹gniêcie korzyœci zarówno przez sprzedaj¹cego, jak i przez gminê, która do wzrostu wartoœci siê przy-
czyni³a”. Nie da siê ju¿ natomiast tego powiedzieæ o wymierzeniu renty planistycznej w sytuacji, gdy wo-
bec braku aktywnoœci po stronie gminy poprzednio obowi¹zuj¹cy plan miejscowy utraci³ moc, a jedno-
czeœnie nowo uchwalony plan w rzeczywistoœci nie zmienia przeznaczenia gruntów oraz zasad ich zago-
spodarowania w stosunku do tamtego wygas³ego planu. Dochodzi wiêc w tym aspekcie do prze³amania
zasady równoœci, przy czym ustawodawca nie wskaza³ tu ¿adnych wartoœci, które przemawia³yby za ta-
kim w³aœnie zró¿nicowanym sposobem traktowania w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych – zbywców
nieruchomoœci.

Ponadto za uchyleniem domniemania konstytucyjnoœci zaskar¿onego unormowania przemawia³a
tak¿e okolicznoœæ, ¿e zadanie polegaj¹ce na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego nie stanowi³o dla jednostek samorz¹du terytorialnego nowoœci, albowiem od wielu lat wiado-
me im by³o, ¿e plany miejscowe uchwalone przed dat¹ 1 stycznia 1995 r. wygasn¹ z mocy prawa i ¿e tym
samym zachodzi potrzeba zast¹pienia ich nowymi. Z kolei w³aœciciele czy te¿ u¿ytkownicy wieczyœci nie-
ruchomoœci nie mogli siê spodziewaæ, ¿e te gminy, które posiada³y miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego doprowadz¹ do utraty ich mocy poprzez zarzucenie prowadzenia polityki przestrzennej
na swoim obszarze. Dlatego nie powinni oni ponosiæ negatywnych skutków zaniedbañ w³adz lokalnych.
W opinii Trybuna³u: „Pogorszenie po³o¿enia prawnego w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nierucho-
moœci, determinowane przyczynami ca³kowicie od nich niezale¿nymi nale¿y uznaæ (…) za nierówne i za
niezgodne z zasadami sprawiedliwoœci spo³ecznej, które w œwietle art. 2 Konstytucji wyra¿aj¹ równie¿ ko-
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niecznoœæ sprawiedliwego ³¹czenia interesu ogó³u (dobra wspólnego) i interesów jednostki.” Jak podkreœ-
li³ dalej Trybuna³ Konstytucyjny, zasada sprawiedliwoœci spo³ecznej ma bezpoœrednie odniesienie do
proklamowanej w art. 32 Konstytucji zasady równoœci wobec prawa. Otó¿ uwzglêdnia tê ostatni¹ zasadê
i zarazem j¹ koryguje poprzez eliminowanie sytuacji, w których równe traktowanie wywo³ywa³oby ra¿¹c¹
niesprawiedliwoœæ. „Ró¿nicowanie podmiotów prawa jest dopuszczalne na gruncie zasady równoœci, je-
¿eli s³u¿y realizacji zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Zakazane jest natomiast ró¿nicowanie niespra-
wiedliwe (…).”

Niezale¿nie od tego Trybuna³ stwierdzi³, ¿e zakwestionowany art. 37 ust. 1 pozostaje w sprzecznoœci
z art. 2 Konstytucji z uwagi na wywodzon¹ z tego wzorca zasadê zaufania do pañstwa i stanowionego
przez nie prawa. Zasada ta wymaga, by „(…) prawo mia³o charakter na tyle okreœlony, aby jego adresat
móg³ je w³aœciwie zinterpretowaæ i zastosowaæ (poddaæ siê obowi¹zkowi). Ma to szczególne znaczenie dla
obywateli w zakresie ich regulowanych konstytucyjnie praw i obowi¹zków, a takimi s¹ m.in. uprawnienia
zwi¹zane z prawem w³asnoœci, a tak¿e obowi¹zki op³atowe na rzecz w³adz publicznych. Wymóg okreœlo-
noœci, z uwzglêdnieniem nale¿ycie zredagowanych przepisów przejœciowych, odnosi siê do relacji miêdzy
pañstwem i obywatelami – adresatami danej regulacji, którzy maj¹ prawo oczekiwaæ jej czytelnoœci, prze-
jrzystoœci, poszanowania zasad systemowych, jak równie¿ nierozmijania siê jej skutków z rzeczywistymi
intencjami prawodawcy (…).”

2.2. Wyrok wywo³a³ skutki prawne z dniem publikacji, tj. z dniem 15 lutego 2010 r. Trybuna³ nie zdecy-
dowa³ siê na odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanej normy prawnej.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ wykonania orzeczenia wydanego w sprawie P 58/08, kieruj¹c siê
brzmieniem sentencji tego wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê zmianê ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegaj¹c¹ na dodaniu w art.
87 (przepis przejœciowy) ust. 3a.

W istocie projektowana nowelizacja sprowadza siê do wyraŸnego przes¹dzenia na gruncie ustawy, ¿e
wprzypadkugdymiejscowyplanzagospodarowaniaprzestrzennegozosta³uchwalonydlaobszaru,któryup-
rzednio by³ objêty planem miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., miernikiem wzrostu
wartoœci zbywanej nieruchomoœci jest ró¿nica miêdzy wartoœci¹ okreœlon¹ z uwzglêdnieniem postanowieñ
nowego planu z jednej strony oraz przeznaczenia tej¿e nieruchomoœci w planie, który utraci³ moc zgodnie
z art. 87 ust. 3 ustawy, z drugiej, chyba ¿e przyjêcie kryterium faktycznego sposobu wykorzystywania danej
nieruchomoœci przed uchwaleniem nowego planu miejscowego okaza³oby siê korzystniejsze dla w³aœciciela
(u¿ytkownika wieczystego). Nie da siê bowiem wykluczyæ, ¿e oszacowanie wzrostu wartoœci nieruchomoœci
wedle zasady wyra¿onej w art. 37 ust. 1 ustawy, nie tylko bêdzie poci¹ga³o za sob¹ mniejsze obci¹¿enie finan-
sowe dla podmiotu zobowi¹zanego, ale tak¿e odpowiadaæ bêdzie wspomnianej wy¿ej idei p³yn¹cej z art. 2
Konstytucji, tj. zaufaniadopañstwa i stanowionegoprzeznieprawa.Chodzimianowicie o tewszystkie sytua-
cje,wktórych faktycznysposóbwykorzystywanianieruchomoœci zosta³wczeœniej zdeterminowanyprzezwy-
danie decyzji administracyjnej, podnosz¹cej wartoœæ nieruchomoœci w porównaniu z wartoœci¹, jak¹ mia³a
ona w okresie obowi¹zywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed
dniem 1 stycznia 1995 r. St¹d te¿ w tego typu przypadkach projekt zak³ada powrót do ogólnej zasady.

Jakkolwiek rozstrzygniêcie Trybuna³u Konstytucyjnego odnosi³o siê jedynie do kwestii obliczenia
wzrostu wartoœci nieruchomoœci jako powi¹zanej œciœle z ustaleniem renty planistycznej przys³uguj¹cej
gminie, to nie mo¿na pomin¹æ tego, ¿e art. 37 ust. 1 ustawy traktuje zarówno o wzroœcie, jak i obni¿eniu
wartoœci nieruchomoœci. Tym samym wy³¹czenie zawartego w nim rozwi¹zania i przyjêcie dla pewnych
sytuacji innej zasady szacowania ró¿nicy wartoœci nieruchomoœci musi dotyczyæ potencjalnych zmian
tej¿e wartoœci w obu kierunkach (por. zdanie 2 projektowanego przepisu).

Zamieszczenie przedmiotowej regulacji poœród norm o charakterze przejœciowym (mimo i¿ generalnie
ma ona stanowiæ odstêpstwo od zasady przewidzianej w art. 37 ust. 1 ustawy) podyktowane jest nade wszy-
stko tym, ¿e dodawany przepis znajdzie zastosowanie tam, gdzie miejscowe plany wygas³y w terminie usta-
lonym na mocy art. 87 ust. 3 ustawy. Wprowadzany wyj¹tek bêdzie dotyczy³ wobec tego zaledwie tych przy-
padków, z którymi mo¿emy mieæ do czynienia do momentu objêcia miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego wszystkich terenów, na których przed dniem 1 stycznia 1995 r. prowadzona by³a polity-
ka planistyczna, lecz póŸniej uprawnione organy nie podjê³y w tym zakresie odpowiedniej uchwa³y.

4. Konsultacje

Niniejszy projekt ustawy zosta³ skonsultowany z nastêpuj¹cymi organami: Ministrem Spraw Zagrani-
cznych (co do zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej), Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Ministrem Infrastruktury oraz Prezesem Naczelnego S¹du Administracyjnego. Ponadto swoje opinie od-
noœnie do projektowanej ustawy przedstawili: Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa oraz Zwi¹zek Po-
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wiatów Polskich. Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Unia Metropolii Pol-
skich, Zwi¹zek Miast Polskich, Zwi¹zek Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Zwi¹zek Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zwi¹zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej nie wyrazi³y sta-
nowiska na temat projektowanej regulacji.

W toku prac nad projektem uwzglêdniono uwagi sformu³owane zarówno w opiniach pisemnych, jak
i w wypowiedziach, które mia³y miejsce na posiedzeniu po³¹czonych komisji senackich.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Mo¿e natomiast spowodowaæ po
stronie gmin zmniejszenie siê wp³ywów z tytu³u op³at, które w³aœciciele lub u¿ytkownicy wieczyœci byliby
zobowi¹zani uiœciæ w myœl dotychczasowych przepisów. Z drugiej strony nie da siê wykluczyæ wzrostu
wydatków na odszkodowania, jakie mog¹ przys³ugiwaæ uprawnionym wobec obni¿enia siê wartoœci nie-
ruchomoœci, ocenianego ju¿ wed³ug kryteriów okreœlonych na mocy projektowanej ustawy.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

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 – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora W³adys³awa Ortyla do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1.

W ustawie z dnia z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w art. 190 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wygaœniêcie mandatu radnego w przypadkach okreœlonych w ust. 1 stwierdza rada w drodze
uchwa³y, w ci¹gu miesi¹ca od wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.2)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 20 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W przypadku wyborów przedterminowych oraz wyborów do rady w nowo utworzonej gminie
pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji orga-
nów jednostki samorz¹du terytorialnego. Przepisy ust. 2 i 2a stosuje siê odpowiednio.”;

2) po art. 22 dodaje siê art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. 1. Rada gminy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa w przypadkach okreœlonych w art. 197 ust.

1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190).

1) Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê tak¿e ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, ustawê z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa, ustawê z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym i ustawê z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
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Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.



2. W przypadku zmian w podziale terytorialnym pañstwa, których skutki okreœla art. 197
ust. 3 i 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw stosuje siê odpowiednio przepisy art. 20 ust. 2a-2c, z uwzglê-
dnieniem zasady, ¿e osobê która w tym okresie pe³ni funkcjê rady gminy, wyznacza siê
dla ka¿dej z gmin powsta³ych w wyniku zmian w podziale terytorialnym pañstwa.”;

3) w art. 24b ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy ust. 1–5 stosuje siê odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze

uchwa³y rady gminy podjêtej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.”;

4) w art. 98a ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Je¿eli w³aœciwy organ gminy, wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6

i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1191) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, w zakresie dotycz¹cym odpowied-
nio wygaœniêcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygaœniêcia mandatu wójta,
odwo³ania ze stanowiska albo rozwi¹zania umowy o pracê z zastêpc¹ wójta, sekretarzem gminy,
skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ lub
cz³onkiem organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz inn¹ osob¹ wydaj¹c¹ decyzje admi-
nistracyjne w imieniu wójta, nie podejmuje uchwa³y, nie odwo³uje ze stanowiska lub nie roz-
wi¹zuje umowy o pracê, wojewoda, w terminie 30 dni od dnia powziêcia wiadomoœci o niepodjêciu
odpowiedniego aktu, wzywa organ gminy do jego podjêcia w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego up³ywu terminu okreœlonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu mini-
stra w³aœciwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarz¹dzenie zastêpcze w terminie 30
dni od dnia up³ywu tego terminu.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z póŸn. zm.3)) w art. 86a ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Je¿eli w³aœciwy organ województwa, wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z przepisów art. 190 ust.
2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce fun-
kcje publiczne, w zakresie dotycz¹cym odpowiednio wygaœniêcia mandatu radnego, obsadzenia
mandatu radnego, odwo³ania ze stanowiska albo rozwi¹zania umowy o pracê z cz³onkiem zarz¹du
województwa, sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wojewódz-
kiej samorz¹dowej jednostki organizacyjnej i osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ lub cz³onkiem organu zarz¹dza-
j¹cego wojewódzk¹ osob¹ prawn¹ oraz inn¹ osob¹ wydaj¹c¹ decyzje administracyjne w imieniu
marsza³ka województwa, nie podejmuje uchwa³y, nie odwo³uje ze stanowiska albo nie rozwi¹zuje
umowy o pracê, wojewoda, w terminie 30 dni od dnia powziêcia wiadomoœci o niepodjêciu uchwa-
³y, wzywa organ województwa do jej podjêcia w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego up³ywu terminu okreœlonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu mini-
stra w³aœciwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarz¹dzenie zastêpcze w terminie 30
dni od dnia up³ywu tego terminu.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z póŸn. zm.4)) w art. 85a ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Je¿eli w³aœciwy organ powiatu, wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6
i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.
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poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.



publiczne, w zakresie dotycz¹cym odpowiednio wygaœniêcia mandatu radnego, obsadzenia man-
datu radnego, odwo³ania ze stanowiska albo rozwi¹zania umowy o pracê z cz³onkiem zarz¹du po-
wiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej po-
wiatu i osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ lub cz³onkiem organu zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz
inn¹ osob¹ wydaj¹c¹ decyzje administracyjne w imieniu marsza³ka województwa, nie podejmuje
uchwa³y, nie odwo³uje ze stanowiska albo nie rozwi¹zuje umowy o pracê, wojewoda, w terminie 30
dni od dnia powziêcia wiadomoœci o niepodjêciu odpowiedniego aktu, wzywa organ powiatu do je-
go podjêcia w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego up³ywu terminu okreœlonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu mini-
stra w³aœciwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarz¹dzenie zastêpcze w terminie 30
dni od dnia up³ywu tego terminu.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w art. 26:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wygaœniêcie mandatu w przypadkach okreœlonych w ust. 1 pkt 1–7 stwierdza rada gminy, w dro-

dze uchwa³y, w terminie miesi¹ca od dnia wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu. Przed
podjêciem uchwa³y o wygaœniêciu mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, nale¿y
umo¿liwiæ wójtowi z³o¿enie wyjaœnieñ.”;

2) ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
„4. Je¿eli wójt przed dniem wyboru wykonywa³ funkcjê lub prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 4, obowi¹zany jest do zrzeczenia siê funkcji lub zaprzestania prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia œlubowania.

5. W przypadku niezrzeczenia siê funkcji lub niezaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez wójta w terminie, o którym mowa w ust. 4, rada gminy stwierdza wygaœniêcie mandatu wój-
ta, w drodze uchwa³y, w terminie miesi¹ca od up³ywu tego terminu.”.

Art. 6.

W przypadku, gdy przyczyna wygaœniêcia mandatu, o której mowa w art. 190 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, wyst¹pi³a przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Art.a 7.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw stwierdza, i¿ w razie wyst¹pienia jednej z przes³anek wygaœniêcia mandatu radnego
wskazanych w art. 190 ust. 1 w³aœciwa rada, najpóŸniej w 3 miesi¹ce od wyst¹pienia przyczyny wygaœ-
niêcia mandatu, w drodze uchwa³y wygasza mandat. Takie uregulowanie mo¿e rodziæ i czêsto rodzi nie-
po¿¹dan¹ sytuacjê, w której niepodjêcie przez 3 miesi¹ce stosownej uchwa³y blokuje mo¿liwoœæ objêcia
mandatów radnych osobom z list, które w wyborach uzyska³y kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów. Przyczy-
n¹ tego mo¿e byæ na przyk³ad zrywanie quorum przez poszczególnych radnych lub nieuwzglêdnianie
w porz¹dku obrad sesji punktu dotycz¹cego wygaszenia mandatu.

Z omawian¹ kwesti¹ wi¹¿e siê problem terminu, w jakim wojewoda powinien wezwaæ organ gminy do
podjêcia uchwa³y stwierdzaj¹cej wygaœniêcie mandatu radnego. Przepisy nie okreœlaj¹ tego terminu, je-
dnak z ich brzmienia, a zw³aszcza z u¿ycia w hipotezie nastêpstwa czasowego: „je¿eli organ nie podejmuje
uchwa³y” - „wojewoda wzywa organ gminy”, wynika, ¿e wojewoda powinien wezwaæ organ do podjêcia
uchwa³y stwierdzaj¹cej wygaœniêcie mandatu niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o niepodjêciu jej
w wymaganym terminie. Taki sam obowi¹zek niezw³ocznego dzia³ania wojewody mo¿na odczytaæ w od-
niesieniu do wydania zarz¹dzenia zastêpczego.5 W praktyce niejednokrotnie siê zdarza³o, ¿e wojewoda
zwleka³ z podjêciem w³aœciwych czynnoœci.

Z punktu widzenia ³adu demokratycznego nie jest to sytuacja w³aœciwa i dlatego w ocenie wniosko-
dawców wymaga zmiany.

Proponowany projekt ustawy zak³ada skrócenie do 1 miesi¹ca terminu na podjecie uchwa³y o stwier-
dzeniu wygaœniêcia mandatu (art. 1), oraz przewiduje wyznaczenie trzydziestodniowych terminów dla
wojewody na wezwanie do podjêcia uchwa³y oraz na wydanie zarz¹dzenia zastêpczego, w razie bezczyn-
noœci odpowiedniego organu (art. 2 pkt 4, art. 3 i art. 4). Te rozwi¹zania pozwol¹ na szybsze obejmowanie
mandatów radnych przez osoby, które uzyska³y w wyborach kolejny najwy¿szy wynik. Dziêki temu
w sposób pe³niejszy bêdzie realizowana wola wyborców, a sam proces obejmowania mandatów radnych
zostanie znacznie przyspieszony i usprawniony.

W praktyce stosowania przepisów o samorz¹dzie gminnym wyst¹pi³ problem luki w przepisach w za-
kresie kompetencji do zwo³ania pierwszej sesji rady nowo utworzonej gminy. Projekt zak³ada usuniêcie
tej luki poprzez obowi¹zanie do zwo³ania pierwszej sesji rady gminy osoby wyznaczonej przez Prezesa Ra-
dy Ministrów (art. 2 pkt 1).

Projekt ustawy ujednolica przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym z ustaw¹ o samorz¹dzie powiato-
wym i ustaw¹ o samorz¹dzie województwa (art. 2 pkt 2).

Ponadto projekt ustawy w art. 5 usuwa b³¹d w sposobie okreœlenia terminu stwierdzenia wygaœniêcia
mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Przepisy ustawy nie bêd¹ stosowane do postêpowañ stwierdzaj¹cych wygaœniêcie mandatu wszczê-
tych na podstawie zdarzeñ, które wyst¹pi³y przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy (art. 6). Dziêki temu roz-
wi¹zaniu uniknie siê stanów faktycznych, w których w trakcie procedowania zostan¹ skrócone terminy
na dokonanie poszczególnych czynnoœci.

Projekt ustawy zak³ada czternastodniow¹ vacatio legis (art. 7). Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnie-
niu wyroku z dnia 3 listopada 2006 r. (Sygn. akt K 31/06) wskaza³ na zachowanie szeœciomiesiêcznego
terminu od wejœcia w ¿ycie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej czynnoœci kalendarza wy-
borczego, jako nieusuwalny co do zasady normatywny sk³adnik treœci art. 2 Konstytucji. Dotychczasowe
orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego nie daje podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, jakie zmia-
ny prawa wyborczego nale¿y uznaæ za istotne. Wydaje siê jednak, ¿e skrócenie terminów na dokonanie
czynnoœci zmierzaj¹cych do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu nie mieœci siê w zakresie istotnych
zmian prawa wyborczego i mo¿na zastosowaæ do wejœcia w ¿ycie ustawy czternastodniow¹ vacatio legis.

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, Krajowym Biurem Wyborczym, Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹, Uni¹ Metropolii Pol-
skich, Zwi¹zkiem Miast Polskich, Zwi¹zkiem Powiatów Polskich, Zwi¹zkiem Województw Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Uni¹ Miasteczek Polskich, Zwi¹zkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajo-
w¹ Rad¹ Radców Prawnych.

Uwagi do projektu zg³osi³a Pañstwowa Komisja Wyborcza oraz Minister Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji. Stanowiska tych organów zosta³y uwzglêdnione w projekcie ustawy.

Projektowana ustawa nie rodzi skutków gospodarczych i finansowych. Nie poci¹ga za sob¹ obci¹¿enia
bud¿etu pañstwa ani bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego. Materia regulowana ustaw¹ nie jest
objêta prawem Unii Europejskiej.
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5) Patrz: Uzasadnienie wyroku WSA w Opolu z dnia 29 marca 2005 r. Sygn. akt II SA/Op 444/04, Lex 244359.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego

14 sierpnia 2011 roku mija 70. rocznica mêczeñskiej œmierci Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego,
franciszkanina, który jest wyj¹tkow¹ postaci¹ w panteonie wielkich Polaków dwudziestego wieku.

Œwiêty Maksymilian Maria Kolbe jest symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych czasów” – jak
powiedzia³ Papie¿ Jan Pawe³ II. Jest tak¿e symbolem trudnych wyborów obecnych w ¿yciu ka¿dego cz³o-
wieka.

Œwiêty Maksymilian Kolbe, urodzony 8 stycznia 1894 roku w Zduñskiej Woli, poniós³ mêczeñsk¹
œmieræ w niemieckim obozie KL Auschwitz, gdzie po przywiezieniu pod koniec maja 1941 roku otrzyma³
numer obozowy 16670. W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z wiêŸniów, ofiarowa³ swoje ¿ycie
za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, skazanego na œmieræ g³odow¹. Ojciec Kolbe prze¿y³ w bun-
krze œmierci dwa tygodnie. Zmar³ 14 sierpnia 1941 roku.

Oddaj¹c ho³d i szacunek tej wielkiej postaci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok 2011 Rokiem
Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia ¿ycia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka
i kap³ana, obroñcy godnoœci cz³owieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwa-
dze, wychowawcy, spo³ecznika, a tak¿e obywatela œwiata, który w imiê solidarnoœci z drugim cz³owiekiem
podj¹³ cierpienie i odda³ ¿ycie. Jego myœl spo³eczna i ofiara maj¹ szczególne znaczenie dla wci¹¿ odradza-
j¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego Rzeczypospolitej.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



OPINIA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.

o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich

w celu podjêcia pracy sezonowej – KOM (2010) 379

Senat, po rozpatrzeniu projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków
wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich w celu podjêcia pracy sezonowej, KOM(2010)379, stwierdza,
¿e projekt ten nie jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej.

Projektowane regulacje dotycz¹ wy³¹cznie wydawania zezwoleñ na pobyt w konkretnym pañstwie
cz³onkowskim, a zezwolenia nie bêd¹ dotyczy³y uprawnieñ do pobytu w innych pañstwach cz³onkow-
skich. Ponadto projektowane przepisy dyrektywy nie bêd¹ dotyczy³y w ¿aden sposób wspó³pracy pomiê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi w zakresie wydawania zezwoleñ dla pracowników sezonowych. Tym sa-
mym nie wystêpuje w przedmiotowym akcie element ponadnarodowy.

Pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w zakresie roli jak¹ w gospodarce od-
grywaj¹ pracownicy sezonowi z innych pañstw. W sytuacji, gdy przepisy Unii Europejskiej nie przewiduj¹
swobodnego przep³ywu pracowników z pañstw trzecich pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, a zezwole-
nia wydawane s¹ przez w³adze krajowe i maj¹ jedynie krajowy zasiêg, nie ma potrzeby harmonizacji prze-
pisów dotycz¹cych wydawania zezwoleñ na pracê sezonow¹.

W projekcie ujêto nie tylko przepisy dotycz¹ce wydawania zezwolenia, ale tak¿e dotycz¹ce warunków
pobytu pracowników sezonowych w pañstwie przyjmuj¹cym. Wymóg zapewnienia zakwaterowania o od-
powiednim standardzie jest uprawnieniem dalej id¹cym ni¿ w przypadku pracowników krajowych czy
z innych pañstw cz³onkowskich. Kwestia ta nie wp³ywa na bezpieczeñstwo Unii Europejskiej czy nap³yw
nielegalnej imigracji. Jednoczeœnie, na³o¿enie zbytnich obci¹¿eñ na pracodawców i niewielka elastycz-
noœæ projektowanych przepisów mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu nielegalnej imigracji zarobkowej do
pañstw cz³onkowskich, a zatem odnieœæ skutek przeciwny do zamierzonego.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Treœæ

63. posiedzenia Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.

(Obrady w dniu 20 paŸdziernika)

Otwarcie posiedzenia
Wyznaczenie sekretarzy
Uczczenie pamiêci zastrzelonego praco-

wnika biura Prawa i Sprawiedliwoœci Ma-
rka Rosiaka

Przyjêcie protoko³ów piêædziesi¹tego dzie-
wi¹tego i szeœædziesi¹tego posiedzenia

Projekt porz¹dku obrad
Zatwierdzenie porz¹dku obrad szeœædzie-

si¹tego trzeciego posiedzenia
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 6

Punkt pierwszy porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 7

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . . 8

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . . . 8
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . . 9
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . . 9
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 9
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 10
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 11
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 11
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 11
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 11
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 11
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 12
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 12
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 12
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 13

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 13

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 14
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 14
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 15
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 15
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 15
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 16
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Lilla Jaroñ. . . . . . . . . . . . . . . 17
prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . . 19
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 20
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 20
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 21

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Zapytania i odpowiedzi

senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 21
prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . . 22
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 23
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 23
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 23
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 23
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 24
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 24
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 25
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 25
prezes
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . . 25



Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 26
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 28
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 29
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 29
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 30
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 31

Zamkniêcie dyskusji
Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych
oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym
i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywil-
nym niewidomym ofiarom dzia³añ wojen-
nych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Norbert Krajczy . . . . . . . . . . . . 32

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 32
senator sprawozdawca
Norbert Krajczy . . . . . . . . . . . . 33

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Cezary Rzemek . . . . . . . . . . . . 34

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 34
podsekretarz stanu
Cezary Rzemek . . . . . . . . . . . . 35

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko Se-

natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o produktach biobójczych oraz ustawy
ozmianieustawyoproduktachbiobójczych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Norbert Krajczy . . . . . . . . . . . . 35

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 36
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Adam Fronczak . . . . . . . . 36

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 37

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 39

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 40
senator Marek Konopka . . . . . . . . 40

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 40
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 41
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 41
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 41
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 42
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 42

Wyst¹pienie g³ównego inspektora transportu
drogowego

g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ. . . . . 42
Zapytania i odpowiedzi

senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 44
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 44
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 45
g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ. . . . . 45
senator Marek Konopka . . . . . . . . 46
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 46
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 47
g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ. . . . . 47
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 48
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 48
g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ. . . . . 49
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 49
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 49
g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ. . . . . 50

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 50
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 52
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 52

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo telekomunikacyjne

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafa³ Muchacki . . . . . . . . 54
prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska . . . . . . . . . . . 54

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o rezerwach
strategicznych

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . . 55

Wznowienie obrad
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 56

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 56
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 57

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
290 Spis treœci



senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 57
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 57

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Eryk Smulewicz . . . . . . . . . . . . 57

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie danych osobowych oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 58

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 59
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 60

Wyst¹pienie zastêpcy generalnego inspekto-
ra ochrony danych osobowych

zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 60
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 60
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 61
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 61
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 62
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 62
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 63
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 63
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 63
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 64
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 64
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 64
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 65
zastêpca generalnego inspektora
Andrzej Lewiñski . . . . . . . . . . . 65

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska,
ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej
oraz ustawy o wojewodzie i administracji
rz¹dowej w województwie

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 65

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 66

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 66
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 66
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 66
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 67
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 67
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 67
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 67
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 67

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska

podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 68

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 68
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 68
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 69
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
senator Micha³ Wojtczak . . . . . . . . 70
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 71
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 71
senator Alicja Zaj¹c . . . . . . . . . . 71
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 72
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 72

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 72

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 73

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
Spis treœci 291



senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski. . . . . . . . . 73

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 75
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 75
senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski. . . . . . . . . 75
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 75
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 75
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 76
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 76
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 76
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 77
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz usta-

wy o zrycza³towanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osi¹ga-
nych przez osoby fizyczne

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Antoni Motyczka. . . . . . . . . . . . 78

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 79

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 80
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 80

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 21 paŸdziernika)

Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku ob-
rad: informacja Rzecznika Praw Obywa-
telskich o dzia³alnoœci w roku 2009 oraz
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw
cz³owieka i obywatela

rzecznik praw obywatelskich
Irena Lipowicz . . . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator S³awomir Sadowski . . . . . . 88
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 88
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 88
rzecznik Irena Lipowicz . . . . . . . . 88
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 91
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 91
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 91
rzecznik Irena Lipowicz . . . . . . . . 92
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 94
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 94
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 95
rzecznik Irena Lipowicz . . . . . . . . 95

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 96
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 97
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 98

senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 99
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 100
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 101

Zamkniêcie dyskusji
rzecznik Irena Lipowicz . . . . . . . . 101

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 103

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 104

Zapytania i odpowiedzi
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 105
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 105
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 105
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 106
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 106

63. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 paŸdziernika 2010 r.
292 Spis treœci



Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 106
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 108
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 109
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 109
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 110
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 110

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przed-
siêbiorców

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 111

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Gos-
podarki Narodowej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 112
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 113
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 113
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 113
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 114

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska . . . . . . . . . 114

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 115
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska . . . . . . . . . 115
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 115
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska . . . . . . . . . 116
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 116
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska . . . . . . . . . 117

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 117

Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o adwokaturze oraz usta-
wy o radcach prawnych

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . 118

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 119

Zapytania i odpowiedzi

senator Zbigniew Romaszewski . . . . 119
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 119

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 119

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia
20 kwietnia 2010 r., Protoko³u miêdzy
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k¹ S³owack¹ o wspó³pracy w zwalczaniu
przestêpczoœci oraz o wspó³dzia³aniu na te-
renach przygranicznych, podpisan¹
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
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i Finansów Publicznych
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G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 141
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 141
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o rezer-

wach strategicznych
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Œrodowiska oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej

senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . 142

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
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G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 143
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G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 146
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przed-
siêbiorców

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 147
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz
ustawy o radcach prawnych

Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 147
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 147

Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji, sporz¹dzonego w Warszawie dnia
20 kwietnia 2010 r., Protoko³u pomiêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ o zmianie Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej
w Bernie dnia 2 wrzeœnia 1991 r. oraz
Protoko³u, sporz¹dzonego w Bernie dnia
2 wrzeœnia 1991 r.

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 147
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ S³owack¹ zmieniaj¹cej
Umowê miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ S³owack¹ o wspó³pracy
w zwalczaniu przestêpczoœci oraz
o wspó³dzia³aniu na terenach przygrani-
cznych, podpisan¹ w Warszawie dnia 2
w r z e œ n i a 2 0 0 4 r . , p o d p i s a n e j w
Bratys³awie dnia 12 maja 2010 r.

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania

projektu ustawy o zmianie ustawy o upra-
wnieniach do ulgowych przejazdów œrod-
kami publicznego transportu zbiorowego

G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 147
Odrzucenie projektu ustawy o zmianie

ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów œrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania projektu

ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 148
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-

tu ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych

G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 148
Odrzucenie projektu ustawy o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad
(cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw

G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 148
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Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz
zmianie niektórych innych ustaw

Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad
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Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego

G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 148
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Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii
Kolbego
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Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu opinii o niezgodnoœci z zasad¹
pomocniczoœci projektu dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli
pañstw trzecich w celu podjêcia pracy se-
zonowej – KOM (2010) 379

G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 149
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mocniczoœci projektu dyrektywy Parla-
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warunków wjazdu i pobytu obywateli
pañstw trzecich w celu podjêcia pracy se-
zonowej – KOM (2010) 379

Oœwiadczenia
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Zamkniêcie posiedzenia
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