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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami
œcigania pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowi¹zków
obywateli i przedsiêbiorców.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy na-
ftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania
w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na
rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci
za naruszaenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych
ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubez-
pieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie
scentralizowanej odprawy celnej dotycz¹cej podzia³u krajowych kosztów
poboru, które s¹ zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹ udostêp-
niane bud¿etowi UE, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy oraz niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kole-
jowym.

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

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeñstwie morskim.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹do-
wej.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mie-
szkalnego lub domu jednorodzinnego.
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20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o timeshare.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskich ra-
dach zak³adowych.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t
oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw.

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

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostêpie do infor-
macji publicznej oraz niektórych innych ustaw*.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego
podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie-
których innych ustaw.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykro-
czeñ.

31. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów wojskowych oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych.

32. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Reje-
strze Karnym.

33. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich.

34. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw.

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

36. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Bir-
kenau przeznaczonej na uzupe³nienie Kapita³u Wieczystego.

37. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy rozwojowej.

38. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³on-
kowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Serbii, z drugiej strony, sporz¹dzo-
nego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

39. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do
Konwencji z Espoo, przyjêtej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyz-
j¹ III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.

40. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na
morzu, przyjêtej przez Konferencjê Ogóln¹ Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

41. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o op³atach w spra-
wach karnych.



42. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

43. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

44. Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpa-
trzonych w 2010 roku petycji.

45. Informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa w 2010 r.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego – szef biura Stanis³aw Koziej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – sekretarz stanu Julia Pitera

Krajowa Rada S¹downictwa – przewodnicz¹cy Antoni Górski

Urz¹d Komunikacji Elektronicznej – prezes Anna Stre¿yñska

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Jaros³aw Król

Urz¹d Transportu Kolejowego – wiceprezes Krzysztof Banaszek

Zastêpca Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych – Andrzej Lewiñski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Jacek Kapica
– podsekretarz stanu Wies³aw Szczuka

Ministerstwo Gospodarki – sekretarz stanu Mieczys³aw Kasprzak
– podsekretarz stanu Maciej Kaliski

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Magdalena Gaj
– podsekretarz stanu Andrzej Massel
– podsekretarz stanu Rados³aw Stêpieñ
– podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
– podsekretarz stanu Janusz ¯bik

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke

Ministerstwo Sportu i Turystyki – podsekretarz stanu Tomasz Pó³grabski

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Piotr Ko³odziejczyk

– podsekretarz stanu Adam Rapacki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – sekretarz stanu Stanis³aw Chmielewski
– podsekretarz stanu Piotr Kluz
– podsekretarz stanu Grzegorz Wa³ejko
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów wnios³a projekt ustawy jako pilny.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Gra¿yna
Sztark, Zbigniew Romaszewski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram osiemdziesi¹te trzecie posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora Waldemara Kraskê oraz pana senatora
S³awomira Kowalskiego. Listê mówców prowa-
dziæ bêdzie pan senator Waldemar Kraska.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dziewiêædziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu w dniach 18 i 19 sierpnia 2011 r.
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo prasowe; do ustawy
o zmianie ustawy –Kodeks spó³ek handlowych; do
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obo-
wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeñ Komuni-
kacyjnych oraz niektórych innych ustaw; do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo bankowe; do ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych; do ustawy
ozmianieustawyo transporciekolejowym;dousta-
wy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orde-
rach i odznaczeniach; do ustawy o zmianie ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych
ustaw; do ustawy o jêzyku migowym i innych œrod-
kach komunikowania siê; do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie
niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych in-
nych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw; do usta-
wy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskichorazozmianieniektórych innychustaw.

Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu
przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy

o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich; do
ustawy o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych
na obszarach wodnych; do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o us³u-
gach p³atniczych; do ustawy o przewozie towa-
rów niebezpiecznych; do ustawy o weteranach
dzia³añ poza granicami pañstwa; do ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej oraz niektó-
rych innych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz niektórych innych ustaw. Sejm na
tym samym posiedzeniu przyj¹³ równie¿ czêœæ
poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o Policji; do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw; do
ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o pomocy osobom upra-
wnionym do alimentów. Informujê, ¿e Sejm na
dziewiêædziesi¹tym dziewi¹tym posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia 2011 r. przyj¹³ tak¿e wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych
innych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy o or-
ganizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kultu-
ralnej oraz niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów
siedemdziesi¹tego dziewi¹tego i osiemdziesi¹tego
posiedzenia stwierdzam, ¿e protoko³y tych posie-
dzeñ zosta³y przyjête.

Informujê, ¿e protoko³y osiemdziesi¹tego pier-
wszego i osiemdziesi¹tego drugiego posiedzenia
Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przy-
gotowane do udostêpnienia senatorom.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e w dniu 11 lipca
2011 r. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obra-
chunkowych przekaza³a Senatowi sprawozdanie
z dzia³alnoœci regionalnych izb obrachunkowych
i wykonania bud¿etu przez jednostki samorz¹du
terytorialnego w 2010 r. Zawarte jest ono w druku
nr 1299. W dniu 27 lipca 2011 r. marsza³ek Sena-
tu skierowa³ to sprawozdanie do Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.



Informujê, ¿e komisja na posiedzeniu w dniu
13 wrzeœnia 2011 r. zapozna³a siê z tym sprawo-
zdaniem.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad osiemdziesi¹tego trzeciego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dostêpie do informacji publicz-
nej oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wy-
mianie informacji z organami œcigania pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usu-
waniem skutków powodzi.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
dukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przed-
siêbiorców.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpo-
wania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa
paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku nafto-
wym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Karnym.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

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

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o bezpieczeñstwie morskim.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego oraz ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ti-
meshare.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o europejskich radach zak³ado-
wych.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nierucho-
moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t oraz ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci za naru-
szaenie dyscypliny finansów publicznych oraz
niektórych innych ustaw.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw.

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

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Policji.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kom-
petencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych
i zasadach jego podleg³oœci konstytucyjnym orga-
nom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nie-
rzy zawodowych.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

31. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich.

32. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz nie-
których innych ustaw.

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

34. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.

35. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o do-
tacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przezna-
czonej na uzupe³nienie Kapita³u Wieczystego.

36. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspó³pracy rozwojowej.
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37. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwa-
mi cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹
Serbii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

38. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo,
przyjêtej podczas III Spotkania Stron Konwencji,
Decyzj¹ III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.

39. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjêtej
przez Konferencjê Ogóln¹ Miêdzynarodowej Or-
ganizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

40. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizo-
wanej odprawy celnej dotycz¹cej podzia³u kra-
jowych kosztów poboru, które s¹ zatrzymywa-
ne, gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹ udostêp-
niane bud¿etowi UE, sporz¹dzonej w Brukseli
dnia 10 marca 2009 r.

41. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o op³atach w sprawach karnych.

42. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

43. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe.

44. Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpatrzonych
w 2010 roku petycji.

45. Informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady
S¹downictwa w 2010 r.

Przypominam, ¿e projekt ustawy, który ma byæ
omawiany w punkcie pierwszym porz¹dku obrad,
zosta³ wniesiony przez Radê Ministrów jako projekt
pilny. W tym przypadku nie ma zastosowania ter-
minokreœlonywart. 34ust.2RegulaminuSenatu.

Proponujê rozpatrzenie punktów czwartego,
siedemnastego, osiemnastego, dwudziestego
siódmego, dwudziestego dziewi¹tego, trzydzieste-
go siódmego oraz trzydziestego dziewi¹tego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdania
komisji zosta³y dostarczone w terminie póŸniej-
szym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu
Senatu.

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

(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku,
mamy…)

Proszê bardzo. G³os sprzeciwu?
(G³os z sali: Mikrofon nie dzia³a.)

Senator Grzegorz Banaœ:
O, ju¿ dzia³a.
Panie Marsza³ku, ja w kwestii formalnej. Czy

my to do wyborów przerobimy?
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, to nie jest pytanie w kwestii
formalnej.

(G³os z sali: Jak najbardziej formalnej.)
(Rozmowy na sali)
Proszê… Pyta³em, czy jest sprzeciw.
Pan senator Bender. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, do³¹czam siê do tego zapyta-

nia. Naprawdê nale¿a³oby merytorycznie odpo-
wiedzieæ, czy jest mo¿liwe, ¿eby w ci¹gu og³oszo-
nych dwóch dni posiedzenia przeanalizowaæ
i przeg³osowaæ tak bogaty porz¹dek obrad.

Ale mnie, Panie Marsza³ku, chodzi o punkt
szesnasty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o timeshare. Panie Marsza³ku, ju¿ Miko³aj Koper-
nik powiedzia³: Polacy nie gêsi, swój jêzyk maj¹.
My teraz czêœciej…

(G³osy z sali: Rej!)
(Weso³oœæ na sali)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Rej, przepraszam…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ekBogdanBorusewicz: Proszêospokój.)
Przepraszam,siêgn¹³emzadaleko,doKopernika.
¯eby by³o jeszcze ciekawiej, powiem, ¿e wraca-

my, u¿ywaj¹c takich wyrazów, do makaroniz-
mów, które by³y bliskie Onufremu herbu Wczele,
czyli Zag³obie. Ale co zrobiæ? Rzeczywiœcie trudno
znaleŸæ polski odpowiednik tego wyrazu. W zwi¹z-
ku z tym ja bym proponowa³, a¿eby to jakoœ omo-
wnie… Bo nawet w s³ownikach etymologicznych,
w s³ownikach angielskich s¹ ró¿nice, jeœli chodzi
o to, co to znaczy timeshare. W zwi¹zku z tym
mo¿na by to omownie opisaæ: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o okresowym korzystaniu z za-
kwaterowania, tak zwanym timeshare.

(SenatorCzes³awRyszka:Oczywiœcie,maracjê.)
I to by³oby mo¿e w³aœciwe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: W czasie dyskusji…)
…to, co pan mówi, powinien pan powiedzieæ

w czasie dyskusji.
Rozumiem, ¿e nie ma sprzeciwu wobec zg³oszo-

nych przeze mnie propozycji dotycz¹cych skróce-
nia terminów.

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

Wysoki Senacie, proponujê zmianê kolejnoœci
rozpatrywania dotychczasowego punktu pierwsze-
go projektu porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostêpie do
informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
– i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego siód-

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu 7

(marsza³ek B. Borusewicz)



mego. Proponujê tak¿e: rozpatrzenie dotychczaso-
wegopunktudwudziestegopierwszego: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpo-
wiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz niektórych innych ustaw – jako
punktu pi¹tego; rozpatrzenie dotychczasowego
punktu dwudziestego: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi oraz niektórych innych ustaw –
jako punktu szóstego; rozpatrzenie dotychczaso-
wego punktu dwudziestego trzeciego: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych – jako punktu siód-
mego; rozpatrzenie dotychczasowego punktu trzy-
dziestego czwartego: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpiecze-
niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo-
nych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta – jako punktu ósmego; oraz
rozpatrzenie dotychczasowego punktu czterdzie-
stego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej od-
prawy celnej dotycz¹cej podzia³u krajowych kosz-
tów poboru, które s¹ zatrzymywane, gdy tradycyjne
zasoby w³asne s¹ udostêpnione bud¿etowi UE, spo-
rz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. – jako
punktu dziewi¹tego.

Zwi¹zane to jest z proœb¹… To s¹ punkty, w któ-
rych rz¹d jest reprezentowany przez Ministerstwo
Finansów, i zmiana zwi¹zana jest z proœb¹ Mini-
sterstwa Finansów wynikaj¹c¹ z kolizji terminu,
który proponowaliœmy wczeœniej, z innymi
zobowi¹zaniami.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawione propozycje. Wobec
braku g³osów sprzeciwu, stwierdzam, ¿e Senat
przedstawione propozycje przyj¹³.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Mogê?)
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu klubu „Prawo i Sprawiedliwoœæ”

chcia³bym zg³osiæ wniosek wynikaj¹cy z dba³oœci
o jakoœæ naszej pracy. Chodzi o to, Panie Mar-
sza³ku, aby podzieliæ ten porz¹dek na pierwsze
dwadzieœcia punktów i kolejne dwadzieœcia i zwo-
³aæ dodatkowe posiedzenie, bo nie wierzê, ¿ebyœ-
my mogli w sposób odpowiedzialny, uczciwy i soli-
dny rozpatrzyæ tak¹ liczbê ustaw w dwa dni.

W zwi¹zku z tym zg³aszam wniosek formalny,
Panie Marsza³ku, o to, aby porz¹dek obrad podzie-
liæ na dwie czêœci. Jedn¹ czêœæ rozpatrzylibyœmy

jako porz¹dek tego posiedzenia, a co do drugiej, co
do pozosta³ych punktów, chcia³bym prosiæ pana
marsza³ka o zwo³anie jeszcze jednego posiedzenia
celem ich rozpatrzenia. Bo jesteœmy przekonani,
Panie Marsza³ku, ¿e nie jesteœmy wszyscy w spo-
sób wystarczaj¹cy przygotowani do tego, aby deba-
towaæ nad tak¹ liczb¹ punktów. Ja jestem w Sena-
cie drug¹ kadencjê i nie pamiêtam, aby na jakim-
kolwiek posiedzeniu Senatu rozpatrywano tak ol-
brzymi¹, tak du¿¹ liczbê punktów. Czterdzieœci
piêæ punktów to jest zdecydowanie za du¿o i jakoœæ
naszej pracy na pewno bêdzie z³a, niedobra.

A wiêc w zwi¹zku z dba³oœci¹ o wysoki standard
dzia³añ naszej Izby bardzo proszê pana marsza³ka
o przychylne potraktowanie naszej proœby i na-
szego wniosku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czyli jest to wniosek o…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja mogê po-

wtórzyæ.)
Niech pan powtórzy. Czy pan ma jak¹œ propo-

zycjê dotycz¹c¹ tego, kiedy ma byæ to nastêpne…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak, w przy-

sz³ym tygodniu, w œrodê i w czwartek.)
(Rozmowy na sali)
Czyli dwadzieœcia… Tu jest czterdzieœci piêæ

punktów, a pan proponuje dwadzieœcia w tym po-
rz¹dku i dwadzieœcia piêæ w nastêpnym.

(G³os z sali: Ale które?)
Wed³ug kolejnoœci.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Wed³ug kolej-

noœci, Panie Senatorze.)
Wed³ug kolejnoœci przyjêtej przez Senat.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Wed³ug tej ko-

lejnoœci, któr¹ pan marsza³ek ju¿ zaproponowa³
i Wysoka Izba przyjê³a.)

Jasne, dobrze. Dziêkujê. Jest wniosek.
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zg³aszam sprzeciw, bo nie wyobra¿am sobie, ¿eby

senatorowie w trakcie kadencji uk³adali Konwento-
wi Seniorów i Prezydium Senatu plan prowadzenia
obrad. Ufam, ¿e pan marsza³ek z konwentem i z pre-
zydium przemyœleli sprawê takiej liczby punktów na
jednym posiedzeniu, w zwi¹zku z tym zg³aszam
sprzeciw, tymbardziej ¿eniemamyzakrojonejgrani-
cy czasu naszej pracy. Jak bêdzie trzeba, to bêdzie-
my pracowali nawet do pi¹tku czy do soboty, tutaj
nie ma ¿adnego problemu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Jest wniosek pana senatora Karczewskiego.
(G³os z sali: Tak, ale…)
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Nie, Panie Senatorze, jest wniosek i jest g³os
sprzeciwu.

Przystêpujemy do g³osowania.
G³osujemy nad wnioskiem pana senatora Kar-

czewskiego.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Karczew-

skiego? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw temu wnioskowi? Przycisk

„przeciw”.
Proszê o wyniki.
Na 73 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

39 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 1)

Wniosek zosta³ odrzucony.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie, jesz-

cze, jeszcze….)
Tak? Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Ja mam jeszcze jeden wniosek, Panie Mar-

sza³ku, tak ¿e… Zreszt¹ uprzedza³em pana mar-
sza³ka.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, ¿e
tylko jeden.)

Nie, to jest drugi, to razem dwa.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Drugi…)
Ale to ju¿ jest ostatni.
Panie Marsza³ku, to jest nasze ostatnie posie-

dzenie. Prawda? Tak ¿e ja proponujê, aby wprowa-
dziæ punkt czterdziesty szósty: podsumowanie.

Bo pan marsza³ek, tak jak w poprzedniej ka-
dencji, zapewne teraz równie¿ chcia³by podsumo-
waæ nasz¹ pracê, nasz¹ kadencjê, siódm¹ kaden-
cjê. Ja bym bardzo chcia³ prosiæ pana marsza³ka
i Wysok¹ Izbê, aby takiego podsumowania móg³
dokonaæ i przewodnicz¹cy Platformy Obywatel-
skiej, i przewodnicz¹cy Klubu Parlamentarnego
„Prawo i Sprawiedliwoœæ”, i pan marsza³ek. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czyli pan chce, ¿eby by³ osobny punkt i debata

na ten temat.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie.)
(G³os z sali: Nie, debata…)

Senator Stanis³aw Karczewski:
Nie, Panie Marsza³ku, nie powiedzia³em o de-

bacie. To mia³by byæ tylko taki punkt: podsumo-
wanie, w którym pan marsza³ek, przewodnicz¹cy
klubu Platformy Obywatelskiej…

(Rozmowy na sali)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam.
Proszê o spokój!)

Nie, nie, nie, Panie Marsza³ku, ja bym chcia³,
¿ebyœmy do koñca pracowali w sposób powa¿ny,
chocia¿ nie zawsze pracowaliœmy w taki sposób,
i chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo powa¿nie podeszli
do tego punktu. Jest to kadencja szczególna, ka-
dencja, w której zginêli nasi przyjaciele. Chcieli-
byœmy w naszym wyst¹pieniu odnieœæ siê i do te-
go, odnieœæ siê do naszej kadencji… Proponujê,
aby by³y dwa wyst¹pienia, pana senatora Rockie-
go czy innego przedstawiciela klubu Platformy
Obywatelskiej i naszego przedstawiciela, po dzie-
siêæ minut czy piêæ minut, i oczywiœcie wyst¹pie-
nie pana marsza³ka podsumowuj¹ce kadencjê.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Rozumiem wniosek, ale, Panie Senatorze, nie

mo¿emy ograniczyæ… Regulamin nie przewiduje
ograniczenia wyst¹pieñ innych senatorów, gdy
wprowadzamy punkt. Musi pan sobie z tego zda-
waæ sprawê.

(G³os z sali: Ale ja…)
Jasne, pana wniosek jest jasny. Proszê uprzej-

mie…
(Senator Stanis³aw Karczewski: …ja doprecy-

zujê.)
(G³oszsali:Czyli chodzi oposzerzenieporz¹dku.)
Chodzi o poszerzenie porz¹dku.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku, ja jeszcze doprecyzujê. Ten

punkt obejmowa³by trzy wyst¹pienia, wiêc nie
mog³oby byæ ich wiêcej. Dziêkujê bardzo.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Informacja taka…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, sposób procedowania jest za-

pisany w regulaminie. Je¿eli…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale my mo¿e-

my…)
Ja mówiê tylko tyle… To znaczy, ¿e tu nie mo¿e

byæ tego typu ograniczeñ.
W zwi¹zku z tym pan senator Witczak, proszê

bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku, poniewa¿ by³aby to nowa

œwiecka tradycja i ona jest jeszcze nieopisana
i niesprecyzowana, jestem przeciwny temu
wnioskowi. Myœlê, ¿e ju¿ 9 paŸdziernika to wybor-
cy podsumuj¹ prace naszych przedstawicieli
w tych wyborach, naszych klubów parlamentar-
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nych, wyborcy podsumuj¹ równie¿ pana senatora
Karczewskiego. Postulowa³bym raczej, ¿eby pañ-
stwa praca broni³a siê sama, ju¿ po tej kadencji,
przed wyborcami, a nie ¿eby pan teraz próbowa³
broniæ w³asnej pracy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest wniosek pana senatora Karczewskiego

o rozszerzenie porz¹dku obrad. G³osujemy nad
tym wnioskiem.

Karty do g³osowania, je¿eli ktoœ jeszcze nie po-
bra³…

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za wnioskiem senatora Karczewskie-

go? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania? Przycisk

„wstrzymujê siê”.
Na 80 obecnych senatorów 37 by³o za,

41 – przeciw, 2 senatorów wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 2)

Wniosek zosta³ odrzucony.
(G³os z sali: Nie maj¹ nic do powiedzenia.)
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów pragnie

zabraæ g³os w sprawie porz¹dku? Nie widzê chêt-
nych.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek
obrad osiemdziesi¹tego trzeciego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

Informujê, ¿e dotychczasowy punkt dziewi¹ty
projektu porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym zostanie rozpatrzony jutro.

Informujê, ¿e dziœ o godzinie 11.45 zarz¹dzê
przerwê w obradach, w trakcie której zostanie
wykonane pami¹tkowe zdjêcie senatorów. Na-
stêpnie o godzinie 12.00 zapraszam na otwarcie
wystawy „Stutthof 1939–1945. Historia i jej
œwiadkowie”. Obrady wznawiamy o godzinie
12.30, czyli przerwa bêdzie od 11.45 do 12.30.
W godzinach popo³udniowych zostanie za-
rz¹dzona kolejna przerwa w obradach, na posie-
dzenia komisji. Po przerwie przyst¹pimy do roz-
patrzenia kolejnych punktów porz¹dku obrad.
Pierwsza tura g³osowañ odbêdzie siê dzisiaj wie-
czorem. Ponadto pragnê pañstwa poinformowaæ,
¿e obrady mog¹ zostaæ przed³u¿one do czwartku
15 wrzeœnia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wymianie informacji z orga-
nami œcigania pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1359,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1359A
i 1359B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Leszka
Piechotê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Chwileczkê, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leszek Piechota:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawie
o wymianie informacji z organami œcigania pañ-
stw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Marsza³ek Senatu w dniu 6 wrzeœnia bie¿¹cego
roku skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrze-
niu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 wrzeœnia ko-
misja wnosi, aby Senat przyj¹³ za³¹czony projekt
ustawy wraz z dwoma poprawkami.

Istot¹ ustawy jest dostosowanie prawa krajo-
wego do unijnych standardów wymiany informa-
cji w celu wykrywania i œcigania sprawców prze-
stêpstw oraz zapobiegania przestêpczoœci i jej
zwalczania.

Jakie s¹ ró¿nice miêdzy dotychczasowym
a proponowanym stanem prawnym? Polski sy-
stem prawa nie reguluje ca³oœciowo kwestii
miêdzynarodowej wymiany informacji w celu
wykrywania i œcigania sprawców przestêpstw
oraz zapobiegania przestêpczoœci i jej zwalcza-
nia, w tym nie wskazuje organów w³aœciwych
do przekazywania informacji. Dotyczy to
przede wszystkim braku jednoznacznego
wskazania krajowych podmiotów uprawnio-
nych do wymiany informacji z w³aœciwymi or-
ganami i s³u¿bami innych pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej oraz wskazania ko-
mendanta g³ównego Policji jako organu w³aœci-
wego do koordynowania takiej wymiany infor-
macji miêdzy krajowymi podmiotami a ich za-
granicznymi partnerami.

Potrzeba ustawowego uregulowania przedmio-
towego zagadnienia wynika równie¿ z faktu, i¿ za-
kres wymiany informacji, okreœlony przepisami
decyzji ramowej nr 960, dotyczy praw i obowi¹z-
ków organów administracji pañstwowej oraz od-
nosi skutek wzglêdem osób, których dane osobo-
we s¹ wymienione.

Projekt ustawy nie tworzy nowych instytucji
prawnych oraz odmiennych regulacji prawnych
od dotychczas obowi¹zuj¹cych. Proponowany
projekt ustawy sytuuje w jednym akcie prawnym
ju¿ istniej¹ce kana³y wymiany informacji oraz do-
precyzowuje kwestie zwi¹zane z ju¿ funkcjonu-
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j¹cymi w praktyce zasadami i warunkami wymia-
ny informacji miêdzynarodowych.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji senatorowie jednomyœlnie
przyjêli dwie poprawki. Poprawka pierwsza:
w art. 27 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b we wprowadze-
niu do wyliczenia po wyrazach „2aa i 2ab,” dodaje
siê wyrazy „dotycz¹ osób, o których mowa
w ust. 2a i”. I poprawka druga: w art. 27 w pkt 1
w lit. b, w ust. 2b w pkt 1 wyrazy „niekoduj¹cych
regionach genomu” zastêpuje siê wyrazami „nie-
koduj¹cej czêœci DNA”.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, komisja
wnosi o przyjêcie ustawy wraz z dwoma popraw-
kami. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Stanis³awa Jurcewicza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawie o wymianie in-
formacji z organami œcigania pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

Komisja zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ w dniu
7 wrzeœnia. Kolega przedstawi³ tu ju¿ istotê usta-
wy, zatem ja chcia³bym przekazaæ pañstwu jedy-
nie tak¹ informacjê, i¿ nasza komisja proponuje
dwie poprawki i prosi o przyjêcie tej ustawy wraz
z dwoma poprawkami. Dziêkujê bardzo.

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

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

Pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski, proszê
bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Szanowni Koledzy, rozumiem, ¿e prokuratura

nie jest organem œcigania, bo w art. 2 nie jest wy-
mieniona jako podmiot uprawniony. ABW jest, czyli
te dyskrecjonalne organy s¹, tymczasem te, które
oficjalnie s¹organamiœcigania,nie s¹wymienione.

To jest pierwsze, wa¿ne pytanie: dlaczego nie
ma tu prokuratury? Czy mo¿ecie mi panowie na
nie odpowiedzieæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Jurcewicz, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Tak szczegó³owej analizy na posiedzeniu nie

by³o, ale sprawa prokuratury wynika z innych
ustaw. Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chwileczkê, to proszê wskazaæ, z której usta-

wy, bo w ustawie o prokuraturze takie uprawnie-
nia do wymiany z krajami Unii nie figuruj¹. I choæ
prokuratura udziela informacji Bia³orusi, to jest
to nadu¿ycie informacji tajnych, ustawowo nato-
miast nie jest to przewidziane. Skoro tworzymy
ustawê i do organów œcigania nie zaliczamy pro-
kuratury, to ja chcê wiedzieæ, dlaczego. Proszê mi
wskazaæ analogiczne przepisy w ustawie o proku-
raturze. W tej ustawie powinno byæ przynajmniej
wskazanie, ¿e analogicznie stosuje siê to do pro-
kuratury. Ale widzê, ¿e ta kwestia nie by³a poru-
szana na posiedzeniu, w zwi¹zku z tym…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Pozwoli pan, Pa-
nie Senatorze…)

Czy pan wie, gdzie to jest w ustawie o prokura-
turze?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Ja myœlê, ¿e czêœæ spraw reguluj¹ umowy dwu-

stronne, ale o szczegó³y proszê zapytaæ pana mi-
nistra.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Rapacki chcia³by zabraæ
g³os? Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Spróbujê odpowiedzieæ na pytanie pana sena-

tora Andrzejewskiego. Proponowana ustawa jest
w gruncie rzeczy implementacj¹ prawa europej-
skiego – czterech, a w zasadzie piêciu decyzji i de-
cyzji Rady Unii Europejskiej dotycz¹cych wymia-
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ny informacji pomiêdzy organami œcigania pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Jak siê spojrzy
na te decyzje, to mo¿na zobaczyæ, ¿e tam organa
œcigania, które s¹ do takiej wymiany uprawnione,
s¹ bardzo precyzyjnie wyliczone. W niektórych
decyzjach, na przyk³ad w decyzji nr 845 doty-
cz¹cej wspó³pracy pomiêdzy biurami do spraw
odzysku mienia, prokuratura jest wymieniona ja-
ko partner i mo¿e poprzez biura odzysku mienia
zapytywaæ i uzyskiwaæ informacje dotycz¹ce ma-
j¹tku osób podejrzewanych o dzia³alnoœæ prze-
stêpcz¹, które inwestuj¹ i lokuj¹ maj¹tki w po-
szczególnych krajach.

Wymiana informacji przez prokuraturê czy
s¹dy odbywa siê w trybie wniosków o pomoc pra-
wn¹ i to wynika z ustawy o prokuraturze, ze sto-
sownych umów podpisanych przez s¹dy i Rzecz-
pospolit¹ z poszczególnymi krajami, i to jest zu-
pe³nie inny zakres wymiany.

Implementowane decyzje dotycz¹ wymiany miê-
dzy organami œcigania i tutaj rzeczywiœcie po raz
pierwszy definiujemy organa uprawnione do wymia-
ny informacji, a wiêc s¹ to wszystkie s³u¿by posiada-
j¹ce uprawnienia policyjne do prowadzenia czynno-
œci dochodzeniowo-œledczych, wykrywczych.

Jak mówiê, ta ustawa jest implementacj¹ piêciu
decyzji i decyzji Rady i bardzo precyzyjnie reguluje,
jaki zakres wymiany informacji nastêpuje, poprzez
jakie kana³y, poprzez jakie punkty kontaktowe, po
to, ¿eby wymiana informacji przebiega³a sprawnie
i by³a ogólnie dostêpna. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez

rz¹d…
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, prosi³bym, ¿eby wskaza³ mi
pan ten przepis w ustawie o prokuraturze, bo
pad³o tutaj stwierdzenie, ¿e w ustawie o prokura-
turze s¹ te same uprawnienia w stosunku do pañ-
stw cz³onkowskich Unii Europejskiej. W myœl za-
sady „co nie jest zapisane, to jest niedozwolone”,
je¿eli chodzi o organa pañstwowe – w przeciwieñ-
stwie do praw cz³owieka – musi to byæ expressis
verbis stwierdzone. Proszê wobec tego o wskaza-
nie w ustawie o prokuraturze odpowiednich prze-
pisów. Bo ta ustawa nie przewiduje tego, ¿e pro-
kuratura jest organem œcigania. W Polsce jest tro-

chê inaczej. A wiêc chcia³bym wiedzieæ, gdzie te
kompetencje bêd¹ zapisane.

Wspomnia³ pan te¿, Panie Ministrze, ¿e chocia¿
w myœl Unii Europejskiej prokuratura nie jest or-
ganem œcigania, to jej uprawnienia s¹ tu gdzieœ
w ustawie marginalnie wpisane. Ale w którym
przepisie? Bo byæ mo¿e ja niedok³adnie to prze-
czyta³em.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Prokuratura i s¹dy wymieniaj¹ informacje po-
miêdzy odpowiednimi partnerami w trybie umów
o pomocy prawnej. To wynika z tych umów, jest
tak¿e wskazane w ustawie. Nie mam przed sob¹
ustawy o prokuraturze, bo omawiana teraz usta-
wa nie reguluje kwestii wspó³pracy prokurator-
sko-s¹dowej, tylko wspó³pracê pomiêdzy organa-
mi œcigania. Ustawa jest implementacj¹ piêciu
decyzji Rady dotycz¹cych ró¿nych obszarów
zwi¹zanych ze wspó³prac¹ pomiêdzy organami
œcigania. W jednej z tych decyzji, mianowicie
w decyzji nr 845, która dotyczy w³aœnie wymiany
informacji pomiêdzy biurami odzysku mienia,
prokuratura jest wymieniona jako podmiot mo-
g¹cy zadawaæ pytania poprzez krajowy punkt
kontaktowy i biuro odzysku mienia po to, ¿eby
uzyskaæ informacjê, czy jakiœ podejrzany nie in-
westuje w innym kraju œrodków uzyskanych
w wyniku przestêpstwa. To jest art. 2 ust. 2 pkt 4,
tam prokuratura jest wymieniona. Ale to tylko
w tej jednej decyzji nr 845, natomiast ani w decyzji
nr 615, tej kluczowej, w sprawie intensyfikacji
wspó³pracy transgranicznej szczególnie w zwal-
czaniu terroryzmu i przestêpczoœci transgranicz-
nej, ani w decyzji nr 977 w sprawie ochrony prze-
twarzanych danych osobowych, ani te¿ w decyzji
nr 616 czy decyzji nr 960 – w ¿adnej z nich – pro-
kuratura nie jest wymieniona, dlatego te¿ nie po-
jawia siê ona w innym zakresie w tej¿e ustawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kieres zg³asza³ siê do zadania py-

tania.

Senator Leon Kieres:
W zwi¹zku z pytaniem pana senatora Andrze-

jewskiego mam dwa pytania, Panie Ministrze.
Pierwsze pytanie: czy nie uwa¿a pan, ¿e przed-

miotem regulacji tej ustawy nie jest wymiana in-
formacji w zwi¹zku ze wszczêtym przez prokura-
turê postêpowaniem sprawdzaj¹cym lub przygo-
towawczym, a tylko wymiana informacji miêdzy
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organami œcigania, które dopiero uzyskuj¹ infor-
macjê o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa?
I te organy s¹ tu wymienione.

I drugie pytanie: czy nie uwa¿a pan, Panie Mini-
strze, ¿e odpowiedŸ na pytanie pana senatora An-
drzejewskiego jest zawarta w art. 1 ust. 4? Tam jest
precyzyjnie opisana ta sama myœl, któr¹ ja zawar-
³em w moim pierwszym pytaniu, mianowicie:
„Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej
w sprawach karnych oraz postanowieñ umów miê-
dzynarodowych dotycz¹cych wspó³pracy w spra-
wach zapobiegania przestêpczoœci, jej zwalczania
oraz wspó³dzia³ania na terenach przygranicznych”.
Notabene mogê powiedzieæ, ¿e tu, na tej sali, na te-
mat takiej wspó³pracy wielokrotnie by³a ju¿ mowa
przy okazji nowelizacji ró¿nego rodzaju aktów pra-
wnych, w tym tak¿e umów miêdzynarodowych.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie, dok³adnie w art. 1 w ust. 4 jest

bardzo precyzyjnie okreœlone, ¿e ta ustawa nie
narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach
karnych, a wiêc wszelka wymiana informacji po-
miêdzy prokuratur¹ czy s¹dami odbywa siê w³aœ-
nie w trybie umów miêdzynarodowych doty-
cz¹cych wspó³pracy w sprawach zapobiegania
przestêpczoœci.

To jest ustawa reguluj¹ca wymianê informacji
miêdzy wskazanymi organami œcigania. I gdyby
ktoœ dok³adniej j¹ przeanalizowa³, zauwa¿y³by, ¿e
jest w niej bardzo precyzyjnie okreœlone, jaki za-
kres informacji mo¿e podlegaæ wymianie i jakie
punkty kontaktowe bêd¹ tworzone. Chodzi tu g³ó-
wnie o wymianê informacji o danych DNA i da-
nych daktyloskopijnych – to s¹ informacje, któ-
rych bazami rejestracyjnymi dysponuje policja.
Je¿eli prokuratura w swoich œledztwach zabez-
piecza³aby tego typu dane, to musia³aby równie¿
sprawdzaæ, czy dana osoba nie figuruje w bazie
policyjnej, i równie¿ poprzez kana³ policyjny mog-
³aby to sprawdzaæ tak¿e poza granicami kraju. Nie
ma tu ¿adnych przeciwwskazañ w tym zakresie.
Ta ustawa dotyczy równie¿ wymiany informacji
o pojazdach i ewentualnie o ich w³aœcicielach po-
dejrzewanych o prowadzenie dzia³alnoœci prze-
stêpczej. Zosta³ tam tak¿e wskazany punkt kon-
taktowy dotycz¹cy wymiany informacji o zagro¿e-

niach terrorystycznych – w Polsce ten punkt jest
w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, kolejny
punkt kontaktowy wskazany do prowadzenia
operacji transgranicznych dzia³a w Komendzie
G³ównej Stra¿y Granicznej. A wiêc piêæ takich
punktów kontaktowych w kraju… W ka¿dym
z krajów maj¹ byæ wskazane tego typu punkty, za
poœrednictwem których odbywaæ siê bêdzie wy-
miana informacji z innymi partnerami – maj¹ one
s³u¿yæ w³aœnie temu, ¿eby partnerów w innych
krajach nie szukaæ i nie traciæ czasu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Nie ma chêtnych.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy zastêpca Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych, pan Andrzej Lewiñski,
chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie?

(Zastêpca Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych Andrzej Lewiñski: Dziêkujê.)

Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y sk³a-
daæ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê pana senatora Piotra £ukasza Andrze-
jewskiego o zabranie g³osu.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie!
Mamy do czynienia z transformacj¹, która przy-

pomina mi nadawanie kszta³tu prawnego temu, co
by³o praktyk¹ stosowan¹ przez Zwi¹zek Socjalisty-
cznych Republik Radzieckich w stosunku do pañstw
Uk³adu Warszawskiego. Ustawa ta eliminuje bo-
wiem jawnoœæ i dotyczy dyskrecjonalnych dzia³añ
operacyjnych, które póŸniej mo¿na przetworzyæ
w dzia³ania jawne dla obywateli w demokratycznym
pañstwie prawnym. Jest to ustawa zmierzaj¹ca do
transgranicznej, sieciowej dyskrecjonalnej dzia³al-
noœci s³u¿b specjalnych. Wydaje mi siê, ¿e docho-
dzimy w tym momencie do takiego wniosku, wi-
dz¹c, jaki opór budzi wpisanie prokuratury do
ustawy o legalnym w pañstwie prawa, kontrolowa-
nym przez procedury pañstw cywilizowanych po-
stêpowaniu s³u¿b specjalnych. W myœl tej ustawy
prokuratura nie jest organem uprawnionym do œci-
gania. Dlaczego? Bo prowadzi ju¿ dzia³ania kontro-
lowane w systemie demokratycznym, natomiast te
organy s¹ ca³kowicie niekontrolowalne, s¹ to
transgraniczne organy policyjne znajduj¹ce siê
poza zasiêgiem kontroli demokratycznego pañ-
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stwa prawnego. I to bardzo dobrze, ¿e na ostat-
nim posiedzeniuSenatupatrzymy,w jakimkierun-
ku zmierza dzisiaj Europa i Unia Europejska. Dla
mnie – przyznam siê szczerze – jest to zaskoczenie,
a zarazem bardzo niepokoj¹cy sygna³ co do tego,
w jakim zakresie bêdziemy równie¿ stosowaæ to, co
dotyczy omawianej w art. 2 sprawy o odzyskanie
mienia – bo to te¿ bêdzie niejawne, prowadzone
przez te s³u¿by, i takie odzyskanie mienia albo
bêdzie nadane, albo nie. Dlaczego jestem tym tak
zainteresowany? Dlatego, ¿e w III Rzeczypospolitej,
poza pierwsz¹ i drug¹ kadencj¹, Centralne Biuro
Antykorupcyjne praktycznie nie stosuje ustawy
o zwrocie korzyœci uzyskanej kosztem Skarbu Pañ-
stwa, poniewa¿ III Rzeczpospolita porzuci³a wiele
mienia i je zmarnotrawi³a kosztem obywateli. I ta
moja ustawa – ja jestem jej autorem – jest martwa,
mimo ¿e w prokuraturze i w CBA jest zapisane, ¿e
powinni wszczynaæ te postêpowania. A wiêc ta
ustawa ju¿ jest stosowana, ale w trybie dyskrecjo-
nalnym. I wydaje mi siê, ¿e jeœli mówimy, i¿ organy
œciganiamaj¹wzakresie tejustawyuprawnieniado
odzyskiwania mienia z pominiêciem prokuratury,
to jesteœmy w sprzecznoœci z obowi¹zuj¹cym w Pol-
sce systemem prawnym. Pominê inne aspekty, jak
te punkty kontaktowe. Ja znam z akt IPN takie lo-
kale kontaktowe wykorzystywane przez tajne s³u¿-
by. Mamy tu do czynienia z niekontrolowalnymi taj-
nymi s³u¿bami i z dyskrecjonalnymi informacjami,
które podlegaj¹ kontroli prokuratury tylko w takim
zakresie, w jakim te s³u¿by zechc¹ je prokuraturze
udostêpniæ. Jest to bardzo niebezpieczny sygna³.

Dlatego te¿ wnoszê o to, ¿eby ucywilizowaæ tê
ustawê i przywróciæ jej coœ, co odpowiada pañstwu
prawa. Chodzi mianowicie o to, ¿e w Polsce orga-
nem œcigania jest w³aœnie prokuratura, a tu ona
tych uprawnieñ nie ma. A mówienie, ¿e nie narusza
to umów miêdzynarodowych, jest mydleniem oczu,
proszê pañstwa. Bo oczywiœcie ustawa ich nie na-
rusza tylko dlatego, ¿e to s¹ rozwi¹zania generalne.
Ale te¿ nic nie mo¿e naruszaæ zasad pomocy w spra-
wach karnych z umów miêdzynarodowych. Bo my
z konstytucyjnych Ÿróde³ prawa… Umowa miêdzy-
narodowa jest ponad prawem obowi¹zuj¹cym we-
wn¹trz, tak wiêc to jest pusty przepis. To jest prze-
pis… To jest superfluum, a takie przepisy przynosz¹
wstyd polskiej legislacji, bo, proszê pañstwa, przede
wszystkim trzeba czytaæ konstytucjê.

Sk³adam wniosek… Czy mogê po¿yczyæ… Sk³a-
dam wniosek o dodanie prokuratury do polskich
organów œcigania, bo tak wynika z polskiego sys-
temu prawnego. Dziêkujê.(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona

Kieresa.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ka¿dy mo¿e, gdy czyta ustawê, inaczej odbie-

raæ jej za³o¿enia. Ja czytam ten sam akt prawny
i dochodzê do zupe³nie innych wniosków ni¿ sza-
nowny przedmówca. Doszukiwanie siê w treœci tej
ustawy rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do wprowadze-
nia uprawnieñ, które z za³o¿enia nie powinny byæ
do niej wpisywane, jest w moim przekonaniu, de-
likatnie mówi¹c, nieuprawnione. Gdybyœmy mó-
wili tutaj o tym, ¿e ta ustawa ma wzmacniaæ dzia-
³alnoœæ s³u¿b specjalnych czy innych instytucji
w niej wymienionych, to powiedzia³bym, ¿e istot-
ne jest nie tylko to, czy ustawa wzmacnia kompe-
tencje i formy dzia³ania tych jednostek organiza-
cyjnych. Dla mnie istotniejsze lub równie istotne
jest to, czy spe³nione s¹ jeszcze dwa dodatkowe
warunki. Mianowicie, po pierwsze, czy te instytu-
cje, w koñcu utworzone przez ustawê, bêd¹ w wy-
niku przyjêcia tych rozwi¹zañ dzia³a³y skutecz-
niej ni¿ do tej pory, a po wtóre, czy instytucje te
bêd¹ poddawane kontroli, tak¿e ze strony parla-
mentu, w zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹ opart¹ na
przepisach tej w³aœnie ustawy.

Oczywiœcie, rozwa¿aj¹c zagadnienia przeze
mnie podniesione, nie bêdê siê odnosi³ do relacji
miêdzy nasz¹ dzia³alnoœci¹ ustawodawcz¹ a dzia-
³alnoœci¹ Unii Europejskiej, bo prawdopodobnie
w tej mierze nie dojdzie miêdzy nami do porozu-
mienia, zw³aszcza gdy ktoœ prezentuje tezê, ¿e
w sferze tworzenia prawa Unia Europejska jest
swego rodzaju imperium z³a i wszystkie jej regula-
cje prawne nale¿y z za³o¿enia rozpatrywaæ kryty-
cznie. Ja sam nie jestem bezkrytyczny, gdy idzie
o dzia³alnoœæ legislacyjn¹ Unii Europejskiej i gdy-
by ktoœ chcia³ to skontrolowaæ, niech przeczyta,
jeœli chce, moje publikacje na ten temat.

Chcê powiedzieæ jedno: nie mo¿na domagaæ
siê od jednostek wymienionych w tej ustawie
skutecznoœci dzia³ania, jeœli odmawia siê im czy
pozbawia siê je pewnych uprawnieñ, które tê
skutecznoœæ podwy¿szaj¹. A jak w œwiecie globa-
lizacji – tak jest, czy nam siê to podoba, czy te¿
nie – mo¿e wygl¹daæ œciganie przestêpstw bez
wspó³dzia³ania z odpowiednimi jednostkami or-
ganizacyjnymi innych pañstw? To nie dotyczy
zreszt¹ tylko Unii Europejskiej. Maj¹c swobodê
poruszania siê, mówimy: dbajmy o prawa cz³o-
wieka i o wolnoœci obywatelskie. I s³usznie, niech
ka¿dy ma prawo przemieszczania siê tam, dok¹d
chce. Niech ka¿dy ma prawo wyboru miejsca po-
bytu tam, gdzie chce. Prawdopodobnie dzisiaj,
a byæ mo¿e jutro, bêdê sk³ada³ sprawozdanie
z prac legislacyjnych nad inn¹ ustaw¹, doty-
cz¹c¹ orzeczeñ karnych zapad³ych w jednym
pañstwie i ich wykonywania w innym pañstwie.
Jak – zapewniaj¹c swobody obywatelskie, któ-
rych gwarantem jesteœmy tak¿e my sami – mo¿-
na zapewniæ skutecznoœæ œcigania przestêpstw
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pope³nianych przez obywateli naszych lub in-
nych krajów w sytuacji, kiedy nie zapewnimy od-
powiednim instytucjom odpowiednich upra-
wnieñ operacyjnych? To jest pierwsza sprawa.

Sprawa druga: czy s¹ te gwarancje, o których
tutaj mówi³em? Powiem, ¿e tak¹ gwarancj¹ jest
sama ustawa. Po raz pierwszy problematyka, któ-
ra jest regulowana w tej ustawie, problematyka
wymiany informacji operacyjnych – podkreœlam
to, bo do sprawy prokuratury za chwilê wrócê –
jest regulowana tak precyzyjnie i szczegó³owo,
niezale¿nie od prawa unijnego. A czy nam siê to
podoba, czy te¿ nie, to prawo te¿ bêdzie obowi¹zy-
wa³o w tej sprawie, bezpoœrednio, zw³aszcza
w przypadku rozporz¹dzeñ. Ta sprawa jest regu-
lowana ustawami i to w³aœnie ustawodawca regu-
luje problematykê wymiany informacji. To jest
pierwszy etap kontroli, tak¿e parlamentarnej,
nad dzia³aniami s³u¿b specjalnych.

Pomijam ju¿ inne do tej pory obowi¹zuj¹ce akty
prawne dotycz¹ce cywilnej kontroli nad dzia³al-
noœci¹ jednostek organizacyjnych, które zosta³y
wymienione w tej ustawie. Ustawa nak³ada na te
instytucje obowi¹zki, z których bêdziemy mogli je
rozliczaæ. Proszê wzi¹æ art. 12: „Podmioty upra-
wnione mog¹ uzale¿niæ przekazanie informacji
organowi œcigania pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej od spe³nienia przez ten organ okreœ-
lonych warunków, w szczególnoœci od”… i tu s¹
wymienione te warunki. To nie jest tak, ¿e usta-
wodawca przekazuje tym jednostkom zadania,
nak³ada na nie obowi¹zki, które maj¹ byæ przez
nie wykonywane w sposób bezrefleksyjny. Reali-
zacja tego postanowienia mo¿e byæ w przysz³oœci
przedmiotem tak¿e naszej refleksji.

W art. 13 mówi siê o tym, ¿e podmioty upra-
wnione mog¹ odmówiæ przekazania informacji or-
ganowi œcigania, jeœli mog³oby to zagra¿aæ bezpie-
czeñstwu Rzeczypospolitej, mog³oby utrudniaæ
postêpowanie karne lub czynnoœci operacyjno-
-rozpoznawcze. Tu widaæ ju¿ rolê prokuratury.
Przepis ten odnosi siê do postêpowania przygoto-
wawczego. Nie wyobra¿am sobie wspó³dzia³ania
jednostek wymienionych w ustawie z prokuratu-
r¹, która prowadzi w sprawie objêtej treœci¹ tej
ustawy postêpowanie przygotowawcze. Czy te or-
gany chc¹, czy te¿ nie, musz¹ kooperowaæ z pro-
kuratur¹.

I art. 14, fundamentalny, jeœli chodzi o sprawê,
o której mówi³ mój kolega, pan senator Andrze-
jewski: „Je¿eli na przekazanie informacji organo-
wi œcigania pañstwa cz³onkowskiego Unii Euro-
pejskiej jest wymagana zgoda organu prowa-
dz¹cego postêpowanie karne, podmioty upra-
wnione – czyli tu chodzi o te wymienione w usta-
wie – zwracaj¹ siê do organu prowadz¹cego to po-
stêpowanie o wyra¿enie zgody”. To prokuratura
bêdzie decydowa³a w tych sprawach, czy informa-

cje zgromadzone przez nasze instytucje bêd¹
przekazane, czy te¿ nie. Fundamentalna zasada
ochrony postêpowania karnego, zreszt¹ w ró¿-
nych jego aspektach, zosta³a ujêta w tym w³aœnie
art. 14. „Podmioty uprawnione odmawiaj¹ prze-
kazania informacji organowi œcigania pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej, je¿eli organ
prowadz¹cy postêpowanie karne – a wiêc proku-
rator – nie wyrazi³ zgody na ich przekazanie”. Cze-
gó¿ wiêcej mo¿na oczekiwaæ od tej ustawy, jeœli
chodzi o rolê prokuratury, gdy weŸmie siê pod
uwagê chocia¿by te dwa wybrane przeze mnie
przepisy? A podkreœlam, ¿e mogê zacytowaæ jesz-
cze inne. Czegó¿ mo¿na jeszcze wymagaæ od usta-
wodawcy, gdy idzie o gwarancje procesowe pro-
kuratury zabezpieczone w³aœnie w tej ustawie?
Pomijam ju¿ inne aspekty, o których mówili pan
minister Rapacki i pan senator Jurcewicz, miano-
wicie uwzglêdnienie innych aktów prawnych do-
tycz¹cych prokuratury i umów miêdzynarodo-
wych odnosz¹cych siê do tej sprawy.

Moim zdaniem nie powinniœmy w tej ustawie
doszukiwaæ siê ukrytych intencji. Ta ustawa jest
potrzebna, ta ustawa zapewnia w³aœciwe wykony-
wanie zadañ przez instytucje wymienione w art. 1
ust. 2, a jednoczeœnie gwarantuje prokuraturze
zachowanie jej uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy
o prokuraturze, z kodeksu postêpowania karnego
i z innych ustaw i dlatego ja bêdê g³osowa³ za t¹
ustaw¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Chcê siê zapisaæ

do g³osu. Mam jeszcze piêæ minut.)
Proszê bardzo, pan senator Piotr Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Jako d³ugoletni obroñca w procesach politycz-

nych w pañstwie komunistycznym zetkn¹³em siê
z tym, co nios¹ ze sob¹ rozwi¹zania, które nam siê
tu proponuje. Pan senator Kieres jest w b³êdzie,
je¿eli chodzi o tê optymistyczn¹ interpretacjê tre-
œci art. 14. Tu chodzi o to, ¿e wymiana informacji
nastêpuje bez wiedzy prokuratury. I je¿eli proku-
ratura zacznie postêpowanie, poweŸmie wiado-
moœci… Te informacje to s¹ informacje operacyj-
ne. W postêpowaniach operacyjnych, je¿eli w pro-
kuraturze dana sprawa nie jest zarejestrowana,
to przepis art. 14 jest martwy. I ta ustawa dotyczy
w³aœnie tego, o czym prokuratura nawet nie musi
siê dowiedzieæ, bo dopiero zawiadomienie o prze-
stêpstwie… Ja wiem, jak to by³o fabrykowane…
gdzie w trybie operacyjnym… I na koñcu dopiero
by³o zawiadomienie prokuratury. Jak operacyj-
nie by³y rozpracowywane czy to KOR, czy to Soli-
darnoœæ, kiedy wynajmowa³o siê dziennikarza
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z zagranicy, który robi³ jakiœ wywiad. I z tego, na
podstawie takich dzia³añ operacyjnych, kon-
struowa³o siê postêpowanie dowodowe… Art. 14
mówi o zgodzie organu prowadz¹cego postêpowa-
nie karne. To, czego dotyczy ustawa, nie jest
przedmiotem postêpowania karnego, jest przed-
miotem postêpowañ operacyjnych pomiêdzy eu-
ropejskimi s³u¿bami specjalnymi, dyskrecjonal-
nymi, o których obywatel nie wie, o których pro-
kuratura nie wie. I dopiero na koñcu tego wszyst-
kiego, je¿eli organy œcigania, które inwigiluj¹ ca-
³oœæ spo³eczeñstw demokratycznych w Europie,
uznaj¹, ¿e trzeba ruszyæ… Dopiero wtedy zawia-
damiaj¹ prokuraturê.

Art. 14 to jest martwy przepis, dopóki organa,
które wymieniaj¹ informacje i inwigiluj¹ obywate-
li, nie dadz¹ prokuraturze sygna³u, ¿e ma wszcz¹æ
postêpowanie karne. St¹d podtrzymujê swoje
wnioski. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Leon Kieres jeszcze raz.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Senatorze, mo¿na tak, mo¿na inaczej…
Ja nigdy nie pogodzê siê z sytuacj¹, ¿e argumen-
tacja bêdzie oparta na podejrzeniach, a do tego
podejrzeniach, których Ÿród³a pan wywodzi
z poprzedniego systemu. W ten sposób to my na-
prawdê do niczego nie dojdziemy. To nie jest
przepis martwy, ten przepis jest istotnie po-
wi¹zany z postêpowaniami przygotowawczymi.
Oczywiœcie, ¿e ten przepis, a zw³aszcza wczeœ-
niejsze, odnosi siê do dzia³alnoœci operacyjnej.
Tylko je¿eli my z góry bêdziemy zak³adali, ¿e ta
ustawa i inne reguluj¹ce przepisy instytucji wy-
mienionych w art. 1 ust. 2 bêd¹ wykorzystywa-
ne w sposób przestêpczy, niezgodny z prawem,
to ja siê pytam, bez wzglêdu na to, jaki jest
rz¹d…

(Senator Piotr Andrzejewski: Zgodnie z pra-
wem…)

…jaki jest parlament…
(Senator Piotr Andrzejewski: Zgodnie z pra-

wem, zgodnie…)
…jakie jest zaufanie do instytucji publicznych,

instytucji prawa…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze…)
…instytucji, które notabene my tworzymy?

W ten sposób na pewno nigdy nie dojdziemy do
porozumienia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Senatorze, nie

mo¿na Unii Europejskiej porównywaæ do Zwi¹z-
ku Radzieckiego.)

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Czes³aw Ryszka: Œwietlana przy-

sz³oœæ nas czeka…)
Panie Senatorze Ryszka, proszê o…
(Senator Czes³aw Ryszka: Unia nam da…)
Lista mówców zosta³a wyczerpana. Mia³ pan

mo¿liwoœæ zg³oszenia siê i wyg³oszenia swojego
wyst¹pienia, o ile oczywiœcie pan chcia³, bo nie ma
pan przecie¿ takiego obowi¹zku.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone…
(G³os z sali: By³ wniosek…)
Przepraszam najmocniej, oczywiœcie. Informu-

jê, ¿e pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski zg³o-
si³ wniosek o charakterze legislacyjnym na piœ-
mie.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
o ustosunkowanie siê do przedstawionego wnios-
ku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.

Szanowni Pañstwo, informujê, ¿e po punkcie
drugim, do rozpatrzenia którego w tej chwili przy-
st¹pimy, bêdzie punkt czwarty, a potem powróci-
my do punktu trzeciego.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1338,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1338A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Œrodowiska, pana senatora Zbigniewa Me-
resa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Œrodowiska
w dniu 7 wrzeœnia bie¿¹cego roku, które obrado-
wa³y nad ustaw¹ o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi ma na celu wprowadzenie prze-
pisów, które reguluj¹ sposób i formê udzielania
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pomocy pañstwa dla poszkodowanych podmio-
tów w zwi¹zku z wyst¹pieniem powodzi, przepi-
sów, które znajduj¹ uniwersalne zastosowanie
w przypadku wyst¹pienia tego typu katastrofy.

Dotychczasowe rozwi¹zania dotycz¹ce usu-
wania skutków powodzi by³y przygotowywane
w zwi¹zku z wyst¹pieniem konkretnych zdarzeñ
w poszczególnych latach. By³y to dzia³ania ma³o
efektywne i w praktyce uniemo¿liwia³y natych-
miastowe udzielenie pomocy poszkodowanym,
bez koniecznoœci dokonywania odpowiednich
zmian w istniej¹cych ju¿ przepisach. Wiêkszoœæ
instytucji wprowadzonych niniejsz¹ ustaw¹ ma
charakter novum w polskim systemie praw-
nym. Czêœæ przepisów zosta³a przeniesiona
z ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych
zasadach postêpowania administracyjnego
i s¹dowego w zwi¹zku z usuwaniem skutków
powodzi z lipca 1997 r., ustawy z dnia 17 lipca
1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwi¹zañ
w zwi¹zku z likwidacj¹ skutków powodzi, która
mia³a miejsce w lipcu 1997 r. oraz ustawy z dnia
24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹za-
niach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powo-
dzi z maja i czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 1 ustawy jej przepisy znajduj¹
zastosowanie w sprawach zwi¹zanych z usuwa-
niem skutków powodzi w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wo-
dne. Ponadto ustawa przewiduje rozwi¹zania up-
rawniaj¹ce Radê Ministrów do ka¿dorazowego
okreœlania w przypadku wyst¹pienia powodzi
o rozmiarach powoduj¹cych koniecznoœæ zasto-
sowania szczególnych rozwi¹zañ okreœlonych
w ustawie, gdy œrodki zastosowane przez w³aœci-
we organy administracji rz¹dowej i organy jedno-
stek samorz¹du terytorialnego oka¿¹ siê niewy-
starczaj¹ce, w drodze rozporz¹dzenia, na podsta-
wie danych przekazanych prezesowi Rady Mini-
strów przez w³aœciwych wojewodów, wykazu
gmin lub miejscowoœci poszkodowanych w wyni-
ku powodzi, na terenie których znajd¹ zastosowa-
nie szczególne rozwi¹zania okreœlone w ustawie.
Wydaj¹c wymienione rozporz¹dzenie, Rada Mini-
strów okreœlaæ bêdzie równie¿ rodzaj szczegól-
nych rozwi¹zañ wymienionych w rozdziale 2 usta-
wy, jakie bêd¹ mog³y zostaæ zastosowane na da-
nym terenie przez okres nie d³u¿szy ni¿ dwanaœcie
miesiêcy.

W rozumieniu ustawy poszkodowanymi s¹
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, któ-
re na skutek powodzi dozna³y szkód maj¹tkowych
lub utraci³y, chocia¿by tylko czasowo, mo¿liwoœæ
korzystania z posiadanej nieruchomoœci lub lo-
kalu.

Finansowanie szczególnych rozwi¹zañ okreœ-
lonych ustaw¹ nastêpuje z rezerwy celowej prze-

znaczonej na przeciwdzia³anie klêskom ¿ywio³o-
wym i usuwanie ich skutków. W ramach szczegól-
nych rozwi¹zañ, które mog¹ byæ stosowane
w przypadku powodzi, rodzina lub osoba samo-
tnie gospodaruj¹ca, w rozumieniu ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, poszkodo-
wana w wyniku wyst¹pienia powodzi w celu za-
spokojenia niezbêdnej potrzeby bytowej mo¿e
otrzymaæ jednorazowy zasi³ek powodziowy
w kwocie do 2 tysiêcy z³.

Faktyczna niemo¿noœæ œwiadczenia pracy
w zwi¹zku z powodzi¹ stanowiæ bêdzie podstawê
usprawiedliwienia nieobecnoœci pracownika
w pracy. Za czas takiej nieobecnoœci w pracy pra-
cownik zachowa prawo do odpowiedniej czêœci
minimalnego wynagrodzenia za pracê przez okres
nie d³u¿szy ni¿ dziesiêæ dni roboczych wynika-
j¹cych z rozk³adu czasu pracy przez pracownika.

W przypadku zniszczenia na skutek powodzi
dokumentów niezbêdnych do ustalenia œwiad-
czeñ z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych lub zaopa-
trzenia emerytalnego za równorzêdne z nimi bêd¹
uznawane wszelkie dokumenty oraz zeznania
œwiadków pozwalaj¹ce na udowodnienie okresu
zatrudnienia oraz czasowej niezdolnoœci do pracy
z powodu choroby, macierzyñstwa lub sprawowa-
nia opieki, a tak¿e wszelkie dokumenty pozwala-
j¹ce na udowodnienie wysokoœci podstawy wy-
miaru œwiadczeñ.

Wprowadzono mo¿liwoœæ przeznaczenia na ce-
le zwi¹zane z likwidacj¹ skutków powodzi œrod-
ków zak³adowych funduszy œwiadczeñ socjal-
nych, Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych oraz zak³adowych funduszy
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Bêdzie
mo¿na umarzaæ po¿yczki udzielane poszkodowa-
nym z funduszów pañstwowych, je¿eli w zwi¹zku
z powodzi¹ nast¹pi³a utrata mo¿liwoœci sp³aty
tych po¿yczek.

Staroœcie przyznano prawo do dokonywania
zwrotu ze œrodków Funduszu Pracy i w trybie
okreœlonym dla prac interwencyjnych, o których
mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, poniesionych
przez pracodawcê kosztów na wynagrodzenia, na-
grody oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
z tytu³u zatrudnienia skierowanych bezrobot-
nych zamieszka³ych na obszarze gmin lub miej-
scowoœci dotkniêtych powodzi¹, a w przypadku
zniszczenia zak³adu na skutek powodzi – odpo-
wiednio kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne zatrudnio-
nych pracowników. Œwiadczenia te bêd¹ finanso-
wane ze œrodków utworzonej na ten cel rezerwy
Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra
w³aœciwego do spraw pracy.

Pracodawcy, który na skutek powodzi na jakiœ
czas, przejœciowo, zaprzesta³ prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej lub istotnie ograniczy³ jej
prowadzenie, przys³ugiwaæ ma po¿yczka z Fun-
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duszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowni-
czych z przeznaczeniem na wyp³atê wynagrodze-
nia pracownikom nieobecnym w pracy lub nie-
mog¹cym œwiadczyæ pracy z powodu powodzi
oraz usuwaj¹cym skutki powodzi w zak³adzie
pracy. Po¿yczka bêdzie podlega³a zwrotowi, przy
czym pracodawcy bêd¹ mogli siê ubiegaæ o jej
umorzenie.

Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych w wy-
niku powodzi, zaproponowano mechanizmy u³at-
wiaj¹ce im usuwanie szkód w substancji miesz-
kaniowej. W³aœciciel lub zarz¹dca budynku lub
lokalu mieszkalnego uszkodzonego lub zniszczo-
nego podczas powodzi bêdzie móg³, w szczególno-
œci z kredytu uzyskanego na zasadach okreœlo-
nych w ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dop³atach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielo-
nych na usuwanie skutków powodzi, dokonaæ
sp³aty ca³oœci lub czêœci kredytu bankowego czy
po¿yczki bankowej zaci¹gniêtych na budowê, od-
tworzenie lub remont tego budynku czy lokalu.
Przewidziano te¿ mo¿liwoœæ skorzystania przez
poszkodowanych ze zwolnieñ podatkowych, z op-
³aty skarbowej oraz innych op³at.

Œwiadczenia uzyskane w zwi¹zku z powodzi¹
nie bêd¹ wliczane do dochodu, od wysokoœci któ-
rego odrêbne przepisy uzale¿niaj¹ uzyskanie
œwiadczeñ o charakterze socjalnym – ulg, dodat-
ków i zwolnieñ, w tym z zakresu pomocy spo³ecz-
nej, œwiadczeñ rodzinnych, dodatków mieszka-
niowych oraz stypendiów i pomocy materialnej
dla uczniów i studentów. Nadzór nad realizacj¹
zadañ zwi¹zanych z pomoc¹ poszkodowanym bê-
dzie sprawowa³ wojewoda.

Ponadto w rozdziale 3 ustawy wprowadzona zo-
sta³a regulacja, dziêki której wskazani przedsiê-
biorcy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o udzielenie im po-
¿yczki na warunkach w nim okreœlonych.
W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ po¿yczka mo¿e
byæ udzielona przedsiêbiorcy jednokrotnie do wy-
sokoœci szkody poniesionej w wyniku powodzi,
lecz w kwocie nie wiêkszej ni¿ 50 tysiêcy z³. Po¿y-
czek udzielaæ bêd¹ fundusze po¿yczkowe wybra-
ne w drodze konkursu przez ministra w³aœciwego
do spraw gospodarki.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Œrodowiska wniesiono nastêpuj¹ce poprawki.
W art. 33 w ust. 1 dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
„œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego”.
W art. 34 zmienia siê ust. 2 – otrzymuje on
brzmienie: „Ochotnicza stra¿ po¿arna mo¿e otrzy-
maæ z bud¿etu pañstwa dotacjê na pokrycie strat
wynikaj¹cych z utraty lub trwa³ego uszkodzenia
specjalistycznego sprzêtu, je¿eli utrata lub usz-
kodzenie nast¹pi³y na skutek dzia³ania ratowni-

czego prowadzonego w trakcie powodzi”. W tym
samym artykule dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„ust. 3. Ochotnicza stra¿ po¿arna, o której mowa
w ust. 2, w terminie 30 dni od zakoñczenia dzia³a-
nia ratowniczego przekazuje ministrowi w³aœci-
wemu do spraw wewnêtrznych, za poœredni-
ctwem komendanta powiatowego (miejskiego)
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zestawienie ponie-
sionych strat w wymiarze rzeczowym i wartoœcio-
wym. W zestawieniu uwzglêdnia siê kwotê przy-
s³uguj¹c¹ z tytu³u ubezpieczenia utraconego lub
uszkodzonego sprzêtu, o którym mowa w ust. 2”;
i „ust. 4. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrz-
nych, po uzyskaniu opinii Komendanta G³ównego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, wystêpuje do mini-
stra w³aœciwego do spraw finansów publicznych
z wnioskiem o przyznanie œrodków na dotacje dla
ochotniczych stra¿y po¿arnych. Po przyznaniu
œrodków przez ministra w³aœciwego do spraw fi-
nansów publicznych, minister w³aœciwy do spraw
wewnêtrznych przekazuje dotacjê ochotniczej
stra¿y po¿arnej, o której mowa w ust. 2”.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisja Œrodowiska wnosz¹
o przyjêcie ustawy wraz z wniesionymi poprawka-
mi. Dziêkujê za uwagê.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?Widzê, ¿e zg³aszasiêpansenatorKnosala.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-

daæ dwa pytania. Pierwsze dotyczy art. 5, w którym
mówi siê, kto mo¿e otrzymaæ jednorazowy zasi³ek.
Mianowicie mo¿e to byæ rodzina lub osoba samo-
tnie gospodaruj¹ca. I chcia³bym zapytaæ, jak bê-
dzie traktowana sytuacja osób, które mieszkaj¹
pod jednym dachem, mo¿e nawet s¹ spokrewnio-
ne, tak jak mówi ten artyku³, ale nie gospodaruj¹
wspólnie, na przyk³ad mo¿e byæ to rodzeñstwo czy
rozwiedzione ma³¿eñstwo. Czy ka¿da z tych osób
bêdzie mog³a wyst¹piæ odrêbnie o przyznanie je-
dnorazowego zasi³ku powodziowego?

Drugie pytanie jest zwi¹zane z art. 40, gdzie
mówi siê o nadzorze wojewody. Nie do koñca zro-
zumia³em, czy ten nadzór wojewody dotyczy tylko
zasi³ku wskazanego w art. 5 projektu ustawy, czy
te¿ ten nadzór obejmuje faktycznie ogó³ dzia³añ
s³u¿¹cych niesieniu pomocy poszkodowanym. Bo
mo¿na rozumieæ, ¿e mo¿e byæ i tak, i tak. Jeœli wo-
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jewoda mia³by te sprawy nadzorowaæ, to czy bê-
dzie mia³ jakieœ instrumenty, które mu umo¿liwi¹
bie¿¹cy monitoring. Bo inaczej sk¹d bêdzie wie-
dzia³, kto pomoc dosta³, a kto nie. Krótko mówi¹c:
czy oprócz na³o¿enia obowi¹zku nadzoru na woje-
wodê s¹ jakieœ instrumenty, które pozwalaj¹ mu
monitorowaæ sprawnoœæ niesienia pomocy po-
szkodowanym – szczególnie oczywiœcie chodzi
o ten zasi³ek? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Po wys³uchaniu wypowiedzi pana senatora

sprawozdawcy i w nawi¹zaniu do pytania pana
senatora Knosali chcia³bym zapytaæ, w jakim za-
kresie dokonuje siê modyfikacji uprawnieñ doty-
cz¹cych spraw powodziowych wojewody i samo-
rz¹du terytorialnego, burmistrza, wójta. To jest
istotna sprawa. Nie znam przepisów poprzednich
ustaw, dlatego to pytanie stawiam.

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

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Jeœli chodzi o art. 5 ust. 3, na posiedzeniu
komisji szczegó³owo nie rozpatrywano kwestii,
które wynikaj¹ z pytania pana senatora Knosa-
li. Niemniej jednak wydaje siê – myœlê, ¿e pan
minister uœciœli tê odpowiedŸ – ¿e sprawa doty-
czy tylko osoby, która jest poszkodowana w da-
nym obiekcie, lub osoby, która samotnie go-
spodaruje w tym obiekcie. Myœlê, ¿e pan mini-
ster to uœciœli.

Je¿eli chodzi o nadzór wojewody dotycz¹cy obu
dzia³añ, to te zadania monitoruje i realizuje urz¹d
wojewody oraz jego agendy. Taka sama odpo-
wiedŸ mo¿e dotyczyæ pytania pana senatora.

Jeœli chodzi o modyfikacjê, to ja nie mówi³em
podczas sprawozdania o modyfikacji, ja mówi-
³em o pewnym novum, które wynika z tego, ¿e nie
trzeba bêdzie po ka¿dej klêsce ¿ywio³owej wyda-
waæ okreœlonej ustawy, bo skumulowane tu za-
pisy poprzednich ustaw, z 1997 i 2010 r., daj¹
mo¿liwoœæ natychmiastowego dzia³ania. Jest to
novum i wp³ynie to na skuteczne, doœæ szybkie
i bezpoœrednie przekazanie pomocy poszkodo-
wanym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania? Nie widzê

zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo.
(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Rapacki pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Tak.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e spróbujê odnieœæ siê do pytañ, które tutaj

pad³y, i mo¿e doprecyzujê odpowiedzi.
Co do udzielania pomocy rodzinie lub osobie sa-

motnie gospodaruj¹cej, to ka¿da osoba prowa-
dz¹ca odrêbne gospodarstwo otrzyma zasi³ek. To
wynika z ustawy o pomocy spo³ecznej – tam wprost
jest wyartyku³owane, zdefiniowane, jakie osoby
prowadz¹ samodzielne gospodarstwo, i te osoby s¹
uprawnione do otrzymania zasi³ku. A wiêc w przy-
padku gdy gospodarstwa bêd¹ odrêbne, ka¿da
z prowadz¹cych je osób otrzyma zasi³ek.

Jeœli zaœ chodzi o nadzór wojewody, to on jest
dosyæ precyzyjnie okreœlony. Chodzi tu rzeczywi-
œcie o generalny nadzór nad ca³oœci¹ dzia³añ
zwi¹zanych z niesieniem pomocy osobom do-
tkniêtym skutkami powodzi. Nadzór ten doprecy-
zowany jest w art. 4 ustawy. W tym¿e artykule
wprost wspomina siê, ¿e podmioty ubiegaj¹ce siê
o pomoc publiczn¹ sk³adaj¹ wojewodzie w³aœci-
wemu ze wzglêdu na miejsce prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej oœwiadczenie o wartoœci
szkód materialnych. Równie¿ w przypadku uzys-
kania pomocy publicznej beneficjent sk³ada woje-
wodzie oœwiadczenie o wartoœci tej pomocy.
A wiêc te wszystkie informacje o dedykowanych
œrodkach – i w odniesieniu do przedsiêbiorców,
i w odniesieniu do osób, które zosta³y dotkniête
skutkami powodzi – bêd¹ przep³ywa³y przez urz¹d
wojewody. Spodziewamy siê, ¿e urz¹d wojewody
wraz z ca³ym systemem bêdzie sprawniej realizo-
wa³ rzeczywist¹ pomoc dla osób dotkniêtych
skutkami powodzi.

I to by by³o chyba wszystko, jeœli chodzi o do-
tychczasowe odpowiedzi. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Kogut, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Drodzy Pañ-

stwo!
Wydaje mi siê – kierujê siê tu tokiem myœlenia

senatora Szaleñca – ¿e jest tu wa¿ne takie pyta-
nie: do kiedy administracyjnie uregulujecie pro-
blemy tak, ¿e wa³y przestan¹ byæ spraw¹ mar-
sza³ka, a korytarz spraw¹ RZGW?

Bo teraz jest tak, ¿e kiedy przyje¿d¿aj¹ komisje
do spraw usuwania skutków powodzi, to nie sku-
piaj¹ siê na meritum sprawy, ino skupiaj¹ siê na
k³ótniach, kto ma faktycznie siê tym zajmowaæ.
Wed³ug mnie jest ju¿ najwy¿szy czas, ¿eby za-
rz¹dzanie t¹ spraw¹ by³o po prostu w jednych rê-
kach. Teraz jest tak, jak mówiê, czyli wa³y nale¿¹
do marsza³ka, a koryto rzeki nale¿y do RZGW. I to
musi byæ uregulowane, bo przez to dochodzi do
naprawdê wielkich paranoi, do wielkich kpin, tak
¿e mieszkañcy mówi¹ wprost: do kiedy bêdzie ta
dwuw³adza? Dziêkujê.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mia³bym kilka szczegó³owych

pytañ.
Pierwsze. Wnioskodawca, wystêpuj¹c o przy-

znanie zasi³ku, musi dodatkowo z³o¿yæ na piœmie
oœwiadczenie, ¿e w wyniku powodzi dozna³ szko-
dy maj¹tkowej, wraz z okreœleniem jej wartoœci.
I chodzi mi o to s³owo „okreœlenie”. Chcê tu dodaæ,
¿e mnie ju¿ dwa razy w ¿yciu przysz³o takie oœ-
wiadczenie wype³niaæ – trzynaœcie czy czternaœcie
lat temu i rok temu – i te¿ mia³em z tym problemy.
Mnie osobiœcie wydaje siê, ¿e w³aœciwszym okreœ-
leniem by³oby „z oszacowaniem”. Przecie¿ my mo-
¿emy tak¹ kwotê tylko oszacowaæ, a nie dok³adnie
j¹ okreœliæ – w tym celu byœmy musieli wzywaæ
rzeczoznawcê, który czasami nawet mia³by k³opo-
ty z dotarciem na miejsce, bo tam jest jeszcze wo-
da, przynajmniej wtedy tak by³o.

Druga sprawa, trochê z tym poprzednim w¹t-
kiem zwi¹zana. Chcia³bym, tak trochê z ciekawo-
œci, zapytaæ: sk¹d w³aœciwie wziê³a siê kwota 2 ty-
siêcy z³? Czy by³y w tej sprawie jakieœ inne propo-

zycje? I czy prowadzono jakieœ analizy na bazie te-
go, co do tej pory wyp³acono? Bo gdyby prowadziæ
jak¹œ statystykê, to mo¿na by by³o siê zoriento-
waæ, czy inne progi… czy mo¿e w³aœnie wokó³
kwoty 2 tysiêcy z³ wyp³aty siê gromadzi³y.

I trzecie, szczegó³owe pytanie. Wiadomo, ¿e
o jednorazowym zasi³ku decyduje wójt. Jakie s¹
przes³anki, ¿e to w³aœnie wójt o tym decyduje? Bo
prawdê mówi¹c… Na przyk³ad akurat wiem, ¿e
mój s¹siad otrzyma³ tylko 800 z³ i chcia³ siê od de-
cyzji wójta odwo³aæ. Przyznam siê, ¿e nie wiem,
jak to siê skoñczy³o, niemniej jednak zaznaczam,
¿e jest tak, jakby instytucji odwo³awczej w tej
sprawie nie by³o. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pierwotnie pro-

jekt rz¹dowy zak³ada³ równie¿ kilka regulacji
zwi¹zanych w³aœnie z tym wspomnianym doprecy-
zowaniem podzia³u kompetencji pomiêdzy RZGW
i marsza³ka. Niestety, by³o jeszcze w zwi¹zku z tym
sporo dyskusji i kontrowersji. Dlatego, aby zd¹¿yæ
z procedowaniem nad t¹ niezwykle potrzebn¹
ustaw¹, zdecydowano o wy³¹czeniu tamtej czêœci
regulacji i od³o¿eniu procedowania nad tymi roz-
strzygniêciami do spokojniejszych czasów. Ale
w planach resortu spraw wewnêtrznych i admini-
stracji kwestia doprecyzowania tej w³aœnie wspo-
mnianej odpowiedzialnoœci jest jednym z prioryte-
tów. I po wyborach… W zasadzie prace bêd¹ trwa³y
dalej, ale po wyborach powinniœmy spodziewaæ siê
dalszego uzupe³nienia regulacji o elementy
zwi¹zane z precyzyjnym podzia³em odpowiedzial-
noœci za wa³y, za ich regulacjê. Ale projekt i tak jest
dosyæ obszerny, a do tego jest niezwykle wa¿ki, bo
daje Radzie Ministrów mo¿liwoœæ szybkiego, ela-
stycznego dzia³ania i rzeczywistej szybkiej pomocy
dla osób dotkniêtych skutkami powodzi.

Jeœli chodzi o pytania pana senatora Knosali, o
kwestiê oœwiadczenia i okreœlenia wartoœci
szkody. Tu chodzi o wstêpn¹ kalkulacjê zwi¹zan¹
z oszacowaniem poniesionych strat. Co do u¿yte-
go terminu, mo¿na dyskutowaæ, czy… Ale prze-
cie¿ jest oczywiste, ¿e chodzi o to, ¿eby zasi³ek do
2 tysiêcy z³ zosta³ wyp³acony szybko, ¿eby to by³y
pierwsze pieni¹dze, które pozwol¹ osobom po-
szkodowanym na zaspokojenie podstawowych
potrzeb, tak by osoby te zaczê³y normalnie fun-
kcjonowaæ w tych trudnych dla nich chwilach.
Sam termin zosta³ tak zdefiniowany… Tak ¿e to,
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czy jest to „okreœlenie”, czy „oszacowanie”, czy
nieco inaczej, jest spraw¹ wtórn¹. Chodzi tu prze-
cie¿ o wstêpny szacunek co do wielkoœci strat,
które dotknê³y konkretn¹ rodzinê.

Kwota 2 tysiêcy z³ wynika z doœwiadczeñ z do-
tychczasowych powodzi. Jakiœ próg trzeba tu by³o
przyj¹æ. Równie¿ po ostatnich powodziach zasi³ek
by³ okreœlany w³aœnie w takich granicach. Dlate-
go i tu przyjêto taki próg szacunkowy. Pewnie gdy-
by kwota by³a tu wiêksza i gdyby wiêksze by³y
mo¿liwoœci, to osoby, które korzystaj¹ z zasi³ku,
by³yby bardziej zadowolone. No ale to s¹ 2 ty-
si¹ce z³ i to jest takie minimum, które pozwala na
zaspokojenie podstawowych potrzeb i przetrwa-
nie w najtrudniejszych chwilach.

Kwestia tego,dlaczego towójt decydujeo zasi³ku.
Bo to wójt jest najbli¿ej osób poszkodowanych, to
on najlepiej wie, jakie by³y skutki powodzi, co ona
wyrz¹dzi³a w poszczególnych gospodarstwach, po-
szczególnym rodzinom. Myœlê wiêc, ¿e z natury rze-
czy to wójt bêdzie dba³, ¿eby pomoc dla tych ludzi
by³a adekwatna do szkód albo nawet wy¿sza, o ile to
mo¿liwe. Trzebabyby³o, ¿ebywójt by³wybitnie z³oœ-
liwy, by zani¿yæ wartoœæ takich szkód. A przecie¿ tu
wchodzi w grê dramat ludzi dotkniêtych powodzi¹,
dlatego wszystkim organom publicznym, jak rów-
nie¿ organom samorz¹dowym, zale¿y na tym, aby
jak najszybciej i najskuteczniej pomóc ofiarom, wy-
prowadziæ je z traumy, tak by ci ludzie szybko wró-
cili do normalnego ¿ycia.

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

Senator Stanis³aw Kogut:
Wydaje mi siê, Panie Marsza³ku, Panie Mini-

strze, Drodzy Goœcie, ¿e pope³niliœcie b³¹d. Chodzi
o to, ¿eœcie siê wycofali. Bo naprawdê to, co obser-
wujê od lat, ten brak jednolitego stanowiska…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pytanie.)

Pytanie z tym siê wi¹¿e, bo nie wiadomo, kiedy
znowu bêdzie nowelizacja.

Drugie pytanie. Ja obserwujê te ustawy i ci¹gle
mi jednego brakuje. Dlaczego w tych ustawach nie
ma jakby preferowania stra¿y zawodowych i stra¿y
ochotniczych? Jak pan minister, pan genera³ dob-
rze wie, przy takich powodziach najwiêksze straty
w sprzêcie ponosz¹ stra¿acy. Siadaj¹ pompy szla-
mowe, po prostu wszystko siê psuje. Uwa¿am, ¿e
skoro pracuje siê nad ustawami jakby perspekty-
wicznymi, to trzeba jakoœ uj¹æ tych ludzi, te orga-
nizacje, ¿eby faktycznie by³y zdopingowane, wyna-
grodzone za tak ciê¿k¹ spo³eczn¹ pracê. Powta-
rzam, za ciê¿k¹ spo³eczn¹ pracê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Massalski:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy pan

minister widzi mo¿liwoœæ wykorzystywania nadal
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i innych organiza-
cji harcerskich, ale zw³aszcza Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego? On ma bardzo du¿y maj¹tek
w postaci namiotów, materacy, kocy, ³ó¿ek, które
s¹ wykorzystywane, a harcerze w takich wypad-
kach zawsze w pierwszym rzêdzie melduj¹ siê do
pomocy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pytanie zadawa³ pan senator Massalski.
Wiêcej pytañ nie widzê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze…
A, przepraszam, jeszcze nie.
Proszê uprzejmie, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiem, ¿e powsta³ raport oma-

wiaj¹cy dzia³ania zwi¹zane ze zwalczaniem skut-
ków powodzi w roku 2010.

Czy mo¿e pan przybli¿yæ nam, jak¹ sumê wy-
datkowa³o pañstwo na zwalczanie tych skutków
i jakie by³y g³ówne sk³adniki tej pomocy? Dziêku-
jê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Jeœli chodzi o docenienie stra¿aków, to w propo-

nowanych rozwi¹zaniach, w poprawce Wysokiej
Izby, jest miêdzy innymi mo¿liwoœæ wprowadzenia
rekompensat dla ochotniczych stra¿y po¿arnych,
kiedy ponios¹ jakiekolwiek straty. A je¿eli chodzi
o Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, która jest podstawo-
w¹ formacj¹ ratownicz¹ w naszych realiach, to
uda³o siê w naszej kadencji wprowadziæ do ustawy
o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej mo¿liwoœæ wynagra-
dzania stra¿aków za nadgodziny, za ten ponad-
standardowy czas pracy. Oczywiœcie te kwoty mo-
¿e nie s¹ takie, jakie chcielibyœmy realnie wyp³aciæ
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stra¿akom, ale wszystko zale¿y równie¿ od mo¿li-
woœci finansowych. A takie mo¿liwoœci s¹ teraz.
Wa¿ne, ¿e w tej chwili zagwarantowano ustawowo
szanse dodatkowego wynagradzania stra¿aków.
Dbamy o Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.

A jeœli chodzi o mo¿liwoœci wykorzystania
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, to oczywiœcie one
s¹. W sytuacji du¿ych klêsk ¿ywio³owych, w³aœnie
powodzi, wykorzystujemy wszystkie instytucje,
które dysponuj¹ odpowiednim sprzêtem, odpo-
wiednim wyposa¿eniem, jak równie¿ odpowiedni-
mi si³ami, oraz maj¹ chêci do dzia³ania. A harce-
rze zawsze s¹ chêtni i wspieraj¹ wszystkie s³u¿by
publiczne w akcji ratowniczej, przede wszystkim
w akcji niesienia pomocy. Wykorzystujemy tutaj
równie¿ skazanych, S³u¿ba Wiêzienna siê spraw-
dza, dzia³a w znakomity sposób. A wiêc pada wte-
dy has³o „wszystkie rêce na pok³ad” i wszyscy
udzielamy pomocy. I w tych trudnych sytuacjach
widaæ, ¿e Polacy radz¹ sobie dosyæ solidnie.

Jeœli chodzi o kwestiê œrodków finansowych
przyznanych na usuwanie klêsk ¿ywio³owych
w 2010 r., to s¹ to na przyk³ad œrodki przeznaczo-
ne na wyp³atê jednorazowych zasi³ków celowych
do 6 tysiêcy z³. Przyznano na ten cel 151 milionów
600 tysiêcy z³. Teraz œrodki przeznaczone na re-
mont i odbudowê budynków mieszkalnych dla
osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi
w 2010 r. – œrodki przyznane to 598 milionów 785
tysiêcy z³. Œrodki przeznaczone na odbudowê in-
frastruktury jednostek samorz¹du terytorialnego
– 687 milionów 932 tysi¹ce z³. Œrodki przeznaczo-
ne na usuwanie skutków powodzi w infrastruktu-
rze przeciwpowodziowej, uszkodzonej lub znisz-
czonej w wyniku powodzi w 2010 r. – 350 milio-
nów 605 tysiêcy z³; by³y to zadania realizowane
przez RZGW i WZMiUW. Œrodki przeznaczone dla
jednostek samorz¹du terytorialnego na sfinanso-
wanie wydatków zwi¹zanych z prowadzon¹ akcj¹
przeciwpowodziow¹, doposa¿enie jednostek stra-
¿y po¿arnej – 218 milionów 293 tysi¹ce z³. £¹cznie
na wszystkie cele zwi¹zane z usuwaniem klêsk ¿y-
wio³owych w 2010 r. przeznaczono œrodki w kwo-
cie 2 miliardów 207 milionów 414 tysiêcy z³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Dziêkujê bardzo.)

Wiêcej pytañ nie widzê. Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze! Panie Senatorze! Niech pan

nie za³atwia na boku jakichœ miejscowych spraw.
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.

Czy pan senator pan senator Kogut chcia³by
zabraæ g³os w dyskusji?

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie, powiedzia³em
ju¿ wszystko.)

To pan senator Ryszard Knosala, proszê bar-
dzo… A, nie. Dobrze.

Informujê dla porz¹dku, ¿e pan senator Knosa-
la z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do proto-
ko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa
i zak³óceñ na rynku naftowym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1361,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1361A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Jana Wyrowiñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Zgodnie z wol¹ pana marsza³ka i komisji przed-

stawiam sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 31 sierpnia
2011 r. ustawie o zmianie ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro-
¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i za-
k³óceñ na rynku naftowym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Ta ustawa, któr¹ Sejm przyj¹³ w dniu 31 sier-
pnia, dotyka niezwykle wa¿nego pola bezpie-
czeñstwa energetycznego pañstwa w czêœci doty-
cz¹cej obrotu gazem. Potrzeba zmian w obecnie
obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie wynik³a z ko-
niecznoœci dostosowania siê do regu³ gry, które
w sprawie obrotu gazem wyznacza w tej chwili
Komisja Europejska, Unia Europejska. Ujmuj¹c
to w ogromnym skrócie, powiem, ¿e chodzi o to,
aby rynek obrotu gazem by³ bardziej liberalny,
aby na naszym rynku mogli handlowaæ gazem
równie¿ inni producenci, nie tylko, jak to ma
miejsce w tej chwili, w zasadzie jedna firma, czyli
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PGNiG. Je¿eli chodzi o nasze wywi¹zywanie siê
ze zobowi¹zañ dostosowania naszego prawa
w tym zakresie, to byliœmy tu w znacznym, tak to
nazwê, niedoczasie. Skutkiem tego jest realne
zagro¿enie konsekwencjami wynikaj¹cymi z nie-
dostosowania naszego ustawodawstwa w wyni-
ku spodziewanego negatywnego dla nas orzecze-
nia trybuna³u w Luksemburgu. Spodziewana
wysokoœæ kary to bodaj¿e 5 milionów euro, o ile
siê nie mylê. To zagro¿enie jest dosyæ powa¿ne
i to miêdzy innymi by³o powodem przyspieszenia
prac nad t¹ ustaw¹.

Rz¹d, pracuj¹c nad t¹ ustaw¹, konsultowa³ siê
z wszystkimi podmiotami, które s¹ zainteresowa-
ne kszta³tem tego obrotu. Projektowi rz¹dowemu
towarzyszy bogata dokumentacja bêd¹ca œwiade-
ctwem tych¿e konsultacji.

Propozycja rz¹dowa, która dotar³a do Sejmu,
w pierwotnym kszta³cie przewidywa³a zobowi¹za-
nie wszystkich, którzy otrzymaj¹ koncesjê na ob-
rót gazem w Polsce – bo ta dzia³alnoœæ jest konce-
sjonowana – do utrzymywania zapasów w jakiejœ
proporcji do skali obrotu danej firmy. W pierwot-
nym przed³o¿eniu rz¹dowym to zobowi¹zanie
mia³o dotyczyæ wy³¹cznie firm – jak to zosta³o sfor-
mu³owane w ustawie – przedsiêbiorstw energety-
cznych wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego
dalszej odsprzeda¿y odbiorcom. To na tych fir-
mach energetycznych mia³ ci¹¿yæ obowi¹zek
utrzymywania zapasów.

Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e w tej chwili nasze
mo¿liwoœci magazynowania gazu, pojemnoœci ma-
gazynowe, umo¿liwiaj¹ przechowywanie gazu
w iloœci 1,4 miliarda m3, a nasze roczne zu¿ycie,
przypomnê, to jest oko³o 14 miliardów m3, mo¿na
powiedzieæ, ¿e 10% rocznego zu¿ycia jest w tej
chwili dostêpne w tych magazynach. Jednoczeœnie
w ramach programu zwiêkszania bezpieczeñstwa
energetycznego kraju trwaj¹ prace nad tym, aby tê
objêtoœæ magazynow¹, to wszystko jest oczywiœcie
pod ziemi¹, powiêkszyæ w perspektywie do 3,5 mi-
liarda m3. Tak jak mówiê, nad tym trwaj¹ prace.

Nawi¹zuj¹c jeszcze do pierwszej czêœci mojej
wypowiedzi, chcia³bym Wysokiej Izbie uœwiado-
miæ, ¿e gdyby zapad³ wyrok niekorzystny dla Pol-
ski, to wówczas stanê³yby pod znakiem zapytania
unijne œrodki finansowe, które s¹ zaanga¿owane
w ten projekt, miêdzy innymi w projekt zwiêksza-
nia naszych mo¿liwoœci magazynowania gazu
w kraju. Konsekwencj¹ tego mog³oby byæ równie¿
ograniczenie œrodków na niezbêdne prace inwe-
stycyjne, które prowadz¹ do stworzenia interko-
nektorów gazowych zarówno na kierunku po³u-
dniowym, jak i na kierunku zachodnim, a jedynie
stworzenie tych interkonektorów umo¿liwi nam
dostêp do wiêkszych powierzchni magazynowych
poza granicami Polski.

Kolejn¹ propozycj¹, która jest w ustawie, jest
propozycja, aby firmy energetyczne na terenie
Polski, które u¿ywaj¹ gazu, mia³y mo¿liwoœæ ma-
gazynowania zapasów obowi¹zkowych równie¿
poza terytorium Polski. Aby istnia³a taka mo¿li-
woœæ, musz¹ powstaæ interkonektory. Prace
trwaj¹ zarówno, tak to nazwê, na kierunku czes-
kim – tam jest mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do
powierzchni magazynowych o wielkoœci bodaj¿e
0,5 miliarda m3 – jak i na kierunku niemieckim –
tam jest mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do 1,5 mi-
liarda m3 powierzchni magazynowych. Wtedy ta
ustawa bêdzie mia³a sens. Gdy bêdzie mo¿liwy
dostêp do tych powierzchni magazynowych, bê-
dzie mo¿liwe zrealizowanie równie¿ tego obowi¹z-
ku wynikaj¹cego z ustawy.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Pracom nad t¹
ustaw¹ towarzyszy³y ogromne emocje spowodo-
wane tym, ¿e chodzi o sprawy bezpieczeñstwa, ale
równie¿ o realne interesy. Si³¹ rzeczy z jednej stro-
ny jest dobrze udokumentowany interes obecne-
go, powiedzmy sobie, prawie monopolisty, czyli
PGNiG, z drugiej strony obok odbiorców indywi-
dualnych i ma³ych odbiorców s¹ tacy odbiorcy ga-
zu, którzy konsumuj¹ gaz w iloœci milionów me-
trów szeœciennych i chcieliby w ramach konku-
rencji mieæ dostêp do innych dostawców, nie tylko
do PGNiG, i mo¿liwoœci wypracowania innej ceny.

Chcia³bym powiedzieæ o jeszcze jednej spra-
wie. Mianowicie ta ustawa zwalnia z obowi¹zku
tworzenia zapasów firmy, które rocznie handluj¹
wolumenem gazu mniejszym ni¿ 100 milio-
nów m3. Chodzi o firmy, powiedzmy sobie, przy-
graniczne, które ju¿ istniej¹, ale nie tylko. Zre-
szt¹ równie¿ ich przedstawiciele uczestniczyli
w procesie konsultacji.

Wyrazem tego napiêcia by³o to, ¿e w Sejmie
zg³oszono poprawkê, która obowi¹zek posiadania
zapasów w iloœci wynikaj¹cej z przepisów tej usta-
wy nak³ada nie tylko na przedsiêbiorstwa energe-
tyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w za-
kresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dal-
szej odsprzeda¿y odbiorcom, ale równie¿ na pod-
mioty dokonuj¹ce przywozu gazu ziemnego
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa,
opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem
albo dostarczaniem ciep³a dla odbiorców w gospo-
darstwach domowych. W konsekwencji oznacza
to, ¿e równie¿ du¿e firmy chemiczne, na przyk³ad
Anwil, które konsumuj¹ miliony metrów sze-
œciennych gazu, bêd¹ mia³y obowi¹zek dyspono-
wania powierzchniami magazynowymi w celu
przechowywania obowi¹zkowych zapasów, które
bêd¹ musia³y stworzyæ.

Jednoczeœnie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze…)
Ju¿, ju¿, Panie Marsza³ku, chyba mam jeszcze

trochê czasu.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja ju¿ powinienem og³osiæ
przerwê. Oczywiœcie sprawa jest wa¿na i nie chcê
panu przerywaæ. Albo pan zrekapituluje, albo
wrócimy…

Senator Jan Wyrowiñski:
Sprawa bezpieczeñstwa nie jest jednak spraw¹

bagateln¹. Jak pañstwo wiecie, o czym zreszt¹ tu
wczoraj rozmawialiœmy w przytomnoœci pana ko-
misarza Oettingera i pana marsza³ka na spotka-
niu przewodnicz¹cych komisji do spraw gospo-
darczych pañstw Unii Europejskiej, Unia jest je-
dnak zdecydowana zmierzaæ w stronê gospodarki
niskoemisyjnej. Dlatego równie¿ u nas w kraju
w zwi¹zku z niepewnoœci¹ inwestycyjn¹ i niepew-
noœci¹ biznesow¹ projektów modernizacyjnych
polskiej energetyki opartych na wêglu najreal-
niejszymi w tej chwili projektami s¹ projekty
oparte na gazie. W zwi¹zku z tym nale¿y przewidy-
waæ, ¿e w najbli¿szych latach powstanie parê blo-
ków energetycznych, które bêd¹ opalane gazem.
Wed³ug szacunków, które nawet dzisiaj zosta³y
przedstawione w jednym z dzienników, w per-
spektywie mo¿e chodziæ o zapotrzebowanie w ilo-
œci oko³o 4 miliardów m3, czyli niemal 1/3 obecne-
go zu¿ycia. Rodzi siê zatem obawa o to, ¿e w sytua-
cji zachowania przepisu z pierwotnego przed³o¿e-
nia rz¹dowego taka du¿a elektrownia oparta na
gazie nie mia³aby obowi¹zku posiadania zapasów
stosownych do wymaganych przepisami ustawy,
co w skrajnej sytuacji mog³oby doprowadziæ do te-
go, ¿e w momencie, nie daj Bo¿e, jakiegoœ zaha-
mowania dostaw mieszkañcy byliby pozbawieni
dostaw, ich bezpieczeñstwo cieplne, energetyczne
by³oby w powa¿nym stopniu zagro¿one. Takie s¹
te racje.

Komisja Gospodarki Narodowej dosyæ wnikli-
wie zajmowa³a siê t¹ spraw¹. Nap³ynê³o do nas
wiele opinii i uwag na ten temat. W trakcie obrad
uznaliœmy, ¿e tak¿e z wielu innych wzglêdów, nie
tylko z tych powodów, o których mówi³em, warto
wróciæ do przed³o¿enia rz¹dowego i tak¹ popraw-
kê komisja zg³osi³a. Niezale¿nie od tego w¹tpliwo-
œci, o których mówi³em, pozostaj¹, a w zwi¹zku
z tym prezentujê je równie¿ pañstwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Wyrowiñski: Ju¿ muszê koñ-

czyæ?)
Mo¿e pan kontynuowaæ, ale po przerwie.
(Senator Jan Wyrowiñski: Aha, dobrze.)
Przepraszam bardzo, ale musimy…
(Senator Jan Wyrowiñski: Dobrze, Panie Mar-

sza³ku, to ja skoñczê po przerwie, bo jeszcze…)
W tej chwili muszê og³osiæ przerwê.

Og³aszam przerwê do godziny 12.30 i zapra-
szam wszystkich do wspólnego zdjêcia, a potem
na otwarcie wystawy o obozie Stutthof.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 52
do godziny 12 minut 31)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym. Nie widzê ich tu, ale
mam nadziejê, ¿e mnie ju¿ s³ysz¹ i wróc¹ do swo-
jego zajêcia… Ju¿?

Zapraszam serdecznie.
Powracamy do rozpatrywania punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa
i zak³óceñ na rynku naftowym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Jana Wyrowiñskiego,
o dokoñczenie sprawozdania komisji.

Serdecznie zapraszam.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pañstwo Senatorowie! Panie Ministrze!
Przed przerw¹ stara³em siê, o tyle, o ile mog³em,

obiektywnie przedstawiæ racje stoj¹ce za takim
a nie innym kszta³tem tej ustawy, a w szczególno-
œci za kwesti¹, która wzbudza³a najwiêksze emo-
cje, mianowicie jakie podmioty u¿ywaj¹ce gazu
mia³yby obowi¹zek posiadania zapasów w iloœci
wynikaj¹cej z przepisów tej ustawy.

Mówi³em o racjach zwi¹zanych w³aœnie z prze-
widywanym, perspektywicznym wykorzystaniem
gazu w szczególnoœci dla potrzeb energetycznych,
czyli do produkcji energii elektrycznej i do wytwa-
rzania ciep³a, jak równie¿ o konsekwencjach…
I to by³y racje jednej strony. A druga strona uwa-
¿a, ¿e ten obowi¹zek powinien ci¹¿yæ wy³¹cznie na
podmiotach zdefiniowanych zgodnie z ustaw¹
w tej postaci, jaka przedstawiona by³a w projekcie
rz¹dowym, i argumentuje to miêdzy innymi tym,
¿e pozostawienie ustawy w takim kszta³cie, który
zwiêksza liczbê podmiotów maj¹cych obowi¹zek
posiadania zapasów, uniemo¿liwi odbiorcom ga-
zu, w tym tak¿e du¿ym odbiorcom przemys³o-
wym, pozyskiwanie alternatywnych dostaw gazu
na w³asne potrzeby i w najbli¿szej perspektywie
w tej sytuacji, kiedy dostêp do innych objêtoœci
magazynowych jeszcze nie jest w zasadzie mo¿li-
wy, uzale¿ni ich od jednego krajowego dostawcy
gazu, jeœli zwa¿yæ na skalê potrzeb tych¿e odbior-
ców. Zwiêkszy to, zdaniem zwolenników tego po-
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gl¹du, ryzyko zak³óceñ w dostawach gazu oraz
w prowadzeniu dzia³alnoœci, utrudni wiêksze wy-
korzystanie gazu w procesach technologicznych,
szczególnie w produkcji chemicznej i w energety-
ce, w pewnym sensie zachwieje te¿ poziomem cen
gazu. Tych racji mo¿na zreszt¹ wymieniaæ jeszcze
wiêcej.

Komisja Gospodarki Narodowej, która zajmo-
wa³a siê t¹ ustaw¹ w ubieg³y czwartek, w zasadzie
jednomyœlnie uzna³a, ¿e istnieje jednak potrzeba
powrotu do projektu w kszta³cie przed³o¿enia
rz¹dowego, i sformu³owa³a taki wniosek. Jego is-
tot¹ jest w³aœnie to, ¿e jedynymi podmiotami zo-
bowi¹zanymi do utrzymywania magazynów i za-
pasów bêd¹ przedsiêbiorstwa energetyczne wyko-
nuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie przy-
wozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprze-
da¿y odbiorcom. W tej sprawie komisja by³a je-
dnomyœlna i zawar³a to w swoim sprawozdaniu.

Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie, Pa-
nie Ministrze, to w du¿ym skrócie wszystko, co jako
sprawozdawca powinienem, jak mi siê wydaje,po-
wiedzieæ przy okazji tej ustawy – a jest to, powta-
rzam, ustawa niezwykle wa¿na. Dziêkujê pañstwu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Tak?

Pan senator Knosala. Bardzo proszê.
Czy jeszcze ktoœ z panów? Pan senator Boszko.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek!
Przyznam, ¿e z ciekawoœci¹ wys³ucha³em wy-

st¹pienia pana senatora, ale nie wiem, jak mam
g³osowaæ. Po prostu rozumiem, ¿e ta poprawka,
któr¹ wprowadzi³ Sejm, zmierza³a, jak zreszt¹ pan
s³usznie zauwa¿y³, do zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa obywateli. Ale z drugiej strony…

(Senator Jan Wyrowiñski: Ale w pewnej per-
spektywie, dlatego ¿e, powtarzam, ten…)

Tak, oczywiœcie.
(Senator Jan Wyrowiñski: …najwiêkszy spo-

dziewany pobór bêdzie efektem procesów inwe-
stycyjnych i powstawania bloków energetycznych
opalanych gazem.)

No w³aœnie. Ale wygl¹da na to… Z tego punktu
widzenia w³aœciwie nale¿a³oby tê sejmow¹ po-
prawkê poprzeæ, ale rozumiem, ¿e trzeba okreœlo-
nego czasu, ¿eby dostosowaæ do niej rzeczywi-

stoœæ, po prostu trzeba zbudowaæ te magazyny.
I pojawia siê pytanie, ile trwa³by ten czas absolut-
nie niezbêdny do tego, ¿eby spe³niæ wszystkie te
wymagania, które wprowadzi³ Sejm. My przecie¿
nie mo¿emy wprowadzaæ przepisu, zgodnie z któ-
rym maj¹ byæ magazyny, skoro ich nie ma
i w ci¹gu paru miesiêcy nikt ich nie zbuduje. Czy
takie analizy by³y prowadzone?

(Senator sprawozdawca Jan Wyrowiñski: Sy-
tuacja jest taka…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Sytuacja jest taka, jak stara³em siê to powie-

dzieæ. My w tej chwili jesteœmy w trakcie procesu
inwestycyjnego na terenie kraju: prowadzone s¹
prace, których celem jest, aby z tego 1 miliarda
400 milionów m3 mieæ w przysz³oœci ponad 3 mi-
liardy m3, czyli de facto tak, ¿eby mieæ mo¿liwoœæ
magazynowania ponad 20% rocznego zu¿ycia. Ale
to s¹ inwestycje drogie. One trwaj¹. Ich zakoñcze-
nie jest mo¿liwe, jak s¹dzê, najwczeœniej za dwa,
trzy lata, jeœli nie póŸniej. Jest jednak realna per-
spektywa zwiêkszenia objêtoœci magazynowych
poza granicami Polski. I ta ustawa stwarza mo¿li-
woœæ dysponowania tymi objêtoœciami w³aœnie
w taki sposób, podczas gdy w obecnej sytuacji
prawnej takiej mo¿liwoœci nie ma. Ta ustawa, po-
wtarzam, stwarza tak¹ mo¿liwoœæ. Ale tutaj poja-
wia siê potrzeba zbudowania interkonektorów.
Prace w tym kierunku trwaj¹ na po³udniu, chodzi
o dostêp do Moravii, takiego ruroci¹gu czeskiego.
I tam to jest ewentualnie do 500 milionów m3.
A je¿eli chodzi o Niemcy, to od 1 miliarda m3 do
1 miliarda 500 milionów m3. Te interkonektory s¹
budowane i, jak pañstwo wiecie, wczoraj w czasie
spotkania przewodnicz¹cych komisji do spraw
gospodarczych krajów Unii Europejskiej, jakie
tutaj mia³o miejsce, a którego celem by³a analiza
mo¿liwoœci finansowania inwestycji energetycz-
nych na terenie Unii Europejskiej w ci¹gu najbli¿-
szych dziesiêciu lat, pan komisarz Oettinger,
przemawiaj¹cy z tego miejsca, z ca³¹ moc¹ pod-
kreœla³, ¿e projekty konsoliduj¹ce europejski ry-
nek energetyczny – chodzi tu zarówno o gaz, jak
i o energiê elektryczn¹ – bêd¹ bezwzglêdnie reali-
zowane. Szef Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go, pan prezes Maystadt, który równie¿ by³ go-
œciem tego spotkania, tak¿e to potwierdza³. Obli-
czono, ¿e œrodki, jakie bêd¹ inwestowane w euro-
pejsk¹ energetykê w ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu
lat, siêgn¹ 1 biliona euro. To jest po prostu nie-
wyobra¿alna iloœæ pieniêdzy. To jest, jak okreœli³
pan komisarz Oettinger, w zasadzie trzecia rewo-
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lucja przemys³owa. Europa ma byæ zintegrowana
energetycznie i w zwi¹zku z tym s¹ budowane za-
równo interkonektory graniczne, jak i te, ¿e tak
powiem, kontynentalne – na przyk³ad nasz gazo-
port ma byæ po³¹czony z Adriatykiem, takie po-
³¹czenie pó³noc – po³udnie itd., itd. Tak ¿e to wszy-
stko ma byæ zrealizowane i elastycznoœæ bêdzie
wiêksza, ale to wymaga czasu.

Dzisiaj dla niektórych polskich firm obowi¹zek
magazynowania mo¿e siê okazaæ dosyæ przykr¹
koniecznoœci¹.

Nie bez kozery…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Boszko, bardzo proszê.

Senator Micha³ Boszko:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym zapytaæ o pewn¹ sprawê. Wpraw-

dzie art. 11 w ust. 5a, 5b, 5c okreœla zabezpiecze-
nia dotycz¹ce ograniczeñ na wypadek kryzysu
i polegaj¹ one na tym, ¿e pañstwo, na którego te-
renie jest zmagazynowane nasze Ÿród³o energety-
czne, nie powinno ograniczaæ dostêpu do niego
i przep³ywu materia³u dla odbiorców chronio-
nych, ale jest tam zapis, ¿e trzeba to tak zabezpie-
czyæ, ¿eby nie by³o to w powa¿nym stopniu ograni-
czone. Powa¿ny stopieñ w danym pañstwie mo¿e
jednak byæ rozumiany inaczej ni¿ powa¿ny
stopieñ u nas.

Chodzi mi o to, czy te regulacje gwarantuj¹
pe³ne zabezpieczenie odbiorców chronionych
w Polsce z magazynów za granic¹, odbiorców
znajduj¹cych siê w sytuacji zagro¿enia kryzyso-
wego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Senatorze! Ta sprawa oczywiœcie by³a

przedmiotem dosyæ wnikliwej analizy i burzliwej
dyskusji w czasie prac nad t¹ ustaw¹ w Sejmie, bo
si³¹ rzeczy taka sytuacja, ¿e coœ, co jest wa¿ne dla
danego kraju, w jakiœ tam sposób jest zabezpie-
czane na terenie innego kraju, zawsze budzi tego
rodzaju pytania. Aby te obawy nieco ograniczyæ,
musimy byæ œwiadomi tego, ¿e ograniczona zosta-
³a kategoria krajów, na terenie których te zapasy
mog¹ byæ przechowywane. To musz¹ byæ pañstwa
cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu. S¹ to kraje o ustabilizowanej sytua-

cji politycznej, jak równie¿ w wiêkszoœci cz³onko-
wie Unii Europejskiej, w zdecydowanej wiêkszo-
œci. Jednoczeœnie w ustawie jest zapis, który kate-
gorycznie stwierdza, ¿e zawarte umowy o œwiad-
czenie us³ug przesy³ania gazu ziemnego oraz
umowy o œwiadczenie us³ug magazynowania ga-
zu ziemnego bêd¹ zapewniaæ mo¿liwoœæ dostar-
czenia ca³kowitej iloœci utrzymywanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów obowi¹z-
kowych gazu ziemnego do sieci przesy³owej lub
dystrybucyjnej krajowej w okresie nie d³u¿szym
ni¿ czterdzieœci dni. Zawsze jest oczywiœcie pe-
wien poziom niepewnoœci, bo byæ mo¿e na przy-
k³ad sytuacja kryzysowa bêdzie obejmowa³a nie
tylko Polskê, ale bêdzie mia³a zasiêg jakiœ ogól-
niejszy, obejmie kraje s¹siednie, do koñca tego
nie da siê, jak s¹dzê, przewidzieæ. Myœlê jednak,
¿e zabezpieczenia formalne s¹ na takim poziomie,
¿e to niebezpieczeñstwo bêdzie, w mojej opinii
oczywiœcie, minimalne.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Maciej
Kaliski, chce zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Maciej Kaliski: Tak jest.)

Zapraszam serdecznie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Kaliski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e ta ustawa, o której

w tej chwili rozmawiamy i nad któr¹ siê pochyla-
my, zosta³a przyjêta przez Sejm 16 lutego 2007 r.
i ju¿ w tym momencie nie by³a zgodna z prawem
Unii Europejskiej. Ju¿ w tym samym roku, roku
2007, Komisja Europejska wyda³a zarzuty for-
malne, a my na nie odpowiedzieliœmy. W nastêp-
nym roku Komisja Europejska wyda³a uzasa-
dnion¹ opiniê – te¿ odpowiedzieliœmy. W 2009 r.
pojawi³y siê dodatkowe zarzuty formalne – odpo-
wiedzieliœmy. W 2010 r. by³a dodatkowa uzu-
pe³niona opinia. Nie da³o siê ju¿ dalej broniæ tych
zapisów, które chroni³y Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo. Wobec tego podjêto prace nad
zmian¹ tej ustawy ze wzglêdu na groŸbê skierowa-
nia przeciwko Polsce skargi do Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci w Luksemburgu. Muszê powiedzieæ,
¿e do tej pory w relacjach z Komisj¹ Europejsk¹
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udawa³o nam siê tê sprawê odwlekaæ. Niestety,
dostaliœmy sygna³, ¿e 7 paŸdziernika tego roku
bêdzie przed³o¿ony wniosek Komisji Europejskiej
do Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu
o naruszenie prawa europejskiego. Tak jak pan
senator Wyrowiñski powiedzia³, sprawê przegry-
wamy, bo nie ma co do tego najmniejszej w¹tpli-
woœci. Na Polskê na³o¿ona jest kara finansowa
w wysokoœci przekraczaj¹cej 4 miliony 160 tysiê-
cy euro. To jest kara, ale oprócz tego, o czym mó-
wi³ pan senator – podam tu dok³adne dane – nie
uzyskujemy 673,5 miliona z³ dla PGNiG, które
rozbudowuje magazyny gazu, czyli to zostaje za-
blokowane. Równoczeœnie, zgodnie z informacj¹,
któr¹ dostaliœmy od ministra rozwoju regionalne-
go, zagro¿one s¹ wszystkie pozosta³e inwestycje
w sektorze energii na kwotê 970 milionów euro, to
jest oko³o 3,9 miliarda z³. Dotyczy to rozbudowy
tych magazynów, o których wspomina³em, inwe-
stycji zwi¹zanych z przesy³em energii elektrycz-
nej, ropy naftowej, gazu ziemnego, w tym przy-
znanych œrodków na budowê ropoci¹gu Odessa –
Brody, budowy terminalu regazyfikacyjnego, któ-
ra jest w stanie zaawansowanym, oraz budowy
systemu dystrybucji gazu na terenach, które s¹
w tej chwili pod tym wzglêdem ubogie.

Tak wiêc nie mamy odwrotu, musimy tê usta-
wê dostosowaæ do prawa europejskiego. Rada Mi-
nistrów w projekcie ustawy, o której mówimy w tej
chwili, skierowanym do Sejmu zaproponowa³a
ograniczenie kategorii przedsiêbiorców zobo-
wi¹zanych do utrzymywania tych zapasów obo-
wi¹zkowych wy³¹cznie do przedsiêbiorstw ener-
getycznych, które dokonuj¹ przywozu do Polski,
czyli importu, gazu w celu jego dalszego odsprze-
dania. Mówimy tu o obowi¹zkowych zapasach, bo
oprócz tego s¹ zapasy handlowe. Te obowi¹zkowe
zapasy w tej chwili s¹ tworzone tak, ¿e chodzi tu
o dwadzieœcia dni importu do kraju, czyli jak fir-
ma w ci¹gu roku ma „x” gazu, to gaz z dwudziestu
dni ma trzymaæ w zapasach. W sumie te zapasy
obowi¹zkowe to jest tylko i wy³¹cznie 530 milio-
nów m3, czyli to nie jest olbrzymia liczba. Zapro-
ponowana przez Komisjê Gospodarki i przyjêta na
posiedzeniu plenarnym Sejmu – przypomnê,
30 sierpnia – poprawka do przed³o¿enia rz¹dowe-
go polega³a na rozszerzeniu kategorii przedsiê-
biorstw energetycznych, które przywo¿¹ tylko na
w³asny u¿ytek do odsprzedania, o przedsiêbior-
stwa czy podmioty dokonuj¹ce przywozu gazu
ziemnego w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹
kraju, opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytworze-
niem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców
w gospodarstwach domowych. Jest to olbrzymia
liczba podmiotów – sprawdziliœmy i wed³ug nas
jest to ponad sto piêædziesi¹t podmiotów – i przy-
jêcie takiej poprawki nios³oby ryzyko interpreta-

cji. Trudno by³oby to wszystko ogarn¹æ i by³oby to
sprzeczne z wytycznymi Unii Europejskiej, które
wyraŸnie mówi¹, ¿e to sam rynek ma siê obroniæ,
nie mo¿emy stwarzaæ dodatkowych barier dla
tych, którzy chc¹ byæ na polskim rynku. Tym bar-
dziej ¿e do koñca 2014 r. w Europie ma istnieæ je-
den wspólny rynek i nie mo¿emy wprowadzaæ ba-
rier, ró¿nego rodzaju ograniczeñ. Wobec tego na-
sze stanowisko jako ministerstwa gospodarki
i strony rz¹dowej jest za przywróceniem zapisu,
który by³ w przed³o¿eniu rz¹dowym, czyli jest zgo-
dne z propozycj¹ komisji senackiej.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie… Bardzo proszê o pozo-

stanie na miejscu, bo senatorowie mog¹ zg³aszaæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania
do przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Bardzo proszê, pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowny Panie Ministrze! Chcia³bym dopy-

taæ, tak jak pyta³ pan senator Boszko. Gdyby pan
minister by³ uprzejmy wskazaæ mechanizmy, któ-
re wi¹¿¹ nas jakimiœ umowami miêdzynarodowy-
mi, przepisami, szczególnie odnoœnie do mo¿liwo-
œci pozyskania gazu z magazynów, które bêd¹
funkcjonowa³y poza granicami naszego kraju. To
jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Czy pan minister zgodzi siê ze
mn¹, ¿e nie ma takiego zagro¿enia, jeœli chodzi na
przyk³ad o elektrociep³ownie, ¿e jak nie bêdzie gazu,
to bêdzie zimno w mieœcie? Bo elektrociep³ownia
musi mieæ drugie Ÿród³o zasilania i najczêœciej jest
to ropa, jest to olej ciê¿ki czy inny rodzaj oleju. Tak
¿e tam zapasy kilkudniowe s¹ i dramatycznego ry-
zyka w tym zakresie nie ma. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Maciej Kaliski: Mo¿na?)
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Kaliski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Odpowiem od razu na drugie pytanie – oczywi-
œcie, pe³na zgoda. Wszystkie elektrociep³ownie
maj¹ drugie Ÿród³o zasilenia. Nie znam te¿ takiej
elektrociep³owni czy elektrowni, która jest
zwi¹zana tylko jednym kontraktem i uzale¿niona
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od jednego dostawcy. Portfel dostawców jest zdy-
wersyfikowany, wobec tego je¿eli jeden, ¿e tak po-
wiem, nawali, to s¹ jeszcze inne mo¿liwoœci. W ka-
¿dym razie w przypadku wy³¹czenia gazu mo¿na
bezpoœrednio przejœæ na zasilenie elektrociep³o-
wni ciê¿kim olejem opa³owym. Te same warunki
dostêpu i uruchomienia zapasów obowi¹zkowych
obowi¹zuj¹ce w kraju bêd¹ obowi¹zywaæ tych,
którzy bêd¹ utrzymywali zapasy poza granicami
kraju. To znaczy w ci¹gu czterdziestu dni musi
nast¹piæ dostawa gazu, to musi byæ stwierdzone,
to musi byæ, powiedzia³bym, domówione z opera-
torem przesy³owym. Obowi¹zuj¹ zatem te same
zasady, tylko miejsce jest gdzie indziej.

Ponadto w dniu 20 paŸdziernika 2010 r. uka-
za³o siê rozporz¹dzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady, gdzie w punkcie pi¹tym, o którym
ju¿ pan senator wczeœniej wspomina³, jest zapi-
sane, ¿e pañstwa cz³onkowskie, a w szczególno-
œci w³aœciwe organy, zapewniaj¹, po pierwsze,
by w ¿adnym momencie nie wprowadzano œrod-
ków w nieuprawniony sposób ograniczaj¹cych
przep³yw gazu w ramach rynku wewnêtrznego,
zw³aszcza przep³yw gazu na dotkniête rynki, po
drugie, by nie wprowadzano œrodków, które
mog³yby powa¿nie zagroziæ zaopatrzeniu w gaz
w innym pañstwie cz³onkowskim, po trzecie, by
utrzymany zosta³ transgraniczny dostêp do in-
frastruktury zgodnie z rozporz¹dzeniem WE
nr 715/2009, na ile jest to mo¿liwe pod wzglê-
dem technicznym i ze wzglêdów bezpieczeñ-
stwa, zgodnie z planem na wypadek sytuacji
nadzwyczajnej. My, daj¹c zgodê na utrzymywa-
nie zapasów poza granicami kraju, przede wszy-
stkim stwierdzamy, czy s¹ warunki techniczne
sprowadzenia tego gazu w ci¹gu, jak jest to
w przypadku Polski, czterdziestu dni. A to roz-
porz¹dzenie, tak zwane rozporz¹dzenie SoS,
które przed momentem cytowa³em, gwarantuje
nam, ¿e takie sytuacje, kiedy ktoœ w ramach
Unii Europejskiej zrobi³by nam psikusa, nie po-
winny wyst¹piæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma. Dziêkujê, Panie Mini-

strze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Maciej Kaliski: Dziêkujê bardzo.)
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…
(G³os z sali: Zg³asza siê pan senator…)
Zg³asza siê?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Wysoka

Izbo! Pad³o wiele wa¿nych s³ów w sprawie wielkiej
wagi, bo bezpieczeñstwa energetycznego. Oczywi-
œcie z wielkim zrozumieniem s³uchamy informa-
cji, wyjaœnieñ i deklaracji sk³adanych przez pana
profesora Kaliskiego.

Ja chcê przypomnieæ, ¿e 14 lipca 2008 r. mia³o
miejsce posiedzenie Komisji Gospodarki Narodo-
wej, jeszcze wtedy jednej du¿ej komisji, przed wy-
dzieleniem komisji bud¿etu i finansów, i z inicja-
tywy komisji rozpatrywaliœmy temat z³ó¿, poten-
cja³u i mo¿liwoœci eksploatacji gazu i ropy nafto-
wej na terenie naszego kraju. Wielki entuzjasta
nowych mo¿liwoœci eksploatacji gazu, pan doktor
Jezierski, zara¿a³ nas wtedy swoim entuzjazmem.
To pokazuje, a up³ynê³o niewiele czasu, jak dyna-
micznie toczy siê ¿ycie. W tamtym tygodniu zapa-
li³a siê œwieczka nad pierwszym odwiertem ko³o
Lêborka, a my mówiliœmy, ¿e to jest perspektywa
piêciu lat. ¯ycie toczy siê bardzo dynamicznie.

Pierwsza sprawa. My na zachodzie Polski siê
cieszymy. Koncern EWE nie mo¿e rozwijaæ dys-
trybucji, gdy¿ nie ma mo¿liwoœci na terenie nasze-
go kraju utrzymywania czy budowania w szybkim
czasie wiêkszych sk³adów, ni¿ posiada, ale jego
firma matka ma du¿y potencja³ po drugiej stronie
Odry. To przyspieszy rozwój tego sektora na za-
chodzie Polski. Pamiêtam wielk¹ konferencjê
w Gorzowie, kiedy PGNiG broni³ status quo. Dziœ
to siê zmienia. Rozumiem, jesteœmy w rodzinie
europejskiej, musimy szanowaæ zobowi¹zania,
które na siebie przyjmujemy.

Druga sprawa. W kwietniu byliœmy w trakcie wi-
zyty studyjnej przed przejêciem przewodnictwa Pol-
ski w Unii Europejskiej i w trakcie jednego ze spot-
kañ zada³em pytanie komisarzowi Oettingerowi, bo
ju¿ wówczas dochodzi³y takie… Nie chcê powiedzieæ
pomruki, ale odg³osy, ¿e Bruksela, ¿e lobby, które,
jak to siê mówi, ¿yje z rury, nie bêdzie przychylne
naszym pomys³om na zwiêkszenie potencja³u ener-
getycznego. Parlament francuski przyj¹³ wówczas
rezolucjê w tej sprawie. Us³yszeliœmy zapewnienie
od pana komisarza Oettingera, ¿e nie, absolutnie
o tym nie ma mowy. Byæ mo¿e we Francji siê mówi,
ale w Brukseli o tym siê nie mówi. Zapewnia³ te¿, ¿e
bêdziemy wszelkimi sposobami rozwijaæ nowe te-
chnologie itd. Nie chcia³bym siê zbytnio rozwo-
dziæ… I co siê dzieje? Komisarz Oettinger jest
w Warszawie i mówi: rozwa¿amy… A od rozwa¿añ
doprojektu,wmoimprzekonaniu,droganied³uga.

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych

28 i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego… (cd.)

(podsekretarz stanu M. Kaliski)



Ja mówiê te s³owa po to, by… Trzeba zachowaæ,
¿e tak powiem, proletariack¹ czujnoœæ. Kiedy po-
wstawa³ pomys³ zbudowania czy przeprowadze-
nia du¿ej rury po dnie Ba³tyku, te¿ mówiliœmy, ¿e
wszystko bêdzie dobrze. Tak¿e teraz s³yszymy, s¹
takie zapewnienia, ¿e gdyby mia³o byæ nieopty-
malnie, to coœ siê zrobi i ta rura osi¹dzie ni¿ej. To
s¹ zapewnienia bardziej z krêgu fantazji… Musi-
my broniæ w³asnych interesów, nikt za nas tego
nie zrobi. Ja wierzê, ¿e pan minister bêdzie czu-
wa³, by tak by³o. Panie Ministrze, trzymam kciuki.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowi¹z-
ków obywateli i przedsiêbiorców.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1343,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1343A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Jana Wyrowiñskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Pan senator jest dzisiaj mocno zapracowany.
Zapraszam serdecznie.

Senator Jan Wyrowiñski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatoro-

wie! Panowie Ministrowie!
Przypad³ mi w udziale obowi¹zek przedstawie-

nia przed Wysok¹ Izb¹ sprawozdania – to sprawo-
zdanie jest jeszcze gor¹ce – z prac nad ustaw¹
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 19 sierpnia 2011 r.,
o redukcji niektórych obowi¹zków obywateli
i przedsiêbiorców.

Komisja w zwi¹zku z pracami nad t¹ ustaw¹
spotka³a siê trzykrotnie, co z jednej strony œwiad-
czy o tym, ¿e jest to ustawa wa¿na, a z drugiej
strony o tym, ¿e pragnie ona regulowaæ wiele kwe-
stii w ró¿nych obszarach ¿ycia gospodarczego,
w zwi¹zku z czym liczba œrodowisk ni¹ zaintereso-
wanych jest ogromna. Œwiadczy o tym równie¿
wieloœæ opinii, uwag i wniosków, które w zwi¹zku
z rozpatrywaniem tej ustawy wp³ynê³y na moje rê-
ce, jako przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki
Narodowej.

Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Ta
ustawa by³a projektem rz¹dowym i zgodnie z de-
klaracjami ma byæ ona kolejnym krokiem w celu
u³atwienia ¿ycia tym, którzy w najwiêkszym

stopniu przyczyniaj¹ siê do tworzenia tego, co siê
nazywa stron¹ przychodow¹ bud¿etu, jej kon-
sekwencj¹ bêdzie bowiem pewna rzeczywistoœæ.
Jeœli chodzi o debatê o sytuacji fiskalnej, bud¿e-
towej itd., itd., to chcê powiedzieæ, ¿e oprócz tego,
¿e nale¿y ci¹æ wydatki, trzeba robiæ wszystko,
aby by³o równie¿ coraz wiêcej do dzielenia. Tak
wiêc strona przychodowa jest niezwykle wa¿na.
Oczywiœcie mówiê w tej chwili tylko o kwestii bu-
d¿etowej, ale niezwykle wa¿ne – z wielu ró¿nych
wzglêdów, nie tylko fiskalnych – jest tak¿e i to,
aby prowadzenie biznesu w Polsce by³o koniecz-
noœci¹ coraz mniej przykr¹. I rz¹d, wnosz¹c do
Sejmu projekt tej ustawy, w³aœnie tego rodzaju
zamiar realizuje. Nie tak dawno rozpatrywaliœmy
ustawê, która te¿ zmniejsza³a iloœæ barier w dzia-
³alnoœci gospodarczej, i wówczas pad³a tutaj za-
powiedŸ, któr¹ zreszt¹ z³o¿y³ pan minister Ka-
sprzak, ¿e jeszcze przed koñcem kadencji bêdzie
kolejna taka próba. I w³aœnie ona w tej chwili ma
miejsce.

Wed³ug opracowanych dla tej ustawy szacun-
ków firmy i obywatele maj¹ per saldo zaoszczêdziæ
nawet do 3 miliardów z³ rocznie. Oczekiwania
przedsiêbiorców zwi¹zane z tego typu inicjatywa-
mi rz¹du s¹ zawsze du¿e i nie zawsze ich efekt do
koñca zadowala, jednak wydaje mi siê, ¿e ta usta-
wa jest krokiem w dobrym kierunku. Najwa¿niej-
sz¹ zmian¹, któr¹ wprowadza ta ustawa, jest
ograniczenie rozlicznych obowi¹zków informacyj-
nych zarówno dla przedsiêbiorców, jak i dla oby-
wateli.

Pani Marsza³ek, pozwolê sobie te najwa¿niej-
sze sprawy podkreœliæ, bo – powtarzam – wa¿ne
jest umo¿liwienie reprezentatywnym organiza-
cjom pracodawców i zwi¹zkom zawodowym wy-
stêpowania do ministra finansów o dokonanie
ogólnych interpretacji podatkowych. Ten przy-
wilej, ta dogodnoœæ ju¿ istnieje, jednak nie fun-
kcjonowa³a ona w sposób satysfakcjonuj¹cy sa-
mych zainteresowanych. St¹d ta propozycja –
przedstawiona przez Sejm i zgodnie z oczekiwa-
niami nieco zmodyfikowana przez moj¹ komisjê
w postaci aprobowanych przez rz¹d poprawek –
ma zwiêkszyæ stabilnoœæ prawn¹ firm i ma, Sza-
nowni Pañstwo Senatorowie, zwiêkszyæ stabil-
noœæ zwi¹zan¹ z rodzajem wykonywanej dzia³al-
noœci gospodarczej. Niew¹tpliwie istotn¹ zmian¹
bêdzie to, ¿e kwestie interpretacji podatkowej dla
konkretnych ró¿nych bran¿ bêd¹ rozstrzygane
w sposób jednolity.

Zmian¹ jest te¿ mo¿liwoœæ wykorzystania za-
leg³ego urlopu do 31 lipca nastêpnego roku – do
tej pory zaleg³y urlop trzeba by³a odebraæ do
31 marca. To rozwi¹zanie bêdzie korzystne dla
obu stron, pracodawcom umo¿liwi lepsz¹ organi-
zacjê pracy, a pracownikom da mo¿liwoœæ dogo-
dniejszego zorganizowania wypoczynku.

Trzecia sprawa wi¹¿e siê z partnerstwem publi-
czno-prywatnym. Od razu bêdê niejako referowa³
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emocje, jakie towarzyszy³y poszczególnym kwe-
stiom. Je¿eli chodzi o interpretacje podatkowe, to
raczej nie by³o tu emocji, proponowane korekty
uzyska³y akceptacjê komisji i s¹ przedmiotem po-
prawki. Jeœli zaœ chodzi o partnerstwo publiczno-
-prywatne, to rozwi¹zania zaproponowane przez
œrodowiska zwi¹zane z t¹ bardzo wa¿n¹ form¹ fi-
nansowania inwestycji, g³ównie publicznych z za-
anga¿owaniem kapita³u prywatnego, by³y poprze-
dzone bardzo burzliw¹ debat¹. By³a co do tego ró-
wnie¿ opinia prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicz-
nych, a w dniu dzisiejszym w tej sprawie wypowie-
dzia³ siê jeszcze rz¹d. I tak, mimo pewnych zasa-
dniczych i kierunkowych walorów tych roz-
wi¹zañ, które zosta³y zaproponowane w popraw-
kach z³o¿onych na moje rêce, decyzja komisji
w stosunku do nich by³a negatywna. Jednak –
w szczególnoœci zdaniem Ministerstwa Gospodar-
ki – nie zamyka to mo¿liwoœci wprowadzenia ta-
kich zmian w przysz³oœci. Pan minister uzna³ je-
dnak, ¿e w obecnej chwili wprowadzenie tych po-
prawek by³oby ryzykowne. Mianowicie ich istot¹
by³o to, ¿e procedura zamówieñ publicznych by³a-
by stosowana tylko do momentu wyboru partnera
w uk³adzie publiczno-prywatnym, a potem sama
realizacja zadania – na przyk³ad wybór przez par-
tnera podwykonawców do prac itd., itd. – by³aby
poza kontrol¹ Urzêdu Zamówieñ Publicznych
i oczywiœcie nie by³oby tutaj mo¿liwoœci ewentual-
nego wykorzystania œrodków odwo³awczych itd.
Taka by³a istota tych poprawek.

W rezultacie w ustawie o partnerstwie publicz-
no-prywatnym osta³a siê tylko jedna zmiana, czyli
niewliczanie zobowi¹zañ z tytu³u partnerstwa
publiczno-prywatnego do d³ugu publicznego
w przypadku, gdy wiêkszoœæ ryzyka bêdzie po
stronie partnera prywatnego. To oczywiœcie w ja-
kiœ sposób zapewni pewnoœæ inwestycji w formu-
le PPP, a tak¿e powinno prze³o¿yæ siê na rozsze-
rzone – choæ mo¿e nie tak wielkie, jak oczekiwali
tego pomys³odawcy – uwolnienie tych inwestycji
od pewnych administracyjnych zobowi¹zañ wy-
nikaj¹cych z nadzoru ustawy o zamówieniach
publicznych.

Kolejna bariera, która znika, jest zwi¹zana
z likwidacj¹ Monitora Polskiego B. W zwi¹zku
z tym przedsiêbiorcy bêd¹ zwolnieni z kosztowne-
go obowi¹zku publikacji sprawozdañ finanso-
wych w tym dzienniku. W skali roku te koszty wy-
nosz¹ oko³o 100 milionów z³. Ponadto skrócono
z dziesiêciu do piêciu lat okres przechowywania
deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów
miesiêcznych. Z dziesiêciu do piêciu lat skrócono
równie¿ okres przedawnienia nale¿noœci z tytu³u
sk³adek do ZUS i KRUS. Poza tym zmniejszono
czêstotliwoœæ przekazywania ubezpieczonemu
informacji o zap³aconych sk³adkach do ZUS i NFZ
z imiennych raportów miesiêcznych, czyli RMUA,

które ubezpieczony co miesi¹c otrzymuje, ten
obowi¹zek zosta³ znacznie ograniczony. A co za
tym idzie, zmniejszy siê znacznie liczba wycina-
nych drzew z polskich lasów, które, ¿e tak po-
wiem, sz³y pod siekierê w zwi¹zku z koniecznoœci¹
wype³niania tego obowi¹zku. Wyd³u¿ono równie¿
termin na sk³adanie deklaracji na podatek od nie-
ruchomoœci, przedtem by³ to 15 stycznia, teraz
jest to 31 stycznia danego roku.

Kolejna sprawa, która jest kontrowersyjna, to
zniesienie obowi¹zku uzyskiwania opinii rzeczo-
znawcy w kwestii spe³nienia przepisów BHP przez
projekty budowlane. W trakcie obrad rzeczo-
znawcy, którzy zajmuj¹ siê t¹ problematyk¹, jak
równie¿ zwi¹zek zawodowy Solidarnoœæ, wyst¹pili
o to, aby nie rezygnowaæ z tego dodatkowego
sprawdzania. Przywo³ywano wiele przyk³adów, ¿e
ju¿ zatwierdzony przez wszystkich projekt okazy-
wa³ siê fatalny z punktu widzenia przepisów BHP.
Ostatecznie ta poprawka nie uzyska³a jednak po-
parcia komisji.

Panie i Panowie Senatorowie, wreszcie ostatnia
sprawa, która na tê salê, jak s¹dzê, sprowadzi³a
równie¿ pana ministra Kapicê. Chodzi mianowi-
cie o poprawkê, która wprowadza ograniczenie
czy zmniejszenie akcyzy na wyroby wêglowe. Ta
poprawka zosta³a wprowadzona w trakcie prac
sejmowych. Oczywiœcie towarzyszy³y temu pewne
kontrowersje, które dotyczy³y równie¿ zasadnoœci
czy mo¿liwoœci wprowadzenia tej poprawki w ra-
mach procedury sejmowej. Niemniej jednak Sejm
tê poprawkê przyj¹³. Liczba propozycji zmian czy
produktów rozszerzonego katalogu, które by³yby
zwolnione od akcyzy – w szczególnoœci chodzi
o energiê elektryczn¹ – te¿ jest pokaŸna. Ostatecz-
nie komisja przyjê³a tutaj argumentacjê pana mi-
nistra Kapicy i nie przychyli³a siê do poprawek
zg³oszonych miêdzy innymi przez Forum Odbior-
ców Energii Elektrycznej i Gazu, przez u¿ytkowni-
ków szczególnie mocno uzale¿nionych od energii
w tym sk³adzie kosztów, które ponosz¹. Dokona-
no tylko pewnych zmian wynikaj¹cych z doprecy-
zowania niektórych przepisów. Na te zmiany zgo-
dzi³y siê Ministerstwo Finansów oraz Minister-
stwo Gospodarki.

Panie i Panowie Senatorowie, Pañstwo Mini-
strowie! W zwi¹zku z obowi¹zkiem wynikaj¹cym
z Regulaminu Senatu pragnê równie¿ poinformo-
waæ, ¿e od czasu do czasu w posiedzeniach naszej
komisji bior¹ udzia³ przedstawiciele firm lobbysty-
cznych. Tym razem byli to przedstawiciele firmy
Ernst & Young prowadz¹cej dzia³alnoœæ lobbingo-
w¹ w rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci lobbingo-
wej w procesie stanowienia prawa. Przedstawiciel-
ka tej firmy zabra³a g³os w³aœnie podczas dyskusji
dotycz¹cej kwestii, o której mówi³em ostatnio, czyli
kwestii zwi¹zanej ze skal¹ zwolnieñ czy obni¿e-
niem podatku akcyzowego na wyroby wêglowe.

Panie i Panowie Senatorowie! Komisja w swym
sprawozdaniu, jako podsumowanie swej pracy,
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przedstawia Wysokiej Izbie dwadzieœcia dwie po-
prawki. Czêœæ tych poprawek ma oczywiœcie cha-
rakter legislacyjny, czêœæ dotyczy kwestii, o któ-
rych stara³em siê pañstwu opowiedzieæ najlepiej,
jak umia³em, wykonuj¹c obowi¹zki senatora
sprawozdawcy. S¹ równie¿ trzy wnioski mniejszo-
œci. Przedstawi je Wysokiej Izbie pan senator Gru-
szka.

Panie i Panowie Senatorowie! Wydaje mi siê,
¿e powiedzia³em o wszystkim, chocia¿ mo¿na by
by³o opowiadaæ bardzo d³ugo na temat wszyst-
kich poprawek. Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e
ci, którzy bêd¹ tu po nas w nastêpnej kadencji,
bêd¹ kontynuowali wysi³ek obecnego rz¹du
i czynili dzia³alnoœæ biznesow¹ w Polsce jeszcze
³atwiejsz¹. Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Dziêkujê
pañstwu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Go-

spodarki Narodowej, senatora Tadeusza Grusz-
kê, o przedstawienie wniosków mniejszoœci komi-
sji. To jest jeszcze ciep³y materia³.

Bardzo proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszoœci komisji chcia³bym

przedstawiæ argumenty przemawiaj¹ce za pochy-
leniem siê nad poprawkami, które nie uzyska³y
poparcia wiêkszoœci komisji. Mam nadziejê, ¿e po
przedstawieniu tych argumentów Wysoka Izba
przychyli siê do naszej propozycji dotycz¹cej
wniesienia tych poprawek.

Chodzi o pierwsz¹ poprawkê mniejszoœci. Ta
poprawka dotyczy tego, ¿e… Konsekwencj¹ nie-
przyjêcia tej poprawki bêd¹ zmiany art. 213 i 283
kodeksu pracy. Jako przedstawiciel mniejszoœci
komisji chcia³bym, aby te artyku³y pozosta³y w ta-
kim kszta³cie, w jakim s¹ obecnie w kodeksie.

Projektowana nowelizacja – dotyczy to szcze-
gólnie art. 213 kodeksu pracy – polega na wyeli-
minowaniu koniecznoœci pozytywnej weryfikacji
przez rzeczoznawców do spraw bezpieczeñstwa
i higieny pracy projektu budowy lub przebudowy
obiektu budowlanego, w którym oczywiœcie pla-
nuje siê pomieszczenie pracy. Przed chwileczk¹
kolega sprawozdawca mówi³, ¿e dyskusja na ten
temat by³a doœæ szeroka, wiele œrodowisk zwraca-
³o siê o pochylenie siê nad t¹ poprawk¹. Nale¿y
dodaæ – chodzi tu o ustawê zwan¹ czasami usta-
w¹ deregulacyjn¹ – ¿e nieprzyjêcie tej poprawki
spowoduje rozregulowanie sprawdzonego rynku

jednolitego systemu oceny projektów obiektów
budowlanych.

Kolejne zastrze¿enie wi¹¿¹ce siê równie¿
z art. 213 dotyczy zmian, które wczeœniej zosta-
³y dokonane w ustawie o Pañstwowej Inspekcji
Pracy. Id¹c konsekwentnie tym torem… Te
zmiany spowodowane by³y tym, ¿e obecnie ist-
niej¹cy kodeks pracy daje zabezpieczenie w po-
staci mo¿liwoœci sprawdzenia opinii rzeczo-
znawców BHP. Wczeœniejsze usuniêcie tych za-
pisów z ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy
oraz wprowadzenie obecnych zmian spowoduje,
¿e ca³kowicie pozbawimy siê kontroli nad obiek-
tami budowlanymi oraz bêd¹cymi w trakcie
przebudowy.

Podawano w w¹tpliwoœæ tak¿e to, ¿e propono-
wana zmiana jest sprzeczna z art. 4 dyrektywy
92/57/EWG dotycz¹cej wdro¿enia minimalnych
wymagañ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach.
W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e bezwzglêdnie powin-
na zostaæ przyjêta przez Wysok¹ Izbê poprawka
zawarta w punkcie pierwszym, która skreœla³aby
zapisy w³¹czone na etapie prac sejmowych.

Kolejna poprawka mniejszoœci. Jak mówi-
³em, je¿eli mia³yby byæ u³atwienia dla przedsiê-
biorców – bo o tym przed chwileczk¹ sprawo-
zdawca Wyrowiñski te¿ mówi³ – to ze zdziwie-
niem przyj¹³em zapis w art. 8, gdzie jest mowa
o tym, ¿e aby móc skorzystaæ ze œrodków komu-
nikacji elektronicznej, aby mo¿na by³o doko-
naæ takiej formalnoœci, najpierw nale¿y wy-
st¹piæ na piœmie. Nasza poprawka zdecydowa-
nie to u³atwia, nie wyró¿nia sposobów zg³asza-
nia treœci oœwiadczenia w zwi¹zku z organiza-
cj¹ i funkcjonowaniem funduszy emerytal-
nych, pozwala na sk³adanie oœwiadczenia na
piœmie lub za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej. W obecnym zapisie jest mowa
o tym, ¿e aby skierowaæ oœwiadczenie za pomo-
c¹ œrodków komunikacji elektronicznej, nale¿y
wyst¹piæ z odpowiednim oœwiadczeniem na
piœmie.

I trzecia poprawka, ostatnia z zaproponowa-
nych przez mniejszoœæ, dotyczy momentu wejœcia
w ¿ycie ustawy, a szczególnie art. 21. Nie wykaza-
no jednoznacznie w trakcie prac komisji, aby po-
rz¹dek prawny czy te¿ wa¿ny interes pañstwa
uzasadnia³y tak szybkie wprowadzenie tego¿ ar-
tyku³u w ¿ycie. A art. 29 mówi, ¿e wchodzi on w ¿y-
cie z dniem og³oszenia. Wobec tego aby zachowaæ
procedurê tworzenia prawa, vacatio legis, propo-
nujemy zapis w art. 29 pkt 1 mówi¹cy, ¿e wchodzi
w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia og³osze-
nia. Bêdzie to czyste, zgodne z technik¹ prawo-
dawcz¹, z interesem pañstwa, a tak¿e z porz¹d-
kiem prawnym.

Wnoszê o przeg³osowanie trzech przedstawio-
nych poprawek mniejszoœci Komisji Gospodarki
Narodowej. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Bardzo dziêkujê panom senatorom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Mieczy-
s³aw Kasprzak, chce zabraæ g³os w sprawie rozpa-
trywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Mieczys³aw Kasprzak: Tak.)

Zapraszam na mównicê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Mieczys³aw Kasprzak:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Szanowni Pañstwo!

Myœlê, ¿e pan senator Wyrowiñski jako spra-
wozdawca doœæ szczegó³owo omówi³ wszystkie
rozwi¹zania, które zosta³y wniesione przez mini-
stra gospodarki i rz¹d. Tak jak mówiliœmy, drug¹
ustawê deregulacyjn¹ chcieliœmy przygotowaæ
i wprowadziæ w ¿ycie jeszcze w tej kadencji. Nie-
bezpieczeñstwo by³o takie – i mo¿e st¹d taka licz-
ba poprawek – ¿e œciga nas re¿im czasowy, bo
koñczy siê kadencja. Szkoda by³oby zmarnowaæ
pracê, wysi³ek, który zosta³ podjêty przez wielu
ludzi, przez wiele organizacji wspó³pracuj¹cych
podczas tworzenia tej ustawy. A to jest ustawa
trudna, wchodz¹ca w ró¿ne dziedziny, w ró¿ne
bran¿e. Dlatego te¿ maksymalnie… Jeœli chodzi
o kwestie, które s¹ bardzo kontrowersyjne i któ-
rych nie uda³o siê do koñca opracowaæ, to zosta-
wiamy je na kolejn¹ ustawê – niech nastêpcy te¿
coœ maj¹ do robienia. Tak tylko ¿artujê.

W Ministerstwie Gospodarki ju¿ przygotowuje-
my, w³aœnie dla tych, którzy przyjd¹ w nastêpnej
kadencji, kolejny materia³ na kolejn¹ ustawê.
Praca w tym zakresie musi byæ ci¹g³a. Elemen-
tów, które nale¿y wyci¹æ, zlikwidowaæ, poprawiæ,
usprawniæ, jest bardzo du¿o. G³ównie pracodaw-
cy to sygnalizowali, a my staraliœmy siê ws³uchi-
waæ w ich postulaty, chocia¿ nie zawsze, bo bywa-
³a rozbie¿noœæ interesów.

Jest to, tak jak pan senator sprawozdawca po-
wiedzia³, inwestycja, poprawianie, szukanie pie-
niêdzy bez tworzenia dodatkowych wydatków. Te
pieni¹dze, chocia¿ gdzieœ s¹ rozproszone, pozo-
staj¹ w kieszeniach przedsiêbiorców, obywateli,
ludzi. Mo¿emy u³atwiaæ prowadzenie dzia³alnoœci

gospodarczej bez dodatkowych nak³adów. Nie
chcê ju¿ wchodziæ w szczegó³y, myœlê, ¿e na po-
szczególnych etapach legislacyjnych ta ustawa
doœæ dok³adnie by³a dyskutowana, zosta³a, ¿e tak
powiem, wydyskutowana tak¿e w senackiej komi-
sji gospodarki, która spotyka³a siê trzykrotnie.
Próbowaliœmy uzyskaæ jak najlepszy efekt.

To tyle. Dziêkujê bardzo za cierpliwoœæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e pozostanie pan na miejscu, albowiem se-

natorowie mog¹ teraz zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê zapytania do przedstawiciela rz¹du.
Przypominam, s¹ to pytania zwi¹zane z omawia-
nym punktem porz¹dku obrad.

Bardzo proszê, pan senator Iwan, nastêpnie
pan senator Rulewski.

Czy ktoœ jeszcze zg³asza siê do zadania pytañ?
Bardzo proszê, pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym pana poprosiæ, aby

z tej mównicy odniós³ siê pan do sprawy podno-
szonej przeze mnie na posiedzeniu komisji, czyli
do kwestii zwolnienia z akcyzy gazu – szczególnie
gazu – i ropy naftowej, która jest zu¿ywana na cele
zwi¹zane z wytwarzaniem ciep³a, szczególnie je¿e-
li chodzi o kogeneracjê. Bardzo proszê o kilka
zdañ na ten temat.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Rulewski, bardzo proszê.

Senator Jan Rulewski:

Ja chcê siê odnieœæ w pytaniu do art. 1, drugiej
zmiany ustawy, w której – jak wiadomo – znosi siê
obowi¹zek rzeczoznawcy w zakresie przyjmowa-
nia obiektów budowlanych przy ich budowie lub
przebudowie. Moje pytanie brzmi tak… Rz¹d po-
piera³ uprzedni projekt ustawy mówi¹cy, aby
Pañstwowa Inspekcja Pracy wycofa³a siê z kontro-
li tych obiektów. Ta ustawa przesz³a pozytywnie
przez obie izby parlamentu w zesz³ym roku. Uza-
sadnieniem dla tamtej zmiany by³ fakt, ¿e przecie¿
bêd¹ rzeczoznawcy i niepotrzebna bêdzie podwój-
na asekuracja. Teraz okazuje siê, ¿e rz¹d jakby
ba³amutnie wycofuje siê równie¿ z tej drugiej ase-
kuracji. Co wp³ynê³o na decyzjê rz¹du, aby wyeli-
minowaæ drug¹ asekuracjê, czyli drug¹ kontrolê
w zakresie obiektów oddawanych do u¿ytku lub
przebudowywanych?
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, proszê o udzie-

lenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Mieczys³aw Kasprzak:

Je¿eli chodzi o akcyzê na gaz, o to, dlaczego siê
nie znalaz³a w tej ustawie… W pierwszym projek-
cie nie by³o te¿ akcyzy na wêgiel, jest to domena
ministra finansów. W przypadku akcyzy na gaz
mamy jeszcze chwilê i mo¿na to na spokojnie zro-
biæ, zaœ w przypadku akcyzy na wêgiel okres prze-
jœciowy koñczy siê ostatniego dnia grudnia i od
2 stycznia mielibyœmy ju¿ akcyzê na gaz, czyli
plus minus 35 z³ na tonie wêgla by³oby doliczane
na poszczególnych etapach. A wiêc musia³ byæ po-
œpiech, i to dla dobra nas wszystkich. Tu zosta³o
jeszcze – z tego, co pamiêtam – mniej wiêcej pó³to-
ra roku, wiêc na spokojnie bêdzie mo¿na to prze-
prowadziæ i nie ma ¿adnego zagro¿enia…

Je¿eli chodzi o rzeczoznawców, to powiem, Pa-
nie Senatorze, ¿e to nie by³o jakieœ zamierzone,
celowe dzia³anie. Proces inwestycyjny jest u nas
bardzo skomplikowany, wszyscy, którzy buduj¹,
inwestuj¹, wiedz¹, jakie to jest uci¹¿liwe. Gene-
ralnie prawo budowlane bêdzie musia³o – myœlê,
¿e w najbli¿szej przysz³oœci – ulec zmianie, dlate-
go ¿e gdyby uproœci³o siê te sprawy, to o wiele
wiêcej mo¿na by by³o zrobiæ, wybudowaæ i o wiele
wiêcej miejsc pracy mog³oby powstaæ. My tutaj
nie mówimy, ¿e wykluczamy opiniê rzeczoznaw-
cy. Ka¿dy inwestor bêdzie móg³ skorzystaæ z opi-
nii rzeczoznawcy, bêdzie mia³ alternatywê. Je¿eli
projektant ma zaprojektowaæ, a ma pe³n¹ wie-
dzê… Pamiêtam, ¿e w posiedzeniu komisji ucze-
stniczy³ jeden z przedstawicieli rzeczoznawców,
który mówi³, ¿e jest i rzeczoznawc¹, i projektan-
tem, i jeszcze kimœ trzecim – ¿e tak powiem: trzy
instytucje w rêkach jednej osoby. Projektant ma
pe³n¹ wiedzê na temat tego, jak ma wygl¹daæ
miejsce pracy, i jest on zobowi¹zany do tego, ¿eby
projektowaæ zgodnie z wymogami prawa. Je¿eli
tego nie robi, to nie powinien byæ projektantem.
Tak to jest. A je¿eli inwestor ma w¹tpliwoœci, to
mo¿e za¿¹daæ opinii.

Kolejna sprawa. Nie ma ¿adnej gwarancji co do
tego, ¿e po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy stano-
wisko pracy bêdzie odpowiadaæ okreœlonym wy-
mogom prawnym. Przecie¿ i tak to w³aœnie inwe-
stor, przedsiêbiorstwo, prowadzi dalsze dzia³a-
nia, buduje, a wiêc nie ma tu ¿adnego powi¹zania,
¿adnej korelacji. A poniewa¿ jest to dodatkowy
dokument, dodatkowa piecz¹tka i dodatkowa op-
³ata, zdecydowaliœmy, ¿e mo¿na ten druk pomi-
n¹æ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, 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.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Rulewskiego.

Zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja, tak ju¿ konsekwentnie, chcia³bym w swoim

wyst¹pieniu przybli¿yæ w¹tpliwoœci, jakie pojawi-
³y siê wraz z uchwaleniem przez izbê sejmow¹
ustawy o trochê dziwnej nazwie – „o redukcji obo-
wi¹zków przedsiêbiorców i obywateli”. Jest to, po-
wiedzia³bym, taka ustawa w rodzaju „kochajmy
siê”. Ona sugeruje, ¿e obowi¹zki mo¿na reduko-
waæ. A przecie¿ jeœli obowi¹zki s¹ z³e, to nale¿y je
eliminowaæ, a nie redukowaæ. I myœlê, ¿e w³aœnie
w tym duchu by³a utrzymana pañska wypowiedŸ,
Panie Ministrze, jak równie¿ tego dotyczy intencja
samej zmiany zak³adaj¹cej, ¿e jeœli obowi¹zków
jest du¿o, to nale¿y je po prostu mechanicznie zre-
dukowaæ. I mo¿na je mechanicznie zredukowaæ
w³aœnie w procesie projektowania b¹dŸ przebudo-
wy obiektów budowlanych, które bêd¹ s³u¿yæ pra-
cy, wyposa¿aniu w stanowiska pracy.

Ju¿ w trakcie minionego roku zmiana taka do-
tyczy³a Pañstwowej Inspekcji Pracy, w której to
zmianie wskazano, ¿e obowi¹zek sk³adania pod-
pisu w momencie oddawania do u¿ytku obiektów
budowlanych jest czynnoœci¹ niepotrzebn¹, jako
¿e, jak ju¿ powiedzia³em, sprawa jest asekurowa-
na przez rzeczoznawców, którzy sk³adaj¹ przecie¿
swoje podpisy w dokumentacji projektowej. I rze-
czywiœcie logika by³a w³aœciwa, bo wskazywa³a, ¿e
stosujemy zasady prewencji – przecie¿ bez tego
nie dopuszczamy obiektów do u¿ytku przez pra-
cowników – choæ nie w momencie oddawania, bo
mo¿na to uczyniæ w procesie projektowania. Te-
raz rz¹d poszed³ dalej i powiedzia³, ¿e równie¿ to
jest niepotrzebne. Przyznajmy, ¿e w tej ustawie
nie redukuje siê tego obowi¹zku, a zatem jej na-
zwa nie jest adekwatna. Ten obowi¹zek rzeczywi-
œcie jest zapisany jako obowi¹zek pracodawcy, ale
nie dotyczy sprawdzania dokumentacji, a jedynie
– odpowiedzialnoœci. A miêdzy odpowiedzialno-
œci¹ i sprawdzaniem dokumentacji jest jednak
pewien, ¿e tak powiem, rozdzia³ kompetencji.
Mo¿na odpowiadaæ… Kierowca mo¿e jechaæ
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i udawaæ, ¿e na drodze nie ma policji, ¿e go nie z³a-
pi¹ za przekroczenie prêdkoœci, i przejedzie trasê
szczêœliwie. Po drodze mo¿e nawet przejechaæ sta-
do gêsi i nigdy z tego tytu³u nie poniesie odpowie-
dzialnoœci. Tylko ¿e jeœli gêsi jako zwierzêta podle-
gaj¹ ochronie, to tym bardziej ludzie powinni byæ
chronieni.Tak ¿e mo¿na „przejechaæ siê” z praco-
wnikami, którzy bêd¹ pracowaæ w warunkach
niebezpiecznych, b¹dŸ czasem tragicznych. A do
tego nie mo¿na dopuœciæ, bo do odpowiedzialno-
œci za ¿ycie i zdrowie pracowników, zgodnie
z art. 66 konstytucji, zobowi¹zane jest pañstwo.

Jeszcze raz wracam do zapisu ustawowego,
w którym jest mowa, ¿e przedsiêbiorca za coœ od-
powiada, a w nastêpnym ustêpie tego artyku³u
jest mowa, ¿e przedsiêbiorca mo¿e zasiêgn¹æ opi-
nii rzeczoznawcy. Uwa¿am, ¿e to jest jakaœ bzdura
ustawowa. Co to znaczy, ¿e przedsiêbiorca mo¿e
skorzystaæ z opinii rzeczoznawcy? To jest instruk-
cyjny przepis. Jeœli ktoœ coœ mo¿e, to znaczy, ¿e
nie musi. Skoro ma obowi¹zek, to po co pisaæ, ¿e
mo¿e skorzystaæ z opinii rzeczoznawców. Pomiñ-
my w ogóle ten zapis i pozostawmy przedsiêbiorcy
swobodê wyboru tego, co zrobi w przypadku pro-
jektowania obiektu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Mieczys³aw Kasprzak: Tak jest.)

Pozostawmy mu swobodê, nie dodawajmy nie-
potrzebnego zapisu o tym, ¿e mo¿e, i nie wyd³u¿aj-
my tekstu ustawy.

Ale wracam do moich poprawek. Jeœli jest tak,
¿e z jednej strony mamy, powiedzia³bym, bardzo
ostr¹ poprawkê senatora Gruszki, który powiada,
¿e nale¿y utrzymaæ przepisy, a jest coœ na rzeczy
w tym, ¿eby nie by³o zbytecznych obowi¹zków –
powtarzam, chodzi o te zbyteczne, bo z obowi¹z-
ków jako takich czy te¿ z barier nie nale¿y rezyg-
nowaæ – to mo¿e pójœæ œladem moich dwóch,
a w³aœciwie mojej jednej poprawki.

W poprawce tej chodzi mniej wiêcej o to, ¿e jeœli
w danym roku skupiaj¹ siê dwie znacz¹ce reduk-
cje kontroli pañstwa wobec procesów inwestycyj-
nych, zw³aszcza projektowych, to mo¿e warto po-
dzieliæ to na raty. Pozwólmy, aby funkcjonowa³
ju¿ ustalony przepis o tym, ¿e Pañstwowa Inspek-
cja Pracy nie kwituje dokumentacji, nie ozdabia
jej piecz¹tk¹, i pozwólmy sprawdziæ, jak to bêdzie
dzia³a³o w pewnym przedziale czasu. A dowód, ¿e
to dzia³a i ¿e jest konieczne, jest w sprawozdaniu
g³ównego inspektora pracy z dzia³alnoœci za
2010 r. – s³u¿ê tym dokumentem. Inspektorzy
pracy byli obecni przy odbiorze prawie piêciu ty-
siêcy budowanych lub przebudowywanych obie-
któw i okaza³o siê, ¿e w tych nowo zaprojektowa-
nych obiektach, mimo, jak myœlê, dobrej woli in-
westora w przesz³o szeœciuset przypadkach wy-
stêpowa³y b³êdy dotycz¹ce naruszeñ zasad bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. Obiekty te by³y dobre

architektonicznie, ale z³e pod wzglêdem zakresu
obowi¹zywania przepisów BHP w odniesieniu do
pracowników tych zak³adów. Paru obiektów
w ogóle nie dopuszczono do u¿ytkowania. I to jest
powód, ¿eby nawet w tych warunkach pozostawiæ
– jeszcze raz wracam do mojej propozycji – ten
okres, w którym ju¿ nie ma Pañstwowej Inspekcji
Pracy, ale pozostaj¹ rzeczoznawcy. Pan minister
mówi, ¿e to jest mitrêga. Jaka to mitrêga? Po pier-
wsze, jak rozmawia³em… Przepraszam, ¿e powo-
³ujê siê na s³owa senatora Paw³owicza – cz³owie-
ka, który wiele obiektów oddaje do u¿ytku – ale
przyzna³ on, ¿e wrêcz wymusza, aby ju¿ projekty
budowlane zawiera³y w sobie bezpieczn¹ techno-
logiê. Po drugie, nawet jeœli przyjmiemy, ¿e rze-
czywiœcie czêœæ pracodawców bêdzie odpowie-
dzialna i bêdzie zatrudniaæ ró¿nego rodzaju rze-
czoznawców i projektantów, to przecie¿, jak po-
wiadam, jest du¿o ludzi, którzy je¿d¿¹ na gapê
b¹dŸ prowadz¹ zbyt szybko. Nie pozwólmy, aby ta
oszczêdnoœæ przek³ada³a siê na zdrowie i ¿ycie
pracowników.

Jak bym tê poprawkê widzia³? Otó¿ widzia³bym
j¹ dwojako. Po pierwsze, chcia³bym, ¿eby na fun-
kcjonowanie zapisu, który przeszed³ w zesz³ym
roku, daæ dwa lata. Poniewa¿ w trakcie tej debaty,
o czym mówi³ chyba senator Wyrowiñski jako
sprawozdawca, okaza³o siê, ¿e eksperci podwa¿a-
j¹ zasadnoœæ tej zmiany z uwagi na naruszanie
przez Polskê konwencji dotycz¹cej inspekcji pra-
cy w przemyœle i handlu, któr¹ Polska ratyfikowa-
³a i której ratyfikacja wi¹¿e nas do 2016 r., moja
propozycja zmierza przede wszystkim do tego, ¿e-
by o dwa lata przesun¹æ stosowanie tej ustawy, co
uzasadnia³em ju¿ wczeœniej.

Po drugie, czy alternatyw¹ wobec tego mog³aby
byæ poprawka mówi¹ca o tym, ¿e zawiesza siê sto-
sowanie tej zmiany do czasu wypowiedzenia przez
Polskê czêœci tej konwencji, czyli do 2016 r.?

Reasumuj¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e pier-
wsza poprawka umo¿liwi nam pozostawienie sobie
dwuletniej karencji w przypadku tej ustawy, co po-
zwoli siê zorientowaæ, jak dzia³a przepis ustawy,
w której wykluczono Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy
z funkcji kontrolnej. A druga, dalej id¹ca popraw-
ka zmierza do tego, ¿eby po to, by unikn¹æ ró¿nych
w¹tpliwoœci prawnych, skarg itd. – a pamiêtajmy,
¿e w ten proces w³¹czy³y siê zwi¹zki zawodowe –
a tak¿e zaskar¿enia Polski do Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy, pozostawiæ ten przepis mar-
twym do czasu wypowiedzenia czêœci konwencji
dotycz¹cej inspekcji pracy w przemyœle i handlu.
I przy tej sposobnoœci sk³adam te dwie poprawki.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a…
Jeszcze pan senator? Przepraszam.
Proszê bardzo. Pan senator Wyrowiñski.
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Senator Jan Wyrowiñski:

Pani Marsza³ek!
Czujê siê w obowi¹zku, jako przewodnicz¹cy

Komisji Gospodarki Narodowej, tak¿e zabraæ g³os
w tej debacie, która dotyczy sprawy wa¿nej, spra-
wy, jaka wszystkim nam powinna le¿eæ na sercu.
Wydaje mi siê, ¿e to dobra okazja – w zwi¹zku
z tym, ¿e to jest nasze ostatnie posiedzenie – aby
przypomnieæ o tych wszystkich inicjatywach
i ustawach, które, choæ mo¿e nie do koñca zgod-
nie z oczekiwaniami, sprawiaj¹, ¿e ¿ycie przedsiê-
biorców w Polsce jest w tej chwili ³atwiejsze.

W rankingu Doing Business – jednym z li-
cz¹cych siê rankingów oceniaj¹cych pañstwo za
to, jak u³atwia ¿ycie przedsiêbiorcom – my wci¹¿
jeszcze nie plasujemy siê na zbyt wysokiej pozycji.
Ale mam nadziejê, ¿e w efekcie naszych dzia³añ
przysz³oroczny ranking bêdzie nieco lepszy ni¿ te-
goroczny.

Pan senator Iwan i inni cz³onkowie Komisji
Gospodarki Narodowej pamiêtaj¹, ¿e pozwoli³em
sobie zwo³aæ posiedzenie poœwiêcone sprawie
niezbyt wysokiej pozycji Polski w tym rankingu.
To by³o jedno z nielicznych posiedzeñ komisji,
które cieszy³o siê zainteresowaniem mediów z tej
racji, ¿e dochodzi³o tam do pewnych konfronta-
cji, jako ¿e stanowisko rz¹du i jego ocena rankin-
gu… No, jak w przypadku ka¿dego rankingu, to
jest oczywiœcie kwestia oceny sposobu weryfiko-
wania kryteriów itp., itd. Trudno siê nie zgodziæ
ze stwierdzeniem pana ministra Kasprzaka, ¿e
jednym z zasadniczych, najboleœniejszych pro-
blemów jest kwestia uzyskiwania pozwoleñ na
budowê. Ten proces trwa w Polsce dosyæ d³ugo.
I akurat w tej kategorii – to by³a jedna z oœmiu bo-
daj¿e kategorii, które by³y oceniane w rankingu,
przeprowadzanym g³ównie dla firm œredniej wiel-
koœci – chodzi³o o procedury i czas uzyskania po-
zwolenia na budowê œredniej wielkoœci pawilonu
po³o¿onego na obrze¿ach du¿ego miasta. Wypad-
liœmy fatalnie, zajêliœmy, nie wiem, bodaj sto
trzydzieste miejsce. Tak ¿e to jeszcze jest do zro-
bienia.

Dzisiaj z tej okazji, ¿e poniek¹d podsumowuje-
my nasze dzia³ania, które, wydaje mi siê, by³y po-
dejmowane przez nas wspólnie i które maj¹ u³at-
wiaæ ¿ycie przedsiêbiorcom, chcia³bym Wysokiej
Izbie przypomnieæ o kilku sprawach.

Po pierwsze, zasada domniemania uczciwoœci.
Warto sobie, mimo wszystko, powtarzaæ, ¿e rygor
natychmiastowej wykonalnoœci, jeœli chodzi o na-
k³adanie i œci¹ganie kar finansowych, mo¿na na-
daæ dopiero wtedy, gdy decyzja jest ostateczna lub
orzeczenie s¹du jest prawomocne. To rozwi¹zanie
dotyczy przecie¿ dwudziestu piêciu milionów po-
datników.

Po drugie, fundamentalna zmiana, która za-
czê³a funkcjonowaæ 1 lipca – my tak do koñca nie
jesteœmy pewni jej rezultatów, zwa¿ywszy na pew-

ne nasze cechy narodowe, zreszt¹ by³a na ten te-
mat spora debata – wprowadzona pod has³em za-
miany kultury zaœwiadczeñ na kulturê oœwiad-
czeñ. Jesteœmy w fazie tego eksperymentu, zoba-
czymy, jak siê sprawdzi. Niemniej jednak jest to
znacz¹ca, jakoœciowa propozycja. To bêdzie doty-
czy³o oko³o piêciu milionów osób i ponad miliona
przedsiêbiorców.

Dalej, zmor¹ przedsiêbiorców s¹ kontrole
i one w dalszym ci¹gu… Kontrola to nie jest nic
przyjemnego, ka¿da kontrola wywo³uje stres.
Nawet je¿eli jest siê w porz¹dku ze wszystkimi
przepisami i z w³asnym sumieniem, to i tak jak
przychodz¹ kontrolerzy… Wiadomo, jak to siê
dzieje. Tutaj nast¹pi³y pewne zmiany, które
ograniczaj¹ zarówno zakres kontroli, jak i zasa-
dy jej przeprowadzania, i to takie zmiany, jakie
mog¹, moim zdaniem, ten stres niekiedy
zmniejszaæ, co te¿ jest wa¿ne. Wprowadzono za-
kaz ¿¹dania przez urzêdy dokumentów, które
organ mo¿e pozyskaæ sam – to jest niezwykle is-
totna sprawa. Wprowadzono prawo sk³adania
w urzêdach nie tylko oryginalnych dokumen-
tów, ale te¿ kopii, i to bez wymogu potwierdzenia
ich za zgodnoœæ z orygina³em.

Dalej, wprowadzono zasadê „zg³oœ i dzia³aj” – to
jest art. 14 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej. Umo¿liwiono faktyczne rozpoczyna-
nie dzia³alnoœci gospodarczej ju¿ w dniu z³o¿enia
wniosku o wpis do ewidencji, bez czekania na for-
malne zarejestrowanie firmy.

Wreszcie sprawa jednego okienka, która rze-
czywiœcie w pewnym momencie by³a zbyt mar-
ketingowo rozdmuchana i nie do koñca zakoñ-
czy³a siê sukcesem, ale po cichu… W tej chwili
mamy ju¿ tak¹ sytuacjê, ¿e po wykonaniu pew-
nych czynnoœci ka¿dy mo¿e z w³asnego laptopa
zarejestrowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Trzeba byæ tylko na odpowiedniej platformie.
Tutaj siê zbieg³y decyzje legislacyjne z mo¿liwo-
œciami technicznymi, które s¹ coraz wiêksze,
je¿eli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych
œrodków przekazu informacji i elektronizacji.
Tak ¿e w zasadzie ju¿ mamy w tej chwili jedno
wielkie okienko, w którym siê mo¿na zareje-
strowaæ.

Dalej, wprowadziliœmy zasadê, ¿e spó³kê
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – je¿eli wybie-
rzemy standardowy projekt umowy spó³ki – w za-
sadzie te¿ mo¿na zarejestrowaæ z laptopa, co jest
wa¿nym krokiem do przodu. Pamiêtam, jak czyta-
³em w ksi¹¿ce Grishama o dwóch facetach, którzy
siê spotkali na nowojorskim downtown w po³u-
dnie, a o osiemnastej ju¿ mieli zarejestrowan¹ fir-
mê itp., itd. Byæ mo¿e na Krakowskim Przedmie-
œciu te¿ da siê to ju¿ w tej chwili zrobiæ i warto
o tym wiedzieæ.

Dalej, Szanowni Pañstwo, zasada walutowoœci.
Przedtem trzeba by³o rozliczaæ siê zgodnie z walu-
t¹, któr¹ siê… w tej chwili mo¿na to robiæ w z³o-
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tówkach. To s¹ takie drobiazgi, o których siê ju¿
zapomnia³o, ¿e zosta³y wprowadzone, a przecie¿
one u³atwiaj¹ ¿ycie. Lista jest d³uga, Pani Marsza-
³ek. Mówiê o tym nie po to, ¿eby siê chwaliæ. To jest
sprawa, która dotyczy nas wszystkich i, jak s¹dzê,
jest wa¿na dla nas wszystkich, bo troska o jak
najwy¿sz¹ stronê przychodow¹ bud¿etu – ¿e te¿
pos³u¿ê siê tu jêzykiem pana ministra Rostow-
skiego – powinna byæ równie wielka, jak troska
o to, ¿eby wydawaæ te pieni¹dze w sposób w³aœci-
wy. I myœlê, ¿e zarówno komisja, której mia³em
zaszczyt przewodniczyæ w tej kadencji, jak i ca³a
Wysoka Izba w swych decyzjach wychodzi³y na-
przeciw oczekiwaniom przedsiêbiorców. Ale, jak
powiedzia³ pan minister Kasprzak i jak sam wspo-
mnia³em na pocz¹tku, jest jeszcze bardzo wiele do
zrobienia i ja pozostajê z nadziej¹, ¿e nasi nastêp-
cy równie¿ bêd¹ pod¹¿ali t¹ drog¹. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. To bardzo
wa¿ne podsumowanie prac komisji gospodarki.

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Ry-

szard Knosala i Rafa³ Muchacki z³o¿yli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków? Panie Mini-
strze?

(Senator Jan Wyrowiñski: Na posiedzeniu ko-
misji.)

Zapraszam serdecznie. Je¿eli d³u¿ej, to…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Mieczys³aw Kasprzak: …na posiedzeniu komisji,
tak, na posiedzeniu komisji.)

Panowie ustalili, ¿e odniesie siê pan do tego
podczas posiedzenia komisji. Dziêkujê bardzo.

W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone dzisiaj.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowie-
dzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1345,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1345A.

(Rozmowy na sali)
Panowie, przypominam, ¿e trwa posiedzenie

Senatu. W zwi¹zku z tym, Panie Senatorze, je¿eli
prowadzone s¹ rozmowy przez telefon, to albo
bardzo ciche… Panie Senatorze!

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Piotra Gru-
szczyñskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, dziêkujê te¿
pañstwu towarzysz¹cym.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych przedstawiæ projekt ustawy
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych oraz nie-
których innych ustaw.

Celem ustawy jest zwiêkszenie skutecznoœci sy-
stemu odpowiedzialnoœci za naruszanie dyscypli-
ny finansów publicznych. W tym celu uznano za
konieczne poprawienie skutecznoœci i sprawnoœci
egzekwowania odpowiedzialnoœci, usprawnienie
postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych oraz usprawnienie dzia-
³ania organów orzekaj¹cych w sprawach o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa poszerza zakres osób objêtych odpowie-
dzialnoœci¹ za naruszenie dyscypliny finansów.
Doprecyzowano, i¿ odpowiedzialnoœci bêd¹ podle-
ga³y osoby, którym w drodze ustawy lub na jej pod-
stawie powierzono wykonanie obowi¹zków, któ-
rych niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie sta-
nowi czyn naruszaj¹cy dyscyplinê finansów publi-
cznych. Rozszerzono kr¹g osób podlegaj¹cych od-
powiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finan-
sów wykonuj¹cych czynnoœci przewidziane
w ustawie o zamówieniach publicznych o osoby
niebêd¹ce pracownikami jednostki, którym po-
wierzono przygotowanie i przeprowadzenie postê-
powania, dzia³aj¹ce jako pe³nomocnik zamawia-
j¹cego.

Ustawa odrêbnie okreœla osoby odpowiedzial-
ne za naruszenie dyscypliny finansów w zakresie
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europej-
skiej lub innych œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³
zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi.

Doprecyzowano pojêcie czynów uznawanych
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w zakresie wp³aty œrodków nale¿nych Skarbowi
Pañstwa lub jednostce samorz¹du terytorialnego,
rozliczenia dotacji, zatwierdzenia rozliczenia do-
tacji, procedur dotycz¹cych gospodarowania
œrodkami unijnymi lub zagranicznymi. Doprecy-
zowano tak¿e pojêcie czynów polegaj¹cych na za-
ci¹gniêciu zobowi¹zañ bez upowa¿nienia lub
z przekroczeniem tego upowa¿nienia. Doprecyzo-
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wano te¿ pojêcie czynu polegaj¹cego na niewyko-
naniu zobowi¹zañ, którego skutkiem jest zap³ata
odsetek, kar lub op³at. Ustawa dodaje nowe typy
czynów, które mog¹ stanowiæ naruszenie dyscyp-
liny finansów publicznych.

Ustawa doprecyzowuje zasadê odpowiedzial-
noœci za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych – za naruszenie dyscypliny odpowiedzial-
noœæ ponosi osoba, której mo¿na przypisaæ winê.
Przedmiotowa ustawa wy³¹cza mo¿liwoœæ przypi-
sania winy, je¿eli naruszenia nie mo¿na by³o
unikn¹æ mimo do³o¿enia starannoœci wymaganej
od osoby odpowiedzialnej. Ustawa zmniejsza dol-
ny wymiar kary pieniê¿nej za naruszenie dyscyp-
liny finansów publicznych z 1 do 0,25 przeciêtne-
go wynagrodzenia.

W zakresie organizacji organów orzekaj¹cych
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych zrezygnowano z komisji resortowych
na rzecz trzech miêdzyresortowych dzia³aj¹cych
przy ministrze w³aœciwym do spraw finansów pub-
licznych. Zmianie uleg³y tak¿e zasady postêpowa-
nia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Dodano miêdzy innymi instytucjê za-
wieszania postêpowania w przypadku wyst¹pienia
d³ugotrwa³ej przeszkody do prowadzenia postêpo-
wania. Ustawa dodaje tak¿e przepisy doprecyzo-
wuj¹ce zasady wzywania œwiadka, dotycz¹ce obo-
wi¹zku zwolnienia go z pracy oraz mo¿liwoœci na³o-
¿enia kary porz¹dkowej na osobê wezwan¹ w cha-
rakterze œwiadka, która nie stawi³a siê na wezwa-
nie organu bez uzasadnionej przyczyny.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych ob-
radowa³a w dniu 8 wrzeœnia br. Ustawa zosta³a
poparta przez cz³onków komisji, bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

Czy przedstawiciele rz¹du, pan minister Wie-
s³aw Szczuka i pani minister Julia Pitera, zechc¹
zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawiæ stanowisko rz¹du? Dziêkujê. Pan
minister te¿ nie? Dziêkujê.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do

przedstawicieli rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Równie¿ nie widzê chêtnych.

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.

Bardzo proszê pana senatora Mieczys³awa Au-
gustyna o zabranie g³osu. Nastêpny bêdzie pan
Micha³. Dobrze.

Panie Senatorze, zapraszam. Nie d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut.

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek, zajmê pañstwu senatorom
zdecydowanie mniej czasu.

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ka¿dy, kto pracowa³ w sferze bud¿etowej, nosi³

ze sob¹ to obci¹¿enie, ten lêk, ¿e móg³ przekro-
czyæ, naruszyæ dyscyplinê finansów publicznych.
Ja osobiœcie dozna³em takiej w¹tpliwej przyjem-
noœci i to w sytuacji, w której tak naprawdê
w moim przekonaniu do³o¿y³em wszelkich sta-
rañ, a¿eby nie musieæ takiej odpowiedzialnoœci
ponosiæ.

Bardzo siê cieszê, ¿e ta ustawa nie tylko
wprowadza te przepisy, o których mówi³ pan
senator Gruszczyñski, ale przede wszystkim
doprecyzowuje, uwzglêdnia tak¿e takie sytua-
cje, ¿e za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych odpowiedzialnoœæ ponosi osoba, któ-
rej mo¿na przypisaæ winê, lecz tylko wtedy, kie-
dy mo¿na jej udowodniæ, ¿e nie do³o¿y³a nale¿y-
tej starannoœci, gdy idzie o przestrzeganie tej
dyscypliny. Chocia¿ poza dyskusj¹ pozostaje
to, ¿e grosz publiczny musi podlegaæ specjalne-
mu nadzorowi i nie powinno byæ pob³a¿ania dla
tych, którzy przekraczaj¹ dyscyplinê w gospo-
darowaniu œrodkami publicznymi, to jednak
nie mo¿e byæ tak, ¿e dobrych urzêdników, któ-
rzy dok³adaj¹ wszelkich starañ, by postêpowaæ
zgodnie z regu³ami okreœlonymi dla gospodaro-
wania finansami publicznymi, parali¿uje
strach, bo a nu¿ mimo najlepszych chêci utrzy-
mania dyscypliny ktoœ postawi zarzut jej naru-
szenia. Cieszê siê, ¿e ta ustawa, doprecyzowu-
j¹c wiele kwestii, uwzglêdnia i tego rodzaju sy-
tuacjê, tak a¿eby przy rozpatrywaniu tych kwe-
stii mo¿na by³o wzi¹æ pod uwagê okolicznoœci,
które towarzysz¹ w¹tpliwej sytuacji narusze-
nia dyscypliny finansów publicznych. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Micha³ Boszko, zapraszam.
Czy ktoœ jeszcze, czy któryœ z panów senatorów

chce siê zapisaæ do zabrania g³osu?
Mogê zamkn¹æ listê. Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê,

Senator Micha³ Boszko:
Wielce Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Se-

nacie! Pani Minister! Panie Ministrze!
Chcia³bym zg³osiæ poprawkê do ustawy o odpo-

wiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz niektórych innych ustaw.
W ustawie o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
oraz niektórych innych ustaw proponujê wykreœ-
lenie pktu 2 dodaj¹cego art. 4a. Uzasadniê to
w nastêpuj¹cy sposób.

Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
oraz niektórych innych ustaw miêdzy innymi
w pkcie 2 dokonuje rozszerzenia katalogu pod-
miotów, które bêd¹ podlega³y odpowiedzialnoœci
na podstawie tej ustawy. Pkt 2 dodaj¹cy art. 4a
rozszerza zakres podmiotowy ustawy o takie pod-
mioty: po pierwsze, osoby zobowi¹zane lub upo-
wa¿nione do dzia³ania w imieniu podmiotu, któ-
remu odrêbn¹ ustaw¹ lub na jej podstawie albo
na podstawie umowy lub w drodze porozumienia
powierzono okreœlone zadania zwi¹zane z realiza-
cj¹ programu finansowanego z udzia³em œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, nie-
podlegaj¹cych zwrotowi œrodków z pomocy udzie-
lanej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu lub innych œrod-
ków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych nie-
podlegaj¹cych zwrotowi; po drugie, osoby zobo-
wi¹zane do realizacji projektu finansowanego
z udzia³em œrodków unijnych lub zagranicznych,
którym przekazano œrodki publiczne przeznaczo-
ne na realizacjê tego projektu lub które wykorzy-
stuj¹ takie œrodki; po trzecie, osoby zobowi¹zane
lub upowa¿nione do dzia³ania w imieniu podmio-
tu zobowi¹zanego do realizacji projektu finanso-
wanego z udzia³em œrodków unijnych lub zagra-
nicznych, któremu przekazano œrodki publiczne
przeznaczone na realizacjê tego projektu lub któ-
ry wykorzystuje takie œrodki.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym
obowi¹zki zwi¹zane z gospodarowaniem œrodka-
mi pochodz¹cymi z bud¿etu Unii Europejskiej
w przypadku instytucji uczestnicz¹cych w syste-
mie realizacji programów uregulowane s¹ w usta-
wie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, porozumieniach szczegó-
³owych, umowach lub udzielonych upowa¿nie-
niach. W przypadku beneficjentów obowi¹zki

zwi¹zane z gospodarowaniem œrodkami publicz-
nymi wynikaj¹ w szczególnoœci z zawartych
umów o dofinansowaniu projektu. Jednoczeœnie
zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych okreœlono zasa-
dy gospodarowania œrodkami pochodz¹cymi
z bud¿etu Unii Europejskiej oraz z innych Ÿróde³
zagranicznych, przy czym w kwestiach szczegó³o-
wych, w tym miêdzy innymi w zakresie odpowie-
dzialnoœci podmiotów bêd¹cych adresatami tej
ustawy, przedmiotowa ustawa odsy³a do ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.
zawiera te¿ szczegó³owe regulacje dotycz¹ce jej
adresatów w zakresie odpowiedzialnoœci z tytu³u
realizacji projektów finansowanych ze œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, odsy-
³aj¹c w kwestiach nieuregulowanych do przepi-
sów, które maj¹ na celu wyegzekwowanie od pod-
miotów zobowi¹zanych nale¿nych kwot pieniê¿-
nych z tytu³u realizowanych projektów finanso-
wanych ze œrodków unijnych. Poza wskazanymi
regulacjami pozostaje jeszcze ustawa z dnia
17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyj-
nym w administracji, która w sposób komplekso-
wy reguluje mo¿liwoœæ egzekwowania nienale¿y-
cie realizowanych zobowi¹zañ pieniê¿nych.

Na dowód tego, ¿e nale¿a³oby przyj¹æ tak¹ po-
prawkê, chcia³bym przytoczyæ kilka liczb. Na tysi¹c
czterysta piêædziesi¹t osiem spraw rozstrzygniê-
tych w ci¹gu roku rozstrzygniêcie w postaci umo-
rzenia postêpowania zapad³o w przypadku dwustu
szeœædziesiêciu trzech spraw, to jest w przypadku
18% spraw. O uniewinnieniu orzeczono w trzystu
szeœædziesiêciu szeœciu sprawach, to jest w przy-
padku25%spraw,odst¹pionoodwymierzeniakary
w przypadku czterystu siedemdziesiêciu oœmiu
spraw, co stanowi 32,8%, prawie 33%. Jednoczeœ-
nie za brak starannoœci i uchybienia zastosowano
trzysta osiemnaœcie upomnieñ, w dwudziestu oœ-
miu sprawach karê nagany, a tylko w przypadku
piêciu spraw karê pieniê¿n¹. Przytoczone dane licz-
bowe najlepiej przemawiaj¹ za s³usznoœci¹ przyjê-
cia przez Wysoki Senat zg³oszonej przeze mnie po-
prawki dotycz¹cej wykreœlenia pktu 2 dodaj¹cego
art. 4a w ustawie, o której mowa.

Obecnie obowi¹zuj¹cy stan prawny jednozna-
cznie wskazuje, ¿e odpowiedzialnoœæ podmiotów
z tytu³u realizacji projektów finansowanych ze
œrodków unijnych uregulowana jest komplekso-
wo, a w praktyce funkcjonuje skutecznie. Dziêku-
jê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
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Pan senator Boszko z³o¿y³ wniosek legislacyjny.
W zwi¹zku z tym poproszê Komisjê Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1337,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1337A.

Poproszê pana senatora Czeleja o przedstawie-
nie sprawozdania Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest

wprowadzenie do krajowego porz¹dku prawnego
instytucji rachunku zbiorczego. Przez rachunek
zbiorczy rozumieæ siê bêdzie rachunek prowadzo-
ny przez uczestników systemu depozytowo-rozli-
czeniowego…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ci-

cho, Panowie.)
…na którym bêd¹ mog³y byæ rejestrowane pa-

piery wartoœciowe nienale¿¹ce do osób, dla któ-
rych rachunki te formalnie s¹ prowadzone.

W myœl uzasadnienia do projektu ustawy
idea rachunków zbiorczych zak³ada, ¿e ewi-
dencja papierów wartoœciowych prowadzona
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e
koñczyæ siê na poziomie rachunku zbiorczego
prowadzonego dla zagranicznej instytucji fi-
nansowej niebêd¹cej finalnym w³aœcicielem
papierów wartoœciowych oraz ¿e rachunki in-
dywidualne pozwalaj¹ce na identyfikacjê ta-
kich w³aœcicieli mog¹ byæ prowadzone poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak mo¿-
liwoœci zak³adania tego rodzaju rachunków
jest w opinii rz¹du barier¹ do dalszego rozwoju
rynku kapita³owego w Polsce. Wprowadzenie
rachunków zbiorczych mo¿e przyczyniæ siê do
zwiêkszenia p³ynnoœci polskich skarbowych
papierów wartoœciowych. Rachunki zbiorcze
bêd¹ kolejnym obok kont depozytowych oraz
rachunków papierów wartoœciowych urz¹dze-
niem ewidencyjnym prowadzonym w ramach
depozytu papierów wartoœciowych. Od rachun-
ków wartoœciowych ró¿niæ bêdzie je to, ¿e nie
bêd¹ one pozwala³y na identyfikacjê osób upra-
wnionych do zapisanych na nich papierów war-

toœciowych, zaœ od kont depozytowych to, ¿e
nie bêd¹ one powi¹zane z rachunkami papie-
rów wartoœciowych w rozumieniu ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi.

Nowelizuj¹c ustawê o obrocie instrumentami
finansowymi w zwi¹zku z wprowadzeniem insty-
tucji rachunku zbiorczego, dodano miêdzy inny-
mi definicjê rachunku zbiorczego, zdefiniowano
katalog podmiotów uprawnionych do prowadze-
nia rachunków zbiorczych oraz katalog podmio-
tów, dla których mo¿liwe bêdzie prowadzenie ta-
kich rachunków.

Na posiedzeniu komisji przyjêliœmy jednog³oœ-
nie trzy poprawki i ca³a ustawa wraz z poprawka-
mi jednog³oœnie zosta³a oceniona pozytywnie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora spra-
wozdawcy.

Czy s¹ takie pytania?
Pytañ nie ma, wobec tego bardzo dziêkujê panu

senatorowi sprawozdawcy.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ

komisji za sprawne przeprowadzenie prac, dys-
kusji nad omawian¹ ustaw¹. I dodam tylko, ¿e –
tak jak pan senator Czelej powiedzia³ – ustawa zo-
sta³a poparta jednog³oœnie przez komisjê, a mini-
sterstwo w imieniu rz¹du jednoznacznie popar³o
zg³oszone poprawki, gdy¿ porz¹dkuj¹ one przed-
³o¿ony tekst. Tak ¿e chcia³em powiedzieæ tylko ty-
le, ¿e popieramy zg³oszone poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ pana odpytywaæ.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Czelej.
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Senator Grzegorz Czelej:

Jako komisja przyjêliœmy poprawki i ustawê je-
dnog³oœnie, ale ja teraz – ju¿ nie jako sprawozdaw-
ca, ale jako cz³onek komisji – chcê zadaæ pytanie.
Czy ministerstwo nie ma obaw co do negatywnych
skutków otworzenia, ju¿ w pe³nej rozci¹g³oœci,
naszego rynku finansowego? Kryzys, z którym te-
raz mamy do czynienia, by³ wywo³any miêdzy in-
nymi nowymi negatywnymi elementami czy in-
strumentami finansowymi. Czy wiêc teraz nie bê-
dziemy mniej bezpieczni wobec tego typu negaty-
wnych zjawisk? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Myœlê, ¿e w³aœnie ze wzglêdu

na kryzys potrzebne s¹ nam instrumenty, które
pozwol¹ kapita³owi zagranicznemu nap³ywaæ do
Polski…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I wy-
p³ywaæ. I wyp³ywaæ.)

Akurat wprowadzany instrument rachunku
zbiorczego pozwala inwestowaæ na polskim rynku
podmiotom, które s¹ tym zainteresowane. Nie jest
to instrument, który pozwala na odp³yw kapita³u.

Jest tu te¿ kwestia pewnej wzajemnoœci. Cho-
dzi mianowicie o powi¹zania miêdzy systemami
depozytów. Bo s¹ skargi na nasz system depozy-
tów, który nie zapewnia ekwiwalentnoœci, takiego
samego rozwi¹zania partnerom z niektórych kra-
jów. Szczególnym przypadkiem jest na przyk³ad
Litwa – polskie spó³ki funkcjonuj¹ na Litwie i ko-
rzystaj¹ tam z dobrodziejstw zwi¹zanych z fun-
kcjonowaniem tego typu rachunku, ale w przy-
padku rynku polskiego takiej samej mo¿liwoœci
nie ma.

Tak wiêc, jak powiedzia³em, omawiany instru-
ment z jednej strony otwiera mo¿liwoœæ inwesto-
wania na polskim rynku tym podmiotom, które
chc¹ pos³ugiwaæ siê instrumentem rachunku
zbiorczego, ale z drugiej strony wprowadza szereg
zabezpieczeñ przed mo¿liwymi nadu¿yciami tego
mechanizmu dziêki przyznaniu generalnemu in-
spektorowi informacji finansowej prawa ¿¹dania
wszelkich informacji na temat operacji przepro-
wadzanych na tego typu rachunkach. Trzeba tu
te¿ dodaæ, ¿e tego typu rachunki nie mog¹ byæ ot-
wierane przez przypadkowe podmioty, ale przez
podmioty, które maj¹ w swoich krajach licencje.
S¹ to w pe³ni profesjonalne podmioty wskazane

enumeratywnie w ustawie. Wreszcie warto dodaæ,
¿e mamy te¿ mechanizm podatkowy, który spo-
woduje, ¿e ktoœ, kto chcia³by nadu¿yæ tego syste-
mu, poniesie konsekwencje podatkowe, dlatego
¿e podmiot prowadz¹cy rachunek zbiorczy bêdzie
p³atnikiem podatku i bêdzie obci¹¿any wed³ug
stawki podstawowej, ponadto jeœli ktoœ chcia³by
korzystaæ z prawa do ulg wszelkiego rodzaju, bê-
dzie musia³ udowodniæ te swoje prawa, czyli bê-
dzie musia³ wyst¹piæ w normalnym trybie i uja-
wniæ siê jako w³aœciciel œrodków ulokowanych na
rachunku zbiorczym.

Dlatego uwa¿am… Oczywiœcie podzielam tros-
kê o stabilnoœæ naszego rynku, ale myœlê, ¿e aku-
rat omawiany instrument, który, jak to by³o widaæ
w toku prac w Sejmie i w Senacie, nie budzi ¿a-
dnych kontrowersji, a nawet cieszy siê wrêcz du-
¿ym poparciem wszelkich instytucji dzia³aj¹cych
na polskim rynku finansowym, nie zagra¿a stabil-
noœci i jest godny poparcia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Czy ktoœ z pañstwa…
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do zabrania g³osu w debacie.
Informujê równie¿, ¿e g³osowanie w sprawie

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
dzisiaj.

Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wies³aw Szczuka: Dziêkujê bardzo.)
Przystêpujemy do rozpatrzeania, punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych.

Tekst ustawy jest w druku nr 1357, a sprawo-
zdanie komisji – w druku 1357A.

Ponownie senator Czelej przedstawi nam sta-
nowisko Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Celem nowelizacji ustawy o funduszach inwe-

stycyjnych jest miêdzy innymi: wprowadzenie no-
wych zasad nadzoru nad funduszami inwestycyj-
nymi zamkniêtymi, emituj¹cymi wy³¹cznie certy-
fikaty inwestycyjne; wprowadzenie zmian w za-
kresie przekszta³cania niepublicznych certyfika-
tów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne z uw-
zglêdnieniem nowych zasad tworzenia funduszy
inwestycyjnych zamkniêtych; okreœlenie zasad
dokonywania przez fundusze inwestycyjne za-
mkniête krótkiej sprzeda¿y; zobowi¹zanie depo-

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

40 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych



zytariusza do zapewnienia, by osoby wykonuj¹ce
czynnoœci zwi¹zane z obowi¹zkami depozytariu-
sza funduszu inwestycyjnego posiada³y stosowne
kwalifikacje oraz by³y niekarane; wprowadzenie
mo¿liwoœci przekszta³cenia imiennych certyfika-
tów inwestycyjnych w certyfikaty inwestycyjne na
okaziciela; dookreœlenie przepisów dotycz¹cych
lokowania aktywów przez fundusze inwestycyjne
zamkniête w instrumenty pochodne; umo¿liwie-
nie okreœlenia w statucie funduszu inwestycyjne-
go warunków kilku nastêpuj¹cych po sobie emisji
certyfikatów inwestycyjnych bez koniecznoœci
zmian statutu w tym zakresie.

W toku prac komisja przyjê³a jednog³oœnie
cztery poprawki, jednog³oœnie przyjê³a tak¿e ca-
³oœæ ustawy wraz z poprawkami, i teraz rekomen-
duje Wysokiej Izbie takie przyjêcie tej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
S¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy?

Nie widzê zg³oszeñ.
W zwi¹zku z tym dziêkujê panu.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac

parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.Projektustawyzosta³wniesionyprzez rz¹d.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w oma-
wianej sprawie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Znowu chcia³bym potwierdziæ, ¿e prace nad

projektem przebiega³y w duchu pe³nego poparcia
ze strony wszelkich zainteresowanych podmio-
tów, co mo¿e sugerowaæ, ¿e omawiany projekt nie
wzbudza wiêkszych kontrowersji.

Jeœli chodzi o poprawki, które zosta³y zg³oszo-
ne, to poprawki druga, trzecia i czwarta w kolejno-
œci zosta³y w pe³ni przez nas poparte, ale jeœli cho-
dzi o poprawkê pierwsz¹, to ona nie jest w pe³ni
zgodna ze stanowiskiem rz¹du i Urzêdu Komisji
Nadzoru Finansowego. Wolelibyœmy utrzymaæ tu
taki zapis, jaki jest obecnie, bo ma on charakter
precyzuj¹cy i eliminuje potencjalne w¹tpliwoœci.
Z tym ¿e kwestia sporna dotyczy tu trybu, sposo-
bu legislacji, a nie meritum. Oczywiœcie i jedno,
i drugie rozwi¹zanie jest akceptowalne, niemniej
jednak preferencj¹ rz¹du by³oby utrzymanie ta-
kiego zapisu, jaki by³ w przed³o¿eniu rz¹dowym
i w ustawie przyjêtej przez Sejm.

To tyle z mojej strony. Oczywiœcie gotów jestem
odpowiedzieæ na ewentualne pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, w nawi¹zaniu do naszej roz-

mowy przeprowadzonej w czasie prac komisji za-
dam pytanie: czy ustawa z 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym w art. 6 w, o ile pamiêtam,
pkcie 10 zwalnia fundusze inwestycyjne z podat-
ku dochodowego? Moje w¹tpliwoœci budzi zapis…
Ja przepraszam, bo ta sprawa nie dotyczy bezpo-
œrednio omawianej ustawy, ale moim zdaniem za-
chodzi tutaj obawa, ¿e mo¿e to byæ – nie wiem, jak
to nazwaæ – Ÿród³o czy umo¿liwienie niep³acenia
podatku dochodowego i transferu tego podatku
za granicê. Czy móg³by pan minister siê do tego
ustosunkowaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wysoki Sena-

cie! Panie Senatorze! Tak jak pan senator w pyta-
niu zaznaczy³, to pytanie wykracza w pewnym
sensie poza materiê ustawy. Zapis, który zosta³
wprowadzony do ustawy, ma charakter wy³¹cznie
techniczny. Dostosowuje on przepis dotycz¹cy
zwolnienia z podatku do faktu, ¿e fundusz inwe-
stycyjny zamkniêty o okreœlonym charakterze nie
bêdzie funkcjonowa³ na podstawie zezwolenia,
a wy³¹cznie po rejestracji, ale oczywiœcie w dal-
szym ci¹gu pod pe³nym nadzorem ze strony Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Konieczna by³a taka
techniczna korekta dopasowuj¹ca tê now¹ sytua-
cjê, kiedy nie ma zezwolenia, do wczeœniejszej sy-
tuacji, która zaistnia³a po wprowadzeniu w roku
ubieg³ym ustawy z dnia 25 listopada 2010 r.
o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób
fizycznych, o podatku od osób prawnych i o zry-
cza³towanym podatku dochodowym. I to, jak po-
wiedzia³em, jest naturaln¹ konsekwencj¹ tego, ¿e
z uzyskania zezwolenia przechodzimy na rejestra-
cjê funduszy skierowanych do profesjonalnych
inwestorów.

Kwestie dotycz¹ce filozofii funkcjonowania
i opodatkowania funduszy inwestycyjnych roz-
strzygn¹³ Sejm i Senat wczeœniej, decyduj¹c siê
na przyjêcie przepisu zwalniaj¹cego polskie fun-
dusze inwestycyjne… W konsekwencji, jak powie-
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dzia³em, zmian przyjêtych w listopadzie ubieg³ego
roku – a tak¿e w reakcji na postêpowanie wszczête
przez Komisjê Europejsk¹, zwi¹zane z zarzuca-
nym Polsce nierównym traktowaniem podmiotów
krajowych i zagranicznych, czyli ³ami¹cym regu³y
funkcjonowania wspólnego unijnego rynku – ten
przepis wprowadza siê w takiej postaci, jaka zo-
sta³a przyjêta w roku ubieg³ym. Czyli mamy wy-
bór: albo zmieniamy filozofiê opodatkowania fun-
duszy inwestycyjnych w Polsce, pamiêtaj¹c
o tym, ¿e ta filozofia polega na tym, ¿eby nie opo-
datkowywaæ podwójnie czy to tych osób, które za
poœrednictwem funduszy inwestycyjnych inwe-
stuj¹ swoje œrodki… Bo mo¿emy opodatkowaæ
fundusz, ale wtedy wobec osób, które korzystaj¹
z poœrednictwa czy z us³ug tego funduszu, nie po-
winniœmy stosowaæ tak zwanego podatku Belki –
z tym ¿e tego dotyczy³aby ju¿ innego rodzaju dys-
kusja, innego rodzaju filozofia. Skoro jednak
w Polsce zosta³ przyjêty taki model, ¿e mamy opo-
datkowanie na poziomie osób czy podmiotów,
które inwestuj¹ swoje œrodki za poœrednictwem
funduszy, to konsekwentnie ten sam model mu-
simy zastosowaæ do podmiotów dzia³aj¹cych
w ramach Unii Europejskiej, bo takie zobowi¹za-
nie na siebie przyjêliœmy, wstêpuj¹c do Unii Euro-
pejskiej. Tak tylko mogê odpowiedzieæ na pytania
pana senatora.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Bardzo dziêkujê panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wies³aw Szczuka: Dziêkujê bardzo.)
Informujê, ¿e nikt nie zg³osi³ do dyskusji, nie

zapisa³ siê do g³osu.
Wobec tego informujê…
(G³os z sali: Pan senator Czelej…)
(Senator Grzegorz Czelej: Tylko piêæ minut.)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu odejdê nieco od tematu

omawianej ustawy, ale chcia³bym w toku dysku-
sji podzieliæ siê z Wysok¹ Izb¹ moj¹ refleksj¹ na
temat podatków w Polsce i na temat tego, jak trak-
towane s¹ fundusze inwestycyjne, o których dzi-
siaj mówiliœmy.

Otó¿ mówi siê, ¿e podatek dochodowy w Polsce
ma znamiona podatku liniowego. W istocie rzeczy
jest on, pod wzglêdem faktycznych kwot, jakie s¹
zbierane, typowym podatkiem regresywnym – to
znaczy im mniejsza jest firma, im mniejszy jej ob-
rót, tym wiêkszy nominalnie p³aci ona podatek.

Moim zdaniem, to jest totalnie chory system, do
tego bardzo ³atwo w nim opodatkowaæ, œci¹gn¹æ
ca³y aparat fiskalny na g³owê mikroprzedsiêbior-
stwa, ma³ego przedsiêbiorstwa, œredniego przed-
siêbiorstwa. A przecie¿ – przypomnê to pañstwu –
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, w liczbie ponad
miliona oœmiuset, to jest taki koñ poci¹gowy na-
szej gospodarki. Du¿e firmy w niewielkim stopniu
p³ac¹ podatek dochodowy, a du¿e koncerny prak-
tycznie w ogóle go nie p³ac¹. Czyli dochodzimy do
paradoksalnej sytuacji, ¿e wiêkszy podatek do-
chodowy p³aci ma³y sklepik warzywny na osiedlu
ni¿ du¿a sieæ handlowa, która ma setki czy miliar-
dy obrotu. Jest to sytuacja totalnie patologiczna!

I tu widaæ, moim zdaniem, podstawowe nieró-
wne traktowanie podmiotów w Polsce. Nie znaleŸ-
liœmy w ostatnich kadencjach – a na pewno nie
w tej – systemu, który by to zmieni³. Nie doœæ, ¿e
tolerujemy tak¹ sytuacjê, to jeszcze zwolnienie
polskich funduszy inwestycyjnych z podatku do-
chodowego poci¹gnê³o za sob¹ zwolnienie z po-
datku podobnych instytucji zagranicznych. We-
d³ug znanych mi przyk³adów ten proceder w prak-
tyce s³u¿y wprost transferowi czy wrêcz wyprowa-
dzaniu podatku dochodowego z Polski, a to ju¿
jest sprawa patologiczna.

W zamyœle zwolnieniu funduszy inwestycyj-
nych w Polsce z podatku towarzyszy³a szczytna
idea, ¿e fundusze te s¹ tworzone po to, ¿eby wspo-
magaæ firmy, ¿e fundusze lepiej bêd¹ funkcjono-
waæ bez tego podatku. Ale negatywnym tego skut-
kiem by³o to, ¿e zwolnienie z podatku zosta³o roz-
szerzone na fundusze zagraniczne. Teraz, w toku
kampanii, gdy poszczególne partie przedstawiaj¹
wiele pomys³ów na wydawanie pieniêdzy – a wiele
tych pomys³ów jest szczytnych – nikt nie mówi
o tym, ¿eby podatek p³acili wszyscy. A ja jeszcze
raz to podkreœlê: nie mówmy o tym, ¿eby ktokol-
wiek p³aci³ wiêkszy podatek, tylko mówmy przede
wszystkim o tym, ¿eby podatek p³acili wszyscy.
Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa maj¹ na g³owie –
jeszcze raz to powtórzê – potê¿ny aparat fiskalny,
mo¿liwoœæ przeprowadzenia kontroli przez urz¹d
skarbowy, UKS czy inne instytucje. Ale jedno-
czeœnie niestety, Panie Ministrze, ten aparat kom-
pletnie nie radzi sobie z du¿ymi koncernami czy
sieciami, które œmiej¹c siê nam w oczy – tak
wprost to trzeba nazwaæ – podatku dochodowego
nie p³ac¹. Ja myœlê, ¿e sytuacja, która jest w Eu-
ropie i dotyka nasz kraj, zmusi nas, moim zda-
niem wrêcz powinna nas zmusiæ przede wszyst-
kim do mówienia o tym, aby – powtórzê to jeszcze
raz – podatek p³acili wszyscy. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
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Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1331,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1331A.

Poproszê pana senatora Karczewskiego
o przedstawienie sprawozdania Komisji Zdrowia
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu dwóch

po³¹czonych komisji, Komisji Zdrowia oraz Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych, które obra-
dowa³y 18 kwietnia, sprawozdanie z prac nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o nadzorze ubezpiecze-
niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpie-
czonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie katalogu
ograniczeñ w zakresie prowadzenia innej dodat-
kowej dzia³alnoœci zawodowej lub publicznej
przez rzecznika ubezpieczonych i rzecznika praw
pacjenta oraz zastêpcê rzecznika praw pacjenta.
Ustawa przewiduje, i¿ wymienione podmioty nie
bêd¹ mog³y: zajmowaæ innego stanowiska, z wy-
j¹tkiem stanowiska profesora szko³y wy¿szej, ani
wykonywaæ innych zajêæ zawodowych; nale¿eæ do
partii politycznej; prowadziæ dzia³alnoœci publicz-
nej niedaj¹cej siê pogodziæ z obowi¹zkami i god-
noœci¹ ich urzêdu.

W trakcie posiedzenia komisji zg³osiliœmy jed-
n¹ poprawkê, która umo¿liwi nie tylko profeso-
rom wykonywanie wy¿ej opisanych funkcji i wy-
pe³nianie swoich obowi¹zków dydaktycznych. Ta
poprawka nie znalaz³a poparcia pana ministra,
ale uzyska³a poparcie Wysokich Komisji. Oby-
dwie komisje popar³y jednomyœlnie nowelizacjê
³¹cznie z t¹ poprawk¹.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie widzê

zg³oszeñ.
Wobec tego bardzo dziêkujê.

Proszê pañstwa, projekt tej ustawy zosta³ wnie-
siony przez pos³ów.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jak pan marsza³ek ju¿ powiedzia³, ten projekt

zosta³ wniesiony przez pos³ów. Ja nie jestem po-
s³em, nie mam upowa¿nienia, aby wystêpowaæ
w ich imieniu. I nie mam te¿ upowa¿nienia do wy-
powiadania siê w imieniu rz¹du, dlatego ¿e rz¹d
formalnie nie zaj¹³ stanowiska. Ministerstwo Fi-
nansów przygotowa³o projekt stanowiska popie-
raj¹cego przed³o¿enie poselskie, jednak nie zosta³
on formalnie przyjêty przez Radê Ministrów.

Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, chcia³bym krót-
ko skomentowaæ jedynie kwestiê wniesionej po-
prawki, tej, która zosta³a przeg³osowana na
posiedzeniu komisji, jak to pan senator przedsta-
wi³, wbrew mojej eksperckiej opinii. Chodzi
o mo¿liwoœæ ³¹czenia funkcji rzecznika z inn¹
dzia³alnoœci¹ zawodow¹. W przed³o¿eniu posel-
skim zosta³ przyjêty model, który obowi¹zuje na
mocy postanowieñ konstytucji dla rzecznika
praw obywatelskich i, na mocy ustawy, dla rzecz-
nika praw dziecka, ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ
³¹czenia wspomnianych funkcji ze stanowiskiem
profesora wy¿szej uczelni. Pan senator zapropo-
nowa³ zaœ, ¿eby to rozszerzyæ na innych pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych. I tutaj jest pewne-
go rodzaju, mo¿na powiedzieæ, konflikt; jest tu py-
tanie, czy chcemy zapewniæ dobr¹ ochronê pod-
miotom, które przez rzeczników maj¹ byæ chro-
nione, czy te¿ mo¿e bardziej dbamy tu o interes
rzeczników, o to, ¿eby mogli zapewniæ sobie odpo-
wiedni poziom dochodów, czy te¿ nadal rozwijaæ
siê naukowo…

(Senator Zbigniew Romaszewski: …Aby byli
kompetentni.)

Wydaje siê, ¿e jest to kwestia wyboru, czy bar-
dziej dbamy o te podmioty, którym rzecznik ma
s³u¿yæ, czy te¿ o samego rzecznika, o to, ¿eby on
móg³ utrzymaæ poziom swoich dochodów. Wyna-
grodzenie tych¿e rzeczników wynosi oko³o 10 ty-
siêcy z³, czyli nie s¹ to jakieœ mo¿e imponuj¹ce
kwoty, ale pozwalaj¹ prze¿yæ.

Tu chodzi o wa¿ne obowi¹zki. Na przyk³ad
rzecznik ubezpieczonych zawiaduje urzêdem,
który zatrudnia w pe³nym wymiarze trzydzieœci
dwie osoby, wielu ekspertów i konsultantów, ma
te¿ do rozpatrzenia dwanaœcie tysiêcy spraw pi-
semnych, dwanaœcie tysiêcy spraw telefonicz-
nych i tysi¹ce e-maili. To s¹ powa¿ne dzia³ania,
które, w naszym przekonaniu, wymagaj¹ pe³nego
zaanga¿owania siê, i to zaanga¿owania siê
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w pe³nym wymiarze czasu. Oczywiœcie, tu chodzi
o mo¿liwoœæ godzenia ich z obowi¹zkami profeso-
ra na uczelni, które czêsto s¹ jednak – z ca³ym sza-
cunkiem dla profesorów – mniej absorbuj¹ce
w sensie godzinowym, pensum, ni¿ obowi¹zki ad-
iunkta czy asystenta.

Wydaje siê, ¿e takie rozwi¹zanie by³oby lepsze,
choæ oczywiœcie ostateczne rozstrzygniêcie jest
w rêkach Senatu, a potem, na dalszym etapie, Se-
jmu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Wobec tego informujê, ¿e senator Knosala z³o-

¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji chyba nikt nie jest zapisany… Tak,

nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Wobec tego informujê, ¿e g³osowanie w sprawie

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
dzisiaj.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w spra-
wie scentralizowanej odprawy celnej dotycz¹cej
podzia³u krajowych kosztów poboru, które s¹ za-
trzymywane, gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹
udostêpniane bud¿etowi UE, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1363,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1363A
i 1363B.

Proszê pana senatora Rockiego o przedstawie-
nie sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni

Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ opiniê Komisji

Spraw Zagranicznych do ustawy o ratyfikacji
Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy
celnej dotycz¹cej podzia³u krajowych kosztów po-
boru, które s¹ zatrzymywane, gdy tradycyjne za-
soby w³asne s¹ udostêpniane bud¿etowi Unii Eu-
ropejskiej.

Ide¹ tej konwencji jest, aby procedura uprosz-
czona – polegaj¹ca na tym, ¿e przedsiêbiorca pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ w jakimœ kraju czy zg³asza-
j¹cy swoje transakcje w jednym kraju, móg³ reali-
zowaæ op³aty w innym kraju – zosta³a prze-
kszta³cona w procedurê scentralizowan¹. Polega

to na tym, ¿e przychody z ce³ w tej procedurze up-
roszczonej – a w zamiarze: w scentralizowanej –
trafiaj¹ do bud¿etu Unii Europejskiej po potr¹ce-
niu 25% pobranych kwot na cele pokrycia kosz-
tów poboru. Pozosta³e koszty poboru s¹ dzielone
pomiêdzy dwa kraje, które bior¹ udzia³ w proce-
durze.

Poniewa¿ wprowadzenie tej konwencji bêdzie
mia³o pozytywny skutek na gospodarkê polsk¹
w postaci konkretnych korzyœci dla podmiotów,
które bêd¹ korzysta³y z tej odprawy scentralizo-
wanej – u³atwi to bowiem i przyspieszy obrót go-
spodarczy – nie maj¹c ¿adnych zastrze¿eñ legisla-
cyjnych, komisja pozytywnie zaopiniowa³a tê
ustawê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski przedstawi stanowis-

ko Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych dotycz¹ce usta-
wy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizo-
wanej odprawy celnej dotycz¹cej podzia³u krajo-
wych kosztów poboru, które s¹ zatrzymywane,
gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹ udostêpniane
bud¿etowi UE, sporz¹dzonej w Brukseli dnia
10 marca 2009 r.

Ustawa wyra¿a zgodê na ratyfikacjê wy¿ej wy-
mienionej konwencji. Jej celem jest dalsza libera-
lizacja wymiany towarowej w warunkach wolnego
rynku europejskiego, co zapewnia podmiotom go-
spodarczym konkretne korzyœci i u³atwienia
w miêdzynarodowym obrocie towarowym, wyni-
kaj¹ce z wprowadzenia scentralizowanej odprawy
celnej. Konwencja zosta³a podpisana przez pe³no-
mocników dwudziestu siedmiu pañstw cz³on-
kowskich Unii w dniu 10 marca 2009 r., w tym
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez mini-
stra finansów. Wejdzie ona w ¿ycie dziewiêædzie-
si¹t dni po tym, jak ostatnie pañstwo cz³onkow-
skie bêd¹ce jej sygnatariuszem oœwiadczy, ¿e za-
koñczy³o wszystkie wewnêtrzne procedury nie-
zbêdne do jej przyjêcia.

Zgodnie z przepisami zmodernizowanego ko-
deksu celnego, wprowadzonego rozporz¹dzeniem
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 W E
nr 450/2008, osoba posiadaj¹ca pozwolenie na
stosowanie odprawy scentralizowanej bêdzie
mog³a z³o¿yæ lub udostêpniæ zg³oszenie celne
w urzêdzie celnym w³aœciwym dla miejsca swojej
siedziby, a towar bêdzie móg³ zostaæ przedstawio-
ny w innym urzêdzie celnym. W przypadku, gdy
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w odprawê scentralizowan¹ zaanga¿owane bê-
dzie wiêcej ni¿ jedno pañstwo cz³onkowskie, wy-
st¹pi koniecznoœæ podzia³u krajowych kosztów
poboru nale¿noœci. Dochody z ce³ trafiaj¹ do bu-
d¿etu Unii Europejskiej po uprzednim potr¹ceniu
25% pobranych kwot na poczet kosztów poboru
ponoszonych przez administracje celne. Potr¹co-
ne 25% pozostaje w pañstwach cz³onkowskich,
st¹d powsta³ problem podzia³u tych 25% pomiê-
dzy dwa kraje uczestnicz¹ce w procedurze pobo-
ru. Konwencja wprowadza podzia³ kosztów pobo-
ru nale¿noœci celnych w stosunku 50:50.

Przyst¹pienie przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ do
tej konwencji bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na
gospodarkê, scentralizowana odprawa u³atwi bo-
wiem i przyspieszy obrót towarowy, a tym samym
obni¿y koszty dzia³alnoœci gospodarczej i zwiêk-
szy konkurencyjnoœæ Polski jako miejsca usytuo-
wania inwestycji o charakterze logistycznym,
a tak¿e zwiêkszy konkurencyjnoœæ polskich firm.
Te pozytywne skutki rekompensuj¹ straty bud¿e-
towe szacowane na kwotê kilku lub kilkunastu
milionów z³otych.

Wejœcie w ¿ycie tej konwencji wymagaæ bêdzie
wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawo-
dawstwie krajowym, miêdzy innymi w ustawie
z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, czyli zmian
daj¹cych podstawy do przekazania odpowiedniej
kwoty pobranych nale¿noœci celnych na rachu-
nek pañstwa uczestnicz¹cego w danym pozwole-
niu.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych wnosi o uchwale-
nie wymienionej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Nie ma.
Informujê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wniesio-

ny przez rz¹d. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zostali upo-
wa¿nieni minister spraw zagranicznych oraz mi-
nister finansów.

Przedstawicielem rz¹du, jak siê orientujê, jest
w tej chwili pan minister Kapica.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W obu wyst¹pieniach panów senatorów du¿o

zosta³o powiedziane na temat zawartoœci tej kon-

wencji. Ja tylko pragnê uzupe³niæ, odnosz¹c siê do
funkcjonuj¹cych przepisów wspólnotowego ko-
deksu celnego, ¿e jest stosowana dzisiaj podobna
procedura, zwana pojedynczym pozwoleniem na
stosowanie procedury uproszczonej. Wtedy ju¿ na
podstawie porozumieñ miêdzy administracjami
danych pañstw podmioty gospodarcze mog¹ reali-
zowaæ podobn¹ procedurê zg³aszania kontroli
w jednym kraju, a realizacji tej kontroli w drugim
kraju. W Polsce funkcjonuj¹ trzy takie porozumie-
nia, a czwarte jest w toku. We wszystkich tych po-
rozumieniach uzgodniony podzia³ kosztów jest
w relacji 50:50 miêdzy pañstwem przyjmuj¹cym
zg³oszenia a pañstwem dokonuj¹cym fizycznej
kontroli celnej. Na podstawie rozporz¹dzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 2008 r., które
ustanawia zmodernizowany kodeks celny, to poje-
dyncze pozwolenie zamienia siê w odprawê scen-
tralizowan¹. Jednoczeœnie s³u¿by prawne Rady
dosz³y do wniosku, ¿e w tym przypadku nie mo¿na
w formie rozporz¹dzenia narzucaæ pañstwom
cz³onkowskim podzia³u kosztów, bo to ju¿ zale¿y
od decyzji danego kraju. St¹d konwencja o odpra-
wie scentralizowanej w zakresie podzia³u kosztów
i swoboda pañstw cz³onkowskich, jeœli chodzi
o przyst¹pienie do tej konwencji. My jesteœmy jed-
nym z ostatnich pañstw, które do niej przystêpuje;
nie jest nam nic wiadomo o tym, by jakieœ pañstwo
nie przyst¹pi³o do tej konwencji. Wszyscy akceptu-
j¹ podzia³ kosztów 50:50, aczkolwiek zasada sa-
mostanowienia czy swobody decyzyjnej ka¿dego
kraju cz³onkowskiego jest tutaj zachowana. To tyle
celem uzupe³nienia, bo o samej zawartoœci kon-
wencji du¿o ju¿ powiedziano. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Wobec tego dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Jacek Kapica: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
A poniewa¿ nikt siê nie zg³osi³, to zamykam

dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1335,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1335A.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, pana senatora Stanis³awa Piotrowi-
cza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji oraz Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³y na
wspólnym posiedzeniu w dniu 7 wrzeœnia 2011 r.
ustawê uchwalon¹ przez Sejm w dniu 18 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy oraz niektórych innych ustaw. Podstawo-
wym celem uchwalonej przez Sejm ustawy jest
usprawnienie postêpowania karnego wykonaw-
czego, zmniejszenie jego kosztów, skrócenie cza-
su trwania, a tak¿e zwiêkszenie efektywnoœci
orzekanych kar. Wprowadzane zmiany maj¹ wy-
kluczyæ obserwowane w postêpowaniu wykonaw-
czym przejawy przewlek³oœci, nieefektywnoœci
oraz nieuzasadnionej kosztownoœci.

Zasadnicze zmiany zaproponowane w ustawie
to na przyk³ad zniesienie zasady zaskar¿alnoœci
wszystkich postanowieñ wydanych w postêpowa-
niu wykonawczym i wprowadzenie mo¿liwoœci za-
skar¿ania tylko orzeczeñ najbardziej istotnych
dla skazanego. Konsekwencj¹ wprowadzenia tej
regulacji sta³o siê wskazanie w konkretnych prze-
pisach czêœci szczególnej kodeksu karnego wyko-
nawczego przypadków orzeczeñ, na które przy-
s³uguje za¿alenie, oraz przeniesienie na skaza-
nych ciê¿aru dowodowego w zakresie wniosków
sk³adanych w trybie art. 6 §2 kodeksu karnego
wykonawczego. Z³o¿enie przez skazanego wnios-
ku bez nale¿ytego udokumentowania bêdzie mog-
³o skutkowaæ pozostawieniem tego wniosku bez
rozpoznania. W §3 zaproponowano, ¿e w przypad-
ku, gdy wnioski oraz skargi i proœby oparte s¹ na
tych samych podstawach faktycznych, zawieraj¹
wyrazy lub zwroty powszechnie uznane za wul-
garne lub obel¿ywe albo gwarê przestêpców lub
nie zosta³y w sposób nale¿y uzasadnione, w³aœci-
wy organ mo¿e pozostawiæ je bez rozpoznania.
Ustawa proponuje te¿ zniesienie obrony obligato-
ryjnej w przypadku, gdy skazany nie w³ada jêzy-
kiem polskim. Wprowadza termin instrukcyjny
dla s¹du okreœlaj¹cego czas rozpoznawania
spraw niewymagaj¹cych wyznaczenia posiedze-
nia z udzia³em osób, którym przys³uguje prawo do
udzia³u w nim. Te same zasady przyjêto do proce-
dury za¿aleniowej. Ustawa znosi te¿ zasady
udzia³u stron we wszystkich posiedzeniach. Bez
udzia³u stron zapadaæ bêd¹ postanowienia
w kwestiach incydentalnych b¹dŸ orzeczenia wy-
dawane wy³¹cznie na korzyœæ skazanego. Nie bê-
dzie równie¿ konieczny udzia³ obroñcy z urzêdu
w posiedzeniu w sytuacji, kiedy s¹d bêdzie orze-
ka³ na korzyœæ lub zgodnie z wnioskiem skazane-
go. Odwróceniu ulega zasada dotycz¹ca wykonal-
noœci postanowieñ w postêpowaniu wykonaw-
czym. Bêd¹ siê one stawaæ wykonalne z chwil¹
wydania, nie zaœ uprawomocnienia siê orzecze-
nia, jak to jest dotychczas. Inne zmiany to rezyg-
nacja z odraczania wykonania kary grzywny i wy-

eliminowanie obowi¹zku uzyskania uprzedniej
zgody skazanego w przedmiocie zamiany kary
grzywny na jej formê zastêpcz¹ w postaci pracy
spo³ecznie u¿ytecznej. Co do art. 65 §1 kodeksu
karnego wykonawczego – nastêpuje rezygnacja
z grzywny jako kary zastêpczej w razie uchylania
siê przez skazanego od wykonywania kary ograni-
czenia wolnoœci i wprowadzenie w to miejsce za-
stêpczej kary pozbawienia wolnoœci. Uregulowa-
no te¿ kwestie zwi¹zane z obowi¹zkiem poddania
siê przez osobê pozbawion¹ wolnoœci badaniom
na obecnoœæ w organizmie alkoholu, œrodków
odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych.
Dodaje siê ponadto art. 173a kodeksu karnego
wykonawczego, uprawniaj¹cy zawodowych kura-
torów s¹dowych do badania na obecnoœæ alkoho-
lu, œrodków odrzucaj¹cych lub substancji psy-
chotropowych, przy u¿yciu metod niewymaga-
j¹cych badania laboratoryjnego, osób skazanych
lub oddanych pod dozór lub zobowi¹zanych do
powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu,
u¿ywania œrodków odurzaj¹cych lub substancji
psychotropowych. W art. 80 §3 kodeksu karnego
wprowadzono dziesiêcioletni okres próby przy
warunkowym zwolnieniu skazanego na karê
dwudziestu piêciu lat pozbawienia wolnoœci. Tym
samym okres próby przy warunkowym zwolnie-
niu z odbycia reszty kary dwudziestu piêciu lat
pozbawienia wolnoœci zrównany zosta³ z okresem
próby przy warunkowym zwolnieniu z kary do¿y-
wotniego pozbawienia wolnoœci.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji proponuje przyjêcie tej ustawy wraz z dwuna-
stoma poprawkami. W zasadzie s¹ to poprawki
o charakterze legislacyjnym, jêzykowym, poza jed-
n¹ poprawk¹, dziewi¹t¹, która jest poprawk¹
o charakterze legislacyjnym.

Odnosi siê ona do art. 217b. Zdanie pierwsze
w §4 otrzyma nowe brzmienie. Wczeœniejszy prze-
pis mówi³ o tym, ¿e korespondencjê dorêcza siê,
ale mo¿na te¿ poinformowaæ o tej korespondencji.
Pada³o uzasadnienie, ¿e przepis nie by³ nigdy sto-
sowany ze szkod¹ dla osób, których dotyczy. Nie-
mniej jednak, ¿eby nie pozostawiæ cienia w¹tpli-
woœci, redakcjê tego przepisu zmieniono.

Chodzi w³aœnie o poprawkê dziewi¹t¹, zgodnie
z któr¹ zdanie pierwsze tego artyku³u brzmia³oby
w ten sposób: korespondencjê, o której mowa
w §2 i 3, administracja aresztu œledczego dorêcza
tymczasowo aresztowanemu, który podpisem
i dat¹ potwierdza jej odbiór. W ten oto sposób wye-
liminowano nawet teoretycznie mo¿liwoœæ og³a-
szania, ¿e taka korespondencja jest. Chodzi o to,
¿eby nie by³o cienia w¹tpliwoœci. Tak znowelizo-
wany przepis spotka³ siê z akceptacj¹ po³¹czo-
nych komisji senackich.

Jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, po³¹czone
komisje wnosz¹ o przyjêcie ustawy wraz z wszy-
stkimi dwunastoma poprawkami. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

A ja proszê o zebranie poprawek legislacyjnych
i redakcyjnych razem. Dziêkujê bardzo.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê bar-
dzo.)

Jest to projekt… Jeszcze pytania do sprawo-
zdawcy. Czy s¹?

(G³os z sali: Pan senator….)
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mam pytanie, czy zniesienie obligatoryjnoœci
posiadania obroñcy z urzêdu dla osoby obcokra-
jowca nieznaj¹cego jêzyka polskiego jest zgodne
z art. 6 konwencji rzymskiej, prawem do rzetelne-
go procesu. Czy pod tym k¹tem by³y badane upra-
wnienia, prawa cz³owieka w postêpowaniu wyko-
nawczym? Czy komisja siê tym zajmowa³a, a jeœli
tak, to jakie jest stanowisko w tym zakresie? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie. W jakim zakresie, bo tego nie wychwy-
ci³em, nowelizacja dotyczy zmiany sytuacji po-
krzywdzonego, je¿eli chodzi o jego kontrolê nad
postêpowaniem wykonawczym?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Co do pytania pierwszego… Na posiedzeniu
komisji nie toczy³a siê dyskusja co do obroñcy
w sytuacji, kiedy skazany nie w³ada jêzykiem
polskim. To znaczy taka obrona jest dopuszczal-
na, ale wtedy, kiedy klient takiego obroñcê usta-
nowi. Jest to obrona fakultatywna, a nie obrona
obligatoryjna. To jest odpowiedŸ na pierwsze py-
tanie.

Co do praw pokrzywdzonego, to o ile pamiêtam,
na ten temat te¿ nie dyskutowano, ale w ustawie
jest mowa o tym, ¿e pokrzywdzony ma ustawowo
zagwarantowane prawo do udzia³u w postêpowa-
niu wykonawczym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê.)
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Nie ma. Dziêkujê bardzo.
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do prezen-

towania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych jest upowa¿niony minister sprawiedliwo-
œci, który jest reprezentowany przez sekretarza
stanu, pana Chmielewskiego.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu rz¹du przedstawiæ

pañstwu projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci, przygotowuj¹c
ten projekt, d¹¿y³o do zreformowania postêpowa-
nia karnego wykonawczego poprzez przyœpiesze-
nie procedur i ich usprawnienie przy jednoczes-
nym maksymalnym zabezpieczeniu gwarancji
procesowych stron i pozosta³ych uczestników po-
stêpowania. Staraliœmy siê przeprowadziæ istotn¹
reformê prawa w zakresie kodeksu karnego wyko-
nawczego, z jednej strony, poszukuj¹c rozwi¹zañ,
które sprawi¹, ¿e okres miêdzy uprawomocnie-
niem siê orzeczenia a jego wykonaniem bêdzie jak
najkrótszy, a samo postêpowanie wykonawcze
stanie siê postêpowaniem sprawnym, efekty-
wnym, odpowiadaj¹cym europejskim standar-
dom. Z drugiej strony, wprowadzaj¹c nowe roz-
wi¹zania, mieliœmy ca³y czas baczenie na konie-
cznoœæ maksymalnego zabezpieczenia przestrze-
gania zasadniczych praw i wolnoœci obywatel-
skich oraz zasady humanitaryzmu przy wykony-
waniu orzekanych kar.

Projekt rz¹dowy zosta³ poddany bardzo g³êbo-
kiej i wnikliwej ocenie i to zarówno na etapie prac
sejmowych, jak i na etapie prac w Wysokiej Izbie,
w Senacie. I za to serdecznie dziêkujê ju¿ teraz.
Mam g³êbokie przekonanie, ¿e w wyniku tej pracy
finalnie powsta³a ustawa realizuj¹ca cele zak³a-
dane nowelizacj¹, które zostan¹ osi¹gniête bez u-
szczerbku dla gwarancji, o których wczeœniej mó-
wi³em, gwarancji stron i pozosta³ych uczestników
postêpowania. Wszyscy musimy mieæ jednak
œwiadomoœæ, ¿e odraczanie wykonania kary
w czasie bez dostatecznie wa¿nych powodów jest
sprzeczne z zasad¹ os¹dzania sprawy bez nieuza-
sadnionej zw³oki, jaka jest zawarta w art. 35 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak rów-
nie¿ z koniecznoœci¹ rozpatrzenia sprawy w roz-
s¹dnym terminie, co wynika z art. 6 ust. 1 Kon-
wencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci.

Najistotniejsze kierunki zmian zosta³y ju¿
przedstawione przez pana senatora sprawozdaw-
cê. Jestem przekonany, ¿e równie¿ sprawozdanie
komisji akceptuj¹cej co do zasady ustawê – w za-
sadzie poza jedn¹ poprawk¹, co do której bêdê
prosi³ Wysok¹ Izbê o jej ponowne rozwa¿enie i od-
rzucenie – powinno prowadziæ nas do wspólnego
celu, o którym wczeœniej mówi³em.

Przedstawiaj¹c propozycje najistotniejszych
zmian, nie mo¿emy zapomnieæ o tym, ¿e przepisy
umieszczone w czêœci szczególnej kodeksu wyko-
nawczego musz¹ zasadniczo prowadziæ do wyko-
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nania kary grzywny i maj¹ spowodowaæ znacz¹ce
usprawnienie jej œci¹galnoœci przez rezygnacjê
z instytucji odroczenia wykonania grzywny oraz
przyjêcie fakultatywnej egzekucji poprzedzaj¹cej
orzekanie kar zastêpczych w zamian za nieuisz-
czon¹ grzywnê.

Istotn¹ zmian¹ w zakresie kary ograniczenia
wolnoœci jest rezygnacja z mo¿liwoœci orzeczenia
zastêpczej kary grzywny w razie uchylania siê
skazanego od odbywania tej¿e kary. W projekto-
wanym art. 65 §1 k.k.w. zrezygnowano z dotych-
czasowego rozwi¹zania i zaproponowano regula-
cjê, zgodnie z któr¹ w razie uchylania siê skaza-
nego od odbywania kary ograniczenia wolnoœci
lub na³o¿onych na niego obowi¹zków s¹d za-
rz¹dza wykonanie zastêpczej kary pozbawienia
wolnoœci.

Wysoka Izbo! Bardzo daleko id¹ce zmiany zo-
sta³y zaproponowane w zakresie wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci. I tu w pierwszym rzê-
dzie chcia³bym zwróciæ uwagê na art. 151 kodek-
su karnego wykonawczego, który jest nowelizo-
wany i co do którego równie¿ zosta³a zg³oszona
poprawka. Pragnê zwróciæ siê do pañstwa senato-
rów o pochylenie siê jeszcze raz nad tym przepi-
sem, gdy¿ w trakcie prac na posiedzeniu wspól-
nym komisji 7 wrzeœnia zosta³a przez legislatora
zaproponowana poprawka, która polega na wy-
kreœleniu ze zdania drugiego w art. 151 §1 kodek-
su karnego wykonawczego wyrazów „po urodze-
niu dziecka”. W naszej ocenie, w wyniku przyjêcia
przedmiotowej poprawki uzyskamy takie brzmie-
nie tego przepisu, w wyniku którego ka¿da osoba
skazana samotnie sprawuj¹ca opiekê nad dziec-
kiem, niezale¿nie od wieku dziecka – i to chcê pod-
kreœliæ – bêdzie mog³a uzyskaæ odroczenie wyko-
nania kary pozbawienia wolnoœci na okres do
trzech lat. Z treœci art. 151 §1 kodeksu karnego
wykonawczego… Ci¹¿a b¹dŸ fakt posiadania
dziecka same w sobie nie stanowi¹ w œwietle tego
przepisu podstawy do odroczenia wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci. Zasada okreœlaj¹ca
mo¿liwoœæ skorzystania z instytucji odroczenia
wykonania kary pozbawienia wolnoœci zosta³a za-
warta… Równie¿ istotne jest to, ¿e s¹d mo¿e odro-
czyæ wykonanie kary pozbawienia wolnoœci na
okres do roku, je¿eli natychmiastowe wykonanie
kary poci¹ga³oby dla skazanego lub jego rodziny
zbyt ciê¿kie skutki. A zatem okres odroczenia co
do zasady nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ rok. S¹d mo¿e
kilkakrotnie wydawaæ orzeczenie odroczenia wy-
konania kary na krótsze kilkumiesiêczne okresy,
lecz ³¹cznie, jak ju¿ mówi³em, nie mo¿e on prze-
kroczyæ roku.

Projekt art. 151 §1 w zdaniu drugim zak³ada³
wyj¹tek od powy¿szej zasady polegaj¹cy na tym,
¿e skazane kobiety ciê¿arne oraz osoby skazane
samotnie sprawuj¹ce opiekê nad dzieckiem mog-

³y uzyskaæ odroczenie na okres d³u¿szy, a miano-
wicie do trzech lat po urodzeniu dziecka. WyraŸ-
nie nale¿y podnieœæ, ¿e intencj¹ projektodawcy
nie by³o premiowanie skazanych kobiet ciê¿ar-
nych czy te¿ skazanych osób samotnie sprawu-
j¹cych opiekê nad dzieckiem, lecz minimalizowa-
nie w stosunku do dziecka ujemnych skutków
wynikaj¹cych z faktu odbywania kary pozbawie-
nia wolnoœci przez matkê lub opiekuna sprawu-
j¹cego nad nim opiekê, mo¿liwie maksymalna
ochrona dziecka od najwczeœniejszych momen-
tów jego ¿ycia, czyli od poczêcia do trzeciego...
w ci¹gu trzech pierwszych lat jego ¿ycia. Wszyscy
bowiem wiemy, ¿e procesy takie, jak rozwój emo-
cjonalny i psychiczny, socjalizacja dziecka s¹
w tym okresie bardzo dynamiczne i maj¹ zasadni-
czy wp³yw na prawid³owe ukszta³towanie jego
osobowoœci. Bez w¹tpienia najwa¿niejsz¹ rolê
w tym okresie pe³ni rodzina, poniewa¿ ona daje
dziecku poczucie bezpieczeñstwa i stwarza przy-
jazn¹ atmosferê.

W nastêpstwie poprawki przeg³osowanej na
posiedzeniach komisji przepis, jak ju¿ mówi³em,
uzyska³ brzmienie odmienne od intencji projekto-
dawców i w efekcie ka¿da osoba skazana samo-
tnie sprawuj¹ca opiekê nad dzieckiem, niezale¿-
nie od wieku dziecka, bêdzie mog³a uzyskaæ odro-
czenie wykonania kary pozbawienia wolnoœci na
okres do trzech lat. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e
podstawowym zadaniem postêpowania wyko-
nawczego jest niezw³oczne wykonywanie kary,
a wyj¹tkiem, przewidzianym w art. 151 kodeksu
karnego wykonawczego, jest jej odraczanie, które
nie mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ. Najistotniej-
szym elementem postêpowania wykonawczego
jest nieuchronnoœæ i szybkoœæ wykonania kary.

Zwracam siê wobec tego jeszcze raz do pañstwa
senatorów z apelem o odrzucenie w g³osowaniu
tej poprawki i przyjêcie treœci przepisu art. 151
k.k.w. w wersji zawartej w ustawie.

Kolejne rozwi¹zanie, na które pragnê zwróciæ
uwagê pañstwa senatorów, to miêdzy innymi roz-
szerzenie uprawnieñ s¹du poprzez wzmacnianie
elastycznoœci decyzji s¹du w zakresie polecenia
doprowadzenia skazanego do odbycia kary bez je-
go uprzedniego wezwania do aresztu œledczego.

Nowelizacji poddano tak¿e przepisy dotycz¹ce
udzielenia warunkowego przedterminowego
zwolnienia oraz jego odwo³ania, poszerzaj¹c up-
rawnienia kuratora s¹dowego w zakresie sprawo-
wania dozoru i kontroli nad warunkowo zwolnio-
nym, a z drugiej strony od skazanego wymagaæ siê
bêdzie wiêkszej samodyscypliny w wype³nianiu
warunków warunkowego przedterminowego
zwolnienia.

Projekt obejmuje równie¿ istotne zmiany w za-
kresie przepisów dotycz¹cych samych kuratorów
s¹dowych i ich roli w postêpowaniu wykonaw-
czym. Zmiany te zosta³y wypracowane – co jest
bardzo wa¿ne i godne podkreœlenia – przy czynnym
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udziale Krajowej Rady Kuratorów. W szczególnoœci
proszê o zwrócenie uwagi na znacz¹ce rozszerzenie
uprawnieñ, zakresu dzia³ania kuratora s¹dowego
poprzez miêdzy innymi wprowadzenie nowator-
skiej, nieznanej dot¹d instytucji udzielania skaza-
nemu pisemnego upomnienia w przypadku naru-
szenia obowi¹zków na³o¿onych przez s¹d. Jest to
istotne novum w polskim prawie, daj¹ce s¹dowe-
mu kuratorowi zawodowemu wa¿ne narzêdzie dy-
scyplinuj¹ce skazanego w zakresie przestrzegania
obowi¹zuj¹cego prawa oraz poddania siê w okresie
próby na³o¿onym na niego obowi¹zkom.

W projekcie zawarta jest tak¿e propozycja do-
dania nowego przepisu w art. 173a kodeksu kar-
nego wykonawczego, który da kuratorom s¹do-
wym narzêdzie rzeczywistej kontroli wykonywa-
nia przez skazanych obowi¹zków probacyjnych
w postaci mo¿liwoœci poddania skazanego bada-
niu na obecnoœæ alkoholu, œrodków odurzaj¹cych
lub substancji psychotropowych.

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zapre-
zentowany przeze mnie projekt, to fakt, obszernych,
ale jak¿eniezbêdnychzmianwkodeksiekarnymwy-
konawczym, spoœród których przedstawi³em tylko
niektóre, poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ wprowadze-
nia zmian równie¿ w innych regulacjach, na przy-
k³ad w art. 75 kodeksu karnego, w kodeksie wykro-
czeñ w zakresie mo¿liwoœci orzekania kar zastêp-
czych przy orzeczeniu kary grzywny, a nawet w ko-
deksie karnym skarbowym z uwagi na to, i¿ tam ró-
wnie¿ s¹ postêpowania wykonawcze.

Zasadnicza reforma postêpowania wykonaw-
czego wyp³ywa z koniecznoœci zapewnienia spra-
wnego przebiegu tego postêpowania, w pewnym
stopniu odformalizowania go, zapewnienia szyb-
koœci i nieuchronnoœci wykonania orzekanych
kar z jednoczesnym – jeszcze raz podkreœlam – po-
szanowaniem gwarancji procesowych wszystkich
uczestników tego postêpowania.

Dziêkujê w tym miejscu jeszcze raz za dobr¹ pra-
cê nad t¹ ustaw¹, za zrozumienie intencji projektu
i zwracam siê do Wysokiej Izby – podkreœlam, ¿e to,
co powsta³o, by³o wspólnym tworem sêdziów, pro-
kuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy s³u¿by
wiêziennej i innych przedstawicieli œrodowisk pra-
wniczych – o przyjêcie tej¿e ustawy w kszta³cie, któ-
ry wynika z przed³o¿enia rz¹dowego i poprawek re-
dakcyjno-legislacyjnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Aha, to mo¿e je¿eli
chodzi o te pytania, które tutaj pad³y…)

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:

Jeœli chodzi o jedno z nich, to pierwsze, to po-
wiem – to tytu³em uzupe³nienia, aby by³o to jak
najbardziej jasne – ¿e zmiany w zakresie obligato-
ryjnej obrony z urzêdu to wynik dostosowania do
uregulowania znajduj¹cego siê ju¿ dzisiaj w ko-
deksie postêpowania karnego, a wiêc tutaj nie na-
ruszamy w ¿aden sposób zasad procesowych.

Je¿eli chodzi o pokrzywdzonego, to tak jak to
przedstawi³ pan senator sprawozdawca – tylko ty-
le chcê uzupe³niæ – w ka¿dym czasie pokrzywdzo-
ny mo¿e z³o¿yæ wniosek na przyk³ad o informowa-
nie go o tym, czy skazany, który naruszy³ jego do-
bra, opuszcza zak³ad karny. S¹d taki wniosek
przekazuje do wykonania s³u¿bie wiêziennej
i s³u¿ba wiêzienna informuje o tych sytuacjach.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski – py-

tanie do pana ministra.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, rozumiem, ¿e pokrzywdzony
jest stron¹ w tym postêpowaniu, w zwi¹zku z tym
na postanowienie w przedmiocie umorzenia lub za-
wieszenia postêpowania wykonawczego te¿ przy-
s³uguje mu za¿alenie. Matka, nad któr¹ siê znêca³
m¹¿, musi wiedzieæ, ¿e postêpowanie wykonawcze
jest zawieszone albo umorzone. W zwi¹zku z tym
przys³uguje jej chyba za¿alenie. Bo z tegowynika, ¿e
mo¿e tylko ¿¹daæ informacji. Czy jest pe³nopra-
wnymuczestnikiempostêpowaniawpostêpowaniu
wykonawczym? To jest pierwsze pytanie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Stanis³aw Chmielewski: Je¿eli mogê…)

Drugie. Czy je¿eli kodeks postêpowania karne-
go, którego nie nowelizujemy t¹ ustaw¹, ³amie
podstawowe prawa do obrony, zasadê równoœci
w tym zakresie, to mamy iœæ w tej ustawie za tym,
co ³amie te prawa? Bo twierdzê, ¿e ³amie on pra-
wo, skoro cz³owiek, który nie zna jêzyka polskie-
go, nie ma obroñcy, a z tego wynika, ¿e nie ma.
Jak on ma stosowaæ wszystkie œrodki, jak ma czy-
taæ, gdy nie ma obroñcy? Je¿eli to jest w k.p.k., to
bêdziemy wnosiæ, ¿eby to zmieniæ w k.p.k., ale
dzisiaj zmiany wprowadzamy tutaj. Czy pan jako
minister sprawiedliwoœci Rzeczypospolitej Pol-
skiej uwa¿a, ¿e zgodne ze standardami praw cz³o-
wieka jest to, ¿e siê pozbawia obligatoryjnego ob-
roñcy osobê, która nie w³ada jêzykiem polskim?
To drugie pytanie. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Co do pierwszego pytania, to powiem tak: oczywi-
œcie pokrzywdzony jest stron¹ i myœlê, ¿e te gene-
ralne prawa, które przys³uguj¹ uczestnikom po-
stêpowania, przys³uguj¹ równie¿ w postêpowa-
niu wykonawczym. Oczywiœcie to, co poda³em
przyk³adowo jako wniosek, by³o tylko tytu³em
uzupe³nienia, nie chcê tu w ¿aden sposób zawê-
¿aæ uprawnieñ pokrzywdzonego. Istot¹ tej noweli-
zacji jest równie¿ d¹¿enie do unifikacji zasad po-
stêpowania karnego zarówno na etapie rozpo-
znawczym, jak i wykonawczym. To jest za³o¿enie,
które staraliœmy siê realizowaæ jako projektodaw-
cy i jako rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej.

Co do drugiego pytania, to powiem, ¿e oczywi-
œcie nie powinniœmy w ¿aden sposób w przepi-
sach ³amaæ tych standardów, o których sam dzi-
siaj mówi³em, i jestem przekonany, ¿e tych stan-
dardów nie ³amiemy. Chcê podkreœliæ jeszcze jed-
no: jest tu te¿ element zwi¹zany z tym, i¿ w postê-
powaniu wykonawczym bierze udzia³ równie¿ s¹d
i s¹d mo¿e uznaæ, ¿e te prawa s¹ naruszane, a ja
wierzê w to, ¿e sêdziowie w Polsce, w kraju, który
jest krajem demokratycznym, z ca³¹ pewnoœci¹
bêd¹ czuwali nad gwarancjami procesowymi dla
wszystkich, zarówno podejrzanych, oskar¿onych,
jak i skazanych, na wszystkich etapach postêpo-
wania. Dziêkujê.

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

ma.
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Dziêkujê bardzo.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Nie podzielam pogl¹du ministra sprawiedliwo-

œci co do tego, i¿ pozbawienie obligatoryjnego ob-
roñcy osoby niew³adaj¹cej jêzykiem polskim od-
powiada standardom prawa do obrony. My obni-
¿amy w tej chwili ten standard, bo dotychczas
w postêpowaniu przed s¹dem skazany musia³
mieæ obroñcê, gdy by³ g³uchy, niemy, niewidomy,

by³y w¹tpliwoœci co do jego poczytalnoœci, nie
ukoñczy³ osiemnastu lat czy nie zna³ jêzyka pol-
skiego. Jak ma siê broniæ cz³owiek, który nie zna
ani przepisów, ani jêzyka i z którym nawet w po-
stêpowaniu wykonawczym trzeba siê porozumie-
waæ przez t³umacza? Jaki to jest standard? Ja nie
podzielam tego pogl¹du i protestujê z tej trybuny –
jako cz³owiek, który broni³ i nadal broni prawa do
obrony – przeciwko temu, ¿ebyœmy ze wzglêdu na
u³atwienie sobie postêpowania, przez administra-
cjê, w³adzê s¹downicz¹ czy wiêzienn¹, obni¿ali
powszechny standard obrony praw cz³owieka
i prawa do obrony w postêpowaniu wykonaw-
czym. To, ¿e ³amiemy ten standard w postêpowa-
niu karnym, nie œwiadczy o tym, ¿e mamy go na-
dal ³amaæ. Jest dzisiaj okazja, ¿eby to zmieniæ.

Dlatego sk³adam taki wniosek, ¿eby w §2 dodaæ
pkt 5 mówi¹cy, ¿e s¹d, gdy uzna to za niezbêdne
ze wzglêdu na okolicznoœci utrudniaj¹ce obronê,
powo³uje obroñcê. Ale te¿ ¿eby by³ standard, ¿e
cz³owiek, który nie w³ada jêzykiem polskim, musi
mieæ obroñcê z urzêdu.

Myœlê, ¿e to jest pewne minimum, które po tylu
latach walki o prawa cz³owieka musi byæ uwzglê-
dnione, przynajmniej w polskim Senacie, jeœli nie
w Sejmie. A wiêc sk³adam taki wniosek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wniosek legislacyjny z³o¿y³ pan senator An-

drzejewski. I w zwi¹zku z tym proszê Komisjê
Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz
ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 1358,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1358A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Leona Kieresa, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-

nia karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym nawi¹zuje do obo-
wi¹zku dostosowania siê do dwóch aktów praw-
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nych Unii Europejskiej. Chodzi o decyzjê ramow¹
Rady nr 909 z 27 listopada 2008 r. o stosowaniu
zasady wzajemnego uznawania do wyroków ska-
zuj¹cych na karê pozbawienia wolnoœci lub inny
œrodek polegaj¹cy na pozbawieniu wolnoœci w ce-
lu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej
oraz do decyzji ramowej Rady nr 947 z 27 listopa-
da 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uz-
nawania do wyroków i decyzji w sprawie zawie-
szenia lub warunkowego zwolnienia w celu nad-
zorowania przestrzegania warunków zawieszenia
i obowi¹zków wynikaj¹cych z kar alternaty-
wnych.

O co chodzi w tej regulacji? Oprócz jeszcze
dwóch innych spraw, to jest wspó³pracy w ra-
mach tak zwanego Eurojustu, czyli wspó³pracy
prokuratur z ró¿nych pañstw cz³onkowskich
w celu skutecznego zwalczania czy zapobiegania
przestêpczoœci, oraz koniecznoœci uzupe³nienia
kodeksu postêpowania karnego w czêœci doty-
cz¹cej tak zwanego postêpowania u³askawienio-
wego… W tej drugiej kwestii chodzi o to, jak siê
postêpuje w wypadku wyroku przejêtego do wy-
konania w Rzeczypospolitej Polskiej w zwi¹zku
z proœb¹ o u³askawienie.

Oprócz tych dwóch spraw, które jednak nie
maj¹ decyduj¹cego, przes¹dzaj¹cego znaczenia,
ustawa reguluje, co najistotniejsze, z jednej stro-
ny dwie sytuacje wyst¹pienia Polski do pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie
kary, a z drugiej strony te¿ dwie sytuacje zwi¹zane
z wyst¹pieniem pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej do polskiego systemu prawnego czy
jego organów – zaraz bêdê mówi³ o tym bardziej
szczegó³owo – o wykonanie kary.

Dlaczego mówiê o dwu sytuacjach z obu stron?
Otó¿ s¹ to nastêpuj¹ce sytuacje. Pierwsza, kiedy
albo pañstwo obce wystêpuje do Polski, albo Pol-
ska do innego pañstwa o wykonanie kary pozba-
wienia wolnoœci. I druga, gdy chodzi o tak zwane
orzeczenia probacyjne, o wyst¹pienie albo Polski
do innego pañstwa cz³onkowskiego, albo innego
pañstwa do Polski o wykonanie orzeczenia skazu-
j¹cego na karê pozbawienia wolnoœci z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania lub karê ogra-
niczenia wolnoœci, o samoistnie orzeczony œrodek
karny, a tak¿e, na przyk³ad, obowi¹zek stawien-
nictwa co jakiœ czas, w wypadku zawieszenia ka-
ry, w okreœlonej instytucji, a tak¿e orzeczenia
o warunkowym zwolnieniu lub te¿ wykonanie
orzeczenia o warunkowym umorzeniu postêpo-
wania karnego.

Nie bêdê o tym wszystkim mówi³, bo te szcze-
gó³y proceduralne s¹ w tekœcie zawartym
w druku senackim dotycz¹cym tej ustawy,
zwrócê tylko uwagê na najistotniejsze kwestie
zwi¹zane w³aœnie z wzajemn¹ pomoc¹ w wyko-
nywaniu kary.

Mianowicie, je¿eli s¹d pañstwa cz³onkowskiego
lub inna instytucja pañstwa cz³onkowskiego
zwróci siê do Polski o wykonanie kary pozbawie-
nia wolnoœci, w³aœciwym w tym zakresie jest s¹d
okrêgowy. Trzeba powiedzieæ równie¿, ¿e wykona-
nie kary pozbawienia wolnoœci na wniosek odpo-
wiedniej instytucji pañstwa obcego nastêpuje
w toku okreœlonego postêpowania. To postêpowa-
nie rozpoczyna wniosek o przekazanie do wyko-
nania kary pozbawienia wolnoœci w Polsce. Nastê-
pnie s¹d polski bada wszystkie okolicznoœci
zwi¹zane z wydaniem takiego wyroku przez s¹d
pañstwa obcego. To dotyczy tak¿e apatrydy,
a wiêc bezpañstwowca, który zosta³ skazany w in-
nym pañstwie. Nasz s¹d ma prawo domagania siê
szczegó³owych informacji o stanie prawa, w œwiet-
le którego zosta³ wydany wyrok skazuj¹cy. S¹d
tak¿e ma prawo odrzuciæ taki wniosek, na przy-
k³ad, gdy czyn nie stanowi przestêpstwa wed³ug
polskiego prawa – zreszt¹ z drugiej strony jest po-
dobnie – lub skazany nie wyra¿a zgody na przeka-
zanie, czyli wykonanie kary w Polsce.

W art. 611tk jest siedem takich przypadków,
kiedy s¹d nawet musi odmówiæ wykonania obce-
go orzeczenia. Jednoczeœnie ustawa mówi, kiedy
s¹d nie musi wykonaæ orzeczenia obcego s¹du,
nawet gdy jest i wniosek s¹du o wykonanie kary
w Polsce, i zgoda skazanego. Chodzi tu g³ównie
o wzglêdy formalne, na przyk³ad gdy nie do³¹czo-
no odpowiednich dokumentów, ale tak¿e gdy na-
st¹pi³o przedawnienie wykonania kary w œwietle
prawa polskiego albo skazany nie ma na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca pobytu
sta³ego ani czasowego.

S¹ równie¿ tutaj uregulowane kwestie zalicze-
nia na poczet kary okresu faktycznego pozbawie-
nia wolnoœci w pañstwie wydania orzeczenia.

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam pañstwa, to dzwoni „Gazeta Pra-

wna”, która chce ze mn¹ rozmawiaæ na temat je-
szcze jednej naszej ustawy.

Je¿eli idzie o wyst¹pienie przez polski wymiar
sprawiedliwoœci do pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wol-
noœci, to te¿ jest odpowiednia procedura, oczywi-
œcie w prawie polskim. Mianowicie generalnie sta-
nowi siê, ¿e musz¹ wyst¹piæ dwie przes³anki
w sprawie wyst¹pienia o wykonanie kary pozba-
wienia wolnoœci w innym pañstwie cz³onkow-
skim. Konieczne s¹ zgoda skazanego, poza pew-
nymi wyj¹tkami, o których bêdê mówi³ za chwilê,
oraz wyst¹pienie o wykonanie orzeczenia przez
nasz s¹d okrêgowy bezpoœrednio do w³aœciwego
s¹du lub innego organu pañstwa cz³onkowskie-
go. W pewnych sytuacjach takie wyst¹pienie mo-
¿e nast¹piæ na wniosek skazanego albo na wnio-
sek samego s¹du. Ustawa dok³adnie precyzuje,
w jakich sytuacjach z wnioskiem wystêpuje ska-
zany, a w jakich – sam s¹d, bez zgody skazanego.
Takiej zgody skazanego nie wymaga siê na przy-
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k³ad wtedy, kiedy orzeczenie jest przekazywane
do wykonania w pañstwie, którego skazany jest
obywatelem i na terenie którego przebywa –
a w zwi¹zku z tym wyrok zosta³ wydany na przy-
k³ad w trybie zaocznym – albo w sytuacji, kiedy
skazany z obawy przed tocz¹cym siê na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej postêpowaniem
karnym zbieg³ do pañstwa, do którego kierujemy
wniosek o wykonanie wyroku.

W pewnych sytuacjach przekazanie do wyko-
nania orzeczenia w sprawie pozbawienia wolnoœci
wymaga zgody s¹du innego pañstwa lub innego
organu – mówi o tym art. 611t. Ponadto, jak po-
wiedzia³em, w przypadku przekazywania skaza-
nego do innego pañstwa w³aœciwy s¹d okrêgowy
mo¿e zasiêgn¹æ informacji o prawie obcym co do
tego, co mo¿e groziæ takiemu przekazywanemu
skazanemu, jeœli zostanie on ju¿ wydany.

Mo¿na przekazaæ skazanego do innego pañstwa
w celu wykonania kary pozbawienia wolnoœci i od-
bycia przez niego zarówno ca³ej kary, jak i jej czê-
œci. Jest tak na przyk³ad w przypadku wniosku
skazanego, bo skazanemu nie mo¿na odbieraæ
prawa z³o¿enia wniosku o przekazanie go wymia-
rowi sprawiedliwoœci innego pañstwa po odbyciu
czêœci kary w polskim systemie penitencjarnym.

Jak powiedzia³em, podobne sytuacje wystê-
puj¹ tak¿e w dwóch innych przypadkach, mia-
nowicie gdy chodzi o wykonywanie orzeczenia
skazuj¹cego na karê pozbawienia wolnoœci
z warunkowym zawieszeniem czy te¿ w przypad-
ku zastosowania innych œrodków, takich jak
orzeczenie o warunkowym zwolnieniu, o warun-
kowym umorzeniu, samoistnie orzeczony œro-
dek karny. I mówi³em o ró¿nego rodzaju obo-
wi¹zkach, na przyk³ad o stawiennictwie
w okreœlonym miejscu i czasie przed okreœlony-
mi instytucjami. Takie postêpowania tak¿e s¹
w ustawie regulowane. Z zasady w³aœciwym
s¹dem w takich sprawach jest nasz s¹d rejono-
wy, a nie okrêgowy.

Jednoczeœnie istnieje zabezpieczenie przed sy-
tuacj¹, w której orzeczony w Polsce œrodek karny
w postaci, jak powiedzia³em, na przyk³ad czasowe-
go zawieszenia wykonania kary pozbawienia wol-
noœci lub inny œrodek móg³by zostaæ zast¹piony
w pañstwie przejmuj¹cym skazanego œrodkiem
bardziej dolegliwym. Je¿eli tam wymiar kary, œrod-
ka, obowi¹zku lub okresu próby jest wy¿szy ni¿
przewidziany w polskiej ustawie, s¹d mo¿e nie wy-
dawaæ takiego skazanego w Polsce na kary zwi¹za-
ne z wykonaniem orzeczenia czy z poddaniem
sprawcy próbie. Je¿eli natomiast to polski wymiar
sprawiedliwoœci przejmuje wykonanie kary wobec
skazanego odbywaj¹cego na przyk³ad okres próby
w innym pañstwie, a wymiar kary, tego œrodka,
obowi¹zku lub okresu próby w innym pañstwie jest
wy¿szy ni¿ przewidziany w Polsce, s¹d okreœla na

nowo ten œrodek wed³ug prawa polskiego, ale
w górnej granicy wymiaru.

W ustawie mowa jest równie¿ o sytuacji,
w której odmawia siê wydania skazanego w Pol-
sce poddawanego próbie do innego pañstwa, je-
¿eli na przyk³ad œrodki prawne stosowane w tym
pañstwie s¹ inne lub bardziej dolegliwe ni¿
w Polsce. Z kolei odmawia siê wykonania w Pol-
sce orzeczenia, z którym zwraca siê inne pañ-
stwo, je¿eli czyn, w zwi¹zku z którym wydano
w innym pañstwie orzeczenie skazuj¹ce na
przyk³ad na okres próby, w ogóle nie stanowi
w Polsce przestêpstwa albo je¿eli sprawca nie
przebywa na terytorium Polski.

W przekonaniu komisji wprowadzane zmiany
zwi¹zane ze wspó³prac¹ wymiaru sprawiedliwo-
œci pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej s¹
uzasadnione, pokaza³y to tak¿e przypadki oby-
wateli polskich skazywanych w innych pañ-
stwach, którzy czêsto domagali siê przejêcia ich
spraw zwi¹zanych z resocjalizacj¹ przez polski
system prawa. I bywa odwrotnie – bardzo czêsto
dochodzi do sytuacji, w których skazywani w Pol-
sce cudzoziemcy, obywatele pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, wol¹ odbywaæ kary po-
zbawienia wolnoœci lub inne kary w pañstwie
swojego obywatelstwa lub sta³ego miejsca za-
mieszkania albo gdy s¹ w inny sposób zwi¹zani
z innym pañstwem.

Jednoczeœnie komisja proponuje wprowadzenie
piêciu poprawek, które nie maj¹ charakteru meryto-
rycznego, ale charakter legislacyjny – doprecyzowuj¹
sformu³owania,którymipos³ugujesiêustawa, lub te¿
ujednolicaj¹ terminologiêprzyjêt¹wustawie z t¹,któ-
r¹ pos³uguj¹ siê inne ustawy. Na przyk³ad mówimy
nie o wykonywaniu, tylko o odbywaniu kary pozba-
wienia wolnoœci. Inne doprecyzowanie: je¿eli ju¿ pi-
szemy o pañstwie cz³onkowskim, to dodajemy „Unii
Europejskiej”, ¿eby by³o wiadomo, o co chodzi. Jeœli
w odpowiednich przepisach – mowa tu o art. 611tg
w §1 – jest mowa o wykonaniu, to, ¿eby nie by³o w¹t-
pliwoœci, ma to byæ wykonywanie kary w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w ustawie
takzwanej zwyk³ej, jeœlimogê takpowiedzieæ, artyku-
³y dziel¹ siê na ustêpy, a nie na paragrafy, bo, o ile do-
brze pamiêtam, artyku³y dziel¹ na paragrafy w usta-
wach, które maj¹ charakter kodeksów.

Wszystko to, co powiedzia³em – a wynika³o to
z funkcji sprawozdawcy dwóch komisji: Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej – uzasadnia mój wniosek
o przyjêcie tej ustawy z poprawkami, które tu zre-
ferowa³em, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, ja od razu zadam pytanie,

a mianowicie… Pan o tym wspomina³, ale ja chyba
nie uœwiadomi³em sobie tego. Otó¿: jak wygl¹da
kwestia u³askawienia?
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Senator Leon Kieres:

Tak. Je¿eli Polska przejê³a w celu wykonania
kary skazanego w innym pañstwie i ten skazany,
na przyk³ad ju¿ osadzony w Polsce, albo skazany,
w stosunku do którego orzeczono karê pozbawie-
nia wolnoœci w zawieszeniu – a wiêc przebywa on
na wolnoœci, ale jest skazany – zwraca siê z proœb¹
o skorzystanie z instytucji u³askawienia… Do tej
pory kodeks postêpowania karnego nie zna³ takiej
sytuacji, bo odnosi³ on instytucjê u³askawienia
wy³¹cznie do wyroków zapad³ych przed s¹dami
polskimi. Dlatego te¿ po art. 561 kodeksu postê-
powania karnego, którego §1 ma brzmienie „Pro-
œbê o u³askawienie przedstawia siê s¹dowi, który
wyda³ wyrok w pierwszej instancji”, dodaje siê
§1a: „W wypadku wyroku przejêtego do wykona-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej proœbê o u³aska-
wienie przedstawia siê s¹dowi, który orzek³
w pierwszej instancji o przejêciu wyroku do wyko-
nania”. Czyli dotychczas formalnie mo¿na by³o
z³o¿yæ wniosek, ale nie by³o wiadomo, który s¹d
jest w³aœciwy do rozpatrzenia tego wniosku.
A przecie¿, jak pan marsza³ek, jako doœwiadczony
w takich sprawach w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ spo-
³eczn¹, sam najlepiej wie, to wyrok tego s¹du
w du¿ym stopniu decyduje o dalszym postêpowa-
niu, a w ostatecznoœci nawet i o decyzji prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czys¹pytaniadopanasenatorasprawozdawcy?
Nie widzê chêtnych.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
Ustawa by³a projektem rz¹dowym. Rozumiem,

¿e rz¹d jest reprezentowany przez ministra Wronê.
Wobec tego bardzo proszê pana ministra o za-

branie g³osu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt zaprezentowaæ pañstwu uchwa-

lon¹ przez Sejm 31 sierpnia ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy
o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym.

Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ pa-
nu senatorowi Kieresowi za bardzo wnikliwe
przedstawienie tej ustawy. Jest ona inicjatyw¹
rz¹dow¹ i tak, jak ju¿ by³o powiedziane, ma na ce-
lu implementacjê dwóch decyzji ramowych Rady:
decyzji o stosowaniu zasady wzajemnego uzna-
wania do wyroków skazuj¹cych na karê pozba-
wienia wolnoœci lub inny œrodek polegaj¹cy na po-

zbawieniu wolnoœci – w celu wykonania tych wy-
roków w Unii Europejskiej oraz decyzji z 27 listo-
pada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego
uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawie-
szenia lub warunkowego zwolnienia w celu nad-
zorowania przestrzegania warunków zawieszenia
i obowi¹zków wynikaj¹cych z kar alternaty-
wnych. I to w³aœciwie jest g³ówny cel.

Jest jeszcze drugi cel, wprowadzenie delegacji
ustawowej dla ministra sprawiedliwoœci do okreœ-
lenia zasad wspó³pracy polskiej prokuratury z Eu-
rojust oraz usuniêcie luki polegaj¹cej na braku
ustalenia w³aœciwoœci s¹du do orzekania o u³aska-
wienie w sytuacji, gdy proœba dotyczy skazanego
prawomocnym wyrokiem pañstwa obcego na karê,
która zosta³a przejêta do wykonania w Polsce.

Je¿eli chodzi o g³ówny cel, czyli o decyzje ramo-
we, to aktualna procedura, jak to by³o ju¿ wskaza-
ne, jest doœæ utrudniona i d³ugotrwa³a. Polega ona
na tym, ¿e wniosek pañstwa obcego o wykonanie
kary pozbawienia wolnoœci lub innego œrodka, któ-
ry polega na pozbawieniu wolnoœci, musi byæ skie-
rowany do w³aœciwego s¹du przez ministra spra-
wiedliwoœci – jest towniosekowydaniepostanowie-
nia w przedmiocie dopuszczalnoœci przejêcia orze-
czenia do wykonania. Proponowana zmiana upra-
szcza procedurê i zapewnia to, ¿e orzeczenie s¹du
obcego bêdzie wydane bez orzekania co do dopusz-
czalnoœci jego przyjêcia. W konsekwencji bêdzie to
przebiega³o bez poœrednictwa organu centralnego,
jakim jest minister sprawiedliwoœci.

Dalej. Bêdzie istnia³ obowi¹zek pañstwa polega-
j¹cy na przyjêciu orzeczenia do wykonania, je¿eli
skazaniec jest jego obywatelem. To jest ten podsta-
wowy ³¹cznik. Od tego istniej¹ pewne wyj¹tki,
w których przypadku musz¹ byæ spe³nione i inne
przes³anki, ale to ju¿ zosta³o szczegó³owo omówio-
ne przez pana profesora Kieresa, nie bêdê ju¿ do te-
go wraca³. Nowa procedura ogranicza równie¿ wy-
móg uzyskania zgody skazanego – aczkolwiek na-
st¹pi to dopiero od 2017 r. – i okreœla terminy pod-
jêcia decyzji w kwestii przyjêcia wyroku do wyko-
nania oraz fizycznego przekazania skazanego.

Je¿e l i chodz i drug¹ decyz jê , decyz jê
nr 2008/947 – reguluj¹c¹ przejmowanie do wyko-
nania lub przekazywanie do wykonania orzeczeñ
karnych w zakresie warunkowego umorzenia po-
stêpowania karnego oraz wykonania kary pozba-
wienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania, a tak¿e kary ograniczenia wolnoœci lub
warunkowego zwolnienia, równie¿ w zakresie œrod-
ków karnych orzekanych jako samoistne – to
w oparciu o implementowan¹ dyrektywê ramow¹
wykonaniu bêd¹ mog³y podlegaæ wyroki lub posta-
nowienia okreœlaj¹ce warunki lub obowi¹zki na³o-
¿one na skazanego, wskazane wprost w decyzji ra-
mowej. Zatem orzeczenie s¹du polskiego albo orze-
czenie s¹du obcego pañstwa unijnego bêdzie podle-
ga³o wykonaniu w innym pañstwie unijnym, je¿eli
w wyznaczonym okresie próby orzeczenie to na³o¿y
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na sprawcê jeden lub wiêcej z wymienionych w de-
cyzji ramowej obowi¹zków, na przyk³ad obowi¹zek
informowania okreœlonego organu o zmianie miej-
sca pobytu czy te¿ obowi¹zek powstrzymywania siê
od kontaktowania siê z okreœlonymi osobami lub
zbli¿ania siê do nich. W zwi¹zku z t¹ implementacj¹
oczywiœcie dokonuje siê te¿ stosownej zmiany
w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym.

Ustawa w pozosta³ym zakresie przewiduje
uzupe³nienie istniej¹cych regulacji o dwa przepi-
sy. Przede wszystkim zapis ust. 6 w art. 18 usta-
wy z 1985 r. o prokuraturze ma u³atwiæ polskim
organom realizacjê decyzji Rady nr 2009/426
z 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eu-
ro just i w sprawie zmiany decyz j i Rady
nr 2002/187 ustanawiaj¹cej Eurojust w celu
zintensyfikowania walki z powa¿n¹ przestêpczo-
œci¹. Ta decyzja rozbudowuje strukturê Euro-
just, co sprawia, ¿e celowe staje siê wprowadze-
nie regulacji prawnych dotycz¹cych wspó³pracy
polskiej prokuratury z t¹ organizacj¹. Dodawany
przepis zawiera zatem delegacjê dla ministra
sprawiedliwoœci do wydania rozporz¹dzenia
w sprawie zasad wspó³pracy prokuratury z orga-
nizacjami miêdzynarodowymi i ponadnarodowy-
mi w sprawach karnych ze stosunków miêdzyna-
rodowych. I to jest kolejny cel.

I wreszcie zmieniany jest art. 561 §1. Ta zmiana
ma na celu usuniêcie luki prawnej dotycz¹cej
ustalenia w³aœciwoœci s¹du rozpoznaj¹cego pro-
œbê o u³askawienie w sytuacji, gdy dotyczy ona
skazanego prawomocnym wyrokiem pañstwa ob-
cego na karê, która zosta³a przejêta do wykonania
w Polsce. W chwili obecnej nie ma przepisu, który
okreœla³by tê w³aœciwoœæ.

Podczas prac legislacyjnych w Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji – którym jeszcze raz dziêkujê za
pracê – po³¹czone komisje wnios³y do ustawy po-
prawki techniczno-legislacyjne, które choæ meryto-
rycznie nie zmieniaj¹ tej ustawy, to jednak popra-
wiaj¹ j¹ pod wzglêdem technicznym. Dlatego
w imieniu ministra sprawiedliwoœci opowiadam siê
za tymi poprawkami. Dziêkujê za wnikliwoœæ s³u¿b
legislacyjnychSenatupodczaspracnad t¹ustaw¹.

Maj¹c to wszystko na uwadze, proszê Wysoki
Senat o akceptacjê ustawy z tymi w³aœnie po-
prawkami.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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 chce zadaæ takie
pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Wojciechowski.

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

Mam dosyæ krótkie pytanie techniczne. W ró¿-
nych krajach s¹ ró¿ne systemy prawne, s¹ okreœ-
lone kary, s¹ mo¿liwoœci zwolnienia warunkowe-
go itd., to w jakiœ sposób ze sob¹ wspó³gra. Mo¿e-
my jednak wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e dany czyn
mo¿e za granic¹ podlegaæ karze, a u nas nie jest
karalny, czy te¿ ten wymiar kary jest znacznie ni¿-
szy albo w ogóle dany czyn nale¿y do innej katego-
rii przestêpstw. Czy w zwi¹zku z tym rozwi¹zania,
które tutaj wystêpuj¹, nie spowoduj¹, ¿e bêdzie
jakiœ problem z okreœleniem warunków zwolnie-
nia? Chyba pan minister rozumie, o co mi chodzi.
Chodzi mi o sam mechanizm… Prosi³bym o krót-
k¹ odpowiedŸ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Otó¿ oczywiœcie, Polska nie jest zwi¹zana taki-

mi postanowieniami obcych systemów praw-
nych, które by³yby ca³kowicie sprzeczne z zasa-
dami obowi¹zuj¹cymi u nas, te kwestie s¹ kon-
trolowane przez polskie s¹dy. Tak wiêc to ma byæ
wykonywane zgodnie z polskimi zasadami, co
zreszt¹ wynika z art. 611tk §1, który bardzo
szczegó³owo to okreœla, bo a¿ w siedmiu pun-
ktach, które maj¹ jeszcze swoje podpunkty. Ten
przepis brzmi: „Odmawia siê wykonania orzecze-
nia, o którym mowa w art. 611tg §1 je¿eli:” – i w³a-
œnie tam mamy wymienione przypadki, o które
pyta³ pan senator. Jest tam jako przyk³ad poda-
ny „czyn, w zwi¹zku z którym wydano to orzecze-
nie, nie stanowi przestêpstwa wed³ug prawa pol-
skiego”. Itd., itd.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Leon Kieres: Ale jeszcze art. 611…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, art. 611…)
(Senator Leon Kieres: I jeszcze art. 611…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, to te¿.)
Bardzo dziêkujê za to uzupe³nienie.
Nie widzê wiêcej zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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Informujê, ¿e 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 nie zapisa³ siê do
g³osu.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1342,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1342A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Stanis³awa Piotrowicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji obradowa³y
w dniu 7 wrzeœnia 2011 r. i rozpatrzy³y uchwalo-
n¹ przez Sejm w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawê
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw do-
konuje gruntownej reformy procedury cywilnej
polegaj¹cej na zniesieniu odrêbnoœci w zakresie
rozpoznawania tak zwanych spraw gospodar-
czych, czyli spraw ze stosunków cywilnych miê-
dzy przedsiêbiorcami powsta³ych w zwi¹zku
z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoœci¹ gospodar-
cz¹, przy równoczesnym wprowadzeniu mecha-
nizmów sprzyjaj¹cych sprawnemu przeprowa-
dzeniu i, co siê z tym wi¹¿e, tak¿e przyspieszeniu
postêpowania we wszystkich sprawach cywil-
nych. Spoœród wspomnianych mechanizmów
w szczególnoœci na uwagê zas³uguje mo¿liwoœæ
dyscyplinowania stron oraz uczestników postê-
powania poprzez na³o¿enie na nich obowi¹zku
sk³adania okreœlonych pism przygotowawczych,
jak równie¿ przyznanie s¹dowi uprawnienia do
pomijania twierdzeñ i dowodów spóŸnionych oraz
tych, które powo³ywane s¹ jedynie dla zw³oki.
Urzeczywistnieniu zasady koncentracji materia³u
dowodowego ma s³u¿yæ ponadto przemodelowa-
nie instytucji informacyjnego wys³uchania stron

– zadawanie stronom pytañ maj¹cych na celu po-
czynienie ustaleñ odpowiadaj¹cych prawdzie
i wyjaœnienie istotnych okolicznoœci sprawy, a na-
de wszystko okolicznoœci spornych bêdzie mo¿li-
we nie tylko przed wszczêciem postêpowania do-
wodowego, lecz tak¿e w toku ca³ej rozprawy,
a kompetencje w omawianym zakresie zostan¹
rozci¹gniête na ca³y sk³ad s¹du. Zwiêkszeniu wy-
magañ w sferze prezentowania przez strony twier-
dzeñ i dowodów na poparcie dochodzonych rosz-
czeñ albo dla obrony ich interesów towarzyszy
stosowny obowi¹zek s¹du, sprowadzaj¹cy siê do
udzielania podmiotom bior¹cym udzia³ w postê-
powaniu niezbêdnych pouczeñ, w tym informo-
wania ich o konsekwencjach zaniedbañ czy te¿
braku aktywnoœci we w³aœciwym czasie.

Opiniowana ustawa porz¹dkuje tak¿e regula-
cje dotycz¹ce udzia³u organizacji spo³ecznych
w postêpowaniu cywilnym oraz modyfikuje do-
tychczasowe rozwi¹zania odnoœnie do wp³ywu og-
³oszenia upad³oœci strony na dalszy bieg postêpo-
wania. Poza tym zmieniona zostaje regu³a, wedle
której o zachowaniu terminu do wniesienia apela-
cji mo¿na mówiæ wy³¹cznie wtedy, gdy przed up³y-
wem dwóch tygodni od dorêczenia wyroku z uza-
sadnieniem, wzglêdnie trzech tygodni od og³osze-
nia sentencji orzeczenia, je¿eli strona nie ¿¹da³a
uzasadnienia, pismo obejmuj¹ce wymieniony
œrodek odwo³awczy zosta³o z³o¿one w s¹dzie pier-
wszej instancji lub ewentualnie nadane na adres
tego s¹du w polskiej placówce pocztowej operato-
ra publicznego. Po wejœciu ustawy w ¿ycie rów-
nie¿ wniesienie apelacji do s¹du drugiej instancji
uwa¿ane bêdzie za czynnoœæ w pe³ni skuteczn¹.
Ustawodawca zdecydowa³ siê te¿ na poszerzenie
katalogu rozstrzygniêæ podlegaj¹cych zaskar¿e-
niu w trybie za¿alenia. Stronom i uczestnikom po-
stêpowania przyznane zostaje bowiem prawo do
wywiedzenia za¿alenia na orzeczenie s¹du drugiej
instancji uchylaj¹ce wyrok tudzie¿ postanowienie
co do istoty sprawy. Dodatkowo spod kognicji
S¹du Najwy¿szego wy³¹czone zostaj¹ rozstrzyg-
niêcia w przedmiocie kosztów procesu zapad³e po
raz pierwszy przed s¹dem drugiej instancji. Po-
stanowienia tego typu maj¹ byæ weryfikowane
w instancji poziomej, to jest przez inny równorzê-
dny sk³ad s¹du drugiej instancji. Kolejn¹ wa¿n¹
zmian¹, je¿eli chodzi o œrodki zaskar¿enia, jest
wyd³u¿enie do dwóch tygodni terminu wniesienia
sprzeciwu od wyroku zaocznego. Obecnie jest to
termin zaledwie tygodniowy.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw nowelizuje równie¿
przepisy czêœci II i III ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, a mia-
nowicie przepisy normuj¹ce postêpowanie zabez-
pieczaj¹ce i egzekucyjne. Co siê tyczy zmian
wprowadzanych na gruncie pierwszego z tych po-
stêpowañ, do najistotniejszych nale¿y zaliczyæ re-
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zygnacjê z nowacyjnego zabezpieczenia roszczeñ
pieniê¿nych w sprawach o nale¿noœci wynikaj¹ce
z naruszenia autorskich praw maj¹tkowych,
praw pokrewnych i praw do baz danych, autor-
skich praw osobistych, patentu lub dodatkowego
prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochron-
nego na wzór u¿ytkowy, prawa z rejestracji wzoru
przemys³owego, prawa ochronnego na znak towa-
rowy, prawa z rejestracji oznaczenia geograficz-
nego, prawa z rejestracji topografii, uk³adu scalo-
nego b¹dŸ te¿ wy³¹cznego prawa do odmiany roœ-
liny. W sprawach tych nie bêdzie zatem mo¿na
¿¹daæ zabezpieczenia przez zobowi¹zanie pozwa-
nego do zap³aty sumy odpowiadaj¹cej dochodzo-
nemu roszczeniu.

Warte podkreœlenia jest tak¿e to, ¿e ustawa wy-
konuje wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
9 listopada 2010 r., stwierdzaj¹cy niezgodnoœæ
art. 755 §2 kodeksu postêpowania cywilnego
z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP. Otó¿ trybuna³ zdyskwalifi-
kowa³ w tym przypadku normê prawn¹ znajdu-
j¹c¹ zastosowanie w sprawach przeciwko œrod-
kom spo³ecznego przekazu o ochronê dóbr osobi-
stych, pozwalaj¹c¹ na udzielenie zabezpieczenia
w postaci zakazu publikacji bez równoczesnego
okreœlenia ram czasowych, które limitowa³yby
utrzymywanie siê takiego zakazu. Celem wyelimi-
nowania opisanej wadliwoœci art. 755 §2 kodeksu
postêpowania cywilnego ustawodawca postano-
wi³, ¿e zakaz publikacji mo¿e byæ orzeczony mak-
symalnie na rok, aczkolwiek przed up³ywem tego
okresu uprawniony mo¿e ¿¹daæ przed³u¿enia za-
kazu, o ile udzieleniu zabezpieczenia nie bêdzie
siê sprzeciwia³ wa¿ny interes publiczny.

W postêpowaniu egzekucyjnym przewiduje siê,
po pierwsze, zwiêkszenie uprawnieñ referendarzy
s¹dowych, którzy maj¹ rozstrzygaæ kwestie zbie-
gu egzekucji administracyjnej i s¹dowej oraz do-
konywaæ czynnoœci procesowych w ramach pro-
cedury wyjawienia maj¹tku z wyj¹tkiem stosowa-
nia œrodków przymusu. Na postanowienia wyda-
wane przez referendarzy bêdzie przys³ugiwaæ
skarga, przy czym, inaczej ni¿ w postêpowaniu
rozpoznawczym, jej wniesienie nie bêdzie auto-
matycznie skutkowa³o pozbawieniem mocy za-
skar¿onego orzeczenia, zaœ s¹d bêdzie w takim
przypadku sprawowa³ funkcjê organu drugiej in-
stancji. Po drugie, za spraw¹ opiniowanej ustawy
podniesione zostan¹ progi kwotowe grzywien, ja-
kie mog¹ byæ wymierzane przez organ egzekucyj-
ny. Ma to zapewniæ urealnienie wysokoœci grzy-
wien wobec zachodz¹cego procesu inflacyjnego.
Jednoczeœnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
kontynuuje kierunek zmian zapocz¹tkowany
ustaw¹ z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego, to znaczy
nak³ada na komornika obowi¹zek publikowania

okreœlonych informacji tak¿e na stronie interne-
towej Krajowej Rady Komorniczej. Ca³kowit¹ no-
woœci¹ normatywn¹ jest rozwi¹zanie polegaj¹ce
na przyznaniu wierzycielowi pewnej sumy pie-
niê¿nej w razie niewykonania przez d³u¿nika
czynnoœci, której inna osoba wykonaæ za niego
nie mo¿e, a której wykonanie zale¿y wy³¹cznie od
jego woli, albo w razie niewykonania obowi¹zku
zaniechania danej czynnoœci lub nieprzeszkadza-
nia czynnoœci wierzyciela. Œrodek ten wzorowany
jest na romañskim systemie prawnym i zgodnie
z ustaw¹ bêdzie funkcjonowa³ obok grzywien sto-
sowanych w celu wymuszenia na d³u¿niku okreœ-
lonego zachowania, aczkolwiek przedmiotowe in-
strumenty maj¹ byæ wykorzystywane alternaty-
wnie.

Poza tym ustawa dostosowuje przepisy obe-
jmuj¹ce upowa¿nienia do wydania aktów wyko-
nawczych do wymogów p³yn¹cych z art. 92 ust. 1
konstytucji oraz usuwa szereg usterek obowi¹zu-
j¹cej regulacji, a zw³aszcza doprecyzowuje
brzmienie niektórych przepisów, uzupe³nia luki
prawne i realizuje liczne postulaty formu³owane
w piœmiennictwie.

Opiniowana ustawa implementuje art. 6 ust. 1
dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego
z dnia 21 maja 2008 r. dotycz¹cej niektórych
aspektów mediacji w sprawach cywilnych i han-
dlowych. Pozosta³e zmiany objête ustaw¹ stano-
wi¹ konsekwencjê likwidacji postêpowania od-
rêbnego w sprawach gospodarczych. Ustawa za-
wiera te¿ przepisy przejœciowe rozstrzygaj¹ce
kwestie stosowania nowych regulacji w odniesie-
niu do postêpowañ bêd¹cych w toku oraz kwestie
dalszego obowi¹zywania rozporz¹dzeñ wydanych
na podstawie zmienianych przepisów upowa¿nia-
j¹cych. Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie sze-
œciomiesiêcznego okresu vacatio legis. Krótszy
termin przewidziano jedynie w przypadku zmia-
ny, która wdra¿a do polskiego porz¹dku prawne-
go postanowienia wy¿ej powo³anej dyrektywy.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji zwra-
cano uwagê na to, ¿e jest to obszerna nowelizacja
kodeksowa, ¿e tej nowelizacji nie poprzedzi³y
w wystarczaj¹cym stopniu konsultacje spo³ecz-
ne, ¿e na dokonywanie tak istotnych zmian usta-
wowych potrzeba wiêcej czasu. Wskazywano rów-
nie¿ na to, ¿e i w Sejmie tryb prac by³ tak szybki, ¿e
rzeczywiœcie trudno by³o przedyskutowaæ wszyst-
kie istotne kwestie.

Podczas posiedzenia komisji zwracano uwagê
na opiniê, jak¹ na zlecenie Sejmu opracowa³ pan
profesor Andrzej Zieliñski. By³a to opinia przygo-
towana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Do
komisji wp³ynê³y równie¿ pisma z Polskiej Izby
Rzeczników Patentowych oraz od „Lewiatana”.
Obydwie te organizacje sprzeciwiaj¹ siê przyjêciu
uchwalonej przez Sejm ustawy.

W szczególnoœci Polska Izba Rzeczników Pa-
tentowych prosi o rozwa¿enie mo¿liwoœci odrzu-

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
56 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

(senator S. Piotrowicz)



cenia ustawy w ca³oœci, wzglêdnie o wniesienie
poprawek, w tym skreœlenie pktu 28. Podkreœla
ona to, ¿e tak powa¿na nowelizacja jednego z wa¿-
niejszych systemowych aktów prawnych nie po-
winna byæ dokonywana w takim poœpiechu ze
wzglêdu na jej znaczenie dla wszystkich, którzy
bêd¹ uczestniczyli w postêpowaniach cywilnych,
niezale¿nie od ich roli procesowej.

Izba wskazuje na to, ¿e w pe³ni trafna jest opi-
nia uznanego procesualisty, pana profesora do-
ktora habilitowanego Andrzeja Zieliñskiego, przy-
gotowana na zalecenie Biura Analiz Sejmowych,
zgodnie z któr¹ niektóre projektowane zmiany
przepisów kodeksu postêpowania cywilnego
w znacznym stopniu zwiêkszaj¹ formalizm proce-
sowy, który krêpuje podmioty postêpowania i mo-
¿e prowadziæ do niepo¿¹danych konsekwencji. Iz-
ba rzeczników stwierdza, ¿e s³usznie opiniodaw-
ca, czyli pan profesor, argumentuje, ¿e wskazy-
wane utrudnienia formalnoprocesowe mog¹ na-
ruszaæ prawo do s¹du gwarantowane w art. 45
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które
implicite zawiera w sobie prawo do odpowiednie-
go kszta³towania procedury s¹dowej zgodnie
z wymaganiami sprawiedliwoœci i jawnoœci. S³u-
sznie – podkreœla – profesor podnosi, ¿e polski ko-
deks postêpowania cywilnego ju¿ obecnie nale¿y
do najbardziej restrykcyjnych, sformalizowanych
w Europie, a niektóre prezentowane zmiany pozy-
cjê tê umacniaj¹. W piœmie podkreœla siê, ¿e pro-
ponowane w kwestionowanych regulacjach zmia-
ny pozostaj¹ w ra¿¹cej sprzecznoœci z fundamen-
talnymi zasadami procesu cywilnego, a mianowi-
cie z zasad¹ prawdy, zasad¹ kontradyktoryjnoœci
oraz zasad¹ dyspozytywnoœci formalnej, s¹ one
równie¿ sprzeczne z zasad¹ prawa do s¹du. Tak
drastyczny rygoryzm formalny nie znajduje uza-
sadnienia.

Podkreœla siê tu równie¿, ¿e uchwalona przez
Sejm zmiana idzie w przeciwnym kierunku ni¿
aktualne orzecznictwo S¹du Najwy¿szego oraz
Trybuna³u Konstytucyjnego, które zmierzaj¹ do
z³agodzenia formalizmu postêpowania s¹dowego
z jednoczesnym zachowaniem dba³oœci o sprawny
jego przebieg.

I ju¿ ostatnie zastrze¿enia. Trudno te¿ uznaæ
za przyspieszaj¹c¹ postêpowanie mo¿liwoœæ
zwrócenia siê do s¹du o wydanie postanowienia
zezwalaj¹cego na z³o¿enie pisma przygotowaw-
czego. S¹d musi w tym celu wyznaczyæ posie-
dzenie niejawne, na które mo¿e wezwaæ strony
celem ich wys³uchania przed podjêciem decyzji
w tym przedmiocie. W tym przypadku s¹d zade-
cydowaæ mia³by równie¿ poœrednio o tym, czy
strona w toku postêpowania mo¿e zmodyfiko-
waæ swoje roszczenie. W podobnym duchu
utrzymywane s¹ zarzuty i zastrze¿enia ze strony
„Lewiatana”.

Na podstawie ca³okszta³tu dyskusji, tak¿e na
podstawie opinii, w szczególnoœci opinii pana pro-
fesora Zieliñskiego, po³¹czone komisje proponuj¹
Wysokiej Izbie odrzucenie ustawy. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Zbignie-
wa Cichonia, o przedstawienie wniosków mniej-
szoœci komisji.

Zapraszam serdecznie.
Przygotowuje siê pan senator Zientarski.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja przedk³adam tu propozycjê mniejszoœci,

aczkolwiek zastrzegam, ¿e sam by³em za odrzuce-
niem ca³ego projektu, co ostatecznie komisja
przyjê³a.

Projekt przed³o¿ony przez mniejszoœæ sprowa-
dza siê do kilku zmian. I tak. Jest propozycja
skreœlenia pktu 7 w art. 1. Przypominam, ¿e jest
to punkt, który stanowi, ¿e je¿eli zosta³ z³o¿ony
ponowny wniosek o wy³¹czenie sêdziego, oparty
na tych samych przes³ankach, które poprzednio
by³y podnoszone i stanowi³y podstawê jego rozwa-
¿ania, to takowy wniosek pozostawia siê bez roz-
poznania. Propozycja zmierza do tego, aby tego ty-
pu instytucji jednak nie wprowadzaæ, albowiem
wiadomo, ¿e s¹ to kwestie ocenne, do oceny s¹du
nale¿y to, czy wniosek rzeczywiœcie oparty jest na
tych samych przes³ankach, na których oparty by³
wczeœniejszy, nieuwzglêdniony.

Wniosek drugi. Jest to propozycja zmierzaj¹ca
jedynie do uœciœlenia nazewnictwa ustawy, która
reguluje kwestie odbierania przesy³ek poleco-
nych w placówce pocztowej, chodzi o prawo pocz-
towe. Tak ¿e jest to kwestia natury, nazwijmy to,
czysto technicznej, kwestia prawid³owego odes³a-
nia do ustawy.

Najwa¿niejsza zmiana dotyczy art. 1 pkt 28.
Przypomnê, ¿e dotyczy on art. 207 kodeksu postê-
powania cywilnego, w którym proponuje siê
wprowadzenie modyfikacji bardzo formalizu-
j¹cych postêpowanie, o czym wspomina³ mój
przedmówca. Generalnie sprawê ujmuj¹c, spro-
wadza siê to do narzucenia stronom postêpowa-
nia woli s¹du do tego stopnia, ¿e Sejm zapropono-
wa³, aby w toku procesu s¹dowego strona mog³a
sk³adaæ pisma przygotowawcze jedynie za zgod¹
s¹du. Oczywiœcie temu siê sprzeciwiamy. Dlatego
proponujemy uchylenie tego przepisu i pozosta-
wienie dotychczasowej regulacji, która – przypo-
minam – stanowi, ¿e w toku postêpowania w spra-
wach o charakterze rozrachunkowym lub skom-
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plikowanym s¹d mo¿e za¿¹daæ, aby strona zajê³a
stanowisko w piœmie przygotowawczym.

Pójœcie w kierunku zaproponowanym przez
Sejm, tak by od woli s¹du zale¿a³o, czy strona z³o-
¿y pismo przygotowawcze, czy nie, jest ze wszech
miar nie do przyjêcia, wrêcz sprzeczne jest z logi-
k¹, która prowadzi³a do przyjêcia pewnych wczeœ-
niejszych rozwi¹zañ, chocia¿by takich – co, na-
wiasem mówi¹c, krytykowa³em – jak wprowadzo-
na niedawno instytucja zmiany powództwa, fakt,
¿e zmiana powództwa mo¿e byæ zg³oszona jedynie
na piœmie. Proszê pañstwa, dojdzie teraz do takie-
go absurdu, ¿e strona, która poprzednio, przed
wprowadzeniem tej zmiany, mog³a zg³osiæ zmianê
powództwa do protoko³u, a teraz zmuszona jest
do tego, ¿eby czyniæ to na piœmie, bêdzie objêta
kolejnym obwarowaniem, mianowicie pozwole-
niem s¹du na to, ¿eby takow¹ zmianê powództwa
zg³osiæ na piœmie. Jest to pewnego rodzaju ab-
surd, z którym nie mo¿na siê godziæ. Jak¿e to mo-
¿e zale¿eæ od woli s¹du, czy strona zmienia ¿¹da-
nie pozwu, czy nie? Dlatego jesteœmy za tym, ¿eby
ten paragraf zmieniæ, wykreœliæ zdanie drugie
i zdanie trzecie o dominuj¹cej roli s¹du co do de-
cydowania, czy, a jeœli tak, to kiedy, strona ma
sk³adaæ pismo przygotowawcze.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tylko zdanie dru-
gie i trzecie, a nie pierwsze.)

Powiedzia³em, ¿e drugie i trzecie.
Chcia³bym mo¿e jeszcze to uzasadniæ. Proszê

pañstwa, jak to wygl¹da w praktyce…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Nie, nie, Pa-

nie Senatorze.)
Dobrze, tylko wnioski…
(Senator Piotr Zientarski: To s¹ nasze wnioski.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tylko wnioski

mniejszoœci, przedstawienie wniosków.)
…¿eby nie przeci¹gaæ. Dobrze.
Proszê pañstwa, nastêpna zmiana, zmiana

pi¹ta. Proponujemy wykreœlenie sformu³owania,
które pozwala w tej chwili – zgodnie z propozycj¹
Sejmu – na to, ¿eby przy odbieraniu przyrzeczenia
od strony, ¿e bêdzie zaznawaæ prawdê, ca³¹ praw-
dê itd., s¹d nie powstawa³, podczas gdy wszyscy
inni obecni na sali, a wiêc i pe³nomocnicy, i stro-
ny, maj¹ powstawaæ. Jest to zupe³nie niczym nie-
uzasadniony wyj¹tek, który Sejm chcia³ wprowa-
dziæ; w³aœciwie zdradza on jedynie intencjê usta-
wodawcy, która chyba generalnie mu w przypad-
ku tej ustawy przyœwieca³a, ¿eby by³o wygodnie
s¹dowi.

Zmiana szósta. To jest oczywiœcie kwestia
sprecyzowania, na co przys³uguje za¿alenie do
S¹du Najwy¿szego, jeœli chodzi o postêpowanie
zakoñczone prawomocnie, czyli etap postêpowa-
nia, które po nim nastêpuje, mianowicie postê-
powanie kasacyjne. Jest tutaj sprecyzowanie, ¿e
na postanowienie s¹du drugiej instancji, który

odrzuca skargê kasacyjn¹ – a przypominam, ¿e
czasami mo¿e j¹ odrzuciæ z pewnych przyczyn
formalnych – przys³uguje za¿alenie do S¹du Naj-
wy¿szego. Jest to oczywiœcie ze wszech miar ko-
rzystne i to sprecyzowanie jest tutaj jak najbar-
dziej wskazane.

Zmiany, które s¹ wymienione w pozosta³ych
dwóch punktach, to s¹ drobne zmiany i nie bêdê
mo¿e ju¿ ich szczegó³owo omawia³.

Tak ¿e, proszê pañstwa, generalnie tych zmian
proponujemy dziesiêæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nastêpny senator. Wnioski mniejszoœci przed-

stawi pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Dziêkujê bardzo.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jeszcze zo-

sta³o trochê wniosków.)
PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Pan senator Cichoñ, ¿e tak powiem…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przej¹³, tak?)
…wszed³… przej¹³ czy…
(Senator Piotr Andrzejewski: …przej¹³ wnioski

Komisji Ustawodawczej.)
…przej¹³, ¿e tak powiem, wnioski mniejszoœci,

które ja prezentujê i które popiera³ pan profesor
Kieres. To taki przyk³ad bilokacji, mo¿na powie-
dzieæ, Panie Senatorze, poniewa¿ okazuje siê, ¿e
wnioski mniejszoœci, które pan tu zreferowa³,
a pana by³ jeden, odnosz¹cy siê do sk³adania
przyrzeczenia, notabene ja te¿ siê przychylam do
niego… W zwi¹zku z tym okaza³o siê, ¿e w³aœciwie
wnioski mniejszoœci s¹ wnioskami wiêkszoœci
w zestawieniu z g³ównym wnioskiem o odrzucenie
ustawy. Ale to tak na marginesie.

Jeœli chodzi o istotê wniosków, to pan senator
Cichoñ mnie wyrêczy³, bo jak ju¿ powiedzia³em,
przedstawi³ wszystkie wnioski mniejszoœci, a jego
komisji by³ jeden. Oczywiœcie te argumenty, które
tutaj pad³y, które przedstawia³ równie¿ pan sena-
tor Piotrowicz i które jakby uzasadnia³y niedoj-
rza³oœæ tej ustawy czy te¿ przedwczesnoœæ… Bo
ca³a komisja podziela³a zarzut zwi¹zany z tym, ¿e
te zdania w §3 w art. 207 trzeba wykreœliæ. Chodzi
o ograniczenie mo¿liwoœci sk³adania pism przygo-
towawczych przez strony w toku postêpowania,
z wyj¹tkiem mo¿liwoœci z³o¿enia odpowiedzi na
pozew, a przecie¿ to jest oczywiste. Wszyscy uza-
sadnialiœmy to tym, ¿e bardzo czêsto pe³nomoc-
nik wchodzi w toku postêpowania, kiedy jest ju¿,
¿e tak powiem, po terminach, czyli postêpowanie
zosta³o ju¿ wyznaczone, a wiêc nie ma mo¿liwoœci
odpowiedzi na pozew. I w tej sytuacji tylko zgoda
sêdziego ma decydowaæ o tym, czy mo¿e on z³o¿yæ
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jakiekolwiek pismo procesowe, z wyj¹tkiem
wniosków dowodowych. Tak ¿e to tyle.

W³aœciwie chcia³em zabraæ g³os w dyskusji, bo
przecie¿ to jest tylko przedstawienie propozycji.
Uwa¿am oczywiœcie, ¿e wszystkie wnioski mniej-
szoœci, o których tutaj by³a mowa, w szczególnoœci
dotycz¹ce… Bo tu chodzi o poszerzenie, nie o na-
zwê , t y lko o posze r zen ie t ego prawa , o
stworzenie moliwoœci z³o¿enia pisma nie tylko
w placówce operatora publicznego, ale tak¿e u in-
nego operatora. Chodzi o to, ¿eby daæ, ¿e tak po-
wiem, obywatelowi szersze mo¿liwoœci, daæ mo¿li-
woœæ z³o¿enia pisma w placówce, która bêdzie naj-
bli¿ej,wktórejbêdzie todlaniegonajkorzystniejsze.

S¹ równie¿ regulacje dotycz¹ce art. 7562. Tu
chodzi o doprecyzowanie przepisu, który mówi
o zabezpieczeniu przez uregulowanie stosunków
na czas trwania postêpowania albo sposobów
kontaktów z dzieckiem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czyli od razu zapisujemy pana senatora do

dyskusji. Tak?
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
sprawiedliwoœci.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Grze-
gorz Wa³ejko, chce zabraæ g³os… Ju¿ widzê, ¿e
tak, ¿e chce. Zapraszam.

Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pan senator Piotrowicz bardzo dok³adnie

przedstawi³ istotne regulacje, które zawarte s¹
w tej ustawie uchwalonej przez Sejm. Ja pozwolê
sobie na przedstawienie przede wszystkim pew-
nej filozofii tych zmian.

Otó¿ prace nad projektem ustawy wziê³y siê
z refleksji, ¿e nale¿y zastanowiæ siê nad losami po-
stêpowania odrêbnego w sprawach gospodar-
czych. I to by³ pocz¹tek myœlenia o du¿ej zmianie
kodeksu postêpowania cywilnego.

Ostatecznie ustawa przewiduje likwidacjê po-
stêpowania odrêbnego w sprawach gospodar-
czych i poddanie spraw miêdzy przedsiêbiorcami
w zakresie prowadzonej przez nich dzia³alnoœci
gospodarczej tym samym regu³om procesowym,
które obowi¹zuj¹ w zwyk³ych sprawach cywil-
nych. Tym samym zniesione zostan¹ odrêbne ry-
gory proceduralne dotycz¹ce przedsiêbiorców wy-
stêpuj¹cych jako strony postêpowania w spra-
wach gospodarczych. Nie mo¿na bowiem podzie-
liæ zapatrywania, ¿e sprawy gospodarcze powinny
byæ poddane odrêbnym regulacjom procesowym,
gdy¿ wystêpuj¹ce w nich strony – czyli przedsiê-
biorcy, jako profesjonaliœci w zakresie dzia³alno-
œci gospodarczej – powinny wykazywaæ wiêksz¹
starannoœæ w prowadzeniu swych spraw, w tym
tak¿e s¹dowych, w zwi¹zku z czym mo¿na im sta-
wiaæ w tym wzglêdzie wy¿sze wymagania. Profe-
sjonalizmu w dziedzinie, któr¹ zajmuje siê strona
postêpowania, w tym tak¿e w dziedzinie dzia³al-
noœci gospodarczej, nie nale¿y bowiem transpo-
nowaæ w sferê procedury cywilnej, gdy¿ w tym
ostatnim wypadku chodzi jednak o profesjona-
lizm w zakresie wiedzy prawniczej i jej praktycz-
nego zastosowania. Inaczej mówi¹c, wiedza
o handlu to jest jednak coœ innego ni¿ wiedza
o prawie.

Pomimo likwidacji postêpowania w sprawach
gospodarczych ustawa zak³ada, ¿e zachowane zo-
stan¹ s¹dy gospodarcze jako wydzia³y s¹dów po-
wszechnych. Uznano bowiem, ¿e na obecnym eta-
pie celowe jest wykorzystanie dotychczasowej
specjalizacji sêdziów s¹dów gospodarczych w roz-
poznawaniu tych spraw.

Celem zmian zawartych w ustawie jest z jednej
strony uproszczenie struktury postêpowania pro-
cesowego, a z drugiej strony wprowadzenie me-
chanizmów, które przyczyni¹ siê do usprawnienia
i przyspieszenia tego postêpowania w ogólnoœci.
Proponowane rozwi¹zania maj¹ na celu przede
wszystkim istotne odformalizowanie postêpowa-
nia w sprawach gospodarczych, a tym samym up-
roszczenie postêpowania w sprawach, które s¹
wytaczane przez przedsiêbiorców przeciw przed-
siêbiorcom. Jest to reakcja na postêpuj¹ce
w ci¹gu wielu lat sformalizowanie postêpowania
z udzia³em przedsiêbiorców. Sformalizowanie to
w wielu wypadkach prowadzi³o do zakoñczenia
procesów z przyczyn formalnych bez merytorycz-
nego rozstrzygniêcia sporów miêdzy stronami,
a wiêc w gruncie rzeczy do swoistej odmowy wy-
mierzania sprawiedliwoœci rozumianego nie jako
formalne za³atwienie sprawy, lecz jako sprawied-
liwe rozstrzygniêcie sporu pomiêdzy przedsiê-
biorcami zwracaj¹cymi siê o udzielenie ochrony
przez s¹d. Z jednej strony nastêpuje likwidacja
postêpowania odrêbnego, ale z drugiej strony na-
stêpuje istotna zmiana w postêpowaniu cywilnym
w ogólnoœci. Podstawê tych nowych regulacji sta-
nowi normatywne ujêcie tak zwanego ciê¿aru
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wspierania postêpowania, a tak¿e rozwi¹zanie
upowa¿niaj¹ce s¹d w ramach œciœle zakreœlonej
w³adzy dyskrecjonalnej do podejmowania dzia³añ
usprawniaj¹cych koncentracjê materia³u proce-
sowego.

Ustawa zawiera propozycjê regulacji nak³ada-
j¹cej ciê¿ar wspierania procesu na strony i na
uczestników postêpowania, którzy obowi¹zani
bêd¹ przytaczaæ wszystkie okolicznoœci faktycz-
ne i dowody bez zw³oki, aby postêpowanie mog³o
byæ przeprowadzone sprawnie i szybko. Mówi
o tym nowy art. 6 §2 kodeksu postêpowania cy-
wilnego. Ciê¿ar wspierania postêpowania przez
strony i uczestników postêpowania realizowany
bêdzie te¿ przez wprowadzenie regulacji sk³ania-
j¹cej strony do przytaczania okolicznoœci fakty-
cznych i powo³ywania dowodów we w³aœciwym
czasie. Celowi temu s³u¿yæ maj¹ rozwi¹zania
proponowane w³aœnie w kwestionowanym
art. 207, a tak¿e w art. 217 k.p.c. w nowym
brzmieniu. W ustawie utrzymuje siê zasadê, ¿e
strony mog¹ prezentowaæ materia³ procesowy do
zamkniêcia rozprawy. Mówi o tym art. 207 §1.
Ale jednoczeœnie przewidziano, ¿e s¹d pomijaæ
bêdzie spóŸnione twierdzenia i dowody, chyba ¿e
strona nie zg³osi³a ich we w³aœciwym czasie bez
swojej winy lub uwzglêdnienie spóŸnionych
twierdzeñ i dowodów nie spowoduje zw³oki w roz-
poznawaniu sprawy albo wyst¹pi¹ inne wyj¹tko-
we okolicznoœci. W ten sposób ustanowiony zo-
staje tak zwany system dyskrecjonalnej w³adzy
sêdziego jako zasadnicza metoda koncentracji
materia³u procesowego prezentowanego przez
strony. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie jest to system
prekluzji, gdy¿ wykluczenie spóŸnionych przyto-
czeñ nie nastêpuje na mocy prawa, lecz na mocy
decyzji s¹du – nie na mocy prawa, tak jak w pro-
cedurze gospodarczej odrêbnej, lecz na mocy de-
cyzji s¹du. Od oceny s¹du zale¿eæ bêdzie, czy
strona powo³a³a twierdzenia lub dowód we w³a-
œciwym czasie, czy te¿ uczyni³a to zbyt póŸno.
Ocena ta powinna byæ uwarunkowana tym, czy
strona mog³a i z uwagi na naturalny bieg procesu
powinna by³a powo³aæ twierdzenia lub dowód
wczeœniej, ze wzglêdu na jego ³¹cznoœæ z materia-
³em poprzednio zaprezentowanym.

Ustawa przewiduje te¿ szereg szczegó³owych
rozwi¹zañ dotycz¹cych miêdzy innymi implemen-
tacji dyrektywy nr 2008/52 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywil-
nych i handlowych – odpowiedni przepis w tej
ustawie zosta³ zaprojektowany. Ustawa porz¹d-
kuje tak¿e udzia³ organizacji spo³ecznych w po-
stêpowaniu cywilnym. Ponadto mówi siê w niej
o nowych regulacjach dotycz¹cych wniesienia
apelacji. O tych rozwi¹zaniach pan senator, pan
przewodnicz¹cy Piotrowicz, mówi³ bardzo obszer-

nie, wiêc ja nie bêdê ju¿ tego powtarza³, oszczê-
dzaj¹c czas Wysokiego Senatu.

Chcê jeszcze odnieœæ siê do wniosków komisji
i do wniosków mniejszoœci. Otó¿ komisje podjê³y
uchwa³ê w przedmiocie zg³oszenia wniosku o od-
rzucenie ustawy przez Senat. Bardzo mi przykro
s³yszeæ zarzuty – one by³y podnoszone nie przez
pañstwa senatorów, tylko pojawi³y siê ju¿ wczeœ-
niej w pismach kierowanych miêdzy innymi do
Senatu – ¿e projekt by³ procedowany bardzo po-
œpiesznie czy bardzo szybko, bez wys³uchania
strony spo³ecznej, bez konsultacji. Otó¿ chcê po-
wiedzieæ, ¿e prace nad tym projektem Komisja Ko-
dyfikacyjna Prawa Cywilnego zaczê³a jesieni¹
2008 r. Po roku projekt ten zosta³ przedstawiony
ministrowi sprawiedliwoœci i nastêpnie przez po-
nad pó³tora roku toczy³y siê kolejne, powtarzane
konsultacje z ró¿nymi œrodowiskami. Na skutek
tych konsultacji, ró¿nych postulatów i pomys³ów,
jakie by³y zg³aszane, projekt by³ wiele razy przed-
miotem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywil-
nego. A zatem twierdzenie, ¿e kogokolwiek nie wy-
s³uchano w toku procedowania legislacyjnego
projektu przed wniesieniem go do Sejmu, jest
oczywiœcie nieprawdziwe.

Je¿eli chodzi o procedowanie w Sejmie, to có¿,
by³o dosyæ szybkie, poniewa¿ projekt zosta³ wnie-
siony bodaj¿e w czerwcu. Niemniej jednak w ko-
misjach sejmowych i w ogóle w Sejmie uznano, i¿
projekt jest na tyle dobrze przygotowany, ¿e szyb-
kie zakoñczenie pracy na etapie sejmowym nie
stanowi³o istotnego problemu. Rzeczywiœcie
przez Biuro Legislacyjne Sejmu zosta³a zamówio-
na opinia pana profesora Zieliñskiego, ale ta opi-
nia by³a przedmiotem dyskusji zarówno w podko-
misji, jak i w komisji, a wiêc nie by³o tak, ¿e nie
wziêto jego argumentów pod uwagê. Po prostu
opinia ta prezentowa³a inny pogl¹d na istotê
zmian, jakie powinny byæ wprowadzone w proce-
durze cywilnej. Przecie¿ Komisja Kodyfikacyjna
Prawa Cywilnego sk³ada siê z wielkich autoryte-
tów w zakresie prawa cywilnego. Skoro mówimy
o dyskusji miêdzy przedstawicielami nauki, to
musimy braæ pod uwagê równie¿ to, ¿e po obydwu
stronach wystêpuj¹ wielkie autorytety w dziedzi-
nie procedury cywilnej.

A wiêc absolutnie nie mo¿na tu mówiæ o pomi-
niêciu argumentów, które by³y przedstawiane na
którymkolwiek etapie – czy w opinii, czy we wnios-
kach, jakie by³y zg³aszane przez przedstawicieli
organizacji gospodarczych czy innych. Zarzuty
braku konsultacji s¹ po prostu nieuzasadnione.

A jeœli chodzi o poprawki mniejszoœci, to muszê
powiedzieæ, ¿e z poprawk¹ pierwsz¹ trzeba siê
zgodziæ. Sta³o siê tak, ¿e w toku szybkiej pracy, za-
równo w Senacie, jak i w Sejmie, dosz³o do na³o¿e-
nia siê dwóch przepisów. Po prostu nieco wczeœ-
niej parlament zechcia³ uchwaliæ dok³adnie w ta-
kim samym brzmieniu przepis art. 531, a wiêc
oczywiste jest, ¿e w tej chwili nale¿y skreœliæ odpo-
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wiedni¹ zmianê w tej ustawie. Poprawka druga to
tak¿e bardzo istotna poprawka, okreœlaj¹ca bar-
dziej precyzyjnie instytucjê pe³nomocnika pocz-
towego.

Nie mogê natomiast siê zgodziæ z postulatem
wprowadzenia trzech kolejnych poprawek, to
znaczy poprawki trzeciej, która postuluje skreœle-
nie w art. 1 pktu 28 – chodzi tutaj w gruncie rzeczy
o skreœlenie ca³ego art. 207 k.p.c.

(G³os z sali: Punkt pi¹ty…)
Niestety nie, poniewa¿…
(Senator Piotr Andrzejewski: Podobno tylko

dwa zdania.)
Poprawka czwarta dotyczy zdania drugiego

i trzeciego, natomiast poprawka trzecia dotyczy
skreœlenia ca³ego pktu 28, je¿eli dobrze widzê, to
w³aœnie jest napisane w sprawozdaniu po³¹czo-
nych komisji.

(Senator Piotr Zientarski: No w³aœnie o to cho-
dzi…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Zaraz bêdzie
mo¿na zadawaæ pytania.)

Skreœlenie tego art. 207 powoduje w zasadzie
wyrzucenie ca³ej regulacji dotycz¹cej organizacji
procesu cywilnego, czyli porz¹dku sk³adania
pism, mo¿liwoœci z³o¿enia odpowiedzi na pozew,
zarz¹dzania procesem przez sêdziego. W zwi¹zku
z tym poprawka ta, jako dezorganizuj¹ca proces
cywilny, nie mo¿e byæ przyjêta. Rozumiem, ¿e to
nie budzi wiêkszych w¹tpliwoœci.

A jeœli chodzi o skreœlenie zdania drugiego
i trzeciego w art. 207 §3, o czym mówili tu ju¿ pan
senator Cichoñ i pan senator Zientarski, to tego
w³aœnie dotyczy, jak s¹dzê, najwiêkszy spór. To
nie s¹ dwa zdania, które uniemo¿liwiaj¹ stronom
prezentowanie stanowisk. Trzeba pamiêtaæ o jed-
nym, ¿e proces przedstawiania materia³u faktycz-
nego, twierdzeñ i pogl¹dów prawnych trwa a¿ do
zamkniêcia rozprawy – a¿ do zamkniêcia rozpra-
wy mo¿na przytaczaæ twierdzenia. Je¿eli nie mo¿-
na tego zrobiæ w piœmie procesowym, to mo¿na to
zrobiæ ustnie na rozprawie. Przypominam, ¿e pol-
ski proces cywilny, byæ mo¿e wbrew pogl¹dom
bior¹cym siê z praktyki, jest procesem ustnym, to
nie jest proces pisemny tak naprawdê. A wiêc
wszelkie twierdzenia, wszelkie rozwa¿ania mo¿na
przedstawiaæ do koñca rozprawy.

Czemu ma s³u¿yæ wprowadzenie tych przepi-
sów? Nale¿y je czytaæ wraz z innymi przepisami
pokazuj¹cymi, w jaki sposób proces powinien byæ
zorganizowany i co przepisy k.p.c. powinny wy-
musiæ na przewodnicz¹cym rozprawy, który po-
winien ten proces zorganizowaæ. Otó¿ przewodni-
cz¹cy rozprawy mo¿e… Oczywiœcie strona, po-
zwany zawsze mo¿e z³o¿yæ odpowiedŸ na pozew,
ale przewodnicz¹cy rozprawy mo¿e zorganizowaæ
posiedzenie, na którym zostanie wyjaœniona isto-
ta rozbie¿noœci pomiêdzy stronami. Przewodni-

cz¹cy mo¿e równie¿ na³o¿yæ obowi¹zek z³o¿enia
pism przygotowawczych, je¿eli uzna, ¿e powinny
zostaæ wyjaœnione jeszcze jakieœ okolicznoœci.
Mo¿e na³o¿yæ taki obowi¹zek. Mo¿e tak¿e zarea-
gowaæ na wniosek strony, która chce z³o¿yæ do-
datkowe pismo przygotowawcze. Je¿eli jednak
przewodnicz¹cy uzna, ¿e nie ma nic do wyjaœnie-
nia w danej sprawie, ¿e sprawa jest zakoñczona,
je¿eli chodzi o prezentacjê materia³u twierdzeñ
i uzasadnieñ, po prostu mo¿e odmówiæ, mo¿e uz-
naæ, ¿e to nie jest potrzebne i wtedy nie wywo³uje
pism przygotowawczych, mo¿e równie¿ odmówiæ
mo¿liwoœci sk³adania pism przygotowawczych.

Czemu ma to s³u¿yæ? S¹ tutaj dwa cele, które
mo¿na w ten sposób osi¹gn¹æ. Pierwszy cel jest
taki, ¿e sêdzia, ¿eby zarz¹dzaæ procesem, musi po
prostu znaæ sprawê od pocz¹tku, od momentu,
kiedy weŸmie akta do rêki, kiedy bêdzie musia³
zdecydowaæ o tym, co bêdzie siê dzia³o w danej
sprawie, w jaki sposób bêdzie zarz¹dza³, ¿e bêdzie
to siê odbywa³o na przyk³ad poprzez sk³adanie
pism przygotowawczych, musi tê sprawê znaæ.
Jest to metoda polegaj¹ca na wymuszeniu znajo-
moœci sprawy od pocz¹tku. To jest jedna kwestia.
Drugi cel jest taki… Obecnie sk³adanie pism przy-
gotowawczych jest po prostu jedn¹ z metod prze-
d³u¿ania postêpowania. Ka¿de pismo, które zo-
staje z³o¿one zbyt póŸno – a to niestety dzieje siê
bardzo czêsto – jest powodem do odroczenia roz-
prawy albo na wniosek strony, albo, ¿e tak po-
wiem, w zwi¹zku z zachowaniem przewodnicz¹ce-
go, który tak¿e musi zapoznaæ siê z tym pismem.
Jest to naturalna postawa, naturalne dzia³anie.
Tak wiêc, po pierwsze, ten mechanizm powinien
zapobiegaæ w³aœnie takiemu przed³u¿aniu roz-
praw. Po drugie, jest to mechanizm wymuszaj¹cy
znajomoœæ sprawy. Chodzi o to, ¿eby proces móg³
byæ zorganizowany w odpowiedni sposób. Dlatego
te¿ jest to koncepcja g³êboko przemyœlana, zosta-
³a ona bardzo dok³adnie przedyskutowana zaró-
wno w komisji kodyfikacyjnej, jak i podczas póŸ-
niejszych prac rz¹dowych. I dlatego apelujê o po-
zostawienie tego rozwi¹zania, które zosta³o zapro-
ponowane przez Sejm.

Je¿eli chodzi o poprawkê pi¹t¹, to równie¿ pro-
szê o to, ¿eby jej nie przyjmowaæ. Pod wzglêdem
technicznym jest to doœæ niewielka poprawka.
Chodzi o sêdziów, którzy maj¹ siedzieæ w czasie
odbierania przyrzeczenia. Otó¿ rzecz polega na
tym, ¿e… Mo¿e to jest trochê prozaiczne, ale w tej
chwili wprowadzamy… Przede wszystkim wydaje
siê, ¿e to ju¿ nie s¹ czasy, kiedy a¿ tak du¿e wra¿e-
nie robi³ sêdzia powstaj¹cy w celu odebrania przy-
rzeczenie. O wiele wiêksze znaczenie ma to, ¿e
w ogóle sk³ada siê przyrzeczenie, a jeszcze wiêk-
sze znaczenie ma to, ¿e œwiadek jest pouczany
o odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywych
zeznañ. I to jest istotna kwestia, to jest moment,
w którym powinno decydowaæ siê o tym, ¿e…
Œwiadkowi przypomina siê o tym, ¿e ma mówiæ
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prawdê. Kwestia dotycz¹ca tego, czy sêdziowie
stoj¹, czy siedz¹, jest tutaj zupe³nie obojêtna, ale
przyczyna le¿¹ca u podstaw tego rozwi¹zania jest
doœæ prozaiczna. Otó¿ w tej chwili rozpoczêliœmy
monta¿ urz¹dzeñ do nagrywania przebiegu roz-
praw, do rejestracji cyfrowej rozpraw. Wysoki Se-
nat mia³ okazjê ponad rok temu procedowaæ nad
tym projektem ustawy, w tej chwili trwaj¹ prace
przygotowawcze do tego projektu. W projekcie za-
proponowano – zreszt¹ od pocz¹tku by³o wiado-
mo, ¿e tak bêdzie – ¿eby za sto³em sêdziowskim
by³y kamery, które daj¹ obraz sali s¹dowej, obraz
œwiadków… Po prostu obawiamy siê – to jest zu-
pe³nie prozaiczna, trywialna przyczyna – ¿e w nie-
których przypadkach sêdzia i powstaj¹cy bêd¹
najzwyczajniej w œwiecie zas³aniali œwiadków
sk³adaj¹cych przyrzeczenie, bo te kamery nie bê-
d¹ umieszczone zbyt wysoko, one musz¹ byæ za-
montowane pod odpowiednim k¹tem. Tak ¿e w³a-
œnie taki jest ten prozaiczny powód, równie¿ te-
chnologia wymusza pewne rozwi¹zania.

Co do pozosta³ych poprawek, to poprawka szó-
sta ma charakter ca³kowicie legislacyjny, jest to
kwestia ró¿nych pogl¹dów legislatorów sejmo-
wych i senackich na zasady techniki prawodaw-
czej. My w³aœciwie tutaj siê nie sprzeciwiamy,
uwa¿am, ¿e ta poprawka mo¿e zostaæ przyjêta,
pozosta³e tak¿e. Poprawka dziesi¹ta jest konsek-
wencj¹ pierwszej poprawki mniejszoœci. Dziêkujê
bardzo. Mam nadzieje, ¿e nie zabra³em zbyt wiele
czasu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Chcê tylko przypomnieæ, ¿e jeszcze dzisiaj od-

bêdzie sie posiedzenie po³¹czonych komisji.
W zwi¹zku z tym… Zapytam jednak, czy… Obec-
nie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawicie-
la rz¹du, zwi¹zane z omawianym punktem po-
rz¹dku obrad.

Pan senator Andrzejewski siê zg³asza. Czy s¹
jeszcze…

W imieniu Wysokiej Izby pytanie zada pan se-
nator Andrzejewski.

Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jaki charakter ma mieæ udzia³

organizacji pozarz¹dowych w postêpowaniu?
W art. 8 jest napisane, ¿e mog¹ one wzi¹æ udzia³
w tocz¹cym siê postêpowaniu i zwi¹zku z tym
chcia³bym zapytaæ, w jakim charakterze. W cha-
rakterze strony, interwenienta ubocznego, inter-
wenienta g³ównego? Pytam, bo to jest dla mnie
niejasne. Czy mog¹ w zwi¹zku z tym… S¹ pewne

kategorie uczestników postêpowania… W jakim
charakterze te organizacje maj¹ uczestniczyæ
w postêpowaniu? Nie jest to dla mnie jasne.

Dalej. Dlaczego tam, gdzie jest mowa o pra-
wach pracowniczych, pomija siê zwi¹zki zawodo-
we? W art. 462 jest napisane, ¿e w sprawach z za-
kresu prawa pracy i ubezpieczeñ organizacje po-
zarz¹dowe… Dlaczego nie ma tutaj zwi¹zków za-
wodowych? A mo¿e jest o tym mowa gdzie indziej?
Mo¿e ja widzê to niedok³adnie pod wzglêdem sys-
temowym. To jest pytanie drugie.

I ostatnie pytanie. Dlaczego s¹d tylko mo¿e,
a nie musi udzielaæ stronom i uczestnikom wy-
stêpuj¹cym bez adwokata w razie uzasadnio-
nej potrzeby niezbêdnych pouczeñ, dyskrecjo-
nalnie? To znaczy, ¿e jednym mo¿e udzielaæ,
drugim nie mo¿e, mimo ¿e s¹ uzasadnione po-
trzeby… Mo¿e, ale nie musi. To s¹ moje trzy py-
tania.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Czy s¹ jeszcze inne pytania?

Nie ma.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie

odpowiedzi. Nastêpnie przejdziemy do dyskusji.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:
A zatem w tej sytuacji odpowiem na pytania po

kolei.
Wysoka Izbo! Otó¿…
(Senator Piotr Andrzejewski: …Organizacje po-

zarz¹dowe, charakter…)
Dobrze: „Tytu³ III. Organizacje pozarz¹dowe”.

Tutaj wyraŸnie zosta³y opisane uprawnienia, ja-
kie maj¹ organizacje pozarz¹dowe, i sprawy, w ja-
kich mog¹ wystêpowaæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: W art. 8 tego nie
ma. Gdzie…)

To s¹ art. 61 i artyku³y nastêpne w tym projek-
cie. Ten projekt reguluje te kwestie, te przepisy
zosta³y zmienione. To jest na stronie nr 3…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: …projektu.)
Druk nr 1342.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale w jakim cha-

rakterze mog¹ przyst¹piæ…)
Wed³ug przepisów mog¹ tak¿e wytaczaæ powó-

dztwo…
(Senator Piotr Andrzejewski: Mog¹ byæ stron¹.)
Mog¹ byæ stron¹ i w takiej sytuacji – mówi siê

o tym w art. 62 §1 – stosuje siê do tych organizacji
przepisy o prokuratorze wytaczaj¹cym powódz-
two na rzecz strony. A je¿eli chodzi o przyst¹pienie
organizacji do strony, to tutaj stosuje siê odpo-
wiednio przepisy o interwencji ubocznej. Taki jest
charakter procesowy podmiotów wystêpuj¹cych
w procesie.
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(Senator Piotr Andrzejewski: I tu sprawa jest
ostatecznie wyjaœniona.)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo, Panie Ministrze. Jeszcze nastêpne pytanie…)

Cieszê siê bardzo, ¿e…
Zwi¹zki zawodowe mieszcz¹ siê w kategorii or-

ganizacji pozarz¹dowych i dlatego nie ma konie-
cznoœci…

(Senator Piotr Andrzejewski: Aha, czyli w tej ka-
tegorii mieszcz¹ siê zwi¹zki zawodowe i dlatego
nie zosta³y one wymienione tutaj szczegó³owo.)

Tak, w tej kategorii mieszcz¹ siê zwi¹zki zawo-
dowe.

I zagadnienie trzecie. Gdyby pan senator ze-
chcia³ mi je przypomnieæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Trzecie zagadnie-
nie dotyczy³o… Ju¿ mówiê… S¹d pomija treœci
i dowody…)

A tak, ju¿ pamiêtam. Je¿eli chodzi o pouczenie
zawarte w art. 210… To jest pkt 29 ustawy.
W art. 210 zosta³ dodany §21, w którym mówi siê
o obowi¹zku pouczania strony o istotnych przepi-
sach proceduralnych, miêdzy innymi w³aœnie
o treœci art. 207, czyli o konsekwencjach zwi¹za-
nych z porz¹dkiem sk³adania pism, zaniechaniem
przytoczenia twierdzeñ i dowodów w tym czasie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jak to korespon-
duje z art. 5? Pytam, bo w art. 5 jest napisane, ¿e
s¹d mo¿e pouczaæ, a tu, ¿e poucza. Czy nie ma tu-
taj sprzecznoœci? W art. 5 jest napisane, ¿e s¹d mo-
¿e udzieliæ pouczeñ, a tu jest napisane, ¿e musi.)

Tak, tu jest napisane, ¿e musi, poniewa¿ s¹d
musi udzielaæ pouczeñ, jeœli chodzi o kategoriê
zagadnieñ regulowanych za pomoc¹ przepisów
wymienionych w art. 210 §21.

Art. 5 jest zaœ przepisem szerszym. Dotyczy in-
nych sytuacji, w których s¹d uznaje, ¿e strona po-
winna otrzymaæ wskazówki odnoœnie do dalszego
toku procedowania i jakie niezbêdne czynnoœci
procesowe powinna w danej sprawie wykonaæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Piotr Zientarski…
Przypominam, ¿e przemówienie nie mo¿e trwaæ

d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a wnioski o charakterze
legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

…proszê uprzejmie.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja nie zgodzê siê z przedstawion¹ przez pana

senatora Piotrowicza tez¹, i¿ ustawê nale¿a³oby
odrzuciæ. Uwa¿am, ¿e ustawa powinna byæ przy-

jêta, poniewa¿ idea likwidacji odrêbnego postêpo-
wania w sprawach gospodarczych generalnie za-
s³uguje na aprobatê. I co do tego nie ma ¿adnej
dyskusji.

Nie mogê zgodziæ siê równie¿ z twierdzeniem
pana senatora Piotrowicza, i¿ uzasadnieniem
odrzucenia ustawy ma byæ nadmierna szyb-
koœæ postêpowania w tego typu nowelizacji.
Nie zgodzê siê, poniewa¿ ja opieram siê g³ó-
wnie na… Zreszt¹ jestem cz³onkiem Krajowej
Rady S¹downictwa i uto¿samiam siê z wiêk-
szoœci¹ uchwa³ tego gremium. Ta opinia by³a
z 15 paŸdziernika 2010 r. W zwi¹zku z tym nie
widzê tutaj zbytniego poœpiechu. A to, ¿e pe-
wien argument by³ ju¿ przedstawiony, ¿e by³
na to czas… Mówiê o art. 207, o §2 i §3, czyli o
kwestii, która jest tu najbardziej sporna.
I przypominam, ¿e Krajowa Rada S¹downi-
ctwa szczególn¹ uwagê zwróci³a na noweliza-
cjê tych przepisów, które w projektowanej for-
mie s¹ nie do przyjêcia. Projektowany §3
art. 207 k.p.c. pozostaje w sprzecznoœci z §1
art. 217 i zasad¹ kontradyktoryjnoœci, przewi-
duje bowiem mo¿liwoœæ z³o¿enia pisma proce-
sowego przez stronê uzale¿nion¹ od dyskre-
cjonalnej w³adzy sêdziego – tak twierdzi Krajo-
wa Rada S¹downicza. A ja podkreœlam, ¿e
ca³kowicie siê z tymi wywodami zgadzam.
Zmiany w art. 207 k.p.c. wprowadzaj¹ rygo-
ryzm dotychczasowego postêpowania w spra-
wach gospodarczych, które oparte by³y na in-
nych zasadach procesowych ni¿ ca³oœæ zwyk-
³ego postêpowania cywilnego. Nale¿a³oby zau-
wa¿yæ – twierdzi Rada – ¿e zwiêkszaj¹c rygo-
ryzm wobec stron w postêpowaniu zwyk³ym
i likwiduj¹c postêpowanie w sprawach gospo-
darczych, nale¿y mieæ na wzglêdzie pogl¹d wy-
ra¿ony w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 26 lutego 2008 r. dotycz¹cy art. 47912 k.p.c.
W orzeczeniu tym trybuna³ przyj¹³, i¿ mo¿liwe
jest stawianie w procesie wy¿szych wymagañ
starannoœci stronie bêd¹cej przedsiêbiorc¹
ni¿ innym stronom, i stwierdzi³, ¿e od profesjo-
nalisty prowadz¹cego spór przed s¹dem w za-
kresie spraw objêtych jego dzia³alnoœci¹ mo¿-
na wiêcej wymagaæ; wy¿sze ryzyko procesowe
zwi¹zane z wy¿szym poziomem obowi¹zku co
do sprawnoœci dzia³ania przed s¹dem jest uza-
sadnione tak¿e profesjonalnym charakterem
obs³ugi prawnej, z której przedsiêbiorcy po-
winni korzystaæ – to cytat.

Pan minister powo³ywa³ siê na autorytet ko-
misji kodyfikacyjnej. Ja oczywiœcie pochylam
siê nad tym i mam wielki szacunek do komisji
kodyfikacyjnej, niemniej trzeba przypomnieæ,
¿e to w³aœnie ta komisja przyjê³a projekty,
z których siê wycofujemy. A dlaczego przyjê³a?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Grzegorz Wa³ejko: Nie przyjê³a…)

Proszê?
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Grzegorz Wa³ejko: To inna komisja,
nie komisja kodyfikacyjna.)

Inna komisja? Nie komisja kodyfikacyjna?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Grzegorz Wa³ejko: Nie, nie.)
A, jeœli nie, to przepraszam.
W ka¿dym razie to, co teraz powiem, jest

w moim przekonaniu najistotniejsze. Pan profe-
sor doktor habilitowany Andrzej Zieliñski ma nie
tylko tytu³ profesora, lecz tak¿e kilkudziesiêcio-
letni¹ praktykê adwokack¹ – nie wiem, czy tak
d³ug¹ praktykê posiada któryœ z cz³onków komisji
kodyfikacyjnej – prowadzon¹ jednoczeœnie z wy-
konywaniem obowi¹zków nauczyciela akademic-
kiego. W ka¿dym razie to jest praktyk i on mówi
nie tylko jako profesor prawa, lecz tak¿e jako do-
œwiadczony adwokat. Bo przecie¿ adwokat wcho-
dzi w postêpowanie cywilne bardzo czêsto ju¿ po
okresie, w którym mo¿liwe jest z³o¿enie odpowie-
dzi na pozew. I bardzo czêsto mo¿e siê znaleŸæ…
Nie chcê powiedzieæ, ¿e mo¿e wejœæ w kolizjê ze
zdaniem sêdziego, ale mo¿e byæ przez sêdziego
nielubiany. Takie sytuacje siê zdarzaj¹. I nie mo¿e
od dyskrecjonalnej w³adzy sêdziego zale¿eæ to, czy
pismo przygotowawcze bêdzie z³o¿one, czy te¿ nie.

Mo¿na wyjœæ z tej sytuacji. Ja rozumiem, ¿e to
jest instrument, który ma mobilizowaæ sêdziów,
ale pamiêtam… Ja to mówi³em panu ministrowi
i powiem to te¿ tutaj, przy otwartej kurtynie.
W 1975 r. moje szkolenie jako aplikanta s¹dowe-
go prowadzi³ pan sêdzia S¹du Najwy¿szego Tade-
usz Bukowski, obecny sêdzia S¹du Wojewódzkie-
go w Koszalinie. Uczy³ on aplikantów s¹dowych,
¿e podstawowym obowi¹zkiem sêdziego jest na
pocz¹tku ustaliæ, jak to jest miêdzy stronami; co
je ³¹czy, co je j¹trzy – tak o tym mówi³. To by³y tak
zwane pere³ki – pere³kami nazywa³ pewne kazusy
i pewne okreœlenia. Teraz niestety sêdziowie, bar-
dzo czêsto nie maj¹c koncepcji prowadzenia spra-
wy, rzeczywiœcie dopuszczaj¹ co chwilê pisma
procesowe i odraczaj¹ rozprawy. Ale jest na to
sposób, Panie Ministrze. Wystarczy zobowi¹zaæ
strony, ¿eby sk³ada³y pisma procesowe bez zgody
sêdziego, ale przynajmniej tydzieñ przed termi-
nem rozprawy, a to dlatego, ¿eby strona i sêdzia
mogli siê z tymi pismami zapoznaæ. I to ju¿ wy-
starczy, ¿eby nie by³o argumentu za odraczaniem
posiedzenia, a jednoczeœnie strony bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ i instrument swobodnego wypowiada-
nia swoich myœli. Strony przecie¿ czêsto s¹ zagu-
bione, bardzo czêsto korzystaj¹ z pomocy adwo-
kata czy te¿ doradcy prawnego, który nie ma up-
rawnieñ do wystêpowania w s¹dach, ale pismo
napisze. I co jest lepsze? Odczytywanie tego pis-
ma, które bêdzie przygotowane, na rozprawie, czy
z³o¿enie go wczeœniej, tak ¿eby zapoznali siê z nim
sêdzia i druga strona? Co jest lepsze dla sprawno-

œci postêpowania? Chyba lepiej, gdy z³o¿y siê to
pismo wczeœniej.

Dlatego te¿ absolutnie uwa¿am, ¿e ustawa jest
s³uszna. Wymaga wprawdzie pewnych poprawek,
wymaga te¿… Ja tu cytujê opiniê Krajowej Rady
S¹downictwa dotycz¹c¹ art. 269: niezrozumia³a
jest wprowadzana zmiana umniejszaj¹ca wagê
sk³adanego przyrzeczenia. Jako praktyk uwa-
¿am, ¿e to ma znaczenie, czy sêdzia staje w ca³ym
majestacie, wszyscy te¿ stoj¹, i odbiera przyrze-
czenie tak, jak jest to przyjête w postêpowaniu
karnym, naprawdê te kwestie techniczne… Jeœli
jest kamera, to sêdzia, wiedz¹c, gdzie ona siê
znajduje, mo¿e stan¹æ o krok dalej, tak ¿eby nie
zas³aniaæ tego, który sk³ada przyrzeczenie. A wiêc
naprawdê to nie jest argument decyduj¹cy o tym,
¿e mamy zmieniaæ ten przepis. Tak ¿e, jak powie-
dzia³em, jestem za poprawkami, które zosta³y
zg³oszone, które zg³osi³em i które popieram. Nie
bêdê ich ju¿ uzasadnia³. Wiêkszoœæ zreszt¹,
a przynajmniej znaczn¹ ich czêœæ, pan minister
zaakceptowa³. Uwa¿am, ¿e ustawa powinna
wejœæ w ¿ycie, ale z tymi modyfikacjami, o których
ju¿ tutaj mówi³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Dziesiêæ minut w³aœnie minê³o.
I pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Najczêœciej nowelizowan¹ ustaw¹ po transfor-

macji ustrojowej w Polsce jest w³aœnie kodeks po-
stêpowania cywilnego i procedura. Nie utwierdza
to zaufania do pañstwa prawnego i pañstwa pra-
wa. Winien byæ ju¿ chyba uchwalony nowy ko-
deks, ale to dopiero w nastêpnej kadencji. Niemal
przy ka¿dej okazji ró¿ne komisje ustawodawcze,
ró¿ne gremia coœ dorzucaj¹. Jakie jest ratio legis
tych zmian? To ratio legis trudno nam zaaprobo-
waæ. Mianowicie coraz bardziej s¹d z gremium,
które ocenia stan faktyczny w myœl zasady da mi-
hi factum, dabo tibi ius – dajemy ci fakty, a ty nam
dajesz s¹d – staje siê arbitrem. Jeœli strony czegoœ
nie przedstawi¹, to tego nie ma. Czego nie ma
wœród stron, tego nie ma. Quod non est in actis,
non est in mundo – czego strony nie zaprezentuj¹
albo czego nie zaprezentuje silna strona, to w rze-
czywistoœci w ogóle nie istnieje. Coraz bardziej ta-
kie staj¹ siê s¹dy i procedury. A, jest jeszcze eko-
nomia procesowa, która wymaga, ¿eby pod byle
pretekstem za³atwiæ numerek, a sprawê odrzuciæ,
umorzyæ kosztem strony i kosztem wymiaru spra-
wiedliwoœci. Taki jest trend rozwojowy polskiej
procedury cywilnej. My, jako adwokaci, wiemy
doskonale, ¿e jest to system restrykcyjny, antyo-
bywatelski. Tyle tytu³em wstêpu.
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Teraz o ustawie. Ja nie zgadzam siê z trendem,
o którym wspomnia³em, dlatego uwa¿am, ¿e stro-
ny… proponujê poprawkê w art. 5. S¹d nie „mo¿e
udzieliæ” – jak chce, a jak nie chce, to nie udziela –
stronom i uczestnikom w razie uzasadnionej po-
trzeby informacji dotycz¹cej prawa, stanu fakty-
cznego i procedury, tylko s¹d jej „udziela”. To jest
bowiem obowi¹zek s¹du jako organu wymiaru
sprawiedliwoœci, a nie dyskrecjonalna decyzja –
ten mi siê podoba, to mu udzielam informacji,
a ten mi siê nie podoba, to mu jej nie udzielam, je-
œli jest bez adwokata. To nie licuje z pañstwem
prawnym i z konstytucyjn¹ zasad¹ równoœci wo-
bec prawa. Wobec tego sk³adam tak¹ poprawkê.

Druga poprawka dotyczy przepisu, gdzie jest
mowa o osobach prawnych. Myœlê, ¿e bardzo wa¿-
ne jest wymienienie organizacji pozarz¹dowych
w art. 1 w pkcie 12. Skoro je dowartoœciowujemy,
to uwa¿am, ¿e zdolnoœæ do czynnoœci procesowej
winny mieæ nie tylko osoby fizyczne i osoby praw-
ne, ale szczególnie wyakcentowane, sub specie,
mimo ¿e w zakresie pojêcia „osoby prawne” mog¹
siê mieœciæ… S¹ partnerem spo³ecznym wystêpu-
j¹cym gdzie indziej jako osobny podmiot w intere-
sie praw okreœlonych osób i w interesie prawo-
rz¹dnoœci. Dlatego uwa¿am, ¿e trzeba szczególnie
wyeksponowaæ organizacje pozarz¹dowe.

Art. 1 pkt 15 lit. b to ju¿ jest absolutne kurio-
zum. To my zak³adamy, ¿e ka¿dy dysponuje
komputerem, nawet na g³êbokiej wsi? Je¿eli
przepis szczególny tak stanowi, pisma proceso-
we wnosi siê za pomoc¹ systemu teleinformaty-
cznego, drog¹ elektroniczn¹, a pisma niewnie-
sione t¹ drog¹ nie wywo³uj¹ skutków prawnych.
Jako cz³owiek, który od wielu lat broni podsta-
wowych praw cz³owieka, nie mogê siê zgodziæ, ¿e-
by forma… Nawet w procesie formu³kowym
rzymskim by³y, w ramach prawa pretorskiego,
pewne odstêpstwa, a tu nagle nakazujemy sy-
stem… A jak ktoœ na wsi, kto nie ma komputera,
napisze pismo, to w ogóle bêdzie pozbawiony
praw, jego czynnoœæ prawna nie wywo³a skutków
prawnych. To nie jest w porz¹dku. Je¿eli takie
przepisy s¹ w kodeksie postêpowania cywilnego,
oznacza to, ¿e nie ma pañstwa prawnego.
W zwi¹zku z tym proponujê ograniczyæ ten prze-
pis do takiego zdania pierwszego: „Je¿eli przepis
szczególny tak stanowi, pisma procesowe mo¿na
wnieœæ za pomoc¹ systemu teleinformatycznego
obs³uguj¹cego postêpowanie s¹dowe (drog¹
elektroniczn¹).”. Je¿eli ktoœ na wsi nie ma kom-
putera, a napisze pismo i wyœle je listem poleco-
nym… Najpierw proszê wyszkoliæ ka¿dego oby-
watela i dostarczyæ mu na koszt Ministerstwa
Sprawiedliwoœci komputer i drogê teleinforma-
tyczn¹. Wtedy proszê wprowadzaæ taki przepis
i wtedy to bêdzie uzasadnione, w innym wypad-
ku jest to dyskryminacja.

Dalej. W art. 1 w pkcie 28 jest mowa jeszcze
o czymœ innym, ¿e mo¿na ograniczyæ dochodzenie
prawdy, mo¿na ograniczyæ postêpowanie dowo-
dowe, je¿eli… „Z³o¿enie pism przygotowawczych
nastêpuje tylko wtedy, gdy s¹d tak postanowi,
chyba ¿e pismo obejmuje wy³¹cznie wniosek
o przeprowadzenie dowodu. S¹d mo¿e wydaæ po-
stanowienie”… To jest tak¿e przedmiotem popra-
wek mniejszoœci, które w pe³ni akceptujê. Ale w §6
proponujê dodaæ, kiedy s¹d pomija spóŸnione
twierdzenia i dowody, a kiedy nie. Musi je przyj¹æ,
je¿eli strona nie zg³osi³a ich w pozwie, je¿eli zrobi-
³a to bez swojej winy, je¿eli uwzglêdnienie tych
spóŸnionych twierdzeñ i dowodów nie spowoduje
zw³oki w rozpoznaniu sprawy albo ¿e wystêpuj¹
inne wyj¹tkowe okolicznoœci. Proponujê dodaæ
„a okolicznoœci sporne zosta³y ju¿ dostatecznie
wyjaœnione”, gdy¿ inaczej mamy do czynienia
z formu³kowym, zaporowym uniemo¿liwieniem
dowodzenia swoich racji, wypaczaniem stanu
faktycznego. Jest to te¿ dyskryminacja strony
w interesie za³atwienia numerka przez s¹d. Nie-
dopuszczalne! Jako d³ugoletni obroñca i obroñca
praw procesowych uwa¿am, ¿e jest to za daleko
id¹ca restrykcja. A wiêc tylko wtedy, gdy s¹d uzna
– tak jak by³o w prawie karnym – ¿e okolicznoœci
sporne zosta³y ju¿ dostatecznie wyjaœnione, ina-
czej jest to prawo gorsze ni¿ obowi¹zuj¹ce w cza-
sach PRL, bardziej ³ami¹ce prawa cz³owieka, pra-
wa do obrony. Tak twierdzê z ca³¹ odpowiedzial-
noœci¹.

Dalej. To samo dotyczy w art. 1 w pkcie 31…
czego? Tego, ¿e „s¹d pomija twierdzenia i dowody,
je¿eli s¹ powo³ywane jedynie dla zw³oki lub okoli-
cznoœci sporne zosta³y ju¿ dostatecznie wyjaœnio-
ne”. To s¹d ma prawo… Je¿eli s¹ to nowe okolicz-
noœci… Nawet je¿eli strona wystêpuj¹ca bez ad-
wokata by³a nieporadna, to ma byæ karana za to,
ma byæ dyskryminowana w zakresie dochodzenia
swoich praw? Tak dzisiaj Ministerstwo Sprawied-
liwoœci widzi sprawiedliwoœæ? Nie, na tak¹ spra-
wiedliwoœæ siê nie zgadzam, takiej sprawiedliwo-
œci trzeba postawiæ weto. A co nale¿y zrobiæ? Nale-
¿y zmieniæ to – tak jak ja proponujê, korzystaj¹c
z w³asnego doœwiadczenia – na: „s¹d pomija twier-
dzenia i dowody, je¿eli powoduj¹ zw³okê, a okoli-
cznoœci sporne zosta³y ju¿ dostatecznie wyjaœnio-
ne”. Tego warunku nie ma. S¹d mo¿e nie wyjaœ-
niaæ stanu faktycznego, okolicznoœci spornych,
mo¿e zamykaæ postêpowanie i wydawaæ orzecze-
nie na podstawie tego, co silniejsza strona przed-
stawi³a s¹dowi? To jest pañstwo prawne? Nie, to
jest pañstwo dyskryminacji praw cz³owieka do
obrony.

Przepraszam, ¿e ja mówiê tak ostro, ale ktoœ
wreszcie musi ostro zaprotestowaæ przeciwko te-
mu, proszê pañstwa.

Wreszcie chcê dodaæ wyrazy „zwi¹zki zawodo-
we”, bo mówienie o organizacjach pozarz¹dowych
i ukrywanie szczególnych uprawnieñ zwi¹zków
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zawodowych jest dzisiaj uprawianiem polityki
prawnej antyzwi¹zkowej. Na to te¿, jako osoba
zwi¹zana z Solidarnoœci¹, nie mogê przystaæ, tym
bardziej ¿e powszechnie s¹ ³amane prawa praco-
wnicze, a prokuratury i ministerstwo przygl¹daj¹
siê temu biernie. Sk³adam te poprawki na rêce pa-
ni marsza³ek. Proszê o ich przemyœlenie i uwzglê-
dnienie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, nastêpnie… Czy któryœ

z panów senatorów bêdzie jeszcze bra³ udzia³
w dyskusji?

Zamykam listê.
Bardzo proszê, dziesiêæ minut do dyspozycji,

Panie Mecenasie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W ka¿dej procedurze trzeba pamiêtaæ o jed-

nym: ¿e procedura nie jest wartoœci¹ sam¹ w so-
bie, a jedynie narzêdziem w³aœciwego rozpozna-
wania spraw, czyli ma charakter s³u¿ebny wobec
zasadniczego celu procesu, jakim jest dojœcie do
prawdy, ustalenie faktów, a nastêpnie sprawied-
liwe rozstrzygniêcie. Ju¿ kiedyœ mówi³em o tym,
¿e w przedwojennym podrêczniku procedury cy-
wilnej autorstwa profesora Waœkowskiego tak na-
zywano procedurê cywiln¹ – narzêdzie skuteczne-
go, sprawnego i sprawiedliwego rozpoznawania
spraw. I proszê pañstwa, o tym trzeba pamiêtaæ.
Wydawa³oby siê, ¿e nie trzeba w ogóle o tym przy-
pominaæ, bo jest to rzecz fundamentalna i podsta-
wowa, ale doœwiadczenia ostatnich lat, zw³aszcza
po roku 1989, a wiêc, o dziwo, po upadku syste-
mu totalitarnego, niestety wskazuj¹ na to, ¿e
ustawodawca bardzo czêsto o tym zapomina³
i tworzy³ wyimaginowane procedury, formalisty-
czne do tego stopnia, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny
musia³ ingerowaæ i wskazywaæ, ¿e naruszaj¹ one
prawo strony do uzyskania orzeczenia s¹du, pra-
wo, które jest przecie¿ fundamentalne, które wy-
nika zarówno z art. 45 konstytucji, jak i z art. 6
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. I my tu-
taj, w Senacie, tym siê zajmowaliœmy. Na szczê-
œcie pewne mankamenty ju¿ zlikwidowaliœmy, na
przyk³ad takie, kiedy narzêdzie s³u¿¹ce jedynie
czêœciowemu pokryciu kosztów wymiaru spra-
wiedliwoœci, jakim s¹ koszty s¹dowe, by³o wyko-
rzystywane przez s¹dy jako sposób na unikanie,
powiedzia³bym, dawania sprawiedliwoœci. Absur-
dalne przepisy, które przewidywa³y, ¿e je¿eli pro-
fesjonalny pe³nomocnik pomyli³ siê co do wysoko-
œci op³aty sta³ej, jego œrodki odwo³awcze by³y od-
rzucane, doprowadza³y do negacji podstawowej

zasady – prawa do s¹du. Có¿ z tego, ¿e pe³nomoc-
nik siê pomyli³ co do wysokoœci op³aty s¹dowej?
Czy ma to tak ogromne znaczenie w procesie, ¿eby
skutkowa³o zamkniêciem komuœ drogi s¹dowej?
I dopiero my tu, w Senacie, musieliœmy to wypro-
stowaæ i przy okazji kolejnej zmiany kodeksu po-
stêpowania cywilnego doprowadziliœmy do tego,
¿e zosta³ uchylony bodaj¿e art. 1302 §3. Nawia-
sem mówi¹c, nie chce tutaj wspominaæ… Aczkol-
wiek warto by kiedyœ poczyniæ badania, ilu ludzi
na skutek istnienia tego absurdalnego przepisu
przez kilka lat zosta³o pozbawionych dostêpu do
s¹du, pozbawionych mo¿liwoœci chocia¿by zwery-
fikowania orzeczenia pierwszej instancji, bo œrod-
ki odwo³awcze zosta³y odrzucone. Ma³o tego, to
siê ci¹gnie w dalszym ci¹gu i przejawia w filozofii,
w myœleniu sêdziów. Ja do tej pory spotykam siê
ze sprawami, w których s¹dy usi³uj¹ odrzucaæ
œrodki odwo³awcze, bo nie zosta³a we w³aœciwej
kwocie op³acona op³ata s¹dowa. I dopiero na sku-
tek za¿aleñ wy¿sze instancje uchylaj¹ tego typu
orzeczenia. Ca³e szczêœcie, ¿e strony skar¿¹ te
orzeczenia o odrzuceniu ich œrodków odwo³aw-
czych. Tak jak mówiê, w mentalnoœci sêdziów
mocno zosta³o to zakonotowane jako pewien wy-
godny œrodek pozbywania siê spraw i zarazem za-
liczania ich jako za³atwionych, bo przecie¿ sêdzia
jest rozliczony z za³atwienia sprawy bez wzglêdu
na to, czy to za³atwienie wygl¹da w ten sposób, ¿e
odrzuca okreœlony œrodek lub zwraca pozew, czy
te¿ wydaje wyrok, który jest poprzedzony ¿mu-
dnym procesem, roztrz¹saniem zebranych dowo-
dów, a nastêpnie argumentacj¹ prawnicz¹. To s¹
zupe³nie nieporównywalne rzeczy: wydanie je-
dnozdaniowego postanowienia w ci¹gu kilku se-
kund, gdzie siê odrzuca dany œrodek prawny,
i wydanie wyroku, który wymaga czasami dzie-
si¹tek godzin pracy i to bardzo ¿mudnej.

Proszê pañstwa, niestety ta filozofia nie zosta³a
zaniechana i znajduje przed³u¿enie w zmianie
procedury, jak¹ nam siê tu proponuje. Ja ju¿
o tym mówi³em, ¿e jest to niestety filozofia stano-
wienia przepisów prawa dla wygody s¹du. Nie dla
zapewnienia stronom dostêpu do s¹du, tylko dla
wygody s¹du. Ustawodawca zdradzi³ siê z tym
w sposób chyba najbardziej ewidentny i zarazem
karko³omny w regulacji, która przewiduje, ¿e
w czasie sk³adania przez œwiadka przyrzeczenia,
¿e bêdzie mówi³ prawdê, ca³¹ prawdê, niczego nie
ukrywaj¹c z tego, co mu jest wiadome… Zgodnie
z t¹ propozycj¹ zwalnia siê sêdziego z obowi¹zku
powstania w momencie tego przyrzeczenia. Wszy-
stkie inne osoby, a wiêc strony, które wystêpuj¹
w procesie, ich pe³nomocnicy, czyli adwokaci,
radcowie prawni, œwiadkowie ewentualnie obecni
na sali rozpraw czy publicznoœæ wstaj¹, a sêdzia
mo¿e sobie siedzieæ. Proszê pañstwa, jest to hu-
morystyczne, ale zarazem wskazuje na to, ¿e prze-
pisy s¹ tworzone ku wygodzie s¹du. Przepraszam
bardzo, ale dlaczego ten sêdzia ma nie wstaæ? Na

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
66 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

(senator P. Andrzejewski)



zdrowie mu nawet wyjdzie, je¿eli w czasie procesu
wstanie na moment w chwili sk³adania przyrze-
czenia przez œwiadka. Ma³o tego, proszê pañstwa,
bêdzie to te¿ podkreœlenie wagi tego przyrzecze-
nia, przyrzeczenia, które… Jako praktyk trzydzie-
stoletni mogê pañstwu powiedzieæ, bo od trzy-
dziestu lat jestem adwokatem, jakie kolosalne
wra¿enie robi to na œwiadku, który sk³ada przy-
rzeczenie przed s¹dem pod rygorem odpowie-
dzialnoœci karnej i pozbawienia wolnoœci do lat
trzech, je¿eliby zezna³ nieprawdê. Proszê pañ-
stwa, je¿eli on widzi sêdziego, który bêdzie sie-
dzia³, to bêdzie mia³ ca³kiem inne wra¿enie ani¿eli
w sytuacji, kiedy widzi, ¿e sêdzia, w ca³ym maje-
stacie s¹du, siedz¹cy za sto³em sêdziowskim,
z ³añcuchem z god³em or³a, równie¿ powstaje.
Dlatego ja jestem przeciwny tego typu zmianom.
I celowo o tym wspominam, jest to zdezawuowa-
nie ca³ej filozofii, która przyœwieca tym zmianom.
Zmierza ku wygodzie s¹du te¿ miêdzy innymi s³a-
wetny ju¿ art. 207, gdzie siê proponuje, ¿eby od
woli s¹du zale¿a³o to, czy strona mo¿e sk³adaæ
pisma przygotowawcze, czy nie. Ju¿ mówi³em
o tym, nie bêdê powtarza³, do jakich absurdów
prowadzi³oby to, ¿e strona by musia³a uzyskaæ
zgodê s¹du na z³o¿enie pisma procesowego,
w którym zmienia ¿¹danie pozwu. Proszê pañ-
stwa, z takim absurdem to siê jeszcze nigdy nie
spotka³em.

Proszê pañstwa, tego typu zmianom rzeczywi-
œcie trzeba postawiæ tamê, dlatego ja w pe³ni przy-
chylam siê do propozycji przed³o¿onych przez mo-
jego przedmówcê, pana senatora i zarazem mece-
nasa Andrzejewskiego, przed którym chylê czo³a
jako przed bardzo doœwiadczonym adwokatem
i parlamentarzyst¹, który stanowi zreszt¹ dla
mnie pewien niedoœcigniony wzór postêpowania i
jako adwokat, i jako senator.

Proszê pañstwa, mam zarazem œwiadomoœæ, ¿e
pewne zmiany tu proponowane maj¹ swój walor
i swoj¹ wartoœæ. Przede wszystkim chcê podkreœ-
liæ, ¿e zgadzam siê w pe³ni z tym, od dawna zreszt¹
to postulowa³em, ¿eby zlikwidowaæ odrêbny tryb
postêpowania w sprawach gospodarczych. Proszê
pañstwa, to by³ chory tryb. Wielokrotnie na to
wskazywaliœmy tu, w Senacie, organy samo-
rz¹dów prawniczych te¿ to wskazywa³y. Dobrze,
¿e ten tryb postêpowania, który wyrz¹dzi³ bardzo
wiele szkody i który obni¿y³ rangê oraz presti¿ wy-
miaru sprawiedliwoœci w Polsce, pójdzie w niepa-
miêæ. Tylko ¿e niestety, ¿e tak powiem, zara¿a³ in-
ne, miêdzy innymi zwyczajne tryby postêpowa-
nia. Przypomnê, ¿e jednym z argumentów wpro-
wadzenia absurdalnego przepisu, niestety przez
nasz¹ Izbê równie¿, mimo mojego sprzeciwu…
Kilku g³osów zaledwie zabrak³o, ¿eby nie dopro-
wadziæ do tego absurdu. Chodzi o wprowadzenie
absurdalnego przepisu, który wymaga wymiany

pism procesowych miêdzy profesjonalnymi
pe³nomocnikami i dorêczenia s¹dowi dowodu do-
rêczenia owemu pe³nomocnikowi procesowemu
strony przeciwnej pod rygorem zwrotu takiego
pisma. Proszê pañstwa, wówczas te¿ argumenta-
cja by³a taka: przecie¿ w postêpowaniu gospodar-
czym to funkcjonuje. Proszê pañstwa, ta choroba
z postêpowania gospodarczego przesz³a niestety
do innych trybów. Dlatego chwa³a temu, ¿e wresz-
cie z tym koñczymy.

Ja mam jedn¹ konkretn¹ poprawkê, je¿eli ta
ustawa w ogóle mia³aby przejœæ. Nie ukrywam, ¿e
ja bêdê g³osowa³ przeciwko tym zmianom, zarazem
ubolewaj¹c, ¿e tryb gospodarczy nie by³by uchylo-
ny… Na wypadek, gdyby ustawa przesz³a… Za ce-
nê uchylenia trybu gospodarczego jestem w stanie
ewentualnie siê pod tym podpisaæ. Sk³adam wnio-
sek, ¿eby w³aœciwoœæ s¹du okrêgowego by³a dopie-
ro w momencie, kiedy wartoœæ przedmiotu sporu
przekroczy nie tak jak do tej pory 75 tysiêcy z³, ale
100 tysiêcy z³. Proszê pañstwa, warto ten próg pod-
wy¿szyæ, zw³aszcza ¿e, jak pamiêtamy, w trybie go-
spodarczym by³ próg 100 tysiêcy z³. Skoro go likwi-
dujemy i ujednolicamy, to nie widzê powodu, ¿eby
obni¿aæ do 75 tysiêcy w procesach gospodar-
czych… Niech bêdzie 100 tysiêcy i dla gospodar-
czych, i dla pozosta³ych. Wydaje mi siê, ¿e ranga
s¹du okrêgowego jest taka, ¿e nie powinien, ¿e tak
powiem, jak to prawnicy czasami popularnie
okreœlaj¹, zajmowaæ siê drobnic¹ tylko sprawami
powa¿nymi. Dlatego pozwalam sobie z³o¿yæ ten je-
den wniosek i nie przed³u¿aj¹c, koñczê swoje wy-
st¹pienie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Widzê, ¿e zmieœci-

³em siê w czasie. Dziêkujê serdecznie.)
ZminutowymopóŸnieniem.Dziêkujêuprzejmie.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e wnioski o charak-

terze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli panowie se-
natorowie Stanis³aw Piotrowicz, Piotr £ukasz An-
drzejewski i Zbigniew Cichoñ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków? Nie. Dziêkujê
bardzo.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
dzisiejszym.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodaw-
cz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

Panowie senatorowie pytaj¹ o przerwê. Chcê
powiedzieæ, ¿e przerwa na przeprowadzenie po-
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siedzeñ komisji zostanie og³oszona prawdopo-
dobnie oko³o godziny 19.00.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê serdecznie, Pani Marsza³ek.
(Senator Gra¿yna Sztark: Proszê uprzejmie.)
Proszê pañstwa, opuszczamy na razie feralny

punkt trzynasty.
I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo te-
lekomunikacyjne.

Tekst ustawy to druk nr 1366, sprawozdanie
komisji druk nr 1366A, poprawiony.

Pan senator Jurcewicz podobno jest przed sa-
l¹. Proszê go zawezwaæ w trybie pilnym.

(G³os z sali: Przed chwil¹ by³…)
No, przed chwil¹ by³, ale… Gdzie jest pan sena-

tor Jurcewicz?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Punkt siedemna-

sty jest taki krótki, Panie Marsza³ku. I minister
jest…)

PanieSenatorze,przyjdziepora inasiedemnasty.
Og³aszam przerwê techniczn¹ a¿ do przyjœcia

senatora…
(Senator Gra¿yna Sztark: Ju¿ wchodzi, spro-

wadzi³am go.)
Panie Senatorze, poproszê o przedstawienie

sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej.
Szybkie i sprawne.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Wysoka Izbo!
Przepraszam najmocniej, ale czasami niestety

trzeba na chwilê opuœciæ salê.
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Komisja Gospodarki Narodowej zajê³a siê niniej-
sz¹ ustaw¹ w dniu 8 wrzeœnia 2011 r.

¯eby post¹piæ zgodnie z sugesti¹ pana mar-
sza³ka, chcia³bym powiedzieæ, ¿e projektowane
zmiany w zakresie us³ug, miêdzy innymi o pod-
wy¿szonej op³acie, s³u¿¹ zwiêkszeniu ochrony
u¿ytkowników, tak zwanych koñcowych, i abo-
nentów, z uwagi na fakt, ¿e konsumenci najczê-
œciej na nieprawid³owe œwiadczenie us³ug o pod-
wy¿szonej op³acie wini¹ operatorów telekomuni-
kacyjnych, podczas gdy ci wielokrotnie odpowia-
daj¹ za zestawianie po³¹czeñ, za ich jakoœæ, nato-
miast za udostêpnianie treœci odpowiada zu-
pe³nie inny podmiot. Zatem w nowelizowanych

przepisach wskazano wyraŸnie mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia podzia³u funkcjonalnego oraz doprecy-
zowano obowi¹zki dostawców us³ug. Myœlê, ¿e
nale¿y podkreœliæ, i¿ u¿ytkownicy sieci mobilnych
s¹ czasami odbiorcami niechcianych esemesów,
które niejednokrotnie zawieraj¹ treœci – sami do-
œwiadczamy tego – zachêcaj¹ce do wysy³ania
zwrotnych esemesów na us³ugi o podwy¿szonej
op³acie, tak zwane premium rate. Stanowi to pole
dla ró¿nych praktyk, oczywiœcie niejednokrotnie
dzia³aj¹cych na szkodê u¿ytkowników. Przepisy,
które s¹ wprowadzane, maj¹ to zdecydowanie
uniemo¿liwiæ. Wiemy, ¿e UOKiK prowadzi wiele
postêpowañ w tym zakresie. U¿ytkownicy sieci
ruchomych, korzystaj¹cy z us³ug typu SMS, nie
maj¹ ochrony, co sprzyja tym nieuczciwym prak-
tykom, tym bardziej ¿e przedsiêbiorcy telekomu-
nikacyjni zawieraj¹ umowy z dostawcami treœci,
którzy maj¹ swoich podwykonawców czy poddo-
stawców; czêsto s¹ to podmioty dzia³aj¹ce poza
granicami Polski. Niniejsza ustawa w sposób je-
dnoznaczny porz¹dkuje pewne elementy. Jako
ca³oœæ ma bardzo prokonsumencki charakter.
Jest reakcj¹ na pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie
nieprawid³owoœci na rynku us³ug, szczególnie do-
tycz¹ce premium rate.

Wiemy, ¿e w przysz³ym roku w Polsce jest orga-
nizowane Euro 2012, zatem s¹ wprowadzone
przepisy reguluj¹ce czasowe u¿ywanie urz¹dzeñ
radiowych. Do obs³ugi meczów Euro 2012 bêdzie
zaanga¿owanych wiele podmiotów; wiemy, ¿e bê-
d¹ to tak¿e media zagraniczne. Ale nie chodzi tyl-
ko o te media. Pos³ugujemy siê bardzo czêsto na
ró¿nych imprezach sprzêtem opartym na trans-
misji radiowej, s¹ to urz¹dzenia bezprzewodowe,
kamery, mikrofony. Wszystko to wymaga zape-
wnienia czêstotliwoœci. W chwili obecnej, zgodnie
z dotychczasowymi przepisami, proces wydawa-
nia pozwoleñ lub rezerwacji czêstotliwoœci jest
skomplikowany, i nie ma to wiêkszego znaczenia,
czy to jest przyznawane na jeden dzieñ, na kilka
godzin czy na d³u¿szy czas. W zwi¹zku z tym daje
siê tu odpowiednim organom mo¿liwoœæ szybkie-
go wydania pozwolenia.

Chcia³bym teraz w imieniu komisji przedstawiæ
stanowisko, w którym komisja proponuje dzie-
wiêæ poprawek, myœlê, ¿e dosyæ istotnych.

Jedn¹ z nich jest zablokowanie na ¿¹danie abo-
nenta mo¿liwoœci wykonania po³¹czeñ na numery
us³ug o podwy¿szonej op³acie i odbierania po-
³¹czeñ z takich numerów, chyba ¿e nie bêd¹ po-
wodowa³y obowi¹zku zap³aty po stronie klienta.
Tutaj zapisano „abonenta”, ale ja osobiœcie prefe-
rujê nazwê „klient”. To jest naprawdê bardzo pro-
konsumenckie.

Zmiana polega na tym, ¿e dostawcy bêd¹ obo-
wi¹zani zaoferowaæ abonentom co najmniej trzy
progi kwotowe, które wynosz¹ 35 z³, 100 z³
i 200 z³. Jest to tak¿e odpowiedŸ na sugestie wy-
p³ywaj¹ce z ró¿nych œrodowisk zwi¹zanych z do-
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stawami us³ug czy te¿, mówi¹c wprost, z teleko-
munikacj¹.

Nastêpna poprawka mówi o tym, ¿e ustawa
wchodzi w ¿ycie po up³ywie trzydziestu dni od dnia
og³oszenia, z wyj¹tkiem punktów w zakresie doty-
cz¹cym pewnego dostosowania technicznego do
przepisów prawa zawartych w ustawie. Przedtem
by³o tu trzydzieœci dni, teraz jest szeœæ miesiêcy. To
te¿ jest spe³nieniem pewnych postulatów.

W posiedzeniu komisji brali udzia³ przedstawi-
ciele Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki
i Telekomunikacji, a tak¿e przedstawiciele „Le-
wiatana”. Czêœæ tych poprawek wnios³o samo mi-
nisterstwo; by³y one odpowiedzi¹ na postulaty,
które siê pojawiaj¹. Czêœæ z nich zosta³a zrealizo-
wana.

W imieniu Komisji Gospodarki bardzo proszê
o przyjêcie ustawy wraz z dziewiêcioma popraw-
kami zawartymi w sprawozdaniu. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jasne.)
DlapanasenatoraBisztygi tak,adla reszty Izby?
(G³osy z sali: Te¿, te¿.)
Dobrze.
To dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, jest to poselski projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Infrastruktu-

ry. Witam pani¹ minister Magdalenê Gaj i pani¹
prezes Annê Stre¿yñsk¹.

Czy panie chcia³yby zabraæ g³os?
(Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej An-

na Stre¿yñska: Dziêkujê bardzo.)
Pani prezes te¿ na razie odmawia.
Czy s¹ pytania do obecnych tu dam?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jasne.)
W takim razie, proszê pañstwa, chcia³bym ot-

worzyæ dyskusjê, ale nikt siê do dyskusji, jak roz-
umiem…

A, jest pan senator Wyrowiñski. Jeszcze go nie
mam w swoim wykazie.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Mia³em – jak zawsze – przyjemnoœæ przewodni-

czenia Komisji Gospodarki Narodowej równie¿
w tej sprawie, sprawie dotycz¹cej interesu opera-
torów, dostawców us³ug, poddostawców us³ug,
tego biznesu, który siê rozrasta w tempie, mo¿na
powiedzieæ, b³yskawicznym, i zawsze gromadzi

wielu zainteresowanych. Tak¿e w tym przypadku
tak by³o.

Jak pañstwo wiecie, omawiana ustawa to by³a
ustawa, któr¹ pos³owie zg³osili pod naporem sytua-
cji, jaka zaistnia³a na skutek niekiedy wo³aj¹cych
o pomstê do nieba wydarzeñ, kiedy to dostawcy us-
³ug ¿erowali na naiwnoœci, niewiedzy klientów i wy-
korzystywali to z pe³n¹ premedytacj¹, tak, z pe³n¹
premedytacj¹. I w zasadzie dopiero zdecydowane
dzia³ania pani prezes Urzêdu Komunikacji Elektro-
nicznej spowodowa³y, ¿e w tej sprawie zaczê³a siê
pewna gra. Ca³e towarzystwo spotka³o siê przy
okr¹g³ym stole. By³o oczekiwanie, ¿e w tej sprawie
bêdzie trochê dobrej woli ze strony tych, którzy ka-
suj¹ pieni¹dze. Niestety, nie by³o wiele tej dobrej
woli. Ale muszê powiedzieæ, ¿e równie¿ w czasie po-
siedzenia komisji atmosfera by³a raczej taka: je¿eli
jest coœ, o czym mo¿na nie powiedzieæ, o czym mo¿-
na zapomnieæ, a co mog³oby skutkowaæ, powie-
dzmy, wzrostem zysków dostawców us³ug, poddo-
stawców i operatorów, to o tym nie mówmy. Nieste-
ty, tak to jest. Ale co zrobiæ? Life is brutal, szczegól-
nie w tej bran¿y, gdzie z jednej strony postêp jest
niesamowity, a zdrugiej strony, jakwszêdzie, ka¿dy
chce zarobiæ.

W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa by³a zg³oszona
przez pos³ów, bo to by³ projekt poselski, i jak za-
wsze w takich przypadkach, szczególnie tych do-
tycz¹cych skomplikowanej materii prawa teleko-
munikacyjnego, w miêdzyczasie – i tutaj siê oka-
zuje, ¿e Senat w³aœnie wtedy jest szczególnie po-
trzebny – trzeba by³o wprowadziæ jeszcze szereg
poprawek. Zreszt¹ pan senator sprawozdawca
ju¿ o tym mówi³.

Potrzeba wprowadzenia jeszcze dwóch popra-
wek sprowadzi³a mnie tutaj, Panie Marsza³ku, na
tê trybunê. To s¹ poprawki, które miêdzy innymi
precyzuj¹ pewne sprawy, bowiem przepisy usta-
wy stanowi¹ce o cenie za minutê po³¹czenia z nu-
merem danej us³ugi albo o jej cenie ca³kowitej
opatruj¹ te ceny ró¿nymi okreœleniami. I chodzi
o to, aby ujednoliciæ te okreœlenia – tego dotyczy
poprawka, jedna z dwóch poprawek, które zg³a-
szam – bo w tych ustawach liczy siê naprawdê ka-
¿dy przecinek i ka¿da kropka.

A druga poprawka, Panie i Panowie Senatoro-
wie, ma na celu wyeliminowanie takiej sytuacji,
¿e dostawca us³ug œwiadcz¹cy us³ugi w stacjo-
narnej publicznej sieci telefonicznej nie bêdzie
móg³ zrealizowaæ na³o¿onego na niego obowi¹zku
polegaj¹cego na poinformowaniu abonenta o fak-
cie przekroczenia progu kwotowego wskutek nie-
odbierania przez tego abonenta po³¹czeñ telefoni-
cznych, gdy tymczasem kwota ponad próg nara-
sta. Zgodnie z zaprojektowan¹ regulacj¹ taki obo-
wi¹zek uwa¿aæ siê bêdzie za wykonany, je¿eli do-
stawca us³ug podejmie co najmniej trzykrotnie
próbê po³¹czenia siê z abonentem w ci¹gu dwu-
dziestu czterech godzin od chwili przekroczenia
progu kwotowego.
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I taki by³by mój wspó³udzia³ w tej sprawie.
Panie Marsza³ku, pozwolê sobie tutaj…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Podpisaæ

odrêcznie.)
W³aœnie, podpisaæ odrêcznie… Za momencik to

przyniosê. Dobrze? (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jest

jasne.)
Proszê pañstwa, wniosek o charakterze legisla-

cyjnym w³aœnie z³o¿y³ pan senator Wyrowiñski.
Czy pani chcia³aby siê ustosunkowaæ do tego

wniosku teraz, czy na posiedzeniu komisji? Bo
posiedzenie komisji te¿ bêdzie zwo³ane.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Na posiedzeniu
komisji.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Magdalena Gaj: Na posiedzeniu komi-
sji. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê serdecznie.
Proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o zorga-

nizowanie posiedzenia, ustosunkowanie siê do
wniosków i przygotowanie sprawozdania. G³oso-
wanie odbêdzie siê dzisiaj.

W tym momencie koñczê punkt czternasty po-
rz¹dku obrad, dziêkuj¹c paniom za bytnoœæ z na-
mi w czasie rozpatrywania tego punktu.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1355,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1355A.

Pan senator Owczarek ju¿ siê zbli¿a, ¿eby
przedstawiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej,
które odby³o siê 8 wrzeœnia 2011 r. i by³o po-
œwiêcone ustawie o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Dro-
gowym, bêd¹cej najpierw projektem poselskim,
uchwalonej przez Sejm w dniu 31 sierpnia
2011 r.

Zasadniczym celem ustawy jest zmiana przepi-
sów ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o auto-

stradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, g³ównie w zakresie przepisów doty-
cz¹cych procedury przetargowej maj¹cej na celu
zawarcie umowy o budowê i eksploatacjê albo wy-
³¹cznie eksploatacjê autostrady oraz w celu do-
stosowania przepisów, uzyskania zgodnoœci
z prawem Unii Europejskiej.

Obecnie postêpowanie przetargowe ograni-
czone jest do spó³ek akcyjnych, spó³ek z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ o okreœlonym kapita-
le, maj¹cych siedzibê na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej, których przedmiotem dzia³ania zgo-
dnie ze statutem lub umow¹ spó³ki jest wy³¹cz-
nie budowa lub eksploatacja dróg. System ten,
ograniczaj¹cy dostêp firm do przetargu, jest
tak¿e niezgodny z prawem wspólnotowym.
Ustawa, któr¹ omawiamy, zmienia tê sytuacjê,
mianowicie znacznie poszerza kr¹g ewentual-
nych wykonawców. Umowy zawierane w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego bêd¹
traktowane jako zamówienia publiczne lub jako
koncesje.

Ustawa precyzyjnie okreœla podmioty mog¹ce
budowaæ i eksploatowaæ autostrady. Jest to gene-
ralny dyrektor dróg krajowych i autostrad oraz
ewentualne powsta³e w przysz³oœci drogowe spó-
³ki specjalnego przeznaczenia, które mog¹ to za-
danie przekazaæ innym podmiotom.

Ustawa reguluje sprawy dotycz¹ce poboru op-
³at za przejazd i zwolnienia z tych op³at. Do uprzy-
wilejowanych pojazdów, które s¹ zwolnione z tych
op³at, do³¹cza siê pojazdy Inspekcji Transportu
Drogowego.

Ponadto uchyla siê przepisy, które sta³y siê
nieaktualne po wprowadzeniu specustawy, na
przyk³ad dotycz¹ce wykupu terenów pod budo-
wê dróg czy w ogóle pod budowê planowanych
autostrad.

W zwi¹zku z tym, i¿ 30 kwietnia wygas³o zezwo-
lenie Komisji Europejskiej na pomoc pañstwa
w zakresie zwolnienia biokomponentów z op³aty
paliwowej, op³ata ta zostaje wprowadzona. Je-
dnoczeœnie wprowadzono przepis – na wypadek,
gdyby Unia ponownie wyrazi³a w tej sprawie zgo-
dê – który daje mo¿liwoœæ zwolnienia tak¿e bio-
komponentów z op³aty.

Komisja wprowadza jedn¹ poprawkê doprecy-
zowuj¹c¹, a w³aœciwie poszerzaj¹c¹ zakres zawar-
tego b³êdnego okreœlenia, które mówi³o o przetar-
gach. Komisja zg³osi³a pomys³, aby u¿yæ pojêcia
„postêpowania”, które jest szersze, obejmuje
znaczeniem wiêcej ni¿ „przetarg”.

Proponujê, aby Wysoki Senat przyj¹³ tê usta-
wê, która czêœciowo poprawia prawo zwi¹zane
z budow¹ autostrad.

Myœlê, ¿e nastêpny Senat bêdzie móg³ jeszcze
wielokrotnie zajmowaæ siê tym problemem, szcze-
gólnie problemem zwi¹zanym z ustaw¹ o zamó-
wieniach publicznych i podobnymi ustawami.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, ustawa by³a poselskim pro-

jektem ustawy. Rz¹d reprezentuje Ministerstwo
Infrastruktury.

Witam pana ministra Rados³awa Stêpnia.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Rados³aw Stêpieñ: Dziêkujê.)
Nie.
A czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma.)
Panie Senatorze Bisztyga, widzê, ¿e jest pan su-

peraktywny dzisiaj.
(G³os z sali: Zawsze by³ aktywny.)
Proszê pañstwa, nie ma pytañ.
Co z dyskusj¹? Nikt…
Informujê, ¿e…
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja siê zg³aszam.)
A, pan senator Gruszka, zapraszam. Ju¿ chcia-

³em powiedzieæ, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu,
ale senator Gruszka jest ju¿ przy mównicy.

Panie Senatorze, proszê bardzo. Na pewno
w tym punkcie, tak?

(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mogê zabraæ
g³os na ka¿dy temat.)

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Tadeusz Gruszka: Pobawiê siê trosze-

czkê, mam okazjê, tak ¿e dziesiêæ minut…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie wyst¹pienia sprawozdawcy nie us³y-

szeliœmy jednoznacznej odpowiedzi, czy dziêki tej
ustawie i tym zmianom powstanie wiêcej dróg
i autostrad. A takie nadzieje zosta³y rozbudzone
cztery lata temu. Tu przypominam sobie, jak kole-
ga Jurcewicz strofowa³ rz¹dy Prawa i Sprawiedli-
woœci za niewydolnoœæ prac na drogach szybkiego
ruchu i autostradach.

Dzisiaj te¿ pozwolê sobie powiedzieæ coœ na ten
temat. Mianowicie sieæ autostrad, któr¹ planowa-
no oddaæ na Euro 2012, leg³a w gruzach.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie jest tak Ÿle.)
Nie jest tak Ÿle, ale i nie jest a¿ tak dobrze, jak

siê to sprzedaje. Zapytam w tym momencie: czy
bêdzie droga S5, ta sieæ miêdzy miastami, które
bêd¹ goœci³y Euro 2012? Czy bêdzie to po³¹czenie,
które deklarowano? Nie. Bo droga S5 nie powsta-
nie, Drogi Kolego Bisztyga.

(Senator W³adys³aw Dajczak: O, w³aœnie.)
Wrócê do zapowiedzi. Wiemy, wszystkie za-

powiedzi s¹ buñczuczne, komentarze te¿ ju¿

by³y, dlatego ja odniosê siê do konkretów. Sieæ
autostrad, czyli 700 km, w 2012 r. mia³a wyno-
siæ 1 605 km. Przypomnê, ¿e drogi ekspresowe,
które wynosi³y 317 km, mia³y w roku 2012 –
a to ju¿ wkrótce – osi¹gn¹æ d³ugoœæ 2 100 km.
Stara³em siê znaleŸæ plan budowy autostrad.
Co ciekawe, je¿eli nawet wpiszemy w wyszuki-
warce internetowej wyrazy „plan budowy”
i znajdziemy tak¹ stronê, to ta strona siê nie ot-
wiera. Czy mamy coœ do ukrycia? G³êbsze ana-
lizy, w tym szukanie w materia³ach ksi¹¿ko-
wych czy gazetowych, pozwoli³y mi dowiedzieæ
siê, ¿e rz¹d zaproponowa³ nowy program budo-
wy autostrad, a zaplanowano w nim na 2015 r.
tylko 1 500 km autostrad i tyle samo kilome-
trów dróg ekspresowych.

Szanowny Senatorze Jurcewicz, proszê porów-
naæ te wartoœci z tym, co by³o deklarowane trzy
czy cztery lata temu.

Co mamy obecnie? Obecnie mamy taki pro-
blem, ¿e budowa autostrady pomiêdzy Warszaw¹
a £odzi¹ z winy, powiedzmy, firmy – bo nie wiem,
czy to firma winna, czy w grê wchodz¹ inne spra-
wy – jest opóŸniona. Nie bêdzie te¿ po³¹czenia po-
miêdzy Rzeszowem a granic¹ ukraiñsk¹. Jeden
z polityków powiedzia³: nie ma siê czym przejmo-
waæ, bo po stronie ukraiñskiej te¿ nie buduj¹. Ale
w tym momencie jest to marne pocieszenie.

(Rozmowy na sali)
Dzisiaj kolega Witczak w trakcie próby podda-

nia dyskusji sprawozdania z tego, o czym tutaj
przez cztery lata mówiliœmy, powiedzia³, ¿e nie
trzeba tego robiæ, bo wyborcy zweryfikuj¹ to wszy-
stko 9 paŸdziernika. Rzeczywiœcie, zweryfikuj¹
Platformê Obywatelsk¹ za dzia³ania na drogach,
na kolei i w infrastrukturze.

(G³os z sali: Bardzo dobrze.) (Oklaski)
Przejdê do poprawki.
(Senator W³adys³aw Dajczak: No w³aœnie.)
W ramach prac nad t¹ ustaw¹ nieraz mieliœ-

my do czynienia, Panie Ministrze, z tym, ¿e u¿yt-
kownicy dróg starali siê zwróciæ uwagê na to, ¿e
skoro autostrada jest remontowana, to oni nie
powinni p³aciæ za coœ, co nie jest drog¹ tego ro-
dzaju. Dlatego moja poprawka zmierza do tego,
aby na odcinku miêdzy punktami poboru op³at
w przypadku przebudowy, remontu autostrady,
w wyniku którego zablokowany pozostaje co
najmniej jeden pas ruchu w danym kierunku,
op³aty za przejazd autostrad¹ nie by³y pobiera-
ne. Wymieniam te¿ dodatkowe warunki, które
powinny byæ spe³nione, aby ta op³ata nie by³a
pobierana.

Jeszcze raz przypomnê, ¿e wiele razy sprawy
o to, czy powinna byæ wnoszona op³ata za przejazd
odcinkami autostrady, na których by³y prowa-
dzone remonty utrudniaj¹ce przejazd, trafia³y na-
wet przed s¹d.

Mam nadziejê, ¿e Wysoka Izba oka¿e swoj¹
przychylnoœæ i jednoznacznie rozstrzygnie, ¿e

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 71



w przypadku remontu nale¿y wy³¹czyæ odcinki,
które nie stanowi¹ autostrady, tak aby u¿ytko-
wnicy nie musieli p³aciæ za przejazd nimi.

Panie Marsza³ku, sk³adam tê poprawkê na pa-
na rêce. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Imiennie zosta³em przywo³any, postaram siê

wiêc odpowiedzieæ.
Panie Senatorze, matematyka jest królow¹ na-

uk. Jakby pan siê troszkê ni¹ interesowa³, to…
(Senator Andrzej Owczarek: Wszyscy siê inte-

resuj¹.)
Do tego te¿ siê odniosê, Panie Senatorze.
Chcê pana poinformowaæ, ¿e zapozna³em siê

z programem budowy dróg ekspresowych i auto-
strad, jaki by³ za poprzedniego rz¹du, i odniosê to
i do faktów, i do regionu. Muszê pañstwu powie-
dzieæ, ¿e we wspomnianym projekcie nie znalaz-
³em ¿adnej dynamiki, ani planistycznej, ani wyko-
nawczej. Taka jest prawda. A teraz do rzeczy, czyli
do tych liczb, Panie Senatorze. Warto siê zapoz-
naæ, zanim…

(Senator W³adys³aw Dajczak: A teraz prze-
jdŸmy do obecnej dynamiki.)

Tak, zaraz bêdzie dynamika, Panie Senatorze.
Zaraz bêdzie, a wiêc spokojnie, niech pan siê nie
denerwuje, bo jest o czym mówiæ.

(Senator W³adys³aw Dajczak: O faktach.)
O faktach, czyli odwrotnie do tego, o czym by³a

tu na ka¿dy temat mowa. Czasami mowa na ka¿-
dy temat wywo³uje ró¿ne argumenty i ró¿ne uza-
sadnienia.

Chcê poinformowaæ panów – choæ mo¿na
sprawdziæ, dlaczego coœ siê nie otwiera, byæ mo¿e
niepoprawnie otwiera pan tê stronê – ¿e obecnie
w budowie i przebudowie jest 1 440 km dróg kra-
jowych. Pamiêtam, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ
w tym ambitnym planie budowy dróg i auto-
strad… Kiedyœ oddano ponad 400 m, i je¿eli poró-
wnamy to z tym, no to by³ to „niebywa³y” wynik.
Trwaj¹ te¿ prace przy budowie tras, w tym
718 km…

Panie Senatorze, 718 km, to warto zapisaæ…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale to bêdzie.)
…¿eby pan w okrêgu wyborczym, a szczególnie

teraz, o tym mówi³. Tak? To s¹ niezbyt dobre wyni-
ki, ale 718 km…

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, Panie Marsza³ku, pan Daj-
czak jest dzisiaj nadaktywny, przeszkadza mi.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê kon-
tynuowaæ, Panie Senatorze.)

Dziêkujê.
Dalej: 609 km dróg ekspresowych, w tym

93 km obwodnic. Jest te¿ realizowana przebu-
dowa 21 km istniej¹cej sieci. Budowane s¹
trzydzieœci dwa odcinki autostrad, czterdzie-
œci dwa odcinki dróg ekspresowych i trzyna-
œcie obwodnic. Je¿eli pan uwa¿a, ¿e taka licz-
ba kilometrów to zbyt ma³o, to dziwiê siê temu,
bo jeœli porówna siê to do oddanych 400 m au-
tostrady…

I teraz: jak s¹ podpisane umowy? Od 16 listo-
pada 2007 r. do 19 sierpnia 2011 r. podpisano
umowê na budowê 1 914 km dróg krajowych,
w tym 781 km autostrad oraz 1 133 km dróg eks-
presowych, obwodnic, i na przebudowê du¿ych
odcinków dróg…

(Rozmowy na sali)
…umowê na budowê 612 km autostrad w sys-

temie tradycyjnym oraz 160 km w systemie par-
tnerstwa publiczno-prywatnego. I cieszê siê, ¿e
nareszcie ta ustawa o partnerstwie publiczno-
-prywatnym byæ mo¿e bêdzie tu tak¿e pewn¹
dŸwigni¹. W 2011 r. podpisano dziesiêæ umów na
nowe inwestycje.

Szanowni Pañstwo…
(Senator W³adys³aw Dajczak: To pan mini-

ster siê…)
…jeœli chodzi o drogi oddane do ruchu, to od

16 listopada oddano do ruchu 1 343 km dróg
krajowych, w tym 222 km autostrad, 430 km
ekspresówek, 146 km obwodnic oraz 540 km
dróg po przebudowie. Pamiêtajmy, ¿e wszyscy
uchwaliliœmy zmiany w specustawie drogowej,
co te¿ pomaga w realizacji tych inwestycji. Oczy-
wiœcie mo¿na mówiæ, ¿e szklanka jest do po³owy
pe³na lub od po³owy pusta, ale takie s¹ fakty.
Myœlê, ¿e bez wzglêdu na to, po której stronie tej
sali siedzimy, zgodzimy siê, ¿e mówienie, i¿ nic
nie zrobiono, jest bezzasadnym lamentowa-
niem.

Szanowny Panie Senatorze, to widaæ: Polska
jest w budowie… (weso³oœæ na sali) JeŸdzimy,
widzimy to. Szanowny Panie Senatorze, mam
nadziejê, ¿e pan racjonalnie i spokojnie spojrzy
na przedstawione liczby. Oczywiœcie podczas ol-
brzymich procesów inwestycyjnych mog¹ na-
stêpowaæ i nastêpuj¹… Nie ma co ukrywaæ, by³a
firma, która wygra³a przetarg, ale niestety nie
wykona³a zadania. I to jest sygna³ dla nas, par-
lamentarzystów, ¿e bezwzglêdnie nale¿y zmie-
niæ ustawê o zamówieniach publicznych.

Dlatego mimo ca³ego szacunku dla pañskich
argumentów zdecydowanie nie podzielam tej, de-
likatnie mówi¹c, s³abej argumentacji co do zbyt
ma³ego wykonania planu czy co do zbyt ma³ej ilo-
œci dróg. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
I znów 80% przemówienia naszego szanownego

kolegi by³o poœwiêcone temu, co Platforma
Obywatelska chce zrobiæ, co ma podpisane lub co
chce podpisaæ. W moim przemówieniu by³a mowa
o faktach, tu trzebaby³opodaæ liczbydotycz¹cezrea-
lizowanych, a nie obiecanych… A kolega Jurcewicz,
kolejny raz chc¹c nam udowodniæ, ¿e Polska jest
w budowie, nie mówiê „w ba³aganie”, pokazuje, co
jest podpisane, co bêdzie wykonane. Nie, mówimy
otym,co tenrz¹dzrobi³.Dziêkujêbardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Stanis³aw Kogut: Brawo!)
(Weso³oœæ na sali)
Szanowni Panowie, kto z³o¿y³ poprawki do pro-

toko³u? Pan senator Gruszka. Tak?
(G³os z sali: Tak.)
Zamykam dyskusjê.
Pan senator Gruszka z³o¿y³ poprawkê.
Czy pan minister chcia³by siê do niej ustosun-

kowaæ? To chyba na posiedzeniu komisji. Czy te-
raz?

(G³os z sali: Na posiedzeniu komisji.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Rados³aw Stêpieñ: Jeœli mogê, to jedno
zdanie.)

Jedno zdanie. Jak najbardziej, Panie Mini-
strze.

Proszê.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Senator Jurce-

wicz pomyli³ siê o 23 km.)
(Senator Tadeusz Gruszka: O 400 m.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tyle oddano

w PiS…)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Tak, tak. Drama-

tyczna sytuacja.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie chcê braæ udzia³u w tej dyskusji z prostego

powodu, mianowicie dlatego, ¿e kilometry mierzy
siê miark¹, a nie dyskusjami i nie mamy siê ani
czego wstydziæ, ani czego unikaæ, je¿eli chodzi o li-
czenie kilometrów.

Je¿eli chodzi o stronê www.mi.gov.pl, to za-
praszam. Wisz¹ tam wszystkie dokumenty,

w tym równie¿ program budowy dróg krajo-
wych uchwalony 25 stycznia 2011 r., który za-
st¹pi³ program z 2007 r., maj¹cy wiele ró¿nych
cech, pocz¹wszy od tego, ¿e by³ prost¹ list¹
oczekiwañ bez ¿adnego finansowania, skoñ-
czywszy na tym, ¿e narusza³ normy prawa eu-
ropejskiego i niewiele brakowa³o, aby Polska
straci³a przez niego miliardy z³otych, poniewa¿
nigdy nie pomyœlano o tym, ¿e przed uchwale-
niem programu budowy dróg nale¿y przepro-
wadziæ strategiczn¹ ocenê oddzia³ywania na
œrodowisko. To by³ obowi¹zek tych, którzy ten
program uchwalali. Byæ mo¿e we wrzeœniu
w 2007 r. w poœpiechu ktoœ o tym zapomnia³
i uchwali³ program bez tego. W Brukseli d³ugo
t³umaczyliœmy siê z polityki Polski wobec pro-
gramu dofinansowania.

Je¿eli chodzi o poprawkê, któr¹ zg³osi³ pan se-
nator, to mam wra¿enie, ¿e jest to w zasadzie
standardowa poprawka, zg³aszana za ka¿dym ra-
zem, kiedy tak jest. Wielokrotnie t³umaczyliœmy –
ja oczywiœcie powtórzê na posiedzeniu komisji te
argumenty – ¿e w dzisiejszym stanie rzeczy zg³a-
szanie takiej poprawki jest prowadzeniem do kon-
sekwencji, które mog¹ dotkn¹æ… Inaczej. W przy-
padku jej uchwalenia konsekwencje dotkn¹
wszystkich podatników, po prostu wszyscy po-
datnicy zap³ac¹ za ten gest, który dzisiaj chcieli-
byœmy wykonaæ w stronê kierowców. Wielokrot-
nie przedstawialiœmy racje ekonomiczne i racje
formalne, t³umaczyliœmy, dlaczego nie chcemy
uwzglêdniæ tej poprawki. Mam jednak wra¿enie,
¿e za ka¿dym razem, kiedy tylko bêdzie jakakol-
wiek okolicznoœæ, mo¿liwoœæ jej zg³oszenia, ona
bêdzie zg³aszana. Oczywiœcie nasze stanowisko
wobec tej poprawki jest zdecydowanie negaty-
wne. Szczegó³owe uzasadnienie przedstawiê pod-
czas prac komisji.

Jeœli pan senator siê nie obrazi… Czy mogê
przekazaæ tekst programu z 25 stycznia?

(Senator Tadeusz Gruszka: Którego roku?)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Brawo!)
2011 r.
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie, 2050 r.)
Mogê?
(Senator Tadeusz Gruszka: Bardzo proszê.)
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym. Poproszê o ich roz-
patrzenie Komisjê Gospodarki Narodowej. Panie
Senatorze Wyrowiñski, proszê, ¿eby pan ³askawie
zorganizowa³ posiedzenie i przedstawi³ po nim
wnioski.

G³osowanie odbêdzie siê dzisiaj.
Dziêkujê bardzo panu ministrowi za to, ¿e by³

pan z nami w czasie omawiania tego punktu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o bezpieczeñstwie morskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1339,
sprawozdanie komisji w druku nr 1339A.

Pan senator Wyrowiñski jest proszony o przed-
stawienie sprawozdania Komisji Gospodarki Na-
rodowej.

(G³os z sali: Bezpieczeñstwo.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To jest morskie,

to ja mam nastêpne.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Pomyli³eœ siê.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Ty masz rzeczne.

To bêdzie nastêpne.)
Dzisiaj bêdzie posiedzenie komisji, Panie Sena-

torze, tak, uprzejmie informujemy.
(Senator Bohdan Paszkowski: Ty masz rzeczne.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

chcia³bym Wysokiej Izbie z³o¿yæ sprawozdanie
o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 sierpnia
2011 r. ustawie o bezpieczeñstwie morskim.

Ta ustawa to przede wszystkim wdro¿enie do
polskiego porz¹dku prawnego postanowieñ wie-
lu dyrektyw, zestawu dyrektyw, który nazywany
jest trzecim pakietem morskim, zwiêkszaj¹cego
bezpieczeñstwo w transporcie morskim poprzez
umo¿liwienie rozwoju uczciwej konkurencji ar-
matorom, którzy spe³niaj¹ miêdzynarodowe
standardy bezpieczeñstwa. Ustawa dokonuje
tak¿e wielu innych zmian, co spowodowa³o ko-
niecznoœæ uchylenia obecnie obowi¹zuj¹cej re-
gulacji. Jest to taki opas³y projekt, bo jest to
ustawa ca³oœciowa. Ustawa, która traci sw¹
moc, to ustawa z dnia 9 listopada 2000 r., a ta
ustawa j¹ zastêpuje.

W zakresie organizacji administracji morskiej
pozwala ona na upowa¿nienie tak zwanej uznanej
organizacji, czyli instytucji kwalifikacyjnej, wyko-
nuj¹cej zadania w zakresie nadzoru technicznego
nad statkami, instytucji uznanej przez Komisjê
Europejsk¹, do wykonywania zadañ administracji
morskiej. Ustawa nak³ada na dyrektorów urzêdów
morskich obowi¹zek utrzymania systemu za-
rz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO 9001.
Ponadto na ministra w³aœciwego do spraw gospo-
darki morskiej nak³ada ona obowi¹zek przeprowa-
dzania audytu zgodnie z przepisami Miêdzynaro-
dowej Organizacji Morskiej i publikacji wyników
tego audytu. Audytowi temu podlega³yby wszyst-
kie urzêdy i podmioty realizuj¹ce zadania wynika-
j¹ce z przepisów Miêdzynarodowej Organizacji
Morskiej. Ustawa okreœla równie¿ wymagania do-
tycz¹ce bezpieczeñstwa w zakresie budowy stat-

ku, jego sta³ych urz¹dzeñ i wyposa¿enia warunku-
j¹cego u¿ywanie statku oraz jego dopuszczenie do
¿eglugi.

Ustawa, któr¹ zajmowa³a siê komisja, a w tej
chwili ma siê zaj¹æ Wysoka Izba, okreœla równie¿
sposób przeprowadzania inspekcji pañstwa ban-
dery oraz inspekcji pañstwa portu. Inspekcja pañ-
stwa bandery polega na kontroli spe³niania przez
statek o polskiej przynale¿noœci wymagañ warun-
kuj¹cych jego dopuszczenie do ¿eglugi okreœlo-
nych w ustawach oraz w miêdzynarodowym ko-
deksie zarz¹dzania bezpieczn¹ eksploatacj¹ stat-
ków i zapobiegania zanieczyszczeniom. Organami
inspekcyjnymi s¹ dyrektorzy urzêdów morskich
oraz konsulowie. Inspekcja pañstwa portu polega
na inspekcji statków o obcej przynale¿noœci zawi-
jaj¹cych do naszych portów. W tym przypadku or-
ganami inspekcyjnymi s¹ dyrektorzy urzêdów
morskich. Po przeprowadzeniu inspekcji w przy-
padku stwierdzenia, i¿ stan statku stwarza zagro-
¿enie dla bezpieczeñstwa statku, dla bezpieczeñ-
stwa osób na nim przebywaj¹cych lub dla œrodo-
wiska naturalnego, organ inspekcyjny wydaje de-
cyzjê o zatrzymaniu statku lub zakazuje pracy
statku. W decyzji organ wskazuje uchybienia, któ-
re nale¿y usun¹æ. Armator powinien usun¹æ uchy-
bienia w porcie zatrzymania, chyba ¿e nie jest to
mo¿liwe. Wówczas organ inspekcyjny zezwala na
wyjœcie z portu w celu naprawy w najbli¿szej stocz-
ni remontowej. W przypadku szybkich statków pa-
sa¿erskich lub statków typu ro-ro powa¿ne zagro-
¿enie bezpieczeñstwa uprawnia organ inspekcyjny
do wydania decyzji o zakazie u¿ywania statku. Or-
gany inspekcyjne mog¹ tak¿e wydawaæ statkom
zakazy wejœcia do portu w przypadku, gdy wobec
tego statku zapad³y ju¿ decyzje o zatrzymaniu lub
zakazie u¿ywania lub statek ów naruszy³ warunki
zatrzymania. Ustawa okreœla równie¿ szczegó³owo
zasady postêpowania, zawiadamiania w³adz pañ-
stwa bandery, podmiotów wydaj¹cych œwiadectwa
kwalifikacji i certyfikaty oraz organizacji miêdzy-
narodowych.

W ustawie tej okreœlono tak¿e kwalifikacje, ja-
kie spe³niaæ musz¹ cz³onkowie za³óg statków
morskich, aby statki mog³y byæ u¿ywane w ¿eglu-
dze. Ustawa okreœla równie¿ rodzaje dokumen-
tów stanowi¹cych potwierdzenie posiadania kwa-
lifikacji zawodowych niezbêdnych do zajmowania
stanowisk na statku oraz okreœla morskie jedno-
stki edukacyjne, zasady ich uznania i audytu.
Okreœla te¿ sposób przeprowadzania egzaminu
kwalifikacyjnego przez Centraln¹ Morsk¹ Komi-
sjê Egzaminacyjn¹.

W ustawie tej okreœlono równie¿ zasady bezpie-
cznego uprawiania ¿eglugi, obowi¹zki spoczywa-
j¹ce na armatorach, kapitanach w zakresie bez-
pieczeñstwa ¿eglugi, zw³aszcza w przypadku zda-
rzeñ, zagro¿eñ, i ruchu statków. W tym celu usta-
wa ustanawia Narodowy System Monitorowania
Ruchu Statków i Przekazywania Informacji,

83. posiedzenie Senatu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r.
74 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeñstwie morskim

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



okreœla te¿ obowi¹zki w zakresie transportu ³a-
dunków, przewo¿enia pasa¿erów oraz us³ug pilo-
towych. Ostatni rozdzia³ ustawy jest poœwiêcony
sprawom ratowania ¿ycia na morzu oraz zasadom
funkcjonowania Morskiej S³u¿by Poszukiwania
i Ratownictwa.

Mo¿na by ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e zgodnie z za-
sad¹ „morze, nasze morze” ustawa nie budzi³a ¿a-
dnych w¹tpliwoœci wœród panów senatorów i zosta-
³a jednomyœlnie zaakceptowana przez komisje, co
niniejszym oœwiadczam, a poniewa¿ jestem senato-
rem,którymieszkanajbli¿ejmorza,poza tymToruñ
przez Wis³ê by³ kiedyœ zwi¹zany z morzem handlo-
wo, na mnie na³o¿ono ten obowi¹zek, Panie Mar-
sza³ku, który stara³em siê spe³niæ w miarê swych
umiejêtnoœci i wiedzy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora z Torunia?
(G³os z sali: Z Torunia przy morzu.)
Z Torunia przy morzu.
Dziêkujemy bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt

ustawy.
Rz¹d reprezentowany jest przez Ministerstwo

Infrastruktury.
Witam pani¹ minister Annê Wypych-Namiot-

ko. Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os?
(G³os z sali: Wszystko jest jasne.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku. Wysoka Izbo, chcia³abym
tylko podziêkowaæ za bardzo konstruktywn¹
pracê…)

Dziêkujemy za podziêkowanie, Pani Minister.
Czy s¹ pytania do pani minister? Rozumiem, ¿e

pytañ nie ma.
Czy do g³osu… Nikt siê nie zapisa³, Panie Sena-

torze? Nie.
To znaczy, ¿e dyskusjê otwieram i zamykam.

Dziêkujê bardzo.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Dziêkujê pani minister i pañstwu za bytnoœæ

z nami przy rozpatrywaniu tego punktu.
Poproszê o nastêpny element scenariusza…

I teraz ju¿ wiadomo, co bêdzie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1362,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1362A.

Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej
jest pan senator Bisztyga.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Bardzo siê cieszê. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Jako ¿eglarz œródl¹dowy, ale g³ównie cz³onek
Komisji Gospodarki Narodowej chcia³bym powie-
dzieæ, co nastêpuje. Ustawa zmierza do rozszerze-
nia katalogu podmiotów, które bêd¹ mog³y pro-
wadziæ szkolenia w zakresie uprawiania turystyki
wodnej. Od 16 paŸdziernika 2010 r. szkolenia
w zakresie uprawiania turystyki wodnej mog¹
prowadziæ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce tytu³ za-
wodowy trenera lub instruktora sportu w rozu-
mieniu przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r.
o sporcie. Do15 paŸdziernika 2010 r. szkolenia
w zakresie uprawiania ¿eglarstwa prowadzili in-
struktorzy organizacji ¿eglarskich. Osoba bêd¹ca
takim instruktorem nie musi byæ jednoczeœnie in-
struktorem sportu. Konsekwencj¹ zmian, które
wesz³y w ¿ycie w 2010 r., jest to, ¿e osoba bêd¹ca
instruktorem organizacji ¿eglarskiej, a niebêd¹ca
instruktorem sportu, jeœli chce prowadziæ szkole-
nia w zakresie uprawiania turystyki wodnej, musi
uzupe³niæ swoje kwalifikacje i uzyskaæ tytu³ in-
struktora sportu. W nastêpstwie nowelizacji
szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wo-
dnej bêd¹ mog³y prowadziæ osoby bêd¹ce instruk-
torami w³aœciwych polskich zwi¹zków sporto-
wych, a niebêd¹ce trenerami albo instruktorami
sportu. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika,
i¿ ustawa dotyczy instruktorów Polskiego Zwi¹z-
ku Motorowego i Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego.
Niezmieniona zosta³a zasada, o której mowa
w art. 41 ust. 7 ustawy o sporcie, a która stanowi,
i¿ zorganizowane zajêcia w zakresie sportu w klu-
bie sportowym uczestnicz¹cym we wspó³zawo-
dnictwie organizowanym przez polski zwi¹zek
sportowy mog¹ prowadziæ wy³¹cznie osoby posia-
daj¹ce tytu³ zawodowy trenera lub instruktora
sportu. Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie trzy-
dziestu dni od dnia og³oszenia.

Komisja Gospodarki Narodowej zaopiniowa³a
przedmiotowy projekt ustawy w dniu 8 wrzeœnia
i nie wnios³a ¿adnych poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie.
(SenatorStanis³awBisztyga:Dziêkujê, ¿eniema.)
Dziêkujê bardzo.
To jest rz¹dowy projekt ustawy, czyli rozu-

miem…
(G³os z sali: Poselski.)
S³ucham?
(G³osy z sali: Poselski.)
A przepraszam, poselski, tak.
Stanowisko rz¹du bêdzie prezentowane przez

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto… Pan mini-
ster czy nie? Pani minister Anna Wypych-Namiot-
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ko, proszê bardzo. To znaczy infrastruktura za-
miast sportu i turystyki. Proszê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Tak jest, Panie
Marsza³ku…)

(G³osy z sali: Nie s³ychaæ, nie s³ychaæ. Mikrofon
nie dzia³a.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Czy mam
wyjœæ, czy…

(G³os z sali: Nie, z miejsca.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Poniewa¿ jest to ustawa o ¿egludze œródl¹do-

wej, która podlega³a zmianie w zwi¹zku z noweli-
zacj¹ ustawy o sporcie, my tê jakby poprawkê po-
selsk¹… Rz¹d popiera tê inicjatywê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
Proszê bardzo, rozumiem, ¿e pan minister

Pó³grabski… Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Tak, tak.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W krótkich ¿o³nierskich s³owach: chodzi o to,

¿eby rozszerzyæ o instruktorów zwi¹zkowych ka-
talog osób, które mog¹ prowadziæ szkolenie.
Czym innym jest szkolenie sportowe, czyli w myœl
nowej ustawy, jeœli ktoœ uzyskuje tytu³ trenera in-
struktora… Czym innym jest szkolenie zawodni-
cze sportowe, a czym innym jest szkolenie na tak
zwane patenty, po to, ¿eby zdobyæ uprawnienia
i p³ywaæ motorówk¹ czy ¿eglowaæ jachtem. Oczy-
wiœcie gor¹co tê zmianê popieramy. Ta sprawa do-
tyczy ustawy o sporcie, nie nowelizacji, tylko no-
wej ustawy o sporcie, która zosta³a uchwalona
w 2010 r., st¹d propozycja nowelizacji. Dziêkujê.

(Senator Marek Zió³kowski: Jako za³o¿yciel Par-
lamentarnego Zespo³u do spraw Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej wszelkie u³atwienia dla tych,
którzy chc¹ tê turystykê uprawiaæ, gor¹co popie-
ram, wiêc przy³¹czam siê do tego wniosku pañ-
stwa ministrów.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pañstwa ministrów? Rozu-

miem, ¿e nie ma.
Nikt siê te¿ nie zapisa³ do dyskusji.

W takim razie dyskusjê otwieram i zamykam.
Dziêkujê bardzo.

G³osowanie w sprawie tej ustawy zostanie prze-
prowadzone dzisiaj. Dziêkujê pañstwu bardzo.

Siedemnasty punkt zosta³ zakoñczony.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego.

Tekst ustawy – druk nr 1354, sprawozdanie
komisji – druk nr 1354A.

Sprawozdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej tym razem jest
pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ stanowisko dotycz¹ce uchwalonej przez
Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.
Komisja zajmowa³a siê ustaw¹ w dniu 7 wrzeœnia.

Przypomnê bardzo krótko istotê uchwa³y,
chcia³bym przypomnieæ tak¿e, ¿e propozycja reali-
zacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego zosta³a
wysuniêta przez Senat. Otó¿ trybuna³ uzna³ nie-
konstytucyjnoœæ art. 1046 §4 kodeksu postêpowa-
nia cywilnego, zauwa¿y³ w nim szereg uchybieñ le-
gislacyjnych. Zatem ustawa z dnia 31 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postêpowa-
nia cywilnego stanowi wykonanie obowi¹zku do-
stosowania systemu prawa do wyroku. Maj¹c na
wzglêdzie koniecznoœæ wykonania tego¿ orzeczenia,
w noweli zaproponowano zmianê dwóch ustaw:
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Przypomnê, ¿e w art. 1 ust. 1 pkt 5a ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowa-
dzono definicjê pomieszczenia tymczasowego,
które rozumie siê jako pomieszczenie nadaj¹ce
siê do zamieszkania, posiadaj¹ce dostêp do Ÿród-
³a zaopatrzenia w wodê i do ustêpu, chocia¿by te
urz¹dzenia znajdowa³y siê poza budynkiem, oœ-
wietlenie naturalne i elektryczne, mo¿liwoœæ
ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowla-
ne oraz zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ zainstalowania
urz¹dzenia do gotowania posi³ków, zapewniaj¹ce
co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jed-
n¹ osobê i w miarê mo¿noœci znajduj¹ce siê w tej
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samej lub pobliskiej miejscowoœci, w której do-
tychczas mieszka³y osoby przekwaterowane. Jak
widzicie pañstwo, jest tu jasno okreœlona defini-
cja pomieszczenia tymczasowego.

W art. 1 w pkcie 4 noweli zaproponowano doda-
nie do ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego rozdzia³u 4a, okreœlaj¹cego zasady two-
rzenia przez gminy zasobu tymczasowych pomie-
szczeñ przeznaczonych na wynajem dla osób, wo-
bec których orzeczony zosta³ obowi¹zek opró¿nie-
nia lokalu mieszkalnego. Umowê najmu tymcza-
sowego pomieszczenia zawieraæ siê bêdzie na czas
oznaczony, nie krótszy ni¿ miesi¹c i nie d³u¿szy
ni¿ szeœæ miesiêcy. Prawo do tymczasowego po-
mieszczenia nie bêdzie przys³ugiwa³o d³u¿nikowi
miêdzy innymi wówczas, gdy nakazanie opró¿nie-
nia lokalu zosta³o orzeczone z powodu stosowania
przemocy w rodzinie lub z powodu ra¿¹cego lub
uporczywego wykraczania przeciwko porz¹dkowi
domowemu, albo niew³aœciwego zachowania czy-
ni¹cego uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali
budynku, albo gdy d³u¿nik dokona³ zajêcia opró¿-
nionego lokalu bez tytu³u prawnego. I to jest isto-
ta niniejszej uchwa³y.

Komisja wnosi, aby Senat raczy³ uchwaliæ za-
³¹czony projekt uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to, tak jak pan senator powiedzia³, projekt

wniesiony przez Senat.
Rz¹d reprezentuje tu Ministerstwo Infrastruk-

tury.
Witam pana ministra Janusza ¯bika.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Janusz ¯bik:
Nie wnosimy uwag.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Rozumiem, ¿e pytañ Wysoki Senat nie ma.
Zatem, proszê pañstwa, otwieram i zamy-

kam dyskusjê, bo do dyskusji tak¿e nikt siê nie
zapisa³.

Chcia³bym zatem powiedzieæ, ¿e g³osowanie
w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone je-
szcze dzisiaj.

I tym samym koñczymy punkt osiemnasty.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw na-
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego.

Tekst ustawy – druk nr 1367, sprawozdania
komisji – druki nr 1367A i 1367B.

Mamy teraz dwóch sprawozdawców.
Najpierw sprawozdawca Komisji Ustawodaw-

czej, pan senator Paszkowski. Panie Senatorze?

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 7 wrzeœnia bie¿¹cego roku Komisja

Ustawodawcza pochyli³a siê nad uchwalon¹ przez
Sejm w dniu 31 sierpnia bie¿¹cego roku ustaw¹
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
i domu jednorodzinnego.

Ustawa ta, jak uznaliœmy, jest potrzebna.
W zasadzie nie mieliœmy propozycji wiêkszych
poprawek oprócz dwóch precyzuj¹cych uwag,
odnosz¹cych siê do art. 35 pkt 1 ust. 6. Chodzi
tutaj o sprecyzowanie zakresu zawartego w tym-
¿e artykule upowa¿nienia do wydawania rozpo-
rz¹dzenia.

W skrócie powiem, ¿e ta ustawa jest potrzebna
z uwagi na to, i¿ dotychczas rynek us³ug deweloper-
skich, czyli budowy domów wielomieszkaniowych
lub jednorodzinnych czy to w zabudowie szerego-
wej, czy to bliŸniaczej, czy te¿ wolnostoj¹cych…
Sprzeda¿ lokali w tych budynkach wielomieszka-
niowych odbywa³a siê w zasadzie wed³ug ogólnych
przepisów prawa cywilnego. A poniewa¿ stron¹ sil-
niejsz¹ na tym rynku, bo dyktuj¹c¹ warunki, byli
oczywiœcie deweloperzy, to w zasadzie oni okreœlali,
jak ten rynek wygl¹da³, je¿eli chodzi o stronê for-
malnoprawn¹, oczywiœcie w ramach obowi¹zu-
j¹cychpowszechnieprzepisówkodeksucywilnego.

Ta ustawa ma to zmieniæ. Ma ona okreœliæ
w szczególnoœci œrodki ochrony wp³at dokonywa-
nych przez nabywcê, zasady i tryb zawierania
umów deweloperskich, obowi¹zki przedkontrak-
towe dewelopera, treœæ umowy deweloperskiej,
prawa i obowi¹zki stron umowy deweloperskiej,
zasady postêpowania ze œrodkami nabywcy
w przypadku upad³oœci dewelopera. W skrócie
mówi¹c, pieni¹dze, które bêd¹ wp³acane dewelo-
perowi, aby zrealizowa³ umówione zamierzenie
inwestycyjne, a póŸniej sprzeda³ czy to mieszka-
nie, czy dom, ma siê odbywaæ wed³ug tej ustawy.
Te œrodki maj¹ byæ zabezpieczone na tak zwanych
rachunkach powierniczych, które mog¹ wystêpo-
waæ w formule zamkniêtej b¹dŸ otwartej, w zale¿-
noœci od tego, czy deweloper bêdzie mia³ mo¿li-
woœæ korzystaæ z tych pieniêdzy w ramach realiza-
cji swojej inwestycji, czy te¿ nie. Przy formule za-
mkniêtej bêdzie mia³ tak¹ mo¿liwoœæ dopiero
wówczas, kiedy sprzeda mieszkanie, bêdzie pod-
pisany akt notarialny itd. Mog¹ byæ to rachunki,
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powiedzmy, z ubezpieczeniem lub te¿ z gwarancj¹
bankow¹. S¹ te¿ okreœlone pewne obowi¹zki; na
przyk³ad deweloper bêdzie musia³ sporz¹dzaæ tak
zwane prospekty informacyjne. Okreœlenie ich
treœci, tego, co powinno znaleŸæ siê w prospekcie
informacyjnym, jest w za³¹czniku do ustawy. Ten
za³¹cznik bêdzie oczywiœcie podstaw¹ na etapie
sk³adania oferty na rynku. Jest równie¿ okreœlo-
ne doœæ szczegó³owo, co umowa deweloperska po-
winna zawieraæ. S¹ podane warunki, kiedy jedna
lub te¿ druga strona bêdzie mog³a odst¹piæ od
umowy. Jednym zdaniem, mo¿na powiedzieæ, ¿e
ustawa ten nieuregulowany wczeœniej rynek, na
którym dominowali deweloperzy, ureguluje w ta-
ki sposób, aby jednak zrównowa¿yæ prawa i obo-
wi¹zki obu stron. W zwi¹zku z tym, jak mówiê, nie
by³o wiêkszych dyskusji na posiedzeniu komisji.
Wnieœliœmy tylko tê poprawkê, o której wczeœniej
powiedzia³em.

Proszê o przyjêcie tej ustawy, oczywiœcie z za-
proponowan¹ poprawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej

jest pan senator Bisztyga.
Panie Senatorze, poproszê o wartoœæ dodan¹.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Wyso-

kiej Izby, a tak¿e pana marsza³ka, powiem tylko,
¿e komisja gospodarki oczywiœcie zaopiniowa³a
przedmiotowy projekt pozytywnie, niemniej je-
dnak wnios³a poprawki. Mój znakomity przed-
mówca w sposób perfekcyjny przedstawi³ ideê
tej ustawy – to by³ projekt poselski – a ja pozwolê
sobie skupiæ siê tylko na poprawkach, poniewa¿
Komisja Gospodarki Narodowej wnios³a tych
poprawek dwadzieœcia cztery. Cztery to by³y po-
prawki sformu³owane i zaproponowane przez
Biuro Legislacyjne, a dwadzieœcia poprawek to
s¹ poprawki, które wyniknê³y z konsultacji miê-
dzyresortowych. Wszyscy pañstwo je otrzymali-
œcie.

Pozwolê sobie zwróciæ uwagê na dwie istotne,
merytoryczne, bo pozosta³e maj¹ charakter po-
rz¹dkuj¹cy, usprawniaj¹cy i doskonal¹cy usta-
wê. S¹ drobne kwestie merytoryczne, ale najistot-
niejsze s¹ dwie. Otó¿ wprowadzony zosta³ jako do-
datkowe narzêdzie otwarty mieszkaniowy rachu-
nek powierniczy – jest to w art. 4. Bardzo istotna
jest te¿ poprawka dziewiêtnasta, do art. 37 i 38,
w których wyraz „rozpoczêtych” zastêpuje siê wy-
razami „w odniesieniu do których rozpoczêcie
sprzeda¿y nast¹pi³o”. Wszystkie te poprawki uzy-

ska³y akceptacjê rz¹du i zosta³y przyjête przez
Wysok¹ Komisjê.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej re-
komendujê przyjêcie ustawy wraz z przedstawio-
nymi poprawkami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawo-

zdawców?
Proszê bardzo, pan senator Dajczak. Do które-

go¿ mianowicie?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Mo¿e do pana se-

natora Paszkowskiego, poniewa¿ on przedstawia³
te zmiany. Jedno króciutkie pytanie.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Co, w œwietle tego, co pan senator mówi³, bê-

dzie z tak¹ budow¹, kiedy deweloper upadnie?
Czy taka budowa bêdzie mog³a byæ wtedy konty-
nuowana? Co bêdzie siê wtedy dzia³o?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Rzeczywiœcie dotychczas by³a taka sytuacja, ¿e

te wierzytelnoœci, czyli œrodki, z których ewen-
tualnie by³o realizowane przedsiêwziêcie inwesty-
cyjne, w zasadzie zgodnie z przepisami wchodzi³y
do masy upad³oœci. A poniewa¿ nie by³y, powie-
dzmy, realizowane w pierwszej kolejnoœci, to rze-
czywiœcie sytuacja tych¿e osób by³a doœæ trudna.
Nie bêdê ju¿ wchodziæ w ró¿ne szczegó³owe roz-
wi¹zania, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e teraz bêdzie
mo¿na kontynuowaæ takie przedsiêwziêcie, albo-
wiem w art. 36 tej¿e ustawy zmienia siê prawo
upad³oœciowe i naprawcze. Co do zasady jest
przyjête takie rozwi¹zanie, ¿e œrodki, które by³y
sp³acane przez potencjalnych nabywców, bêd¹
wydzielone z masy upad³oœci. Nie doœæ na tym, bo
ci nabywcy bêd¹ mogli – w ramach tak zwanego
zgromadzenia nabywców lokali mieszkalnych lub
domów jednorodzinnych, w zale¿noœci od tego,
o co chodzi – w okreœlonym trybie podj¹æ uchwa³ê
odnoœnie do tego i bêd¹ mogli albo skorzystaæ
z tych¿e œrodków zgromadzonych na rachunkach
powierniczych, albo te¿ ewentualnie podj¹æ de-
cyzjê o kontynuacji przedsiêwziêcia deweloper-
skiego i wtedy bêdzie to realizowane przez zarz¹d-
cê albo przez syndyka i ewentualnie, je¿eli tych
œrodków trzeba bêdzie jeszcze trochê dop³aciæ,
bêd¹ podejmowaæ decyzje o ewentualnych dop³a-
tach. Tak ¿e takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe, jest
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przewidziane w tej¿e ustawie, jak mówi³em,
w zmianie prawa upad³oœciowego i naprawczego.
W szczegó³y nie bêdê wchodzi³, ale takie rozwi¹za-
nie jest.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
By³ to, proszê pañstwa, poselski projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje prezes Rady Ministrów.
Witam wiceprezesa UOKiK, pana Jaros³awa

Króla.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os, Panie Prezesie?

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Jaros³aw Król:
Dziêkujê bardzo.
Nie zg³aszamy uwag do poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
Czy s¹ pytania do pana prezesa? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, proszê pañstwa, ¿e nikt nie zapisa³

siê do g³osu w dyskusji, jednak pan senator Mu-
chacki z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.

Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ dwie komisje zg³osi³y odmienne po-

prawki, chcia³bym prosiæ obie komisje o zorgani-
zowanie wspólnego posiedzenia i przygotowanie
wspólnego sprawozdania. G³osowanie w sprawie
tej ustawy odbêdzie siê dzisiaj.

Dziêkujê bardzo.
Koñczê punkt dziewiêtnasty.
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o timeshare.
Proszê pañstwa, tekst ustawy jest w druku

nr 1344, a sprawozdania komisji – w drukach
nr 1344A i 1344B.

Pan senator Zientarski jest sprawozdawc¹ Ko-
misji Ustawodawczej.

Pan senator Jurcewicz bêdzie jako drugi… na-
wet jako trzeci.

Pan senator Zientarski, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej przedstawiæ projekt ustawy o timeshare.

Rozgorza³a dyskusja, bardzo aktywna, bardzo
zdecydowana, co do nazwy. Dzisiaj w trakcie
przyjmowania porz¹dku obrad ju¿ s³yszeliœmy,
jak pan senator Bender zwróci³ na to uwagê, po-
mimo ¿e nie by³ to jeszcze przedmiot dyskusji, bo
mówiliœmy o porz¹dku obrad. Ten argument,
który us³yszeliœmy, pada³ równie¿ w Komisji
Ustawodawczej…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dotycz¹cy
jêzyka polskiego, tak?)

Tak, dotycz¹cy jêzyka polskiego.
Przecie¿ chodzi o to, ¿eby ustawa by³a rozpozna-

walna co do to¿samoœci. Co prawda jest ju¿ pewien
– chocia¿ u nas nie ma prawa precedensowego –
precedens, poniewa¿ zakorzeni³a siê instytucja
leasingu, która zosta³a przyjêta, ale ona w³aœciwie
od samego pocz¹tku powszechnie by³a tak nazy-
wana. Tutaj chodzi zaœ, proszê pañstwa, ni mniej,
ni wiêcej, tylko o umowê, na podstawie której kon-
sument odp³atnie nabywa prawo do korzystania,
w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej
jednego miejsca zakwaterowania, zawart¹ na
okres d³u¿szy ni¿ rok. To jest praktycznie umowa
o zakwaterowanie, chocia¿ nie tylko, bo mo¿na ró-
wnie¿ mówiæ o wypo¿yczeniu ³odzi itd. Dyskusja,
tak jak mówiê, by³a doœæ d³uga. Nie ma w zasadzie,
oprócz drobnych poprawek, innych poprawek jak
tylko poprawki dotycz¹ce nazwy. Proponuje siê ty-
tu³: ustawa o d³ugoterminowych umowach tury-
stycznych, dlatego ¿e w tym okreœleniu „d³ugoter-
minowe umowy turystyczne” bêdzie w³aœnie za-
wiera³ siê timeshare, bo to nie jest tylko, jak powie-
dzia³em przed chwil¹, zakwaterowanie.

By³a te¿ dyskusja nad tym, czy w ogóle potrzeb-
na jest ustawa tego rodzaju, skoro jest odrêbna
ustawa o us³ugach turystycznych. Czy nie nale-
¿a³oby tamtej znowelizowaæ i tego tam wprowa-
dziæ, bo to jest jeden z rodzajów us³ug turystycz-
nych i nic wiêcej? A ¿e to na Zachodzie czy na
œwiecie ma tak¹ nazwê? Przez osoby obeznane te
okreœlenia mog¹ byæ u¿ywane zamiennie, ale
uwa¿amy, ¿e tytu³ ustawy powinien, tak jak po-
wiedzia³em, brzmieæ: ustawa o d³ugotermino-
wych umowach turystycznych. Konsekwencj¹ tej
nazwy jest zmiana w art. 22: „wezwaæ konsumen-
ta bêd¹cego stron¹ – i tu bêdzie nie timeshare –
umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny”.
Dwie pozosta³e poprawki te¿ tego dotycz¹.

Tak ¿e konkluduj¹c, powiem, ¿e wnosimy
o przyjêcie tej ustawy, bo jest ona wa¿na, rozszerza
wachlarz unormowañ dotycz¹cych w³aœnie tej no-
wej instytucji, która siê ju¿ przyjê³a, ale uwa¿amy,
¿e powinna mieæ nazwê polsk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, teraz zaproszê jednak jako

drugiego pana senatora Jurcewicza, sprawo-
zdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, w oczeki-
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waniu na sprawozdawcê mniejszoœci Komisji
Ustawodawczej.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej… Zaraz, ale gdzie to…
Przepraszam, Panie Marsza³ku, nie wzi¹³em

sprawozdania.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To z g³owy,

Panie Senatorze.)
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, któ-

ra obradowa³a w sprawie ustawy o timeshare,
proszê o przyjêcie ustawy wraz z poprawkami,
które zosta³y zawarte w druku.

Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e jest wyjaœnienie
prezesa UOKiK dotycz¹ce nazewnictwa, myœlê,
¿e bardzo istotne, które przytoczê. W przypadku,
gdy wyra¿enia obcojêzyczne nie maj¹ dok³adne-
go odpowiednika w jêzyku polskim, a taka sytua-
cja tu wystêpuje, wed³ug pana prezesa, bo nie ma
pojêcia, które mog³oby zast¹piæ pojêcie „times-
hare”… Jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem alter-
natywnym by³o przyjêcie tytu³u opisowego. Ten
tytu³ opisowy brzmia³by mniej wiêcej tak: usta-
wa z dnia 13 lipca o ochronie nabywców prawa
korzystania z budynku lub pomieszczenia mie-
szkalnego w oznaczonym czasie w ka¿dym roku
oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks
wykroczeñ i ustawy o ksiêgach wieczystych i hi-
potece. St¹d jest uzasadnienie nazewnictwa
ustawy o timeshare oddaj¹cego jej ducha. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, teraz jest taka sytuacja, ¿e

mamy ju¿ dwa sprawozdania, ale nie mamy spra-
wozdania mniejszoœci Komisji Ustawodawczej,
poniewa¿ pan senator Cichoñ znikn¹³.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: To prosimy, Panie
Marsza³ku, o nastêpny punkt.)

Nie, nie, nie bêdê przerywa³ punktu…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-

sza³ku, pan senator Cichoñ jest na spotkaniu
grupy przyjaŸni polsko-francuskiej.)

A to pan senator go tam wys³a³?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak, poniewa¿

podczas omawiania nastêpnych dwóch punktów
muszê byæ tutaj.)

Czy ktoœ z senatorów jest œwiadom tego, czego
dotyczy ten wniosek mniejszoœci?

(Rozmowy na sali)

Czy ktoœ z cz³onków Komisji Ustawodawczej…
Panie Senatorze, czy pan pamiêta mo¿e, czego do-
tyczy³ wniosek mniejszoœci?

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiœcie.)
Pan bêdzie ³askaw pomóc Wysokiemu Senato-

wi w tej ciê¿kiej chwili.
Proszêpañstwa, jamamnastêpuj¹c¹propozycjê…
(Senator Piotr Zientarski: Czy to jest…)
Mam nastêpuj¹c¹ propozycjê…
(Senator Piotr Zientarski: Jeœli to jest… Kto jest

sprawozdawc¹ tego wniosku?)
Bêdziemy musieli tak czy inaczej zorganizowaæ

posiedzenie komisji, gdy¿ s¹ odmienne wnioski,
myœlê wiêc, ¿e ten wniosek mniejszoœci komisji
bêdzie rozpatrzony na wspólnym…

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, to…
(Rozmowy na sali)
Mniejszoœæ komisji, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Marsza³ek czeka.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ju¿ jestem, przepra-

szam najmocniej.)
Pan wie, o czym pan ma mówiæ, Panie Senato-

rze? Wniosek mniejszoœci Komisji Ustawodaw-
czej, ustawa o timeshare.

(Senator Piotr Zientarski: Ustawa o timeshare…)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak jest.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Mecenas by nie wie-

dzia³…)
Ja wiedzia³em, ¿e pan senator Zientarski te¿

wie, o co chodzi.
(Senator Piotr Zientarski: Ja ju¿ mówi³em, ju¿

referowa³em, tylko wniosek mniejszoœci.)
Tylko wniosek mniejszoœci. Na czym polega

wniosek mniejszoœci, Panie Senatorze?

Senator Zbigniew Cichoñ:
Ju¿, ju¿, Wysoki Senacie.
Panie Marsza³ku…
(Senator Piotr Zientarski: Tu jest wniosek

mniejszoœci.)
Oczywiœcie.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszoœci jest króciutki i zmierza do

zmiany…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tytu³u,

tak?)
…kodeksu wykroczeñ – w art. 601 uchyla siê §5

i §6. To s¹ paragrafy, które przewiduj¹ sankcje
karnoadministracyjne za naruszenie postano-
wieñ umownych dotycz¹cych owej umowy times-
hare. Wniosek uzasadniamy tym, ¿e wystêpuje
zbyt du¿a penalizacja naszego ¿ycia i nie sposób
wprowadzaæ sankcji karnoadministracyjnych za
naruszenie tych warunków umowy, które s¹ re-
gulowane w okreœlonych umowach nazwanych,
a tak¹ now¹ umowê w³aœnie tworzymy, umowê
zwan¹ timeshare. To by³by, proszê pañstwa, ab-
surd, gdybyœmy tak w kodeksie cywilnym wszê-
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dzie tam, gdzie s¹ regulacje ius cogens, czyli pra-
wa bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego, zawierali san-
kcje karnoadministracyjne za odstêpstwo od tej¿e
regulacji. Tyle, ile mielibyœmy instytucji kodeksu
cywilnego, tyle mielibyœmy przepisów karnoad-
ministracyjnych. I gdyby ktoœ naruszy³ warunki
umowy, nie wiem, najmu, dzier¿awy czy zlece-
nia… Gdyby wprowadzaæ tu sankcje karne, do-
sz³oby do pewnego rodzaju absurdu. Musi istnieæ
podzia³ na sferê prawa cywilnego czy prawa pracy
i sferê prawa karnego. Sankcje karne s¹ jedynie
tam, gdzie jest to niezbêdnie konieczne, a w pozo-
sta³ych sferach s¹ regulacje cywilnoprawne czy
prawa pracy, gdzie zasad¹ jest równoœæ stron
i w razie sporu droga procesu cywilnego czy qua-
si-cywilnego, a nie siêganie po sankcje natury
karnoadministracyjnej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy do panów senatorów sprawozdawców s¹

pytania?
Rozumiem, ¿e nie ma pytañ.
To by³ rz¹dowy projekt ustawy. Jeszcze raz wi-

tam pana prezesa Jaros³awa Króla.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os? Proszê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Jaros³aw Król:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Je¿eli chodzi o propozycjê zmiany nazwy usta-

wy… Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta ustawa wdra¿a
dyrektywê 2008/122 zastêpuj¹c¹ dyrektywê
z 1994 r., która zosta³a wdro¿ona do polskiego po-
rz¹dku prawnego ustaw¹ z 13 lipca 2000 r.
o skomplikowanym tytule: ustawa o ochronie na-
bywców prawa korzystania z budynku lub pomie-
szczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka-
¿dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,
Kodeks wykroczeñ i ustawy o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece. Od pocz¹tku funkcjonowania tej
ustawy zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, po-
s³ugiwa³o siê po prostu pojêciem „timeshare” jako
pojêciem w³aœciwym dla tego rodzaju dzia³alnoœci
gospodarczej. Nie mo¿na, Szanowni Pañstwo, ti-
meshare uto¿samiaæ z us³ugami turystycznymi.
Tak samo jak ustawa o us³ugach turystycznych
implementuje dyrektywê 90/314 o pakietach tu-
rystycznych jako odrêbn¹ regulacjê na poziomie
unijnym, tak samo ustawa o timeshare ma wdro-
¿yæ do polskiego porz¹dku prawnego regulacjê,
która dotyczy tej sfery gospodarowania. To by³o za-

gadnienie, które na etapie prac rz¹dowych wnikli-
wie zosta³o rozpatrzone. Powiem tak. Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, a przede wszystkim Komisja Ko-
dyfikacyjna Prawa Cywilnego wskazywa³y na przy-
k³ad na to, ¿e ustawa aktualnie obowi¹zuj¹ca nie
jest w odpowiedni sposób oznaczona, w zwi¹zku
z czym adresaci tej ustawy nie maj¹ jasnego prze-
konania co do tego, gdzie znajd¹ przepisy regulu-
j¹ce tego rodzaju kwestie. Równie¿ Ministerstwo
Gospodarki, ministerstwo sportu popiera³y tak¹
nazwê dla tej regulacji. Co wiêcej, zarówno bran¿a,
jak i przede wszystkim organizacje konsumenckie,
tak¿e Europejskie Centrum Konsumenckie, pod-
kreœla³y, ¿e taka nazwa w sposób prawid³owy,
przejrzysty i transparentny oznacza tê regulacjê.
Istotne jest to, Szanowni Pañstwo, ¿e ta ustawa do-
tyczy w g³ównej mierze transakcji transgranicz-
nych, a zatem nazwa tego aktu prawnego powinna
byæ zrozumia³a nie tylko dla konsumentów pol-
skich. Tê sferê dzia³alnoœci prawnie okreœla siê
w ten sposób równie¿ w innych pañstwach cz³on-
kowskich. Ta nazwa w pierwszej chwili wywo³uje
pewien opór, ale naprawdê du¿o pracy w³o¿yliœmy
w przeanalizowanie tego. W zwi¹zku z tym bardzo
proszê o niepopieranie tej poprawki.

Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e zarówno my, jak ró-
wnie¿, je¿eli chodzi o rz¹d, Rz¹dowe Centrum Le-
gislacji, które razem z UOKiK przygotowywa³o tê
ustawê, jesteœmy przekonani, ¿e ta nazwa jest zgo-
dna z ustaw¹ o jêzyku polskim, jak i z zasadami te-
chniki prawodawczej, zgodnie z którymi jest tak, ¿e
je¿eli na dane wyra¿enie nie ma odpowiednika
w jêzyku polskim, jest mo¿liwe pos³u¿enie siê pojê-
ciem obcym. No i mamy tego przyk³ady, które by³y
ju¿ tutaj wymieniane. Na przyk³ad tytu³ XVII1 ksiê-
gi trzeciej kodeksu cywilnego nosi nazwê „Umowa
leasingu”. Czy te¿ ustawa, któr¹ pañstwo procedo-
waliœcie w poprzednim punkcie, która definiuje
pojêcie „deweloper”, które… No trudno powiedzieæ,
¿eby by³ to wyraz polski. Tak ¿e je¿eli chodzi o tytu³
ustawy, to zgodnie z wypracowanym stanowis-
kiem rz¹du jest on jak najbardziej prawid³owy.

Je¿eli chodzi o wniosek mniejszoœci… Kilka
s³ów, jeœli mo¿na. W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa ak-
tualnie obowi¹zuj¹ca… Ona obowi¹zuje ju¿ mniej
wiêcej jedenaœcie lat. Ta ustawa przewiduje tego
rodzaju sankcje i nigdy nie by³o to, ¿e tak powiem,
powodem krytyki. Uzasadnieniem dla wprowa-
dzenia… W tym momencie w nowej ustawie nie
wprowadzamy ¿adnych nowych sankcji poza jed-
n¹, która wynika bezpoœrednio z art. 6 ust. 3 dy-
rektywy, a która wprowadzona jest w art. 139a §3.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e… Oczywiœcie mamy tutaj do
czynienia z ustaw¹, która reguluje stosunki cy-
wilne, ale jednoczeœnie jest to ustawa konsumen-
cka, która uwzglêdnia to, ¿e mamy do czynienia
z umowami, które bêd¹ zawierane ze s³abszymi
uczestnikami rynku. St¹d przewidziane sankcje
uwa¿am za jak najbardziej zasadne. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana prezesa?
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy w dyskusji g³os zabierze pan se-

nator Wach. Potem pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja, abstrahuj¹c od treœci ustawy, krótko wy-

powiem siê na temat jej nazwy. Krytyka nazwy
jest s³uszna, aczkolwiek mo¿na dojœæ równie¿
do takiego wniosku, ¿e ze wzglêdów praktycz-
nych, ze wzglêdu na kwestie obrotu, powie-
dzia³bym, miêdzynarodowego, mo¿na by j¹ po-
zostawiæ.

Pojêcie „timeshare”, a dok³adniej „time sha-
ring” wystêpuje w technologii i dotyczy podzia³u
czasu dostêpu przede wszystkim w transmisji da-
nych. I s¹ urz¹dzenia, które to robi¹. W³aœciwie to
jest to podzia³ czasu dostêpu. I nie jest tak, ¿e nie
by³oby dobrego polskiego terminu… Bo dobrym
polskim terminem by³oby pojêcie „cykliczne udo-
stêpnianie”. Nie jest zatem tak, ¿e siê nie da. Ta
nazwa jest kaleka, ona jest z³a, i moim zdaniem
najlepsze by³oby pojêcie „cykliczne udostêpnia-
nie”. W elektronice, w technologii, w transmisji
danych ono istnieje, funkcjonuje i s¹ ca³e podrê-
czniki tego dotycz¹ce, metody… Aczkolwiek ten
proces nazywa siê „time sharing”, a nie „timesha-
re”. To jest imies³ów. I w³aœciwie lepszy jest imie-
s³ów od tego kalekiego rzeczownika.

A je¿eli chodzi o nazwy pochodz¹ce z jêzyka an-
gielskiego, które u nas funkcjonuj¹, to s¹ one
spolszczone. Wwyrazie „leasing” pisze siê „i”, a nie
„ea”, a w wyrazie „developer” pisze siê „w”, a nie
„v”. Tak ¿e mówimy o czym innym, o s³owach, któ-
re zosta³y ju¿ spolszczone, aczkolwiek niedawno.
S³owo „timeshare” jest dopiero w trakcie tego pro-
cesu. Jest to termin kaleki i poszukiwanie innego,
lepszego terminu jest s³uszn¹ metod¹. Ja nie
zg³aszam poprawki, bo nie chcia³bym robiæ jesz-
cze wiêkszego zamieszania. Wnioskodawca mo¿e
zapewne wprowadziæ jeszcze modyfikacjê zg³o-
szonego wniosku, ale „cykliczne udostêpnianie”
naprawdê jest terminem dobrym, pokazuj¹cym,
o co chodzi. Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e wszystkie takie piêk-
ne s³owa w jêzyku polskim, jak „chleb”, „rycerz”,
„ratusz”, nie mówi¹c ju¿ o s³owie „kru¿ganek”, s¹
zapo¿yczeniami i wczeœniej czy póŸniej zosta³y
przyswojone. A wiêc to jest niestety proces, który
przebiega w sposób ci¹g³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e ta ustawa

jest jednak maksymaln¹ harmonizacj¹ przepisów.
I s¹dzê, ¿e w trakcie przygotowywania tego przepi-
su prawa odbywa³y siê konsultacje z przedsiêbior-
cami czy z ich przedstawicielami, dlatego ¿e to s¹
wymagania, które bardzo mocno dotycz¹ kwestii
odpowiedzialnoœci, jednolitych umów itd., itd.
A wiêc w sektorze us³ug turystycznych – nie tylko,
ale mówiê tu o timeshare – bêdzie to okreœlona od-
powiedzialnoœæ i myœlê, ¿e wyst¹pi¹ tu koszty po
stronie przedsiêbiorców, s¹dzê jednak, ¿e dysku-
sja, jaka odby³a siê nad t¹ ustaw¹, uzmys³owi³a im
charakter tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e wnioski do protoko³u

z³o¿y³ pan senator Knosala…
(Senator Waldemar Kraska: Przemówienie,

przemówienie.)
Przepraszam, przemówienie. Przemówienie

wdyskusjidoprotoko³uz³o¿y³pansenatorKnosala*.
A wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli

pani senator Zaj¹c i pan senator Zientarski. Ro-
zumiem, ¿e mamy te wnioski, w zwi¹zku z tym
proszê Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Go-
spodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do
nich i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

G³osowanie zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Dyskusjê zamykam.
Dziêkujêbardzo,PaniePrezesie.Dziêkujêpañstwu.
Poproszê o nastêpn¹ czêœæ scenariusza.
Proszê pañstwa, w ten sposób szczêœliwie przy-

stêpujemy do rozpatrzenia punktu dwudzie-
stego pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o eu-
ropejskich radach zak³adowych.

Tekst ustawy to druk nr 1356, a sprawozdanie
komisji – druk nr 1356A.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn jest sprawo-
zdawc¹ Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

Panie Senatorze!

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Celem tej ustawy, któr¹ rozpatrywa³a dzisiaj

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej, jest wdro-
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¿enie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu
Europejskiego z 6 maja 2009 r. w sprawie ustano-
wienia europejskiej rady zak³adowej i trybu infor-
mowania pracowników i konsultowania siê z nimi
w przedsiêbiorstwach i w grupach przedsiê-
biorstw. Zmiany wprowadzone opiniowan¹ usta-
w¹ maj¹ na celu uwzglêdnienie wszystkich uwag
dotycz¹cych funkcjonowania tego rodzaju euro-
pejskich rad zak³adowych. W Polsce one prakty-
cznie nie zaistnia³y, s¹ dopiero pierwsze wnioski,
a te doœwiadczenia s¹ miêdzynarodowe. Biuro Le-
gislacyjne, jak pañstwo wiecie, zg³osi³o szereg
propozycji poprawek. W komisji zgodnie doszliœ-
my jednak do wniosku, ¿e ich rozpatrzenie wyma-
ga bardzo g³êbokiego namys³u, a ministerstwo
uzna³o uwagi naszego Biura Legislacyjnego za
warte procedowania, ale w odrêbnym trybie, dla-
tego komisja jednog³oœnie zaproponowa³a przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytania do pana senatora Augustyna? Nie ma

pytañ, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy.

Rozumiem, ¿e pan minister Duda bêdzie reprezen-
towa³ Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak, Szanowny Pa-
nie Marsza³ku, reprezentujê Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej, ale po tym wyczerpuj¹cym
przedstawieniu sprawy przez pana przewodni-
cz¹cego Augustyna…)

Nie zabiera pan minister g³osu?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: …nie chcia³bym za-
bieraæ g³osu. Dziêkujê.)

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma py-
tañ, dziêkujê bardzo.

Proszê pañstwa, do dyskusji nikt siê nie zapi-
sa³, tak wiêc dyskusjê zamykam.

Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Wysokiej Izby. Punkt dwudzie-
sty pierwszy zosta³ zakoñczony.

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rencie socjalnej.

Tekst ustawy jest w druku nr 1351, a sprawo-
zdanie – w druku nr 1351A.

Sprawozdawca ten sam co poprzednio, pan se-
nator Mieczys³aw Augustyn.

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

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

D³ugo oczekiwany by³ projekt ustawy, który
pozwoli³by zaktywizowaæ zawodowo osoby nie-
pe³nosprawne bêd¹ce na rencie socjalnej. Przy-
pomnê, ¿e na tak¹ rentê mog¹ przejœæ te osoby
niepe³nosprawne, u których do naruszenia spra-
wnoœci organizmu dosz³o do osiemnastego roku
¿ycia albo do dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia, je-
¿eli to siê sta³o w trakcie nauki w szkole lub
w szkole wy¿szej albo w trakcie studiów doktoran-
ckich czy aspirantury naukowej. Ta zmiana tak
naprawdê zwiêksza procent przeciêtnego miesiê-
cznego wynagrodzenia, które mo¿e zarobiæ osoba
bêd¹ca na rencie socjalnej bez zawieszenia prawa
do renty, z 30% do 70%. Komisja przyjê³a tê usta-
wê jednog³oœnie, podobnie jak to mia³o miejsce
w Sejmie. Wnoszê o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytania do pana senatora sprawozdawcy?
Brak pytañ.

Jest to, raz jeszcze, poselski projekt ustawy.
Pan minister Duda…

Co chcia³by pan powiedzieæ, Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

¯e rz¹d w pe³ni popiera tê propozycjê zawart¹
w projekcie poselskim. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytania do pana ministra? Nie ma chêtnych.
Zg³oszeñ do dyskusji nie ma.
Dyskusjê zamykam.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie usta-

wy zostanie przeprowadzone dzisiaj. Dziêkujê
bardzo.

Panie Senatorze, ja bêdê pana za chwilê goni³…
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rol-
nymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

A gdzie jest senator Chróœcikowski?
(Senator Stanis³aw Kogut: Ju¿ powinien

przyjœæ, widzia³em go.)
A mo¿e senator Wojciechowski móg³by za-

st¹piæ Chróœcikowskiego?
Proszê pañstwa, odczytam jeszcze raz: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
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Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy to druk nr 1368, sprawozdanie
komisji – druk nr 1368A.

I czekamy na sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca ju¿ biegnie, jak mi
donosz¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
A teraz…
(Senator Marek Zió³kowski: Teraz pan senator

Chróœcikowski bêdzie ³askaw…)
(Senator Stanis³aw Kogut: Naganê mu daæ.)
…pan senator jest proszony na mównicê, gdzie

przedstawi swoje sprawozdanie.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt z³o¿yæ w imieniu Komisji Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotycz¹ce usta-
wy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nierucho-
moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Muszê z przykroœci¹ powiedzieæ, ¿e tempo pracy
Wysokiej Izby nie da³o Biuru Legislacyjnemu mo¿-
liwoœci przed³o¿enia na posiedzeniu komisji opinii
prawnej. Tê opiniê dostaliœmy dopiero dzisiaj, ale
na naszym posiedzeniu przez ponad dwie godziny
trwa³a debata nad t¹ ustaw¹, podczas której uwa-
gi, propozycje i pytania zg³asza³y ró¿ne organizacje
i zwi¹zki, zg³aszali je tak¿e dzier¿awcy. A wniosek
z posiedzenia komisji? Otó¿ wprowadziliœmy tylko
jedn¹ poprawkê i w sprawozdaniu dla Wysokiej Iz-
by proponujemy, aby przyj¹æ ustawê z t¹ jedn¹ po-
prawk¹. W komisji by³a jednak debata nad tym,
i mieliœmy j¹ przenieœæ na dzisiejsze posiedzenie,
aby po przedstawieniu przez Biuro Legislacyjne
opinii prawnej przedyskutowaæ dodatkowe po-
prawki i je zg³osiæ. W zwi¹zku z tym ja zg³oszê po-
prawki opracowane przez Biuro Legislacyjne i nam
zaproponowane. Mam nadziejê, ¿e na posiedzeniu
komisji omówimy je szczegó³owo, gdy¿ Biuro Le-
gislacyjne nie ma mo¿liwoœci zaprezentowania ich
dzisiaj w trakcie debaty. W zwi¹zku z tym, jak po-
wtarzam, ja je zg³oszê i myœlê, ¿e na posiedzeniu
komisji bêdzie okazja szczegó³owo je omówiæ te po-
prawki i ¿e komisja siê do nich odniesie… Chyba ¿e
pan minister zechce siê do nich ustosunkowaæ te-
raz – pan minister ma tekst. Gdybyœmy wys³uchali
opinii pana ministra na posiedzeniu plenarnym,
u³atwi³oby nam to dalsze procedowanie.

W imieniu komisji wnoszê o uchwalenie usta-
wy wraz z poprawk¹, która zosta³a przez komisjê
przyjêta. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie ma py-

tañ.
To dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to projekt wniesiony przez

rz¹d oraz pos³ów, a reprezentantem rz¹du w trak-
cie debaty jest minister rolnictwa i rozwoju wsi,
pan minister Plocke.

Prosi³bym pana ministra o wypowiedŸ. Proszê
bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e rz¹dowy projekt

ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw to projekt bar-
dzo istotny dla kszta³towania polityki rolnej,
a zw³aszcza gospodarowania nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest to projekt fundamentalny, jako ¿e umo¿liwia
nam prowadzenie wspólnie z dzier¿awcami poli-
tyki maj¹cej na celu zachowanie gospodarstw ro-
dzinnych o powierzchni do 300 ha. Projekt prze-
widuje, ¿e bêdzie mo¿na jednorazowo wykupiæ od
Skarbu Pañstwa 500 ha gruntów rolnych w obro-
cie pierwotnym. Co bardzo istotne, i warto tu
o tym wspomnieæ, zachowujemy konstytucyjn¹
zasadê wyp³ywaj¹c¹ z art. 23, która to zasada sta-
nowi, i¿ podstaw¹ polityki rolnej pañstwa jest go-
spodarstwo rodzinne, a wiêc gospodarstwo do
300 ha.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê, ¿e w tej ustawie
regulujemy pewne kwestie wynikaj¹ce z ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego, a mianowicie
doprecyzowujemy pojêcie rolnika – jest to osoba,
która ma w³aœciwe kwalifikacje, od piêciu lat za-
mieszkuje na terenie gminy i osobiœcie prowadzi
dzia³alnoœæ rolnicz¹. To jest zapis, który ma za za-
danie, miêdzy innymi, ograniczanie spekulacji
ziemi¹. Chcielibyœmy, ¿eby w obrocie pierwotnym
ziemia trafi³a w rêce polskich rolników.

Ustawa daje przywilej korzystania z mo¿liwoœci
preferencyjnego nabywania gruntów rolnych do
31 grudnia 2013 r. Do roku 2016, zgodnie z trak-
tatem akcesyjnym, istnieje prawny obowi¹zek
ochrony gruntów rolnych i leœnych, a po roku
2016 obrót nieruchomoœciami rolnymi i leœnymi
bêdzie uwolniony. Dlatego te¿ rz¹d stoi na stano-
wisku, ¿e do tego czasu nale¿y jak najwiêcej ziemi
pañstwowej i zasobów Skarbu Pañstwa przezna-
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czyæ do sprzeda¿y rolnikom dzier¿awcom na ut-
worzenie nowego gospodarstwa b¹dŸ na powiêk-
szenie istniej¹cego gospodarstwa rolnego.

Ustawa precyzuje jeszcze wiele innych szczegó-
³owych rozwi¹zañ, które nadaj¹ Agencji Nieru-
chomoœci Rolnych kompetencje w zakresie przy-
gotowania gruntów do sprzeda¿y, ich rozdyspo-
nowania i kontroli.

To tyle, Panie Marsza³ku, tytu³em komentarza.
Je¿eli bêd¹ pytania, jestem do pañstwa dyspozy-
cji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Jurcewicz, a nastêpnie pan sena-

tor Chróœcikowski.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
W swojej wypowiedzi u¿y³ pan s³ów „dla rolni-

ków dzier¿awców” – chodzi oczywiœcie o mo¿li-
woœæ nabywania ziemi i powiêkszania gospo-
darstw. Ja mam pytanie z pola walki, ¿e tak po-
wiem. To znaczy, rolnicy uprawiaj¹cy grunty
o mniejszym areale – nie wiem, 20, 30, 50 ha – py-
tali mnie ostatnio, czy i kiedy bêdzie mo¿liwoœæ
zmniejszenia tego dzier¿awionego area³u, tak by
mo¿liwe by³o kupno przez tych¿e rolników, na-
szych, rodzimych, spe³niaj¹cych odpowiednie
kryteria. Ostatnio to pytanie pojawia siê dosyæ
czêsto, tak¿e w kontekœcie roku 2016, o którym
pan tu wspomnia³. Pytanie, czy bêd¹ mieli szan-
sê… Dzier¿awcy oczywiœcie dalej bêd¹ mogli
dzier¿awiæ grunty, ale nale¿y tym rolnikom stwo-
rzyæ mo¿liwoœæ kupna. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, chcê podkreœliæ, i¿ przepisy

zawarte w ustawie, nad któr¹ dzisiaj debatujemy,
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ wykupu od Skarbu Pañstwa
500 ha przez dzier¿awcê. Jest to uregulowane
w ten sposób, ¿e je¿eli rolnik dzier¿awi wiêcej ni¿
500 ha, to wówczas istnieje wymóg wy³¹czenia
30% powierzchni dzier¿awionych gruntów, które
to grunty trafi¹ do zasobów Skarbu Pañstwa – to
wy³¹czenie odbywa siê na zasadzie dobrowolnoœci
oczywiœcie. I te grunty w obrocie pierwotnym bêd¹
wystawione do przetargów ograniczonych do rol-
ników, którzy zamieszkuj¹ na terenie gminy,

w myœl tych przepisów, przez okres piêciu lat.
Spodziewamy siê, ¿e w wyniku tych wy³¹czeñ bê-
dziemy mieli do dyspozycji oko³o 150 tysiêcy ha,
które trafi¹ w przetargach ograniczonych do rol-
ników z przeznaczeniem na po³¹czenie gospo-
darstw. I to jest novum w tej ustawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na posiedzeniu komisji mia³a miejsce dosyæ

d³uga debata. Ja chcia³bym jeszcze raz publicznie
zapytaæ pana ministra o art. 4 ust. 7, a dok³adnie
o zapis, w którym siê mówi, ¿e umowa zawarta na
czas okreœlony… Wiemy, ¿e w kodeksie cywilnym
przewidziano co najmniej trzyletni okres upra-
wniaj¹cy do nabycia prawa pierwokupu. Tymcza-
sem tutaj, w tym artykule mówi siê, ¿e prawo pier-
wokupu przys³uguje niezale¿nie od faktycznego
czasu trwania umowy dzier¿awy. Czy to nie jest
przepis, jak mówiono na posiedzeniu komisji, ko-
rupcjogenny? Czy nie doprowadzi on do tego, ¿e
w tej chwili ludzie bêd¹ zawieraæ umowy do czasu
wejœcia w ¿ycie ustawy i korzystaæ z prawa pier-
wokupu? W œwietle kodeksu cywilnego do tej pory
by³ obowi¹zek trzyletniej umowy dzier¿awy. Czy
to nie doprowadzi do jakiejœ patologii? Takie pyta-
nia pada³y na posiedzeniu komisji, a do mnie
zwracali siê z tym pytaniem rolnicy. W zwi¹zku
z tym pytam, czy ten przepis nie powinien zostaæ
skreœlony. Bo jeœli on siê tu znalaz³ tylko w cela-
ch…Niektórzy mówi¹, ¿e to ma byæ taka mar-
chewka. Czy ten przepis powinien byæ w tej usta-
wie zawarty?

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, otó¿ chcia³bym wyjaœniæ, ¿e

sprawa wy³¹czeñ 30% gruntów na zasadzie do-
browolnoœci wynika z ju¿ zawartych umów. Pro-
blem polega na tym, ¿e umowy dzier¿awy s¹ wa¿-
ne. W zwi¹zku z tym nie mo¿e tu byæ ¿adnych po-
dejrzeñ o jak¹kolwiek z³¹ wolê czy te¿ dzia³ania
korupcyjne. W przypadku zawartych umów
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o dzier¿awê dzier¿awcom przys³uguje prawo pier-
wokupu. To prawo jest respektowane i bêdzie re-
spektowane. Chodzi o to, ¿ebyœmy dobrze zrozu-
mieli, ¿e wy³¹czenia, o których mówimy, musz¹
mieæ podstawê prawn¹. Bo nie ma innej mo¿liwo-
œci zwiêkszenia poda¿y ziemi na rynku ni¿ po-
przez dobrowolne wy³¹czenia. Tak je traktujemy.
A wiêc w odpowiedzi na podniesione przez pana
w¹tpliwoœci stwierdzam, ¿e nie ma tu ¿adnego za-
gro¿enia w postaci jakiegokolwiek dzia³ania ko-
rupcyjnego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jak wygl¹da sytuacja by³ych

w³aœcicieli tych nieruchomoœci, co do których to-
cz¹ siê postêpowania o uniewa¿nienie decyzji na-
bycia przez Skarb Pañstwa? Postêpowania s¹
w toku. Gdzie tutaj s¹ zagwarantowane te upra-
wnienia? Swego czasu takie uprawnienia by³y
przewidziane w ustawie o gospodarce nierucho-
moœciami. W myœl tych przepisów prawo pier-
wszeñstwa nabycia maj¹ byli w³aœciciele, których
roszczenia s¹ urzêdowo potwierdzone. Dlaczego
w tej ustawie nie ma takiej klauzuli?

I drugie pytanie. Kiedy przewidujecie pañstwo
ca³kowite uwolnienie obrotu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa?

To s¹ dwa moje pytania. Gdyby udzielenie
szczegó³owej odpowiedzi przekracza³o mo¿liwo-
œci, to proszê o odpowiedŸ na piœmie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Poruszy³ pan rze-

czywiœcie bardzo istotne, mo¿na powiedzieæ, fun-
damentalne kwestie dotycz¹ce w³asnoœci.

Co do reprywatyzacji, a w zasadzie projektu
ustawy o reprywatyzacji, który jest procedowany
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa… On jeszcze nie
zosta³ przekazany do parlamentu, aczkolwiek Ra-
da Ministrów zajmowa³a siê tym projektem
i w zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami zosta³ on
skierowany z powrotem do Ministerstwa Skarbu
Pañstwa w celu poprawienia. Tam s¹ poruszone
kwestie dotycz¹ce uregulowañ prawnych dla by-
³ych w³aœcicieli.

Druga sprawa, dotycz¹ca postêpowañ s¹do-
wych w zakresie zwrotu nieruchomoœci…

(Senator Piotr Andrzejewski: I administracyj-
nych, bo u wojewody by³y zg³aszane… One s¹
w toku.)

Tak, one s¹ w toku, z tym ¿e mamy dwa porz¹d-
ki: porz¹dek administracyjny i porz¹dek przed
s¹dami cywilnymi. Te sprawy siê tocz¹.

Co do precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie…
Kwestie dotycz¹ce by³ych w³aœcicieli w tej ustawie
s¹ rozwi¹zane w ten sposób, ¿e stwarzamy by³ym
w³aœcicielom mo¿liwoœæ skorzystania z pier-
wszeñstwa nabycia nieruchomoœci po cenie
z przetargu.

Istotnie, ta ustawa zrodzi³a siê z tego, ¿e w nie-
których województwach, zw³aszcza na terenie wo-
jewództw kujawsko-pomorskiego czy wielkopol-
skiego, ponad 80% nieruchomoœci rolnych by³o
objêtych zastrze¿eniami reprywatyzacyjnymi.
Agencja dokona³a w ci¹gu ostatnich dwóch lat
precyzyjnej analizy z³o¿onych wniosków i obecnie
dysponuje pe³n¹ wiedz¹, o jakie nieruchomoœci
i o jakich w³aœcicieli chodzi.

To zosta³o zrewidowane i teraz rzeczywiœcie, po
ewentualnym przyjêciu projektu przez Wysok¹ Iz-
bê i jego wdro¿eniu, bêdzie mo¿liwoœæ nabywania
nieruchomoœci przez by³ych w³aœcicieli. To nie
znaczy, ¿e to jest regulowane, je¿eli chodzi
o zwrot…

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy to jest expres-
sis verbis gdzieœ w ustawie? Bo ja tego nie widzê.)

To jest w ustawie matce, nie w tym projekcie,
który dzisiaj rozpatrujemy. To jest w ustawie mat-
ce o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa, gdzie mówi siê o prawie pier-
wszeñstwa dla by³ych w³aœcicieli.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

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

strze! Chodzi mi o definicjê rolnika. Ile jest defini-
cji rolnika w ró¿nych ustawach czy rozporz¹dze-
niach, nie sposób zliczyæ. Te definicje s¹ tworzone
na potrzeby ró¿nych programów, chocia¿by agen-
cyjnych.

Czy definicja, która zosta³a tu stworzona, bê-
dzie mia³a jakieœ szersze zastosowanie? Bo mówi³
pan minister, ¿e tê definicjê utworzono… Czy ona
zostanie rozci¹gniêta na inne ustawy, inne rozpo-
rz¹dzenia?

Mój niepokój trochê budzi pewne ograniczenie,
¿e rolnik musi posiadaæ odpowiednie kwalifika-
cje. Co to znaczy „odpowiednie kwalifikacje”? Jeœ-
li wzi¹æ pod uwagê prawo unijne, to istotnie tam
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jest coœ takiego, ale nasze przepisy, chocia¿by te
pomocowe, mówi³y, ¿e ma mieæ œrednie wy-
kszta³cenie rolnicze, to znaczy odpowiednie kwa-
lifikacje. Co nale¿y rozumieæ przez te odpowiednie
kwalifikacje?

I te piêæ lat zamieszkiwania na terenie gminy…
Nie wiem, jakiej gminy. Miejskiej, wiejskiej? Bo s¹
równie¿ gminy miejskie, miasto te¿ mo¿e byæ gmi-
n¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, otó¿ chcê jasno powiedzieæ, ¿e

w ustawie o kszta³towaniu ustroju rolnego dopre-
cyzowujemy, kto jest rolnikiem indywidualnym.
A wiêc to jest definicja stworzona wy³¹cznie na po-
trzeby tej ustawy, tej operacji, któr¹ bêdziemy
przeprowadzaæ wspólnie z Agencj¹ Nieruchomo-
œci Rolnych, i przede wszystkim ma ona ograni-
czaæ mo¿liwoœæ nabywania ziemi przez osoby,
które w rozumieniu przepisów ustawy nie
spe³niaj¹ wszystkich interesuj¹cych nas warun-
ków. A wiêc piêcioletni okres zamieszkiwania i za-
meldowania na terenie gminy to ju¿ jest pewne
ograniczenie dla innych, którzy oczywiœcie chcie-
liby mieæ dostêp do tej ziemi. To jest fundamental-
na zasada, któr¹ okreœla pañstwo w zakresie ob-
rotu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
po to, ¿eby jak najwiêcej ziemi trafi³o w rêce rolni-
ków, którzy chc¹ tê ziemiê nabyæ. To po pierwsze.

Po drugie, mówimy, ¿e dzia³alnoœæ musi byæ
prowadzona osobiœcie. To te¿ jest pewne ograni-
czenie, ale z drugiej strony osobom zainteresowa-
nym nabyciem nieruchomoœci rolnej daje szansê
nabycia tej¿e nieruchomoœci.

I wreszcie, po trzecie, kwalifikacje i wy-
kszta³cenie zostan¹ opisane w rozporz¹dzeniu,
które wyda minister rolnictwa i które bêdzie siê,
¿e tak powiem, sprowadzaæ do wykazów. Jeœli
chodzi o wykszta³cenie czy te¿ kwalifikacje, to
bêd¹ to studia wy¿sze, studia zawodowe, tytu³y
kwalifikacyjne, tytu³y zawodowe, tytu³y zawodo-
we mistrza w zawodzie przydatnym do prowadze-
nia dzia³alnoœci rolniczej. A wiêc mo¿na powie-
dzieæ, ¿e bêd¹ brane pod uwagê kwalifikacje a¿
do tego najbardziej podstawowego poziomu, czy-
li przygotowania zawodowego. One musz¹ siê
mieœciæ w katalogu zawodów rolniczych. I tyle.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, w tej ustawie zmieniamy op-

rocentowanie, szczególnie w art. 31 ust. 4, mó-
wi¹cym, ¿e przy roz³o¿eniu sp³aty pozosta³ej na-
le¿noœci na roczne lub pó³roczne raty agencja
stosuje oprocentowanie, które nie mo¿e byæ
w stosunku rocznym ni¿sze ni¿ stopa procento-
wa stanowi¹ca stopê bazow¹ og³aszan¹ w ko-
munikacie Komisji Europejskiej powiêkszona
o 1%. To jest na dzisiaj, jak ktoœ mówi³, powy¿ej
5%. Obecnie jest 4%, ale by³a informacja, ¿e bê-
dzie to oprocentowanie w wysokoœci 2%. A wiêc
jak ten zapis ma siê do realizacji zapowiedzi, ¿e
oprocentowanie bêdzie wynosi³o 2%, i kiedy on
wejdzie w ¿ycie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Otó¿ wejdzie on w ¿ycie, gdy wejdzie w ¿ycie
ustawa. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê, ¿e ma-
my dwa modele sprzeda¿y nieruchomoœci z roz-
k³adaniem na raty.

Przede wszystkim, jak powiedzia³em, jest pre-
ferencyjny system sprzeda¿y nieruchomoœci rol-
nych do koñca grudnia 2013 r. Dotyczy to opro-
centowania na poziomie 2% z dop³at¹ z bud¿etu
pañstwa. A je¿eli rolnik bêdzie chcia³ skorzystaæ
z propozycji Agencji Nieruchomoœci Rolnych, to
oprocentowanie zostanie obliczone wed³ug staw-
ki bazowej plus 1%. I to s¹ te dwa modele. Zale¿-
nie od tego, jaki model wybierze rolnik, taki bê-
dzie stosowany. To tyle. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

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

strze! Ja wrócê jeszcze do kwestii wykszta³ce-
nia. W wykazie… Powiedzmy, w ca³kiem podob-
nym wykazie dotycz¹cym kwalifikacji m³odego
rolnika – w tym wypadku te¿ bardzo potrzebne
jest odpowiednie wykszta³cenie – s¹ zawody
przydatne, jest zawód: rolnik, jest zawód: ogro-
dnik. Agencja restrukturyzacji odrzuca taki za-
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wód, jak rolnik-ogrodnik. Przyjmuje, ¿e gdy ktoœ
ukoñczy³ liceum zawodowe, na co sk³adaj¹ siê
program liceum ogólnokszta³c¹cego i zawód
z zasadniczej szko³y zawodowej, to daje to przy-
gotowanie zawodowe. A gdy ktoœ skoñczy³ od-
dzielnie liceum ogólnokszta³c¹ce, ten sam pro-
gram, co w liceum zawodowym odnoœnie do
przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, i ten sam
program odnoœnie do przedmiotów zawodowych
z zasadniczej szko³y rolniczej, to okazuje siê, ¿e
takie wykszta³cenie nie spe³nia wymogów. Dla-
czego tak jest?

I druga sprawa, je¿eli mo¿na. Chodzi o kwe-
stiê prowadzenia gospodarstwa od piêciu lat.
Wed³ug wyk³adni, która obecnie obowi¹zuje,
rolnik prowadzi to gospodarstwo – tak jest cho-
cia¿by w przypadku „m³odego rolnika”, ale wy-
k³adnia ma podstawê w kodeksie cywilnym,
tam nie ma oddzielnej definicji – od chwili, gdy
stanie siê jego w³aœcicielem w ca³oœci albo
w czêœci, i prowadzi je samodzielnie nawet wte-
dy, gdy odziedziczy to gospodarstwo jako nie-
narodzone dziecko, a wiêc przed swoim naro-
dzeniem samodzielnie prowadzi gospodarstwo.
Czy te zasady bêd¹ takie same, czy one siê
zmieni¹? Bo to jest absurd, ¿eby dziecko niena-
rodzone samodzielnie prowadzi³o gospodar-
stwo rolne. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, jeszcze raz chcia³bym wyjaœ-

niæ, ¿e to s¹ regulacje, które dotycz¹ tego projektu
i nie odnosimy siê do innych przepisów obowi¹zu-
j¹cych w innych ustawach. Jeszcze raz chcia³bym
podkreœliæ, ¿e jeœli chodzi o kwalifikacje, to one s¹
wyspecyfikowane w projekcie rozporz¹dzenia i ta-
kie bêd¹. Je¿eli ktoœ bêdzie mia³ inne wykszta³ce-
nie ni¿ rolnicze, ale bêdzie mia³ mo¿liwoœæ uzys-
kania tytu³u kwalifikacyjnego, to oczywiœcie bê-
dzie spe³nia³ kryteria.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: A rolnik-
ogrodnik spe³nia?)

Proszê?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: A czy rolnik-

ogrodnik spe³nia?)
(G³os z sali: Daj¿e ju¿ spokój.)
Bêdzie spe³nia³, naturalnie, ¿e tak. Mam na-

dziejê, ¿e ten przepis bêdzie bardzo czytelnie, ja-
sno opisany w rozporz¹dzeniu. Zwracam te¿
uwagê, ¿e by³y postulaty œrodowisk rolniczych,
miêdzy innymi izb, Krajowej Rady Izb Rolni-
czych czy szeroko rozumianego samorz¹du rol-
niczego, aby ziemia rzeczywiœcie trafia³a w rêce

zainteresowanych… aby stworzyæ tak¹ mo¿li-
woœæ. Dlatego mówimy o piêcioletnim okresie
zamieszkania i zameldowania na obszarze wiej-
skim. To o to chodzi. A wiêc wydaje siê, ¿e wyko-
nano tutaj ustalenia, które zosta³y zapropono-
wane w trakcie wielu ró¿nych spotkañ z rolnika-
mi. St¹d te¿ te przepisy znalaz³y siê na potrzeby
tej ustawy. My mówimy tylko i wy³¹cznie, Panie
Senatorze, o obrocie pierwotnym, a wiêc tym,
który dotyczy Skarbu Pañstwa czy Agencji Nie-
ruchomoœci Rolnych i nabywaj¹cego rolnika,
o niczym wiêcej. Obrót wtórny jest jak gdyby po-
za moc¹ tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, zadawa³em poprzednio pyta-

nie. Mówi³ pan, ¿e wejdzie w ¿ycie rozporz¹dzenie,
które okreœli… Art. 11 mówi, ¿e na podstawie
art. 32 i 37 tej ustawy w brzmieniu nadanym ni-
niejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez dwa-
dzieœcia cztery miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy… Dlaczego taki d³ugi termin,
dwadzieœcia cztery miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿y-
cie ustawy, skoro ustawa wchodzi w ¿ycie po trzy-
dziestu dniach od dnia og³oszenia? Dlaczego
wprowadzamy taki d³ugi termin?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Ten termin jest
regulowany tak¿e przepisami przejœciowymi, Pa-
nie Senatorze, wiêc tutaj nie widzimy ¿adnych za-
gro¿eñ dla prawid³owego funkcjonowania tej¿e
ustawy.)

Ale dlaczego dwadzieœcia cztery miesi¹ce,
skoro mówimy o przepisach dotycz¹cych tak
zwanych… Art. 32, o który wczeœniej pyta³em,
dotyczy roz³o¿enia na raty pozosta³ej nale¿no-
œci i art. 37… Dlaczego tak d³ugi okres, czyli
dwadzieœcia cztery miesi¹ce? Wielokrotnie by-
wa³o tak, ¿e rozporz¹dzenia wychodzi³y w prze-
ci¹gu szeœciu miesiêcy, w przeci¹gu trzech,
a tu s¹ a¿ dwadzieœcia cztery miesi¹ce. Dlacze-
go tak d³ugo?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Nie widzimy tutaj, Panie Senatorze, ¿adnych

zagro¿eñ, dlatego ¿e przepisy, o których mówimy,
maj¹ moc obowi¹zuj¹c¹, a jeœli chodzi o rozpo-
rz¹dzenia, które musimy przygotowaæ, to general-
nie s¹ ju¿ projekty, wiêc po wejœciu w ¿ycie ustawy
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bêdziemy je sukcesywnie wprowadzaæ. Tak ¿e
myœlê, ¿e ten termin zostanie z pewnoœci¹ dotrzy-
many. Nie widzimy ¿adnych zagro¿eñ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Ja mam takie spostrze¿enie: o cztery lata
za póŸno wprowadzamy tê ustawê. Mo¿na by³o
jeszcze wczeœniej o niej pomyœleæ. Ale teraz mó-
wimy o tym rz¹dzie i o tej ustawie. Ubolewam
nad tym, ¿e to jest ustawa na koniec kadencji,
a nie na pocz¹tek. Wielu rzeczy ju¿ siê nie da od-
wróciæ.

Mam pytanie: dlaczego ró¿nicuje siê hektar zie-
mi uprawianej przez rolnika i hektar ziemi upra-
wianej przez instytut? Chodzi o czynsz, o wyso-
koœæ stawki czynszu, któr¹ nalicza agencja. Jest
to dla mnie niezrozumia³e. Czy¿by to by³y inne
hektary? Co innego uprawia rolnik, a co innego
instytut? Czy nie ma jednego rynku dla obu pod-
miotów? Chcia³bym dowiedzieæ siê, dlaczego tak
jest.

Co bêdzie w sytuacji, kiedy nieuczciwi rolnicy
przejm¹ wiêcej ni¿ 500 ha? W rodzinie czêsto s¹
dwie, trzy osoby i wiêcej uw³aszczone setkami
hektarów. Czy w tym przypadku ustawa wy³¹czy
30% i bêdzie odsprzeda¿ dla drobnych rolników?
Myœlê, ¿e to bêdzie trudno wy³¹czyæ, bo znam ta-
kie gospodarstwa, gdzie s¹ rodzinne uw³aszcze-
nia. Oni w ogóle nie maj¹ nic wspólnego z rolni-
czym wykszta³ceniem, mieszkaj¹ w du¿ych mia-
stach. To jest krzywdz¹ce dla terenów, gdzie jest
g³ód ziemi. Chcia³bym zapytaæ, czy w takiej sytua-
cji jest mo¿liwoœæ wy³¹czenia z tych gruntów 30%
area³u i odsprzeda¿ innym rolnikom. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, odpowiadaj¹c precyzyjnie na

pañskie pytanie, trzeba stwierdziæ, ¿e nigdy nie
ma dobrego czasu. Jest ustawa, nad któr¹ dzisiaj

dyskutujemy, i chcielibyœmy, ¿eby ona jak naj-
szybciej zosta³a zastosowana w praktyce. To po
pierwsze.

Po drugie, my mówimy o kwestiach doty-
cz¹cych wy³¹czeñ z ziemi, która jest w zasobach
Skarbu Pañstwa, tylko i wy³¹cznie. To prawda, ¿e
s¹ gospodarstwa prywatne, które maj¹ po 500,
800, tysi¹c i 2 tysi¹ce ha, ale to jest w³asnoœæ.

(Senator Lucjan Cichosz: Nie zawsze.)
Do w³asnoœci absolutnie…
(Senator Lucjan Cichosz: Nie zawsze. S¹ jeszcze

dzier¿awy.)
…ta ustawa nie ma ¿adnego odniesienia. Ta

ustawa ma odniesienie tylko i wy³¹cznie do grun-
tów w zasobach Skarbu Pañstwa, nic wiêcej. I my
chcemy opisaæ, okreœliæ zasady, które bêd¹ w tym
zakresie obowi¹zywa³y. Zasada jest taka, ¿e jeden
podmiot b¹dŸ osoba fizyczna mo¿e nabyæ 500 ha
jednorazowo, koniec kropka. I tego dopilnujemy.

Je¿eli chodzi o wysokoœæ czynszu… Tu chodzi
o 20 kg ¿yta, które bêdzie podstaw¹ do naliczenia
czynszu Polskiej Akademii Nauk i instytutom ba-
dawczym, o to chodzi. My nie zmienialiœmy tych
przepisów, one funkcjonuj¹ w obowi¹zuj¹cej
ustawie matce o gospodarowaniu nieruchomo-
œciami rolnymi Skarbu Pañstwa. Nie ró¿nicujemy
gospodarstw na lepsze, gorsze, lepszy hektar, gor-
szy hektar; po prostu to s¹ nasze rozwi¹zania pra-
wne, które wczeœniej zosta³y przyjête i w tej usta-
wie zosta³y uszanowane. Tak ¿e nie zmienialiœmy
przepisów w tym zakresie. Dziêkujê.

(Senator Lucjan Cichosz: Mo¿na by³o zmieniæ.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma…
Tak?
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Ja jeszcze doprecyzujê.
Panie Ministrze, chodzi mi o grunty uprawiane

rodzinnie, które jeszcze nie s¹ w³asnoœci¹ przy-
k³adowego Kowalskiego, tylko w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa w dzier¿awie. Czy z tych area³ów bêdzie
zmuszony ten i ów dzier¿awca, nie w³aœciciel,
dzier¿awca udostêpniæ 30% i odsprzedaæ innym
rolnikom? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Je¿eli chodzi o te przepisy, to jeszcze raz

chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e rozwi¹zania prawne
zawarte w tym projekcie jasno opisuj¹ to, gdzie
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i w jakich warunkach istnieje mo¿liwoœæ wy³¹cze-
nia 30% od dzier¿awionej powierzchni. To nie jest
¿aden przymus, to jest na zasadzie dobrowolno-
œci. Ta dobrowolnoœæ oznacza, ¿e dzier¿awca bê-
dzie móg³ nabyæ 500 ha jednorazowo ze Skarbu
Pañstwa. I to jest porozumienie, które bêdzie do-
tyczyæ obydwu stron, a wiêc nie ma przymusu. Je-
¿eli dzier¿awca nie przyjmie warunków ustawo-
wych, to oczywiœcie dzier¿awi ziemiê do czasu wy-
gaœniêcia umowy. Przypomnê, ¿e ostatni moment
wygaszania przypada chyba w roku 2024. A wiêc
to jest preferencja tak¿e dla dzier¿awców: je¿eli
chc¹ nabyæ 500 ha, to oczywiœcie taka mo¿noœæ
istnieje pod warunkiem wy³¹czenia 30%. I te 30%
wraca do zasobów Skarbu Pañstwa. Agencja
w przetargach ograniczonych bêdzie sprzedawaæ
to rolnikom wed³ug definicji, o której mówi³ tak¿e
pan senator Wojciechowski. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

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

strze! Takie bardzo techniczne pytanie. Gospo-
darstwo to jest ziemia, to s¹ budynki, to s¹ maszy-
ny. Z regu³y dopasowane s¹ do siebie – czy powin-
ny byæ dopasowane i chyba s¹ dopasowane – zie-
mia, budynki, ró¿ne silosy, to, co jest potrzebne
w gospodarstwie.

Czy na skutek uszczuplenia zasobów gospo-
darstw nie nast¹pi pogorszenie wykorzystania,
a co za tym idzie, pogorszenie warunków ekono-
micznych, funkcjonowania tych gospodarstw, bo
siê oka¿e, ¿e silosy s¹ o 30% za du¿e, a trzeba je
utrzymywaæ, ¿e obora jest o 30% za du¿a, a trzeba
j¹ utrzymywaæ? To takie czysto techniczne pyta-
nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Trudno sprecyzowaæ, oceniæ, czy przepisy, któ-

re chcemy wdro¿yæ, bêd¹ mia³y pozytywny czy ne-
gatywny wp³yw na wykorzystanie potencjalnego
maj¹tku, który jest w danym gospodarstwie,
a który by³ dostosowany do wielkoœci powierzchni

gruntów rolnych. My wprowadzamy zasady, które
maj¹ na celu jak najlepsze zagospodarowanie zie-
mi i rozdysponowanie jej w obrocie pierwotnym
miêdzy wszystkie podmioty, które zainteresowa-
ne s¹ zakupem ziemi. Bardzo wa¿ne jest to, abyœ-
my o tym pamiêtali. To dopiero praktyka zweryfi-
kuje, czy pan senator ma racjê, czy maj¹ racjê ci,
którzy przygotowali projekt ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, przed chwil¹ odpowiada³ pan

na pytanie i powiedzia³ pan, ¿e nie bêdzie takiej
praktyki, aby rolnicy nie mieli mo¿liwoœci dzier¿a-
wienia. Tymczasem dziœ na podstawie obowi¹zu-
j¹cej ustawy s¹ takie praktyki, ¿e oto rolnik dosta-
je stanowisko przed³o¿one przez agencjê, ¿e ma
wyraziæ oœwiadczenie woli, czy chce wykupiæ
grunty, czy nie. Jeœli nie wykupi gruntów, to
sprzedaje siê go razem z dzier¿aw¹, dos³ownie go
siê przymusza. Jak¹ mamy gwarancjê, ¿e takie
praktyki nie bêd¹ stosowane w czasie obowi¹zy-
wania tej ustawy? Problem sprzedawania z dzier-
¿aw¹ wielokrotnie nag³aœnia³y organizacje, zwi¹z-
ki. W jakim przepisie bêdzie okreœlone, ¿e bêdzie
to dobrowolne czy niedobrowolne, ¿e dzier¿awca
bêdzie móg³ dzier¿awiæ? Dzisiaj s¹ jednoznacznie
dowody – wielokrotnie ju¿ zwracaliœmy na to uwa-
gê ministrowi – ¿e siê przymusza. Dlaczego przy-
musza siê dzier¿awcê do wykupienia gruntu, a je-
œli nie chce go wykupiæ, to dzier¿awcê sprzedaje
siê z dzier¿aw¹? Czy ten przepis, który teraz zmie-
niamy, czy te przepisy zagwarantuj¹ to, o czym
pan przed chwil¹ powiedzia³ koledze? Czy to za-
gwarantuje, ¿e nie bêdzie przymusu? Ja nie mam
takiej pewnoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Senatorze, otó¿ chcê stwierdziæ jedno-

znacznie, ¿e nie widzimy ¿adnych zagro¿eñ. Art. 4
precyzuje ca³¹ procedurê postêpowania w tym
wzglêdzie, wiêc nie bêdzie ¿adnego przymuszania.
Przepisy precyzuj¹ jasno i wyraŸnie, ¿e jest mo¿li-
woœæ nabycia przez jeden podmiot 500 ha pod wa-
runkiem wy³¹czenia 30%. Tylko tyle i a¿ tyle. Nie
widzimy tu ¿adnej sprzecznoœci. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, nie zgodzi³bym siê z tym, co

pan mówi, bo praktyka pokazuje co innego. Ja
podejrzewam, ¿e bêdzie tak samo, gdy¿ przepisy
zawarte w tej ustawie maj¹ marchewkê i kij,
marchewkê, tak jak mówi³em, która zmusza rol-
nika, bo jeœli wycofa siê, podejmie oœwiadczenie
i zrezygnuje z 30%… A potem jest przepis, który
wyraŸnie stanowi, ¿e je¿eli nie podejmie – to jest
w art. 4 w ust. 11 – to w przypadkach, o których
mowa w ust. 3 pkt 2, oraz w przypadku niedoko-
nania zmiany umowy dzier¿awy zgodnie z art. 5
z przyczyn le¿¹cych po stronie dzier¿awcy nie
stosuje siê art. 29 itd. ustawy, o której mowa
w art. 1. Czyli jest tu kara w postaci pozbawienia
pierwszeñstwa nabycia, to jest wprost napisa-
ne, jest kara. Albo tak, albo nie, albo ciê pozba-
wiamy pierwszeñstwa. W tym artykule jest to
wyraŸnie zapisane. Proszê mi udowodniæ, ¿e tak
nie jest.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Senatorze, ju¿ wyjaœniam. Je¿eli dzier-

¿awca nie przyjmie warunków proponowanych
przez agencjê, to dzier¿awi do koñca okresu, na
który zosta³a zawarta umowa, i póŸniej nie korzy-
sta z ¿adnych mo¿liwoœci nabywania w ramach
pierwszeñstwa, umowa po prostu wygasa, ko-
niec, kropka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

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

strze! Chodzi mi o techniczn¹ stronê wydzielenia
30%. 30% powierzchni nie zawsze równa siê in-
nym 30% powierzchni. Chodzi mi o jakoœæ ziemi,
o po³o¿enie, nie wiem, mo¿liwoœci dojazdu, s¹sie-
dztwo. Wiele czynników mo¿e o tym decydowaæ.
Mo¿e zostaæ wy³¹czone najlepsze, najbardziej
wartoœciowe 30% lub faktycznie zbêdne 30%, któ-
re nie ma ¿adnej wartoœci lub ma bardzo znikom¹
wartoœæ rolnicz¹. Jak to bêdzie wygl¹da³o techni-
cznie? Jak bêdzie wydzielane te 30%, ¿eby zacho-
waæ jakiœ umiar w jedn¹ i w drug¹ stronê? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Otó¿ stosowana bêdzie taka praktyka, jaka jest

obecnie stosowana przez agencjê, a wiêc 30% bê-
dzie wydzielane na podstawie œredniego wskaŸni-
ka bonitacji, który obowi¹zuje na danym terenie.
Nie bêdziemy tego dzieliæ tak, ¿e na przyk³ad naj-
lepsze grunty w ramach tych 30% zostan¹ prze-
kazane do Skarbu Pañstwa, a najgorsze grunty
pozostan¹ w dyspozycji dzier¿awców. Bêdzie siê
to odbywa³o na zasadzie porozumienia z dzier-
¿awc¹, ale równoczeœnie bêdzie brany pod uwagê
œredni wskaŸnik bonitacji dla ca³ego obszaru. Bê-
dziemy postêpowaæ wed³ug takiej procedury.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ,

tak ¿e dziêkujê panu ministrowi.
Proszê pañstwa, w tej chwili zarz¹dzam czter-

dzieœci minut przerwy, a po przerwie przyst¹pimy
do dyskusji.

(Senator Piotr Andrzejewski: …g³os w dyskusji.)
S³ysza³em, s³ysza³em, ale zarz¹dzam przerwê.

Po przerwie bêdzie czas na g³os w dyskusji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
Proszê o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Komunikaty. Posiedzenie Komisji Gospodarki

Narodowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o redukcji niektórych obowi¹zków obywa-
teli i przedsiêbiorców, o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne oraz o zmianie ustawy o auto-
stradach p³atnych odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw odbêdzie siê piêtnaœcie minut po
og³oszeniu przerwy w sali nr 176.

Nastêpnie w tej samej sali odbêdzie siê posie-
dzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Go-
spodarki Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia
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wniosków do ustaw o timeshare oraz ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu je-
dnorodzinnego.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê w dniu 13 wrzeœnia, czyli dzi-
siaj, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 307. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie
poprawek zg³oszonych w trakcie debaty do usta-
wy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz
niektórych innych ustaw.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
podczas debaty do ustawy o wymianie informacji
z organami œcigania pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej odbêdzie siê bezpoœrednio po og³o-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê w dniu 14 wrzeœnia, czyli
w œrodê, o godzinie 8.30 w sali nr 307. Porz¹dek
obrad: przyjêcie sprawozdania z dzia³alnoœci Ko-
misji Bud¿etu i Finansów Publicznych Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie przyjê-
cia sprawozdania z dzia³alnoœci komisji siódmej
kadencji Senatu RP odbêdzie siê 14 wrzeœnia o go-
dzinie 8.00 w sali nr 179. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego tylko dodam, ¿e za dziesiêæ ósma

wznawiamy obrady. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 09
do godziny 20 minut 01)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
To jest punkt dwudziesty trzeci.
Otwieram dyskusjê, bo wszystkie pytania zo-

sta³y zadane.
Mamy dwóch dyskutantów. Jako pierwszy g³os

zabierze pan senator Andrzejewski…
(G³os z sali: I jedyny…)
Nie, nie, jest dwóch. Spokojnie, Panie Senato-

rze. Pan bêdzie ³askaw…

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Celem tej ustawy jest udro¿nienie czegoœ, co

zwiêkszy rodzimy zakres efektywnoœci wykorzy-

stania w³asnoœci. Jest to cel w³aœciwy. Ale nie
mo¿na pomin¹æ orzecznictwa, które naros³o na
bazie stosowanych na wyrost, niezgodnie z pra-
wem dekretów wydanych po II wojnie œwiatowej,
jak chocia¿by dekretu o reformie rolnej, czêsto
stosowanych z naruszeniem prawa i z narusze-
niem podstawowych praw cz³owieka zwi¹zanych
z korzystaniem z w³asnoœci.

Dlatego te¿ proponujê, aby komplementarnie
wobec przepisu w – jak to okreœli³ pan minister –
ustawie matce, który mówi, ¿e by³emu w³aœcicie-
lowi zbywanej nieruchomoœci lub jego spadko-
biercom, je¿eli nieruchomoœæ zosta³a przejêta na
rzecz Skarbu Pañstwa przed dniem 1 stycznia
1992 r., s³u¿y pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomoœci po cenie ustalonej w sposób okreœlo-
ny… To mówi³a ustawa. My dzisiaj ruszamy ten
art. 29 i mówimy, ¿e w niektórych przypadkach
mo¿na sprzedawaæ nieruchomoœci z pewnego za-
sobu nawet bez przetargu, ale w ustawie w dal-
szym ci¹gu pozostaje sprzeczny z aktualnym
orzecznictwem s¹dów administracyjnych i z wy-
k³adni¹ systemu prawnego przepis, który mówi,
¿e jeœli chodzi o dekret PKWN o reformie rolnej, to
nie wolno dotkn¹æ ¿adnymi preferencjami by³ych
w³aœcicieli. Jest to sprzeczne z aktualn¹ wyk³a-
dni¹, która mówi, ¿e ten dekret dotyczy³ nie tylko
sprawy rolników, ale te¿ sprawy pa³aców, dwo-
rów, parków. I w tej chwili to wszystko jest wy-
³¹czone, te roszczenia w³aœcicieli s¹ wy³¹czone.

(Rozmowy na sali)
W zwi¹zku z tym, ¿eby przywróciæ zgodnoœæ du-

cha ustawy…
(Senator Marek Zió³kowski: To g³oœno za-

brzmia³o…)
Panowie rozmawiacie, dlatego staram siê zwró-

ciæ uwagê.
(Senator Marek Zió³kowski: Ale ten „duch” za-

brzmia³ g³oœno, Panie Senatorze.)
Aby przywróciæ zgodnoœæ ducha ustawy z liter¹

ustawy, proponujê nastêpuj¹c¹ poprawkê w ma-
terii, któr¹ przyj¹³ Sejm. Mianowicie chodzi o to,
¿eby w tym nowym przepisie, w ust. 1h, który mó-
wi, ¿e „nieruchomoœæ z zasobu lub jej czêœæ mo¿e
byæ sprzedana bez przetargu”, dodaæ wyrazy „na
rzecz by³ego w³aœciciela zbywanej nieruchomoœci
lub jego spadkobierców, je¿eli korzysta z wy³¹cze-
nia spod dzia³ania dekretu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 wrzeœnia
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej…” , itd.,
„lub zosta³a przyjêta przez Skarb Pañstwa sprze-
cznie z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym,
a tak¿e…” – i dalej treœæ dotychczasowa.

Wydaje mi siê, ¿e jesteœmy to winni, jeœli chodzi
o dzisiejsz¹ liniê orzecznictwa, jak równie¿
uchwa³ê Naczelnego S¹du Administracyjnego…
Co prawda tam jest problem, czy ma to byæ w³a-
œciwoœæ s¹dów administracyjnych, czy s¹dów po-
wszechnych, ale z punktu widzenia materialnej
treœci przepisów jest to sprawa drugorzêdna. Wy-
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daje mi siê, ¿e obecnie, skoro w tym duchu dalej
rozdysponowujemy to dla wiêkszego wykorzysta-
nia w³asnoœci na potrzeby gospodarcze, a uwzglê-
dniamy prawa restytucyjne by³ych w³aœcicieli
tam, gdzie coœ zosta³o im odebrane sprzecznie
z prawem, system wymaga z³o¿enia tej poprawki.

Pierwotnie uwa¿a³em, ¿e nale¿y wy³¹czyæ je-
dnoczeœnie – i tak¹ poprawkê sk³adam, mo¿e ona
w jakimœ sensie idzie za daleko, komplementarnie
do tego, co proponujê, ale na wszelki wypadek j¹
sk³adam… To znaczy stosowanie dekretu o refor-
mie rolnej nie wy³¹cza, a tak by³o dotychczas,
pierwszeñstwa by³ych w³aœcicieli lub ich spadko-
bierców. Ale zastanawiam siê… Wydaje mi siê, ¿e
ten zakres poprawki zg³oszony na wstêpie jest
bardziej zgodny z treœci¹ interpretacji konstytucji
co do tego, jaki zakres mog¹ mieæ poprawki Sena-
tu. Tego wymaga duch prawa i litera prawa. Sk³a-
dam tê poprawkê na rêce pana marsza³ka. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

O duchu i o literze po prostu.
(Senator Piotr Andrzejewski: Albowiem prawo

musi odpowiadaæ sprawiedliwoœci.)

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj o zmianie ustawy o gospo-

darowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e rolnicy oczeki-
wali tej zmiany ju¿ du¿o wczeœniej. Niestety, mi-
nê³y cztery lata… Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e
niektóre przepisy, które zosta³y wprowadzone, zo-
sta³y zg³oszone przez Wysok¹ Izbê jeszcze w tam-
tej kadencji, ale niestety nie ujrza³y œwiat³a dzien-
nego podczas prac Sejmu, jak równie¿ zosta³y
przed³o¿one na pocz¹tku tej kadencji i le¿a³y
w Sejmie – to by³y wnioski Prawa i Sprawiedliwo-
œci – a¿ do koñca tej kadencji, mo¿na powiedzieæ.
Mówi¹, ¿e w Sejmie pracowano trzy lata. Myœlê, ¿e
du¿o za d³ugo. I rzeczywiœcie, gdyby tê ustawê
zmieniæ wczeœniej, to mo¿e ona by przynios³a wiê-
ksze efekty ni¿ dzisiaj, kiedy to realizujemy. Ale
niektórzy mówi¹: lepiej póŸno ni¿ wcale.

Zastanawiam siê, czy ta ustawa rzeczywiœcie
ma tylko jeden cel, czy nie ma trochê wiêcej celów,
które s¹ zapisane w tej ustawie. Wczeœniej, pod-
czas zadawania pytañ, pyta³em, czy niektóre
przepisy nie s¹ tu korupcyjne, te, które daj¹ szan-
sê tylko niektórym, wybranym, znaj¹cym materiê
dotycz¹c¹ korzystania z ustawy mówi¹cej o tym,
¿e nie obowi¹zuje ju¿ trzyletni okres dzier¿awy,

który daje pierwszeñstwo nabycia, tylko okres,
w którym umowa zosta³a zawarta. Czyli w zasa-
dzie pomijamy ten przepis, który wczeœniej obo-
wi¹zywa³. I w zwi¹zku z tym mam tê w¹tpliwoœæ.

Dlatego zadawa³em wczeœniej to pytanie i dla-
tego zg³oszê poprawkê, która, jak myœlê, bêdzie je-
szcze debatowana na posiedzeniu naszej komisji
senackiej i wtedy uznamy, czy ten przepis powi-
nien zostaæ, czy nie. Moje obawy istniej¹ i muszê
zg³osiæ tutaj poprawkê, która wy³¹cza ju¿ ten
okres trzyletni, czyli nabywa siê prawo pierwszeñ-
stwa nabycia bez okreœlonej daty zawarcia…
Choæby z tego to wynika, ¿e przecie¿ tam s¹ wy-
³¹czenia, te 30%, od 300 ha, a do 300 ha nie ma
wy³¹czeñ, w zwi¹zku z tym ten przepis obowi¹zuje
równie¿ tych, którzy nie bêd¹ musieli wy³¹czaæ.
A wiêc jest tu moja obawa co do tego, czy… Mo¿e
dla niektórych rolników by³oby to z korzyœci¹, ale
mo¿e niektórzy, którzy wiedz¹, znaj¹ ducha usta-
wy, mogliby z tego korzystaæ albo nadu¿ywaæ tej
ustawy…

Druga sprawa. Niepokoi mnie w tej ustawie ró-
wnie¿ to, ¿e organizacje, zwi¹zki zawodowe, izby
rolnicze s¹ przez tê zmianê ustawy pozbawione
wp³ywu na funkcjonowanie Agencji Nieruchomo-
œci Rolnych. Pamiêtajmy, ¿e zgodnie z poprzed-
nim zapisem istnia³a rada agencji, która rzeczy-
wiœcie kontrolowa³a… Uwa¿a³em, ¿e by³o to
w miarê dobre, gdy¿ rolnicy rzeczywiœcie mogli
nadzorowaæ tê ustawê, to, jak ta sprzeda¿ fun-
kcjonuje. Teraz wykreœlono zapis o agencji i ta
agencja straci swój ¿ywot w tej ustawie, jeœli j¹
przeg³osujemy. W zwi¹zku z tym zg³aszam po-
prawkê. W Sejmie uzasadniano, ¿e to s¹ wysokie
koszty. Skoro s¹ wysokie koszty, to zmniejszmy
sk³ad rady. W myœl poprawki, któr¹ zg³aszam, bê-
dzie nie po dwóch przedstawicieli ministerstwa,
ale po jednym przedstawicielu ministerstwa rol-
nictwa, ministerstwa skarbu, ministerstwa fi-
nansów. Poprzednio by³ przedstawiciel Krajowej
Izby Rolniczej i by³o trzech przedstawicieli organi-
zacji, zwi¹zków, dzier¿awców, administratorów.
W zwi¹zku z tym niech ona pofunkcjonuje, jednak
nie w dwunastoosobowym sk³adzie, ale w sied-
mioosobowym, co pozwoli zmniejszyæ koszty, ale
i spowoduje, ¿e dalej bêdzie nadzór nad funkcjo-
nowaniem sprzeda¿y ziemi.

Po drugie, zastanawiamy siê nad tym, czy rze-
czywiœcie agencja powinna funkcjonowaæ dalej,
czy tylko wysprzedaæ ziemiê i siê jej wyzbyæ. Chcê
zwróciæ uwagê na to, ¿e ju¿ wielokrotnie w tej sali
zabiera³em g³os na temat agencji i mówi³em, ¿e
agencja powinna funkcjonowaæ, powinna wy-
pe³niaæ swoj¹ rolê, jak to jest we Francji, w Niem-
czech. Tam nikt nie likwiduje, tam siê nikt nie
spieszy z wyzbyciem siê ziemi pañstwowej, ale
zabezpiecza siê j¹ na pewne cele, które mog¹ s³u-
¿yæ u¿ytecznoœci publicznej. Tu akurat nie mówi
siê za du¿o o tej sprawie, tylko chce siê jak naj-
szybciej sprzedaæ ziemiê, wyzbyæ siê tej ziemi
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pod p³aszczykiem tego, ¿e obcokrajowcy mog¹
wykupiæ. Mo¿na to wmawiaæ, ale nikt siê nie oba-
wia tego w Niemczech, we Francji, tylko wrêcz
odwrotnie, te agencje, jak SAFER czy niemiecka,
funkcjonuj¹ i daj¹ gwarancjê dbania o interes
pañstwa. St¹d nie uwa¿am, ¿e nale¿y jak naj-
szybciej odejœæ od tego typu dzia³añ, a tym bar-
dziej nadzoru, który mogli mieæ nad tym zarówno
rolnicy, jak i resort. W zwi¹zku z tym zg³aszam
poprawkê.

W trakcie wczeœniejszych prac zg³aszaliœmy
równie¿ uwagi, ¿e skoro mamy przymuszaæ do
kupowania tej ziemi, to dajmy szansê rolnikom.
Je¿eli ich nie staæ dzisiaj na kupienie ziemi, to
niech pierwszy wk³ad to bêdzie nie tak jak wczeœ-
niej 20%, ale 5%, niech to bêdzie nie na piêtna-
œcie lat, jak do tej pory, ale na dwadzieœcia piêæ
lat. Takie rozwi¹zanie da³oby czas na spokojne
przejmowanie ziemi przez gospodarstwa, które
chcia³yby korzystaæ z tego prawa pierwszeñstwa
wykupu, a wykup mo¿na by³oby roz³o¿yæ na
okres dwudziestu piêciu lat i mo¿e wiêkszoœæ rol-
ników by j¹ kupi³a i nie by³oby tak, jak jest dzi-
siaj, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e rolnicy nie s¹ w stanie
kupiæ ziemi, s¹ po prostu pozbawiani tej mo¿li-
woœci. Czêsto zainwestowali ju¿ pieni¹dze, czê-
sto zmodernizowali te gospodarstwa, maj¹ dzier-
¿awê, a dzisiaj ich siê przymusza, musz¹ kupiæ,
bo siê mówi: jak nie kupisz, to ciê sprzedamy.
Wiêc pytanie: po co kupowa³ maszyny, urz¹dze-
nia, po co inwestowa³. Przecie¿ w ca³ej Unii Euro-
pejskiej jest trwa³oœæ dzier¿awy. Ca³e szczêœcie,
¿e po pracach nad t¹ ustaw¹, a by³a wczeœniej
propozycja wyrzucenia dzier¿awy, zosta³ zapis
o dzier¿awie. Wczeœniej w pracach w Sejmie by³a
poprawka zmierzaj¹ca do wyrzucenia w ogóle po-
jêcia dzier¿awy. Czyli agencja chcia³a natych-
miast wyzbyæ siê ziemi. Dobrze, ¿e w Sejmie to
przeg³osowali i zostawili to. W zwi¹zku z tym
wnoszê te¿ poprawkê, która zmierza do tego, ¿e-
by zastosowaæ tu zmiany, które mówi¹, ¿e za-
miast 10% udzia³u bêdzie 5%, a zamiast piêtna-
stu lat bêdzie dwadzieœcia piêæ lat.

Tak jak mówi³em wczeœniej, by³a doœæ du¿a dys-
kusja u nas w komisji, w trakcie której zwracano
uwagê szczególnie na tych, którzy realizuj¹ pro-
gramy rolno-œrodowiskowe, programy zwi¹zane
z PROW, wymagaj¹ce kilku lat realizacji. W zwi¹z-
ku z tym chcê równie¿ wnieœæ poprawkê do art. 4,
która bêdzie w³aœnie dawa³a szansê, ¿e na tych
gruntach, które zosta³y wczeœniej zadeklarowane
do programu PROW… ¿e PROW bêdzie kontynuo-
wany na tych gruntach, co do których zosta³y pod-
jête zobowi¹zania. Myœlê, ¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e
wspólnie z rz¹dem zosta³o to uzgodnione i mam
nadziejê, ¿e ta poprawka przejdzie, gdy¿ zmierza do
tego, ¿eby daæ szansê realizacji projektów, a nie do-
prowadziæ do tego, ¿eby gospodarstwa w tym mo-

mencie mia³y problemy, i to powa¿ne problemy,
z realizacj¹ programu PROW, z którego korzysta³y
wczeœniej, a maj¹ zobowi¹zania.

Jeœli chodzi o poprawki, które tu jeszcze mam,
to z³o¿ê je do pana marsza³ka, nie chcia³bym
wszystkich po kolei uzasadniaæ. Czêœæ poprawek
to poprawki, które zaproponowa³o Biuro Legisla-
cyjne. Jak wspomnia³em wczeœniej w swoim spra-
wozdaniu jako przewodnicz¹cy komisji, nie mie-
liœmy mo¿liwoœci zapoznania siê w tak krótkim
czasie z opini¹ prawn¹. Te poprawki, które Biuro
Legislacyjne zg³osi³o, równie¿ zg³aszam i rozu-
miem, ¿e na posiedzeniu komisji przedyskutuje-
my, które ewentualnie przyjmiemy, a Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi je zaopiniuje Wysokiej
Izbie, myœlê, ¿e jutro, tak jak jest zaplanowane po-
siedzenie.

W zwi¹zku z tym proszê Wysok¹ Izbê o poparcie
poprawek i zwrócenie uwagi na to, ¿e Agencja Nie-
ruchomoœci Rolnych powinna mieæ ci¹g³y cel
dzia³ania, a nie tylko, jak to niektórzy mówi¹, taki:
sprzedaæ, skoñczyæ i nie martwiæ siê, co bêdzie
dalej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Chcê zapytaæ, czy pan minister chcia³by siê

ustosunkowaæ w tej chwili czy mo¿e na posie-
dzeniu komisji do tych wniosków legislacyj-
nych. Potem.

W takim razie proszê Komisjê Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o zorganizowanie posiedzenia i przygo-
towanie sprawozdania. G³osowanie odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu, mam nadziejê, ¿e
jutro, Wysoki Senacie.

Koñczê w tym momencie punkt dwudziesty
trzeci.

Rozpoczynamy punkt dwudziesty czwarty po-
rz¹dku obrad. Chcê powiedzieæ, ¿e punkty dwu-
dziesty pi¹ty i dwudziesty szósty opuszczamy i po
dwudziestym czwartym przejdziemy miêkko do
dwudziestego siódmego, wiêc ¿eby pañstwo byli
na to duchowo przygotowani.

(G³os z sali: Dwudziesty siódmy?)
Tak, dwudziesty siódmy, dwudziesty pi¹ty

i dwudziesty szósty przenosimy na jutro, takie s¹
uzgodnienia co do porz¹dku obrad.

Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zwierz¹t oraz ustawy o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach.

Tekst ustawy jest w druku nr 1330, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 1330A.

Pani senator Jadwiga Rotnicka jest sprawo-
zdawc¹ trzech komisji…

(Senator Jadwiga Rotnicka: A¿.)
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…czyli Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej, Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Komisji Œrodowiska.

Proszê bardzo, potrójny sprawozdawco.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak jak pan marsza³ek wspomnia³, przedsta-

wiam sprawozdanie w imieniu tych trzech komi-
sji, które obradowa³y 7 wrzeœnia 2011 r. i przed³o-
¿y³y sprawozdanie.

Czego ta ustawa dotyczy? Jest ona nowel¹
ustawy z 1997 r. i jest projektem poselskim. Po-
s³owie wprowadzili do niej trzy nowe artyku³y oraz
trzynaœcie znowelizowali. Jakie s¹ najwa¿niejsze
poprawki do tej ustawy, najwa¿niejsze znowelizo-
wane artyku³y, zagadnienia?

Otó¿ trzeba wyjœæ od ogólnego przes³ania, ¿e
zwierzê jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania
cierpienia nie jest rzecz¹, a cz³owiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronê i opiekê. Ta ustawa
obejmuje unormowania dotycz¹ce zwierz¹t, jak to
jest ³adnie okreœlone, krêgowych, czyli ssaków.
Co nowego pos³owie wprowadzili do tej ustawy?

Otó¿ przede wszystkim zosta³o doprecyzowane
czy precyzyjnie przedstawione okreœlenie szcze-
gólnego okrucieñstwa wobec zwierz¹t. Doprecy-
zowano tak¿e okreœlenie schroniska dla zwierz¹t.
To jest pierwsza zmiana.

Druga wi¹¿e siê z zakazem zabijania zwierz¹t
w ogóle, z wyj¹tkiem okreœlonych sytuacji, które s¹
literalnie w tej¿e ustawie wymienione. Konsek-
wencj¹ uchybiania tym¿e przepisom jest zastoso-
wanie zapisów art. 35, 37 i 39 zwiêkszaj¹cych kary
dla osób, które nie przestrzegaj¹ zakazu znêcania
siê nad zwierzêtami. Szczególne okrucieñstwo bê-
dzie karane wy³¹cznie wiêzieniem nawet do lat
trzech, a grzywna za uchybienia, za wykroczenia
mo¿e osi¹gaæ maksymalnie wartoœæ 100 tysiêcy z³.

Trzecie wa¿ne uregulowanie zwi¹zane jest ze
zwierzêtami gospodarskimi, dotyczy ono bowiem
sposobu sprawowania opieki nad zwierzêtami go-
spodarskimi takimi, jak konie, krowy itd. Jeœli nie
bêd¹ one przebywa³y w warunkach, powiedzmy,
odpowiednich, to mo¿na bêdzie takie zwierzê ode-
braæ z mocy prawa. Tak ¿e w tej materii chodzi
o to, ¿eby na przyk³ad psy, które zwykle s¹ na
uwiêzi, na ³añcuchu, nie by³y na uwiêzi d³u¿ej ni¿
dwanaœcie godzin na dobê. Z kolei pozostawienie
psa b¹dŸ kota na uwiêzi w miejscu poza gospodar-
stwem – mo¿na siê domyœlaæ, ¿e chodzi tutaj na
przyk³ad o przywi¹zanie psa do jakiegoœ drzewa
w lesie w celu pozbycia siê go – jest objête san-
kcj¹… Ka¿dy, kto zauwa¿y tak¹ sytuacjê jest zo-
bowi¹zany powiadomiæ policjê lub odpowiednie
s³u¿by mundurowe o takim zdarzeniu.

Istotna jest tutaj jeszcze jedna regulacja. Mia-
nowicie dotyczy ona zakazu handlu zwierzêtami
na targowiskach czy na targach, na gie³dach sa-
mochodowych. Zwierzêta hodowaæ… Otó¿ zwie-
rzêta mog¹ byæ sprzedawane wy³¹cznie w miej-
scach, gdzie s¹ chowane, gdzie siê rodz¹. Nie wol-
no bêdzie nabywaæ zwierz¹t na gie³dach.

I jeszcze jeden artyku³, który w zasadzie nowe-
lizuje ustawê o utrzymaniu porz¹dku w gminach.
Chodzi mianowicie o obowi¹zek uchwalania
gminnych programów opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz programów zapobiegania bez-
domnoœci zwierz¹t. To zosta³o wprowadzone lite-
ralnie do tego przepisu.

Proszê pañstwa, burzliwa dyskusja przetoczy³a
siê na forum sejmowym. Na posiedzeniu wspo-
mnianych trzech komisji odnieœliœmy siê do pro-
jektu poselskiego i komisje zaproponowa³y wpro-
wadzenie do tej ustawy siedmiu poprawek, z któ-
rych dwie s¹ znacz¹ce. Pierwsza poprawka doty-
czy art. 4 pkt 12. Zaproponowaliœmy tutaj nieco
inne ni¿ pos³owie, ni¿ Sejm, okreœlenie szczegól-
nego okrucieñstwa. Wed³ug cz³onków komisji po-
winno ona brzmieæ nastêpuj¹co: przez szczególne
okrucieñstwo rozumie siê przedsiêbranie przez
sprawcê dzia³añ charakteryzuj¹cych siê drasty-
cznoœci¹ form i metod, a zw³aszcza dzia³anie
w sposób wyszukany lub powolny, obliczony
z premedytacj¹ na zwiêkszenie rozmiaru cierpieñ
i czasu ich trwania. Przytoczy³am to dlatego, ¿e
pierwotne brzmienie tego okreœlenia by³o takie, i¿
jest to przedsiêwziêcie przez sprawcê dzia³añ cha-
rakteryzuj¹cych siê drastycznoœci¹ form i metod
zadawania œmierci. Gdyby taka definicja zosta³a
przyjêta, to okrutne znêcanie siê, które nie prowa-
dzi³oby do œmierci, nie by³oby karane. St¹d uzna-
liœmy, ¿e taki zapis bêdzie wychodzi³ naprzeciw
oczekiwaniom.

Druga poprawka odnosi siê do art. 33. Dotyczy
kwestii zwi¹zanej z tym, kto mo¿e stwierdziæ, ¿e
zwierzê mo¿e byæ uœmiercone w sytuacji, kiedy
cierpi. W ust. 3 wprowadzonym przez pos³ów do
art. 33 mówi³o siê, ¿e w przypadku koniecznoœci
bezzw³ocznego uœmiercenia, w celu zakoñczenia
cierpieñ zwierzêcia, potrzebê jego uœmiercenia
stwierdza lekarz weterynarii, cz³onek Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego, inspektor organizacji spo-
³ecznej itd.… policjant, funkcjonariusz Stra¿y
Granicznej itd. Komisja zdecydowa³a, ¿e z tego ka-
talogu uprawnionych do stwierdzenia, ¿e zwierze
powinno byæ czy mo¿e byæ uœmiercone, wy³¹czy
siê cz³onka Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.

(G³os z sali: Wy³¹cza siê?)
Tak, wy³¹cza siê jako osobê nieuprawnion¹.
To s¹ moim zdaniem najwa¿niejsze poprawki,

inne dotycz¹ szyku zdaniowego i nie maj¹ takiego
ciê¿aru gatunkowego jak tamte.

Komisja wnosi o to, aby Wysoka Izba przyjê³a
ustawê wraz z siedmioma poprawkami, które s¹
zawarte w druku nr 1330A. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz bêd¹ pytania do pani senator. Rozu-

miem, ¿e pan senator Gogacz, pan senator Bi-
sztyga…

Czy s¹ jeszcze inne pytania? Nie. Wobec tego
zamykam…

Proszê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: S³ucham.)

Senator Stanis³aw Gogacz:
Pani Senator, mam do pani pytanie w zwi¹zku

z nowo wprowadzonym art. 10a ust. 2, w którym
jest napisane: zabrania siê rozmna¿ania psów
i kotów w celach handlowych. Chcia³bym zapy-
taæ, czy komisja zastanawia³a siê nad tym, czy
w Unii Europejskiej istnieje jakikolwiek kraj,
w którym – podobnie jak jest w tym zapisie – wpro-
wadzono zakaz amatorskiego rozrodu, a nastêp-
nie handlu zwierzêtami nieposiadaj¹cymi rodo-
wodu. Czy pañstwo zastanawialiœcie siê nad tym,
czy w Europie jest taki kraj? Dziêkujê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Przyznam szczerze, ¿e nie zastanawialiœmy siê

nad tym zagadnieniem, po prostu nie by³o o tym
mowy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, pan senator Bisztyga i pan senator
Gruszka.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Ta ustawa jest bardzo potrzebna i parlamen-

tarny zespó³ do spraw zwierz¹t d³ugo nad tym pra-
cowa³. W niektórych pracach nawet mia³em przy-
jemnoœæ braæ udzia³. Mam jednak w¹tpliwoœci…
Gdyby pani senator mog³a rozwiaæ moje w¹tpli-
woœci… Ja uwa¿am, ¿e zakaz handlu na ró¿nego
rodzaju targowiskach i gie³dach jest nie do wyeg-
zekwowania, jeœli nie bêdzie jakiejœ powsze-
chnej… Czy znane s¹ pani jakieœ gremia, które bê-
d¹ to egzekwowa³y? W moim przekonaniu to jest
zakaz…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie, Pa-
nie Senatorze…)

Przepraszam, ale pan profesor nie dos³ysza³.
Panie Marsza³ku, zapyta³em, czy znane s¹ pani…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Aha, zapy-
ta³ pan, czy znane s¹ pani… Dobrze.)

PóŸna pora, ja to rozumiem.
Tak wiêc czy znane s¹ pani jakieœ mechanizmy

czy dzia³ania, które bêd¹ podejmowane w celu
wyegzekwowania tego zakazu?

I drugie pytanie. Jak pañstwo wyobra¿acie so-
bie… Tutaj bêdzie kolizja pomiêdzy Polskim
Zwi¹zkiem £owieckim… Nie wiem, czy to prze-
jdzie w Sejmie, czy nie, bo przecie¿ Polski Zwi¹zek
£owiecki bêdzie w wielu przypadkach niejako eg-
zekutorem… I czy nie wydaje siê pani, ¿e trochê
na wyrost jest taka decyzja, która… Czy to nie
spowoduje konfliktów miêdzy poszczególnymi
œrodowiskami? Przecie¿ wszystkie maj¹ na celu
zajmowanie siê zwierzêtami i opiekê nad nimi.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mo¿e teraz pan senator Gruszka zada pytanie,

a potem…

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Moje pytanie jest w tym samym tonie. Czy ko-

misja zastanawia³a siê nad brzmieniem i sposo-
bem egzekucji zapisu, ¿e zwierzêta domowe mog¹
byæ na uwiêzi nie d³u¿ej ni¿ dwanaœcie godzin?
Kto to ma egzekwowaæ i w jaki sposób to bêdzie re-
alizowane, tak aby prawo stanowione by³o wyko-
nywane? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê.
Oczywiœcie to, o czym panowie senatorowie

mówili, jest spraw¹ dyskusyjn¹. Po prostu w Se-
jmie na ten temat mówiono bardzo d³ugo. My mó-
wiliœmy o tym nieco krócej, a to z racji tego, ¿e mie-
liœmy mniej czasu na zaopiniowanie tej¿e ustawy.
Tak wiêc mogê tylko powiedzieæ, jak ja to odczu-
wam, to nie bêdzie stanowisko komisji. A odczu-
wam to w sposób nastêpuj¹cy: czêœæ zapisów tej¿e
ustawy wed³ug mnie wskazuje kierunek, w jakim
musimy pójœæ, aby w³aœciwie wyrabiaæ w naszych
obywatelach pewne nawyki i odpowiednie spo-
jrzenie na sprawê zwierz¹t, funkcjonowania tych-
¿e istot ¿ywych w naszym otoczeniu. Sytuacje,
z jakimi spotykaliœmy siê ostatnio – chodzi o tych
kilka sytuacji, które s¹ znane, które nag³oœni³a
prasa, telewizja – pokazuj¹, ¿e z niektórymi ga-
tunkami zwierz¹t obchodzimy siê w sposób szcze-
gólnie okrutny. To, o czym pan mówi³, czyli prze-
strzeganie czasu, kiedy pies jest na wolnoœci, kie-
dy nie jest uwi¹zany na ³añcuchu, rzeczywiœcie
jest wed³ug mnie trudno egzekwowalne. Je¿eli
burmistrz czy wójt na wniosek ka¿dej osoby, ze
wzglêdu tylko na doniesienie, na informacjê na
ten temat, musi z urzêdu podj¹æ interwencjê
wzglêdem w³aœciciela takiego zwierzêcia… Czy to
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oznacza, ¿e s¹siad bêdzie, powiedzmy, donosi³ na
s¹siada czy informowa³… Tego nie wiem. Jest to
przepis, który ma daæ ludziom do myœlenia: spuœæ
tego psiaka na jakiœ czas, ¿eby móg³ sobie pobie-
gaæ, ale zapewni im jednak bezpieczeñstwo, to,
¿eby ten pies poza ogrodzenie nie wyszed³. Tyle
mogê powiedzieæ. Tak ¿e komisja na ten temat
d³u¿ej nie rozmawia³a, przyjê³a zapisy zapropono-
wane przez Sejm z tymi poprawkami, o których
wspomnia³am.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A pytania
senatora Bisztygi?)

Dotycz¹ce handlu…
(Senator Piotr Andrzejewski: …zwi¹zkiem ³o-

wieckim, który strzela, gdzie chce i jak chce.)
To mniej wiêcej o to chodzi, jak pan senator An-

drzejewski powiedzia³. Uwa¿amy, ¿e do tego s¹…
Osoby ze zwi¹zku ³owieckiego najlepiej mog¹ po-
wiedzieæ, jak wygl¹da sytuacja w tych zwi¹zkach
³owieckich, jeœli chodzi o odstrzelenia, czyli tak
zwane skrócenie cierpienia zwierz¹t. Tylko tyle
powiem.

Co do handlu zwierzêtami w ró¿nych nieupra-
wnionych miejscach, to chodzi o to, ¿e one s¹
przetrzymywane w bardzo niesprzyjaj¹cych wa-
runkach, ¿e rozród zwierz¹t odbywa siê czêsto tyl-
ko po to, ¿eby osoba handluj¹ca zwierzêtami mia-
³a jakiœ zysk, a przewa¿nie s¹ to kundelki, zwie-
rzêta nierodowodowe. Chodzi o to, ¿eby jednak
ucywilizowaæ ten handel.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania, bo chcia³bym za-

mkn¹æ listê…
(Senator Piotr Andrzejewski: W dyskusji siê

zg³oszê.)
Do dyskusji to za chwilê. Teraz koñczê pytania

na senatorze Wojciechowskim.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, dwa pytania.
Pierwsze. Pani senator powiedzia³a, ¿e dotyczy

to ssaków, a wczeœniej pani mówi³a…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czego?)
Ssaków.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Zwierz¹t krêgo-

wych.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Krêgo-

wych.)
Krêgowych, a wiêc równie¿ ryb, tak?
(Senator Marek Zió³kowski: Gadów, p³azów,

ptaków i ryb, tak.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, tak.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Dobra znajomoœæ

biologii.)
Tak, aha. To ju¿ na pierwsze pytanie jest odpo-

wiedŸ.
Drugie pytanie. Kwestia uwiêzi zwierz¹t poza

gospodarstwem. Tu chodzi³o o to, ¿e to s¹ zwierzê-
ta przywi¹zywane gdzieœ tam w lesie. Ja siê oba-
wiam, ¿e tu chodzi o coœ innego, tu chodzi o…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie, chodzi
tak¿e o zwierzêta w gospodarstwie, oczywiœcie.)

…zwierzêta, które przez noc s¹ na uwiêzi poza
gospodarstwem, ¿eby odstraszaæ, nie wiem, dziki,
bobry i inne zwierzêta od upraw. Odpowiedzialne
za to jednostki, takie jak dyrekcja ochrony œrodo-
wiska, nie robi¹ nic, aby uprawê zabezpieczyæ –
mam na to wiele dowodów, wiele osób przychodzi
z takimi problemami do mojego biura, zw³aszcza
w kwestii bobrów. Czy nale¿y siê spodziewaæ, ¿e
jednak dyrekcja, chroni¹c tê zwierzynê, aby nie
wychodzi³a na pole i nie zmusza³a rolników do ta-
kich rozwi¹zañ, bêdzie budowaæ na przyk³ad
ogrodzenia, ogrodzenia elektryczne czy coœ takie-
go? Czy w ogóle coœ w tym zakresie wynika…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Na ten temat nie
rozmawialiœmy.)

…z tej ustawy? Co z tymi psami na uwiêzi poza
gospodarstwem, tymi, które chroni¹ uprawy?
Dziêkujê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ja nie wiem, jak taki pies niebêd¹cy na uwiêzi

chroni uprawy. On sobie biega wolno, gdzie chce,
tak?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Bêd¹cy na
uwiêzi.)

Bêd¹cy na uwiêzi… To ja mam teraz takie pyta-
nie, mo¿e naiwne, bo siê na tym nie znam: jeœli
dzik szar¿uje na uwi¹zanego psa, to kto wygra tê
walkê? A mo¿e dzik, prawda?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie wcho-
dz¹, dziki nie wchodz¹…)

Nie wiem po prostu. Proszê nie wymagaæ ode
mnie rzeczy niemo¿liwych. Ani nie jestem w Pol-
skim Zwi¹zku £owieckim, ani nie zajmujê siê ho-
dowl¹ zwierz¹t, prezentujê stanowisko komisji.
Na posiedzeniu komisji nie by³o mowy na ten te-
mat. A o takie techniczne, powiedzia³abym, szcze-
gó³y mo¿e trzeba pytaæ Ministerstwo Œrodowiska.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To ja w takim razie dziêkujê pani senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziêkujê bardzo.)
Zwalniam z odpowiedzi na temat dzików.
Proszê pañstwa, to by³ poselski…
(Senator Jadwiga Rotnicka: I bobrów.)
I bobrów, tak.
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To by³ poselski projekt ustawy. Rz¹d reprezen-
tuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Pan mini-
ster Kazimierz Plocke jest z nami.

Czy chcia³by siê pan wypowiedzieæ na temat tej
ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Pan minister dziêkuje.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Ja chcê, Panie

Marsza³ku.)
(G³os z sali: Ja do ministra…)
Pytania: pan senator Gogacz, pan senator Gru-

szka… Kto jeszcze? Cichosz, Andrzejewski i Ru-
lewski. Ta pi¹tka w tej chwili.

Proszê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: A myœla³am, ¿e bê-

dzie krótko.)
Panie Ministrze, to ja jednak poproszê tutaj. To

panu niestety nie ujdzie na sucho.
(Senator Piotr Andrzejewski: O, pan minister je-

szcze…)
Proszê bardzo, w takim razie zaczynaj¹ pano-

wie senatorowie Gogacz, Gruszka i Cichosz, to bê-
dzie ta pierwsza trójca.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam cztery krótkie pytania.
Panie Ministrze, proszê mi powiedzieæ – w kontek-

œcie wprowadzanego art. 10a ust. 6 – ile jest organi-
zacji ogólnokrajowych, których celem jest hodowla
rasowych psów i kotów. Ile jest takich organizacji
i jakie to s¹ organizacje? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak wygl¹da sytuacja w Unii
Europejskiej, je¿eli chodzi o amatorsk¹ hodowlê
psów bez rodowodu?

Trzecie pytanie. Proszê jeszcze zwróciæ uwagê
na art. 10a. Czy pan minister nie zgadza siê z tym,
¿e w art. 10a zabrak³o miejsca dla psów bez rodo-
wodu? Bo pañstwo odsy³aj¹ do ust. 6, ale w ust. 6
jest mowa o hodowli rasowych psów i kotów. Ra-
sowy pies i kot oznacza rodowód… przewa¿nie ro-
dowód, bo musi byæ nastêpstwo. Pañstwo mówi¹,
¿e ten zakaz nie dotyczy… No, jednak dotyczy
wszystkich psów i kotów, które nie posiadaj¹ ro-
dowodu, czyli rasowych bez rodowodu albo po
prostu nierasowych, mieszañców.

I czwarte pytanie, które jeszcze mam… Zaraz,
przegl¹dam…

(Senator Jan Rulewski: To póŸniej.)
Gdzieœ mi to zginê³o… To tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Trzy wystarcz¹, Panie Senatorze.
Dobrze, proszê na te trzy pytania, Panie Mini-

strze, odpowiedzieæ, a potem bêdziemy pytaæ
dalej.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o projekt, który jest dzisiaj proce-

dowany w Wysokiej Izbie, to mam tak¹ zasadni-
cz¹ uwagê – jest to projekt poselski, do którego
rz¹d generalnie odniós³ siê pozytywnie, ale z jed-
nym istotnym wyj¹tkiem.

Chodzi mianowicie o kwestie dotycz¹ce finanso-
wego wsparcia z bud¿etów gmin dwóch istotnych
programów, pierwszego dotycz¹cego bezdomnoœci
zwierz¹t i drugiego dotycz¹cego obligatoryjnego
wprowadzenia schronisk. Rz¹d mia³ tu w¹tpliwo-
œci. Wed³ug opinii i zapewnieñ wnioskodawców ta
kwestia by³a konsultowana z komisj¹ wspóln¹
rz¹du i samorz¹du, a z informacji, które dociera³y
do Ministerstwa Finansów, wynika, ¿e samorz¹dy
bêd¹ obci¹¿one dodatkowymi kosztami, które
w ich bud¿etach byæ mo¿e bêd¹ bardzo znacz¹ce.

Je¿eli chodzi o te precyzyjne pytania, które pan
senator zada³, jak to pytanie o organizacje, to ja
bym prosi³ o umo¿liwienie udzielenia odpowiedzi
na piœmie, dlatego ¿e nie mam teraz przy sobie wy-
starczaj¹co dok³adnych informacji, ¿eby udzieliæ
kompetentnych odpowiedzi.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ale ja pyta³em te¿…
Mogê, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, proszê bardzo, oczywiœcie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Pyta³em… Gdyby pan minister mia³ przed oczy-

ma ten wprowadzany art. 10a… Art. 10a to jest
nowy artyku³.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Art. 10a doty-
czy³…)

Zale¿y, jaki pan ma druk, bo w tym druku po-
marañczowym to…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Mam tekst, który
by³ przyjêty w Sejmie. Gdyby pan senator móg³
przytoczyæ ten artyku³, bo…)

Mamy art. 10a ust. 2. W ust. 2 zabrania siê roz-
mna¿ania psów i kotów w celach handlowych.
Wydawa³oby siê, ¿e ust. 6 rozmiêkcza trochê ten
zakaz. Ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e w ust. 6 jest
miejsce tylko dla rasowych psów i kotów, czyli
zwierz¹t z rodowodem.

Proszê mi powiedzieæ: czy gdyby ktoœ chcia³
rozmna¿aæ nierasowe psy i koty i prowadziæ han-
del nimi, to nie mo¿e tego zrobiæ? Czyli pañstwo…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dok³adnie tak.)
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…zgadzaj¹ siê z tym, ¿eby zakazaæ handlu, a co
za tym idzie, w jakiœ sposób równie¿ rozmna¿ania,
bo handel stymuluje rozmna¿anie? Czy to praw-
da, ¿e pañstwo zgadzaj¹ siê na to, ¿eby pozosta³y
tylko psy rasowe, z rodowodem?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dok³adnie tak. Je¿eli zaœ chodzi o mieszañce,
to oczywiœcie ten przepis to przedsiêwziêcie bê-
dzie uniemo¿liwia³. Czyli de facto mieszañce nie
bêd¹, ¿e tak powiem, podlega³y rozmna¿aniu
w celach handlowych. Bêdzie to tylko i wy³¹cznie
przywilej ras uznanych.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Czy to jest poparte
jakimiœ ekspertyzami, jak¹œ empiri¹, badaniami,
¿e taki w³aœnie powinien byæ kierunek?)

To zapis empiryczny, który nie jest, ¿eby by³o
jasne, poparty badaniami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wrócê do pytania, które zosta³o postawione

pani sprawozdawcy, dotycz¹ce tych dwunastu
godzin, przez które zwierzê maksymalnie mo¿e
byæ na uwiêzi. Czy ministerstwo ma wiedzê
o tym, ¿e sytuacja psa, konkretnie tego, który
jest w kojcu metr na metr, jest lepsza ani¿eli psa
na uwiêzi? Bo ten drugi biega sobie z trzymetro-
wym, piêciometrowym czy d³u¿szym ³añcuchem
u szyi, który – w myœl starych przepisów, które s¹
nowelizowane – nie mo¿e powodowaæ urazów ani
cierpieñ oraz musi zapewniaæ psu mo¿liwoœæ
niezbêdnego ruchu. Czy ta sytuacja psa w kojcu
jest na tyle dobra, ¿e o niej w ogóle nie wspomina-
my? Czy w zwi¹zku z tym takie informacje do pa-
na dotar³y?

Podzielam równie¿ obawy zwi¹zane z od³awia-
niem, o których pan wspomnia³, mówi¹c o pro-
wadzeniu miejsc, do których maj¹ byæ przekazy-
wane te zwierzêta. Czy jest prawd¹ – a taka infor-
macja ukaza³a siê dwa, mo¿e trzy dni temu – ¿e
ka¿dy pies przyniesiony do schroniska, ¿e tak
powiem, ma w pysku 3 tysi¹ce z³, czyli ¿e hycel
otrzymuje tak¹ kwotê za od³owienie? Czy to jest
prawda, czy te¿ jest to jakaœ, przy psach, kaczka
dziennikarska?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Senatorze, otó¿ jeszcze raz chcê powróciæ

do pierwotnej myœli: jest to projekt poselski i rz¹d
nie dysponuje danymi, je¿eli chodzi o liczbê psów
na uwiêzi i psów, które nie s¹ na uwiêzi. Oczywi-
œcie, jest to trudne do sprawdzenia. Poza tym rze-
czywiœcie ten przepis bêdzie nak³ada³ na Inspek-
cjê Weterynaryjn¹ dodatkowe obowi¹zki, jeœli
chodzi o egzekwowanie tego prawa, st¹d te¿ wyda-
je siê, ¿e te przepisy zosta³y uzgodnione ze wszyst-
kimi klubami parlamentarnymi, a tak¿e z ogólno-
polskimi organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹
zwierz¹t.

Co do kwestii dotycz¹cej od³awiania zwierz¹t,
to nie znam takiej opinii, nie ma takiej wiedzy
w Inspekcji Weterynaryjnej, ¿eby za od³owienie
psa mo¿na by³o uzyskaæ konkretn¹ kwotê, o któ-
rej pan senator wspomnia³. Takiej kwoty nie
znam. Dziêkujê.

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

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chcia³bym zapytaæ, czy pod rz¹dami nowej ustawy
lekarz weterynarii bêdzie móg³ wykonywaæ niektó-
re czynnoœci, na przyk³ad trzebienie zwierz¹t. Jest
to dosyæ powszechna sprawa, chodzi o knurki,
o niektóre ich gatunki, bo miêso mêskiego osobni-
ka nie nadaje siê do spo¿ycia. Tu na pewno tworzy
siê jakieœ cierpienie dla tego zwierzaka. Czy ta
ustawa zabroni tego typu dzia³añ weterynaryj-
nych?

Drugie pytanie. Czy pod rz¹dami tej ustawy bê-
dzie dopuszczalne kolczykowanie i tatuowanie
zwierz¹t?

Moje trzecie pytanie dotyczy nastêpuj¹cej
sprawy. Je¿eli policja czy inne s³u¿by, które mog¹
u¿ywaæ broni, a w sytuacji zagro¿enia zdrowia le-
karza czy w³aœciciela zwierzaka – bo s¹ takie przy-
padki – nie chc¹ jej u¿ywaæ, to czy nie nale¿a³oby
wpisaæ w ustawê obowi¹zku u¿ycia broni palnej
w sytuacji, kiedy zwierzê zagra¿a cz³owiekowi?
Ono mo¿e ugryŸæ, mo¿e po prostu zaraziæ wœciek-
lizn¹ lub spowodowaæ obowi¹zek szczepienia
przeciwko niej. Lekarz weterynarii, wykonuj¹c
zabieg, musi mieæ kogoœ, kto w tym momencie po-
zwoli mu wykonaæ iniekcjê, a, niestety, nie zawsze
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jest to mo¿liwe. Osobiœcie mia³em taki przypadek,
¿e policjant stan¹³ i… rób sobie, co chcesz, bo to ty
jesteœ lekarzem weterynarii, a podczas tej iniekcji
pies mnie ugryz³. Potem przez miesi¹c prze¿ywa³
cz³owiek, zastanawia³ siê, czy ten pies by³ wœciek-
³y, czy nie. S¹ takie zdarzenia, one realnie wystê-
puj¹. Chodzi o to, ¿e jeœli policja nie ma takiego
obowi¹zku, to stoi z boku… a ktoœ musi to uczy-
niæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Otó¿ chcia³em uspokoiæ pana senatora i powie-

dzieæ, ¿e lekarz weterynarii bêdzie móg³ nadal wy-
konywaæ swoje obowi¹zki, jednak na podstawie
ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t, a ta ustawa
jest o ochronie zwierz¹t. Tutaj mamy do czynienia
z dwoma ró¿nymi projektami ustaw, wydaje siê
wiêc, ¿e sprawa jest oczywista.

(Senator Lucjan Cichosz: Cierpienie zadaje.)
Powtarzam: lekarz weterynarii bêdzie móg³ wy-

konywaæ swoje obowi¹zki i swoje czynnoœci na
podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t.
I to absolutnie nie odnosi siê do tej materii, o któ-
rej dzisiaj dyskutujemy, to po pierwsze. Po drugie,
je¿eli chodzi o u¿ycie broni w przypadku zagro¿e-
nia, przepisy zawarte w tej ustawie dopuszczaj¹
tak¹ mo¿liwoœæ, i tyle. W obronie w³asnej mo¿na
u¿yæ broni, choæ generalnie jest tu te¿ z³agodzenie
obowi¹zku uœmiercania zwierz¹t w okreœlonych
przypadkach. Tak wiêc wydaje siê, ¿e sprawa jest
ponadoczywista.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Senator Rulewski, proszê bardzo.
Zdaje siê, ¿e to ostatni pytaj¹cy. Tak?
(SenatorGrzegorzWojciechowski:Nie, jeszcze ja.)
Aha, jeszcze senator Wojciechowski.
Dobrze. Zamykam listê na panu senatorze.
Proszê.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Byæ mo¿e moje pytanie jest zbyteczne, mo¿e te

sprawy zosta³y rozstrzygniête w innych usta-
wach. Mianowicie chodzi mi o przemys³owe ho-
dowle zwierz¹t w celach komercyjnych, kiedy to

zwierzêta pozbawia siê mo¿liwoœci obcowania ze
œrodowiskiem ze wzglêdu na oszczêdnoœci, a wiêc
klatki s¹ zamkniête, wy¿ywienie jest inne, na
przyk³ad tylko w celu wydawania miotu…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Te kwestie, Panie Senatorze, s¹ rozstrzygniête

w innych polskich ustawach, a tak¿e posi³kujemy
siê tu te¿ rozwi¹zaniami obowi¹zuj¹cymi w Unii
Europejskiej. Ta ustawa odnosi siê zaœ do kon-
kretnych gatunków zwierz¹t, one s¹ tutaj wymie-
nione, ona nie dotyczy chowu przemys³owego.

(Senator Jan Rulewski: Ten chów przemys³owy
to tak w cudzys³owie…)

Tak, tak. Ale to jest te¿ tak precyzyjnie nazwa-
ne: chów przemys³owy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.
Przepraszam, jeszczepansenatorWojciechowski.

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

strze!
Wrócê, choæ w zupe³nie innym aspekcie, do

kwestii psów trzymanych na uwiêzi w celu odstra-
szania zwierz¹t. Chodzi mi o wójta, który ma pod-
j¹æ dzia³anie. Moje obawy budzi to, ¿e je¿eli ja
zg³oszê, ¿e w jakiejœ wsi taki sposób trzymania
psów jest bardzo powszechny – a jest tak w tych,
które po³o¿one s¹ wzd³u¿ lasu czy te¿ wzd³u¿ rze-
ki, w tych drugich psy maj¹ chroniæ przed szkoda-
mi czynionymi przez bobry – a ma ona trzydziestu
czy piêædziesiêciu mieszkañców… przepraszam,
wyborców tego wójta, to obawiam siê, ¿e zanim
ten wójt coœ zrobi, to piêæ razy siê nad tym zasta-
nowi.

Czy nie by³oby lepiej, ¿eby zajmowa³y siê tym,
nie wiem, s³u¿by ochrony œrodowiska albo jakieœ
inne s³u¿by? Dlaczego akurat wójt? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jeszcze pan? Zamykam listê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Gogacz, krótkie py-

tanie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Chcia³em tylko zapytaæ, czy znana jest mini-

sterstwu skala hodowli psów nierasowych. Czy
macie pañstwo orientacjê, czy wiecie, ile do han-
dlu jest wprowadzanych psów nierasowych?
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê o odpowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Odpowiadaj¹c panu senatorowi Wojciechow-

skiemu, informujê, ¿e na samorz¹d terytorialny,
na gminê, na³o¿ono dwa nowe wa¿ne zadania.
Pierwszym z nich jest program dotycz¹cy bez-
domnoœci, a drugim – program dotycz¹cy obliga-
toryjnego prowadzenia schronisk dla zwierz¹t.
A skoro organem gminy jest wójt, w zwi¹zku z tym
to jest jego podstawowa kompetencja.

Co do drugiej kwestii, skali psów nierasowych,
to nie dysponujemy tak¹ informacj¹. Wydaje siê,
¿e powinien posiadaæ j¹ polski zwi¹zek kynologi-
czny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Andrzejewski raczy³ siê do niej za-

pisaæ.
I pan senator Gruszka. Proszê go wpisaæ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Doskonalimy ustawê, której uchwalenie w Pol-

sce by³o wielkim osi¹gniêciem, osi¹gniêciem po-
nadpolitycznego konsensusu, do którego te¿ swe-
go czasu swoj¹ rêkê, jako legislator, przy³o¿y³em.

Dlatego myœlê, ¿e jednak nie mo¿na przesadziæ
w ¿adnym kierunku. Co wzbudza w tej ustawie,
godnej zaaprobowania, moje uznanie? Przede
wszystkim poprawki, które komisja zapropono-
wa³a. Tak, one poprawiaj¹ znacznie to, o co w tej
ustawie chodzi.

Natomiast troszkê mnie zaniepokoi³a ta progo-
spodarcza monopolizacja hodowców i instytucji
hodowlanych. I dlatego bêdê proponowa³ jednak
skreœlenie w nowym przepisie art. 10b pktu 2,
który mówi o nabywaniu. Nabywanie to nie jest
sprzeda¿, to nie jest handel, to jest po prostu po-
zyskanie. Je¿eli u moich znajomych, dlatego ¿e
suczka zostanie pokryta, urodz¹ siê szczeniaki, to
ja nie bêdê móg³ ich nabyæ, czyli zabraæ, dlatego ¿e
ustawa zabrania nabywania psów i kotów poza
miejscami ich chowu lub hodowli. To ju¿ jest
przesada i to jest chyba chore, to jest sprzeczne
z duchem tej ustawy. Dlatego zgadzam siê, ¿eby
mówiæ, ¿e zabrania siê nabywania zwierz¹t domo-
wych na targach, targowiskach i gie³dach, ale

proponujê skreœlenie zapisu, ¿e równie¿ psów
i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Bo
to tylko ograniczamy i stworzymy pewien mono-
pol sposobu… To co z tymi zwierzêtami zrobiæ?
Trzeba je uœpiæ, gdy one siê urodz¹ u s¹siadów?
Ja nie mogê ich nabyæ, bo ustawa zabrania, gdy¿
to nie jest miejsce ani chowu, ani hodowli zareje-
strowane jako dzia³alnoœæ gospodarcza.

Dlatego sk³adam tylko tê poprawkê i wyra¿am
i pos³om, i senatorom uznanie za poprawienie ja-
koœci tej ustawy. Proszê o uwzglêdnienie tej po-
prawki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie mo¿na by³oby siê odnieœæ do tego

zapisu o dwunastu godzinach i wnieœæ poprawkê.
Bo dlaczego ma mieæ ³añcuch nie krótszy ni¿ 3 m
i ma to byæ dwanaœcie godzin? Jest to jakiœ sposób
szukania z³otego œrodka, który jak wykazaliœmy,
nie jest skuteczny. Bo mówi³em o kojcu, który na
przyk³ad w wielu przypadkach ma wymiary metr
na metr. Uwa¿am, ¿e pies zdecydowanie bêdzie
szczêœliwszy, gdy bêdzie móg³ biegaæ po podwór-
ku na ³añcuchu nie krótszym ni¿ 3 m, ni¿ w takim
kojcu metr na metr.

Chcia³bym z³o¿yæ poprawkê i chcê przy okazji
pokazaæ, jak weso³a twórczoœæ panuje w Sejmie.
W art. 6 dodano pkt 16: „praktykowanie zacho-
wañ seksualnych polegaj¹cych na obcowaniu
p³ciowym ze zwierzêtami, których celem jest wy-
korzystywanie zwierz¹t (zoofilia)”. No, takiego za-
pisu dawno nie widzia³em. Uwa¿am, ¿e jakiekol-
wiek obcowanie ju¿ jest wykorzystywaniem. Tak
¿e zdecydowanie nale¿y skróciæ ten zapis do s³ów
„obcowanie p³ciowe ze zwierzêtami” i wtedy wszy-
stko bêdzie jasne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
(G³os z sali: Dlaczego zosta³a wyczerpana?)
Przemówienia do protoko³u z³o¿yli panowie se-

natorowie Knosala, Stok³osa i Muchacki*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli,

jak s³yszeliœmy przed chwil¹, panowie senatoro-
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wie Andrzejewski i Gruszka. Rozumiem, ¿e one
bêd¹ przedmiotem obrad.

Czy pan minister chce siê odnieœæ do tych
wniosków teraz, czy na posiedzeniu komisji?

(G³os z sali: Na posiedzeniu komisji.)
W takim razie, proszê pañstwa, zamykam dys-

kusjê.
Proszê, ¿eby te trzy komisje, których sprawo-

zdanie przedstawia³a pani senator, zorganizowa³y
wspólne posiedzenie i przedstawi³y sprawozda-
nie. G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posie-
dzenia Wysokiej Izby. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad…
(G³osy z sali: Panie Marsza³ku, przerwa.)
Przerwa?
(Senator Piotr Andrzejewski: To oznacza, ¿e zro-

biliœmy dwadzieœcia siedem punktów?)
Nie, nie, punkty dwudziesty pi¹ty i dwudziesty

szósty… Ja myœla³em, ¿e pana ministra Ko³o-
dziejskiego, który przyszed³, wykorzystamy…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, jest proœba, ¿ebyœmy na chwilê

przerwali, to na chwilê…
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, proszê mi nie uciekaæ.
(Rozmowy na sali)
Og³aszam dziesiêciominutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 58
do godziny 21 minut 08)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, og³aszam koniec przerwy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego ósmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Policji.

Tekst ustawy jest w druku nr 1340, a sprawo-
zdanie komisji – w drukach nr 1340A i 1340B.

Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Jacek Swa-
koñ.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Jacek Swakoñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 7 wrzeœnia 2011 r.
rozpatrzy³a uchwalon¹ przez Sejm w dniu 19 sier-
pnia ustawê o zmianie ustawy o Policji. Ustawa ta
wprowadza do ustawy dotychczas obowi¹zuj¹cej
trzy zmiany.

Po pierwsze, zmienia ust. 2 w art. 47, rozsze-
rzaj¹c ujêty tam katalog s³u¿b o S³u¿bê Celn¹.
Przepis ten upowa¿nia Radê Ministrów do okreœ-

lenia w drodze rozporz¹dzenia, jakie stopnie w po-
szczególnych s³u¿bach odpowiadaj¹ stopniom
policyjnym. Zmiana ta usprawni, u³atwi przeno-
szenie funkcjonariuszy S³u¿by Celnej do s³u¿by
w Policji.

Po drugie, do art. 52 dodano ust. 1a. Przepis
ten umo¿liwia prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych w szczególnie uzasadnionych
przypadkach mianowanie inspektora Policji na
stopieñ nadinspektora Policji z pominiêciem wy-
mogu przes³u¿enia w dotychczasowym stopniu
okresu czterech lat.

Po trzecie, do art. 52 dodano ust. 4, daj¹c w ten
sposób mo¿liwoœæ mianowania na wy¿sze stopnie
policjantów, którzy ponieœli œmieræ w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bowych.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie! Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie pro-
ponuje ¿adnych zmian w omawianej ustawie,
w zwi¹zku z tym w imieniu komisji rekomendujê
Wysokiej Izbie podjêcie uchwa³y w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o Policji bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ drugiej komisji, mianowicie

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, jest pan senator Zbigniew Meres.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, która obradowa³a w dniu 7 wrzeœnia
br. nad ustaw¹ o zmianie ustawy o Policji, druk
nr 1340B.

Celem ustawy, jak to ju¿ powiedzia³ pan sena-
tor Jacek Swakoñ, jest usprawnienie wykonywa-
nia w Policji zadañ kadrowych oraz dokonanie
niezbêdnych zmian o charakterze porz¹dkowym
i dostosowuj¹cym.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej wnosi o przyjêcie ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji bez poprawek. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê panom senatorom.
Senator Gruszka zadaje pytanie.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do senatorów

sprawozdawców?
Proszê.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Czy na posiedzeniach komisji dyskutowano, za-

stanawiano siê nad tym, jakie by³y przes³anki
udzielenia prezydentowi szczególnych upra-
wnieñ? Chodzi mi o to, ¿e nie musi byæ w danym
stopniu cztery lata, aby byæ mianowanym na wy¿-
szy stopieñ inspektora, je¿eli dobrze zrozumia³em.
Jakie by³y przes³anki? Jakie jest uzasadnienie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, senator Swakoñ i senator Meres. Pro-

szê o udzilenie krótkiej odpowiedzi na to pytanie.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Tu chodzi o ten szczególny przypadek, kiedy

z uwagi na zejœcie œmiertelne w zwi¹zku z wyko-
nywaniem s³u¿by mo¿na ten okres skróciæ.
Przede wszystkim o to chodzi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Swakoñ, proszê.

Senator Jacek Swakoñ:
Z tego, co rozumiem, chodzi o to, ¿eby miano-

waæ na wy¿szy stopieñ oficerów bez przes³u¿enia
tych czterech lat. Nie by³o na ten temat dyskusji.
Wydaje mi siê, ¿e to wynika z dotychczasowej
praktyki. W zwi¹zku z tym proponujê skierowaæ
to pytanie do pana ministra.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, pan senator Meres odpowiedzia³, a pan se-

nator Gruszka wyci¹gnie refleksyjnie wnioski.
Dziêkujê bardzo.

Proszê pañstwa, jest to poselski projekt usta-
wy, a stanowisko rz¹du reprezentuje minister
spraw wewnêtrznych i administracji. Witam pana
ministra Adama Rapackiego.

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

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki: Je-
¿eli trzeba odpowiedzieæ na pytanie, to…)

Tylko na pytanie. Tak? To, Panie Ministrze, po-
prosimy o krótk¹ odpowiedŸ na krótkie pytanie.

(G³os z sali: Z miejsca.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W innych ustawach, o s³u¿bach specjalnych,

o Stra¿y Granicznej, istnieje mo¿liwoœæ mianowa-

nia pu³kownika na stopieñ generalski, a w usta-
wie o Policji do dziœ jest zapis mówi¹cy o tym, ¿e
pu³kownik musi przes³u¿yæ w tym stopniu cztery
lata. W przypadku wszystkich innych stopni ist-
nieje mo¿liwoœæ przyspieszenia awansu, na przy-
k³ad minister spraw wewnêtrznych i administra-
cji na wniosek komendanta g³ównego mo¿e to
przyspieszyæ, skróciæ okres, po którym mo¿na
awansowaæ policjanta na wy¿szy stopieñ. Upra-
wnienie prezydenta zmierza w³aœnie w tym kie-
runku. Chodzi o sytuacje, w których jest pe³ny
pu³kownik, zajmuje etat generalski i ma mo¿li-
woœæ awansowania, wtedy niekoniecznie trzeba
czekaæ cztery lata. To jest taka prerogatywa dla
pana prezydenta.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Koñczymy pytania.
Dyskusji w³aœciwie nie otwieram, bo nikt nie

zapisa³ siê do zabrania g³osu.
Zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê

pod koniec posiedzenia Wysokiej Izby.
Jak pan minister widzi, za d³ugo pana nie prze-

trzymaliœmy. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, teraz chwila przerwy technicz-

nej, tak to nazwê, bo nie wiem, czy mogê przy-
st¹piæ do rozpatrywania nastêpnego punktu po-
rz¹dku obrad, poniewa¿ nie ma przynajmniej jed-
nego sprawozdawcy, senatora Sepio³a.

(G³os z sali: …chyba jest na posiedzeniu komi-
sji…)

Kto w takim razie bêdzie sprawozdawc¹? Powi-
nien siê tak¿e pojawiæ przedstawiciel rz¹du, szef
BBN, pan genera³ Koziej. Tak?

Z powodu zmiany kolejnoœci punktów w po-
rz¹dek Senatu wkrad³ siê, powiedzia³bym, pewien
rozgardiasz.

(G³os z sali: …chaos.)
U¿y³em delikatniejszego s³owa, Panie Senato-

rze. Tak czy tak, uwa¿am, ¿e generalnie mamy
bardzo dobre tempo.

(G³os z sali: Do którego punktu dziœ…)
Do zmêczenia materia³u. A dzisiaj jeszcze ma-

my g³osowaæ nad tymi punktami, które s¹ przewi-
dziane…

(G³os z sali: O której?)
Nie wiem, kiedy bêd¹ gotowe druki do g³osowa-

nia. W sumie bêdziemy prowadzili obrady dopóty,
dopóki druki nie bêd¹ gotowe, do czasu przygoto-
wania druków. Dobrze.

Proszê pañstwa, to jest projekt prezydencki,
szef BBN ju¿ do nas jedzie. Myœlê, ¿e mo¿emy po-
woli zaczynaæ, czekaj¹c na niego, a gdy ten punkt
skoñczymy, to tak czy tak musimy czekaæ na g³o-
sowania, aby ten dzieñ zosta³ zamkniêty i aby izba
ni¿sza mog³a nasze decyzje zaaprobowaæ albo od-
rzuciæ.
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(G³os z sali: Panie Marsza³ku, ja by³em na po-
siedzeniu komisji, wiêc mo¿e zast¹piê…)

A to by³oby bardzo dobrze. Je¿eli pan senator
ma takie upowa¿nienie, to ja bêdê bardzo wdziê-
czny i Senat zreszt¹ te¿.

(G³os z sali: Pan senator jest sprawozdawc¹…)
A tak, pan senator Grubski ma dwa sprawo-

zdania.
Proszê pañstwa, w takim razie koñczymy prze-

rwê techniczn¹ i dalej nagrywamy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach je-
go podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1350,
sprawozdania komisji w drukach nr 1350A,
1350B i 1350C.

Sprawozdawc¹ dwóch komisji, Komisji Spraw
Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej, jest
pan senator Maciej Grubski.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie!
W imieniu dwóch senackich komisji, to jest Ko-

misji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Na-
rodowej, mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawo-
zdanie z prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy o sta-
nie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³o-
œci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa dotyczy nadzwyczajnych okolicznoœci
zwi¹zanych z nieidentyfikowanymi zagro¿eniami.
Do takich zagro¿eñ nale¿¹ te wystêpuj¹ce w cy-
berprzestrzeni. Okreœlenie „cyberprzestrzeñ” nie
wystêpowa³o dotychczas w obrocie formalnopra-
wnym. Swoboda korzystania z dostêpnych dziœ
technik informatycznych jest warunkiem rozwoju
spo³eczeñstwa, lecz niesie ze sob¹ równie¿ powa¿-
ne zagro¿enia. W wyniku zmian, które zostaj¹
wprowadzone do ustawy o stanie wojennym oraz
do ustawy o stanie klêski ¿ywio³owej, zewnêtrzne
zagro¿enia, szczególnie dotycz¹ce konstytucji czy
bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicz-
nego, ale tak¿e zapobiegania skutkom katastrof
naturalnych lub awarii technicznych spowodo-
wanych dzia³aniami lub zdarzeniami w cyber-
przestrzeni, bêd¹ podstaw¹ do wprowadzenia od-
powiednio stanu wojennego, stanu wyj¹tkowego
lub stanu klêski ¿ywio³owej.

W ustawie zdefiniowano równie¿ pojêcie ze-
wnêtrznego zagro¿enia pañstwa, przez które ro-

zumie siê celowe dzia³ania godz¹ce w niepodleg-
³oœæ, niepodzielnoœæ terytorium, wa¿ny interes
gospodarczy Polski lub zmierzaj¹ce do uniemo¿li-
wienia albo powa¿nego zak³ócenia normalnego
funkcjonowania pañstwa, podejmowane przez
zewnêtrzne podmioty.

Ustawa jest wnoszona przez pana prezydenta
Rzeczypospolitej. Ustawa nie niesie ze sob¹ skut-
ków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

W mo¿liwie najbli¿szym czasie powinny powstaæ
uregulowania w zakresie bezpieczeñstwa kryzyso-
wego wprowadzaj¹ce szczegó³owe zasady i roz-
wi¹zania zabezpieczaj¹ce ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia
pañstwa polskiego przed atakami z tak zwanej cy-
berprzestrzeni. W przypadku podjêcia tych zmian
wymagane bêd¹ okreœlone œrodki finansowe.

Tu jeden komentarz. Jedyne pytania by³y w³a-
œciwie ukierunkowane… My rozpatrujemy usta-
wê, która niejako koñczy pewien etap zabezpie-
czania przed zagro¿eniami, je¿eli chodzi o tak
zwan¹ cyberprzestrzeñ. Je¿eli dojdzie do takiego
ataku i faktycznie bêdzie on zagra¿a³ najwa¿niej-
szym interesom pañstwa, to na tê okolicznoœæ
przewidziane s¹ w ustawie okreœlone dzia³ania.
Z tego powodu na tym etapie nie ma tu ¿adnych
skutków finansowych. W odpowiedzi na pytania
komisji, które zosta³y skierowane do szefa BBN,
dowiedzieliœmy siê, ¿e w celu rozstrzygniêcia
w sprawie tych wczeœniejszych elementów wyma-
gane bêdzie podjêcie inicjatywy poselskiej b¹dŸ
inicjatywy rz¹dowej dotycz¹cej rozwi¹zañ w za-
kresie zarz¹dzania kryzysowego, która na ka¿-
dym etapie ¿ycia naszego pañstwa i w ka¿dej
strukturze naszego pañstwa wprowadzi dodatko-
we elementy, które niejako sfinalizuj¹ siê z t¹
ustaw¹, gdyby mia³o nast¹piæ takie zagro¿enie.

Komisja Spraw Zagranicznych obradowa³a nad
ustaw¹ w dniu 7 wrzeœnia i senatorowie poparli j¹
jednog³oœnie.

Komisja Obrony Narodowej obradowa³a nad
ustaw¹ wczoraj. W g³osowaniu 3 senatorów opo-
wiedzia³o siê za, nikt nie by³ przeciw, 3 wstrzyma-
³o siê od g³osu.

Dziêkujê bardzo inicjatorom, czyli Biuru Bezpie-
czeñstwaNarodowego, za tê inicjatywê ibardzopro-
szê w imieniu obu komisji o poparcie tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej jest pan senator
Meres.

Proszê bardzo.
Wartoœæ dodana, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Tak jest.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
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Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, która obradowa³a w dniu 7 wrzeœnia
bie¿¹cego roku nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego pod-
leg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê serdecznie.
Czy s¹ pytania do panów… Pan senator Grusz-

ka. Czy s¹ jeszcze pytania do senatorów sprawo-
zdawców?

Listê zamykam na panu senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
To jest tak zwane pytanie ratuj¹ce w oczekiwa-

niu na przedstawiciela BBN.
Mam pytanie, czy na forum komisji dyskuto-

wano, jak ta sytuacja wygl¹da w innych pañ-
stwach Unii Europejskiej? Czy wybiegamy
naprzód, czy dopiero dopinamy coœ, co ju¿ dawno
funkcjonuje w innych pañstwach Unii Europej-
skiej i, szerzej, w ramach paktu atlantyckiego?

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie

Senatorze! My na pewno dopinamy pewien ele-
ment, którego brakowa³o w polskim ustawodaw-
stwie. Oczywiœcie, tak jak podkreœli³em, szczegól-
nie w dyskusji na posiedzeniu Komisji Spraw Za-
granicznych zwróciliœmy uwagê i zgodziliœmy siê –
taka by³a intencja – aby to, co dzisiaj przyjmujemy,
zosta³o uzupe³nione o wczeœniejsze elementy, je¿e-
li chodzi o ustawodawstwo na poziomie zarz¹dza-
nia kryzysowego. Chodzi o to, ¿ebyœmy zabezpie-
czyli ka¿dy element naszego pañstwa przed ata-
kiem z cyberprzestrzeni. Je¿eli, za³ó¿my, ten atak
by nast¹pi³ i powiela³ siê poprzez poszczególne ser-
wery, na przyk³ad zaczê³oby siê od najni¿szego
punktu ¿ycia pañstwa, w samorz¹dzie zosta³by za-
infekowany okreœlony serwer i to przenosi³oby siê
dalej, to wtedy mielibyœmy ju¿ pe³ne ustawodaw-
stwo, które na poziomie zagro¿enia dla konstytucji
wprowadza³oby okreœlone regulacje.

Je¿eli chodzi o sytuacje zwi¹zane z zagro¿eniami,
to powiem, ¿e pojawi³a siê informacja, ¿e takie za-
gro¿enia, takiepróbyataków, g³ówniewkrajacheu-
ropejskich, jak pan senator pyta³… By³o zreszt¹
w mediach o tym, ¿e bodaj¿e na £otwê, o ile dobrze
pamiêtam, by³ taki atak. Ja teraz ju¿ nie pamiêtam
sugestii, ale myœlê, ¿e jesteœmy bardzo kompatybil-

ni, je¿eli chodzi o ustawodawstwo europejskie,
i idziemy naprzeciw tym rozwi¹zaniom. To jest po-
trzebne, to jest bardzo potrzebne. Byæ mo¿e Polsk¹
do tej pory nieszczególnie interesowali siê sprawcy
tego typu ataków, ale one zdarza³y siê na pewnych
poziomach. Nie daj Bóg, ¿eby ten atak doprowadzi³
dosytuacji podobnejdo tej, jakaby³ana£otwie,kie-
dy nast¹pi³ parali¿ czêœci systemu funkcjonowania
pañstwa. Je¿eli to wystarczy³oby panu senatorowi,
to podziêkowa³bym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Meres chce uzupe³niæ?
(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, teraz informacja techniczna.

Otó¿ postanowienie by³oby takie: czekamy, a¿
przyjdzie przedstawiciel prezydenta, pan genera³
Koziej, i ewentualnie jeszcze pan minister W³oso-
wicz. Niezale¿nie od tego, tak czy owak bêdzie
dwadzieœcia minut przerwy i o 21.45 rozpocznie-
my g³osowania. A wiêc po prostu teraz mo¿emy
poczekaæ kilka minut, tak aby zakoñczyæ ten
punkt. Chcia³bym rozpocz¹æ g³osowania
o 21.45. Taki jest plan na najbli¿sze minuty, Wy-
soki Senacie.

(G³os z sali: Czy s¹ pytania…)
S³ucham?
(G³os z sali: Mo¿e zapytaæ, czy s¹ pytania do

przedstawicieli…)
Ale w tej chwili nie ma jeszcze przedstawicieli,

czekamy, a¿ przyjad¹.
(G³os z sali: Mo¿e nie ma pytañ…)
No tak, ale tak czy owak rozpoczynamy g³oso-

wania o 21.45.
(G³os z sali: To zaczynamy kolejny punkt.)
Nie, nastêpnego punktu ju¿ nie zaczynamy, ta-

kie postanowienie…
(G³os z sali: Ale ja jestem gotowy, Panie Mar-

sza³ku.)
A ministra pan senator ma?
(G³os z sali: A to przepraszam.)
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Mo¿e w imieniu…)
Nie, ja mogê… Pañstwo Senatorowie, tak czy

owak uwa¿am, ¿e odnieœliœmy dzisiaj du¿y suk-
ces, je¿eli chodzi o liczbê omówionych punktów,
wiêc chyba nie jest a¿ tak Ÿle.

(G³os z sali: Jutro…)
Jutro nie. To trzeba zapytaæ…
(G³os z sali: Czy my jesteœmy wolni, Panie Mar-

sza³ku?)
Na razie tak. Siadajcie senatorowie i czekaj-

cie na…
(G³os z sali: Powinno byæ od dziesi¹tej…)
Nie, powinno byæ od dziewi¹tej. A dlaczego tak?
(G³os z sali: Jest msza.)
O 7.30.
(G³os z sali: Tu w kaplicy jest.)
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Umartwiaæ siê trzeba.
Je¿eli ci panowie d³ugo nie bêd¹ przyje¿d¿ali,

zadam pytanie, czy ktoœ chce im zadaæ pytanie,
i zakoñczymy.

(G³os z sali: Jasne.)
(G³os z sali: Przyjad¹ i dowiedz¹ siê, ¿e nie ma

pytañ.)
Proszê pañstwa, proponujê, ¿eby zosta³y tylko

osoby, które maj¹ przemo¿ne pragnienie zadania
pytania.

(G³os z sali: Ale nie ma nikogo.)
Nie ma takiego? Ja poczekam, bo i tak muszê

czekaæ do 21.45.
(G³os z sali: Bêdziemy zaczynaæ jakiœ punkt?)
Nie, o 21.45 zaczynamy g³osowanie nad tymi

punktami, które mia³y byæ dzisiaj przeg³osowane.
(G³os z sali: Mam trzydziesty pi¹ty, to…)
Nie, nie, to dzisiaj ju¿ nie ma pan szans.
(Rozmowy na sali)
To jest ciekawe, mog¹ byæ pytania korespon-

dencyjne.
Proszê pañstwa, to jest nasz, Wysokiej Izby,

przedostatni wieczór w tej kadencji, wiêc ostate-
cznie… Prawie zielona noc.

Czekamy teraz na przedstawiciela prezydenta,
bez którego nie chcieliœmy rozpoczynaæ.

W takim razie, Wysoki Senacie, wznawiamy ob-
rady. Punkt dwudziesty dziewi¹ty: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Si³ Zbrojnych.

Witam pana Stanis³awa Kozieja, szefa BBN.
Chcia³bym zapytaæ, czy pan minister chcia³by

zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?
(Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Stani-

s³aw Koziej: Jeœli nie by³o jakichœ istotnych py-
tañ, to raczej nie. Chocia¿ móg³bym zaapelowaæ
i prosiæ o wsparcie, zatwierdzenie tej ustawy.)

Informujê, ¿e wszystkie trzy komisje pozyty-
wnie zaopiniowa³y ten projekt.

Zadajê zatem wszystkim pañstwu pytanie, czy
chcieliby zadaæ pytanie szefowi BBN, panu mini-
strowi?

Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
Bez pana ministra nie mogliœmy procedowaæ

nad tym punktem. Dziêkujê serdecznie.
Proszê pañstwa, i teraz tak: informujê… Koñ-

czê pytania.
Informujê, ¿e pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje

przemówienie do protoko³u*. Poza tym nikt inny
nie zapisa³ siê do g³osu.

Dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê

na zakoñczenie posiedzenia Senatu.
Dziêkujê pañstwu serdecznie, panu genera³o-

wi i panom przedstawicielom Ministerstwa Obro-
ny Narodowej.

W ten sposób zamknêliœmy ten punkt. Dziêku-
jê bardzo.

Og³aszam piêciominutow¹ przerwê do 21.45.
Wtedy przyst¹pimy do g³osowañ.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 40
do godziny 21 minut 49)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszê pañstwa, g³osowania bêdziemy przepro-

wadzali w zasadzie wed³ug porz¹dku rozpatrywa-
nia punktów, ale poniewa¿ niektóre by³y d³u¿sze,
coœ mo¿e siê zmieniæ… Prosi³bym wiêc o uwagê.
Ja oczywiœcie bêdê podawa³, do którego punktu
powracamy.

Wysoki Senacie!
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wymianie informacji z orga-
nami œcigania pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji. Komisje przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie, które zawarte jest w druku nr 1359Z.
Sprawozdawc¹ jest senator Jurcewicz.

Panie Senatorze, dlaczego nie ma pana na mó-
wnicy?

(G³os z sali: Biegiem…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku!
W imieniu komisji proszê o przyjêcie poprawek

trzeciej i czwartej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujemy bardzo.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y sena-

tor sprawozdawca chc¹ zabraæ g³os?
Senatora Andrzejewskiego nie ma, wiêc nie za-

bierze g³osu.
Dobrze. Proszê pañstwa, mo¿emy zatem przy-

st¹piæ do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci, jak wszyscy wiemy, g³o-

sowanie nad poprawkami, a potem nad podjê-
ciem uchwa³y w ca³oœci.

Poprawki pierwsz¹ i drug¹ mo¿emy przeg³oso-
waæ ³¹cznie. Maj¹ one na celu poszerzenie katalogu
podmiotów uprawnionych do wymiany informacji
z organami œcigania pañstw Unii Europejskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 43

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 3)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia ma na celu wskazanie osób,

których dane mo¿e pobieraæ, uzyskiwaæ, gro-
madziæ, przetwarzaæ, sprawdzaæ i wykorzysty-
waæ Policja w celu realizacji zadañ ustawowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 2

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Poprawka przyjêta.
I uchwa³a w ca³oœci.
Wysoki Senacie, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 6)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wymianie
informacji z organami œcigania pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

Powracamy do punktu drugiego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usu-
waniem skutków powodzi.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Œrodowiska
przedstawi³y projekt, w którym wnosz¹ o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisje poprawkami.

Poprawka pierwsza wskazuje, ¿e œwiadczeñ
uzyskanych w zwi¹zku z powodzi¹ nie wlicza siê
do dochodu, od wysokoœci którego odrêbne
przepisy uzale¿niaj¹ uzyskanie œwiadczeñ
o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwol-
nieñ, w tym pochodz¹cych z funduszu alimen-
tacyjnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 7)

Poprawka przyjêta.
Poprawka druga doprecyzowuje, ¿e dotacjê

na pokrycie strat wynikaj¹cych z utraty lub
trwa³ego uszkodzenia specjal istycznego
sprzêtu u¿ywanego podczas dzia³ania rato-
wniczego prowadzonego w trakcie powodzi
otrzymuje ochotnicza stra¿ po¿arna, a nie
w³aœciwa gmina.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 8)
Poprawka przyjêta.
I uchwa³a w ca³oœci.
Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 9)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi.

Powracamy do punktu trzeciego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
dukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przed-
siêbiorców.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej. Komisja przygotowa³a spra-
wozdanie, które zawarte jest w druku nr 1343Z.

Sprawozdawc¹ jest pan senator Wyrowiñski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Komisja Gospodarki Narodowej za moim po-
œrednictwem pragnie pañstwu senatorom re-
komendowaæ przyjêcie poprawek od pierwszej
do dwudziestej trzeciej oraz dwudziest¹ pi¹t¹,
oraz nieprzyjmowanie poprawek dwudziestej
czwartej, dwudziestej szóstej i dwudziestej
siódmej.

Jednoczeœnie, Panie Marsza³ku, poniewa¿
w zasadzie wiêkszoœæ tych poprawek mia³a
charakter legislacyjny, doprecyzowuj¹cy, jest
propozycja zg³oszona przez Biuro Legislacyjne,
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która cieszy siê moim poparciem, aby ³¹czne-
mu g³osowaniu poddaæ poprawki drug¹, od
czwartej do dwudziestej trzeciej i dwudziest¹
pi¹t¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wysoki Senacie, powtarzam: nad poprawkami

drug¹, od czwartej do dwudziestej trzeciej i dwu-
dziest¹ pi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania
nad poprawkami.

Najpierw g³osowanie nad poprawk¹ pierwsz¹,
która skreœla nowelizacjê kodeksu pracy doty-
cz¹c¹ rezygnacji z obowi¹zku zasiêgania opinii
rzeczoznawców BHP w zakresie projektów bu-
dowlanych, w których przewiduje siê pomiesz-
czenia pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 10)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przeg³osujemy teraz przedstawiony przed

chwil¹ blok poprawek. Jeszcze raz powtarzam, ¿e
chodzi o poprawki drug¹, od czwartej do dwudzie-
stej trzeciej i dwudziest¹ pi¹t¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, Wysoki Senacie.
Na 86 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Blok poprawek zosta³ przyjêty.
Poprawka trzecia zak³ada mo¿liwoœæ zg³osze-

nia zmian w treœci oœwiadczenia cz³onka otwarte-
go funduszu emerytalnego za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej bez wczeœniejszego
wniosku w tej sprawie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 12)

Poprawka odrzucona.
I teraz poprawka dwudziesta czwarta, Wysoki

Senacie. Wprowadza ona okres vacatio legis dla
zmian zwi¹zanych z opodatkowaniem akcyz¹

wyrobów wêglowych w miejsce wejœcia tych
zmian z dniem og³oszenia ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

48 – przeciw.(G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta szósta przesuwa termin

wejœcia w ¿ycie zmian uchylaj¹cych obowi¹zek
zasiêgania opinii rzeczoznawców BHP o projek-
tach budowlanych, w których przewiduje siê po-
mieszczenia pracy.

(Senator Jan Rulewski: Nie zosta³em wezwany
do wypowiedzi.)

(G³os z sali: Przepychaj¹, co swoje.)
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Jan Rulewski: Jak…)
Panie Senatorze, chwileczkê. Skoñczymy g³o-

sowanie nad t¹ poprawk¹…
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Proszê powtórzyæ.)
Jeszcze raz, przepraszam… Powtarzam, na

czym polega poprawka dwudziesta szósta. Prze-
suwa ona termin wejœcia w ¿ycie zmian uchyla-
j¹cych obowi¹zek zasiêgania opinii rzeczoznaw-
ców BHP o projektach budowlanych, w których
przewiduje siê pomieszczenia pracy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,

44 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 14)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta siódma przesuwa ter-

min wejœcia w ¿ycie zmian uchylaj¹cych obo-
wi¹zek zasiêgania opinii rzeczoznawców BHP
o projektach budowlanych, w których przewiduje
siê pomieszczenia pracy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 43 g³osowa³o za,

42 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 15)

Poprawka zosta³a przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Rulewski wypowiedzia³ siê i ten

g³os przewa¿y³, jak rozumiem.
Proszê pañstwa, przystêpujemy zatem do g³o-

sowania nad uchwa³¹ w ca³oœci.
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Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za.(G³osowanie nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o redukcji
niektórych obowi¹zków obywateli i przedsiêbior-
ców.

Powracamy do punktu czwartego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, pro-
duktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpie-
czeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na ryn-
ku naftowym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o wpro-
wadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka ta, jedna jedyna, zawê¿a katalog
podmiotów zobligowanych do utrzymywania za-
pasów gazu ziemnego do przedsiêbiorstw energe-
tycznych wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego
dalszej odsprzeda¿y odbiorcom.

G³osujemy nad t¹ poprawk¹.
Obecnoœæ.
(G³osy z sali: Nie dzia³a…)
Ju¿ œwieci na niebiesko.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 86 senatorów 61 g³osowa³o za, 25 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W takim razie teraz uchwa³a w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 50 g³osowa³o za, 36 – przeciw.

(G³osowanie nr 18)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy na-
ftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro-
¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i za-
k³óceñ na rynku naftowym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do punktu pi¹tego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dy-
scypliny finansów publicznych oraz niektórych
innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych, która przygotowa-
³a sprawozdanie. Jest ono w druku nr 1345Z.

Sprawozdawc¹ jest senator Gruszczyñski.
Panie Senatorze, zapraszam. Proszê o sprawo-

zdanie.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia

2011 r. rozpatrzy³a wniosek zg³oszony w toku de-
baty. Wnosi o przyjêcie wniosku zawartego
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹, czyli
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy pan senator wnioskodawca Micha³ Boszko

chce zabraæ g³os?
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Rozumiem. Milczenie jest odpowiedzi¹.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad wnios-

kiem o przyjêcie ustawy bez poprawek. To wnio-
sek Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Proszê pañstwa, proszê nacisn¹æ przycisk obe-
cnoœci.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 87 senatorów 83 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dy-
scypliny finansów publicznych oraz niektórych
innych ustaw.

Powracamy do punktu szóstego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych pro-
ponuje wprowadzenie poprawek do ustawy.
W pierwszej kolejnoœci przeg³osujemy poprawki,
a potem ca³oœæ uchwa³y.

Poprawka pierwsza umieszcza przepis we w³a-
œciwym miejscu ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
(Rozmowy na sali)
Trzeba dbaæ o strukturê prawa…
Kto przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
(G³os z sali: Jest pan minister.)
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Witamy pana ministra.
Proszê pañstwa, dziêkujê. I podajê wyniki.
Na 86 senatorów 84 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Przyjêta.
Poprawka druga koreluje ustawê o obrocie in-

strumentami finansowymi z równolegle nowelizo-
wan¹ ustaw¹ o funduszach inwestycyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 21)
Przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do uwzglêdnienia

w przepisie skrótu sformu³owanego we wczeœniej-
szej czêœci ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 g³osuj¹cych, wszyscy za. (G³osowanie

nr 22)
Przyjêta.
Teraz ca³oœæ, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób pra-
wnych.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych pro-
ponuje wprowadzenie poprawek do ustawy. G³o-
sujemy nad tymi poprawkami.

Poprawka pierwsza eliminuje z ustawy frag-
ment przepisu niemaj¹cy wartoœci normatywnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 86 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Przyjêta.
Poprawka druga ma charakter technicznole-

gislacyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 g³osuj¹cych, wszyscy za. (G³osowanie

nr 25)
Przyjêta.
Poprawka trzecia dodaje przepis przejœciowy,

przewiduj¹cy umorzenie z dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy wszczêtych i niezakoñczonych postêpo-
wañ w sprawie o wydanie zezwolenia na utworze-
nie funduszu inwestycyjnego zamkniêtego, emi-
tuj¹cego wy³¹cznie niepubliczne certyfikaty inwe-
stycyjne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 26)
Przyjêta.
Poprawka czwarta uwzglêdnia fakt, ¿e obo-

wi¹zek, o którym mowa w zmienianym przepisie,
ma charakter publicznoprawny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Przyjêta.
I g³osowanie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,

Wysoka Izbo.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 52 g³osowa³o za, 35 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i eme-
rytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
i Komisja Zdrowia przedstawiaj¹ projekt wprowa-
dzaj¹cy poprawki do ustawy.

Mo¿emy g³osowaæ…
Przepraszam, zaproponowano jedn¹ popraw-

kê. Poprawka ta zmierza do tego, aby osoba
pe³ni¹ca funkcjê rzecznika ubezpieczonych mog-
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³a ³¹czyæ j¹ z zajmowaniem stanowiska naukowo-
-dydaktycznego lub naukowego w szkole wy¿szej,
w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badaw-
czym lub innej jednostce naukowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 29)
Mo¿emy przeg³osowaæ uchwa³ê w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 30)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpie-
czeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubez-
pieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowa-
nej odprawy celnej dotycz¹cej podzia³u krajowych
kosztów poboru, które s¹ zatrzymywane, gdy tra-
dycyjne zasoby w³asne s¹ udostêpniane bud¿eto-
wi UE, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca
2009 r.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych wnosz¹ o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym wnioskiem, Wysoki
Senacie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie
scentralizowanej odprawy celnej dotycz¹cej po-
dzia³u krajowych kosztów poboru, które s¹ za-
trzymywane, gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹
udostêpniane bud¿etowi UE, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji. Przygotowa³y one

wspólne sprawozdanie, które jest w druku
nr 1335Z.

Pan senator Stanis³aw Piotrowicz jest sprawo-
zdawc¹.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski mo¿e usi¹œæ.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza

oraz Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, po rozpatrzeniu ustawy rekomenduj¹
Wysokiej Izbie przyjêcie wniosków zawartych
w punktach: drugim, trzecim, pi¹tym, szóstym,
siódmym, ósmym, dziewi¹tym, dziesi¹tym, jede-
nastym, dwunastym i trzynastym. Ponadto prag-
nê poinformowaæ, ¿e nad poprawkami: drug¹,
trzeci¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹ i trzynast¹,
mo¿na g³osowaæ ³¹cznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli poprawki druga i trzecia, i od pi¹tej do

trzynastej. Tak?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Tak.)
Rozumiem. I jest wniosek o g³osowanie…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: …³¹czne.)
Rozumiem.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy wnioskodawca, senator Andrzejewski…

Nie zabiera pan g³osu, jak rozumiem. Tak?
Zatem g³osujemy.
Poprawka pierwsza ma na celu przywrócenie

do kodeksu karnego wykonawczego przepisu
przyznaj¹cego skazanemu, który nie w³ada jê-
zykiem polskim, prawa do obrony obligatoryj-
nej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowa-
nie nr 32)

Poprawka zosta³a odrzucona.
I teraz poprawki: druga i trzecia oraz od pi¹tej

do trzynastej, wszystkie razem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 33)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta zmierza do okreœlenia mak-

symalnej d³ugoœci okresu odroczenia kary pozba-
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wienia wolnoœci dla kobiety ciê¿arnej oraz osoby
samotnie sprawuj¹cej opiekê nad dzieckiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

48 – przeciw, 2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³oso-
wanie nr 34)

G³osujemy, proszê pañstwa, nad uchwa³¹
w ca³oœci, wraz z przyjêtymi poprawkami.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 35)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Karnym.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
projekt uchwa³y, wnosz¹c o wprowadzenie popra-
wek. Tych poprawek, proszê pañstwa, jest piêæ.

Pierwsza ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 37)
Przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tamta poprawka ma

charakter jêzykowy.)

Nie, nie, myli siê pan senator.
(Senator Jan Rulewski: Jak zwykle.)
Przepraszam.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami czwart¹ i pi¹t¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie.
Wprowadzaj¹ one prawid³owe oznaczenie je-

dnostek redakcyjnych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz ustawa w ca³oœci, Wysoka Izbo.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy
o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, które przygotowa³y wspólne
sprawozdanie, znajduj¹ce siê w druku nr 1342Z.

Pan senator Piotrowicz ju¿ siê zbli¿a. Proszê
bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po³¹czone komisje: Komisja Ustawodawcza

oraz Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, w przerwie w obradach Senatu rozpa-
trzy³y wnioski, jakie zosta³y z³o¿one w toku deba-
ty.

Po³¹czone komisje proponuj¹ Wysokiej Izbie
przyjêcie wniosku o odrzucenie ustawy. Przypom-
nê, ¿e wniosek ten by³ uzasadniony w du¿ej mie-
rze opini¹ procesualisty profesora doktora habili-
towanego Andrzeja Zieliñskiego. Opinia, wydana
na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, wskazuje, ¿e
utrudnienia formalnoprocesowe, jakie niesie
ustawa, mog¹ naruszaæ prawo do s¹du gwaranto-
wane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto
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proponowane w kwestionowanych regulacjach
zmiany pozostaj¹ w ra¿¹cej sprzecznoœci z funda-
mentalnymi zasadami procesu cywilnego, jak ró-
wnie¿ z aktualnym orzecznictwem S¹du Najwy¿-
szego oraz Trybuna³u Konstytucyjnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Tu bêdzie dwóch sprawozdawców mniejszoœci

po³¹czonych komisji. Jako pierwszy wypowie siê
pan senator Cichoñ.

Zapraszam, Panie Senatorze, Sprawozdawco
Mniejszoœci.

I przygotowuje siê senator Zientarski.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mniejszoœæ po³¹czonych komisji popiera po-

prawki od pierwszej do dwudziestej, a wiêc
w sumie dwadzieœcia poprawek. Ja mo¿e nie
bêdê ich wszystkich omawia³, bo nie ma to sen-
su. Powiem tylko, ¿e one generalnie sprowa-
dzaj¹ siê do tego, ¿eby umo¿liwiæ dostêp do
s¹du poprzez pozbawienie s¹du mo¿liwoœci de-
cydowania o tym, ¿e z³o¿enie pisma przygoto-
wawczego mo¿e nast¹piæ tylko i wy³¹cznie za
zgod¹ s¹du, co prowadzi³oby do takich absur-
dów, ¿e zamyka³oby siê usta stronom proceso-
wym, a tym samym proces by³by fikcj¹. Bo
mog³oby dochodziæ nawet do takich absurdów,
¿e zmiana powództwa by³aby uzale¿niona od
woli s¹du. Przecie¿ niedawno wprowadziliœmy
przepis, który nakazuje zmianê powództwa
w formie pisma procesowego. A teraz musia³a-
by byæ zgoda s¹du. Dlatego zg³aszamy te wszys-
tkie poprawki.

Czy mam je omawiaæ szczegó³owo, czy nie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, nie.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
Mamy jeszcze drug¹ mniejszoœæ.
Pan senator Zientarski przedstawi wniosek

drugiej mniejszoœci.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Cichoñ w³aœciwie ju¿ mnie wyrê-

czy³, poniewa¿ powiedzia³ o wszystkich dwudzie-
stu poprawkach, tak jakby by³y one popierane
przez tamt¹ mniejszoœæ – a mniejszoœci by³y ró¿-
ne. (Weso³oœæ na sali)

Ja popieram te poprawki mniejszoœci, które zo-
sta³y zg³oszone ju¿ wczeœniej, przez Komisjê Usta-
wodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, i które przedstawia³em pod-
czas drugiego czytania. Rekomendujê pañstwu te
poprawki, uznaj¹c, i¿ s¹ one potrzebne, a tak na-
prawdê konieczne. Uwa¿am, ¿e nie mo¿na siê zgo-
dziæ z wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e po³¹czone mniejszoœci bêd¹ sta-

nowi³y wiêkszoœæ, Wysoki Senacie.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê pañstwa, najpierw bêdziemy g³osowaæ

nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o od-
rzucenie ustawy. To jest wniosek, w sprawie któ-
rego musimy g³osowaæ w pierwszej kolejnoœci.

Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Proszê nie wprowadzaæ w b³¹d Wysokiej Izby.

(Weso³oœæ na sali)
Na 88 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³oso-
wanie nr 41)

Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
Mo¿emy zatem g³osowaæ nad poprawkami.
Poprawka pierwsza zmierza do na³o¿enia na

s¹d obowi¹zku udzielania pouczeñ stronom
wystêpuj¹cym bez profesjonalnego pe³nomoc-
nika.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

45 – przeciw, 3 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowa-
nie nr 42)

Odrzucona.
Nad poprawkimi drug¹, osiemnast¹, dwudzie-

st¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu zachowa-
nie odrêbnego postêpowania w sprawach gospo-
darczych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
(Senator Piotr Andrzejewski: Odrêbne postêpo-

wanie ma byæ zachowane?)
Zachowanie odrêbnego postêpowania w spra-

wach gospodarczych.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
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Podajê wyniki, Panie Senatorze.
Na 88 obecnych 39 g³osowa³o za, 46 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Te poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia podnosi próg kwotowy decy-

duj¹cy o w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów okrêgo-
wych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 obecnych, 41 g³osowa³o za, 45 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Odrzucona.
Poprawki czwarta i dziewiêtnasta bêd¹ przeg³o-

sowane ³¹cznie. Usuwaj¹ one punkt, który nie
wnosi ¿adnej zmiany.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Widzê, ¿e niektórzy senatorowie maj¹ w¹tpli-

woœci.
Podajê wyniki.
87 obecnych, wszyscy za. (G³osowanie nr 45)
Przyjête.
Poprawka pi¹ta uzupe³nia katalog podmiotów,

którym zgodnie z ustaw¹ przys³uguje zdolnoœæ
procesowa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych 42 g³osowa³o za, 45 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Odrzucona.
Poprawka szósta zmierza do zniesienia obo-

wi¹zku wnoszenia pism procesowych wy³¹cznie
drog¹ elektroniczn¹ w tych sytuacjach, w których
tak¹ w³aœnie formê przewidziano w przepisach
szczególnych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
86 obecnych, 41 g³osowa³o za, 43 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Odrzucona.
Poprawka siódma precyzuje odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 obecnych, wszyscy za. (G³osowanie nr 48)

Przyjêta.
Poprawka ósma eliminuje normy prawne, któ-

re przewiduj¹ mo¿liwoœæ i okreœlaj¹ sposób wno-
szenia tak zwanych pism przygotowawczych oraz
wprowadzaj¹ rygor pominiêcia spóŸnionych
twierdzeñ i dowodów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 obecnych, 42 g³osowa³o za, 45 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu zniesienie

ograniczenia w zakresie swobodnego sk³adania
pism przygotowawczych przez strony.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
86 obecnych, 40 g³osowa³o za, 44 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta uœciœla, kiedy s¹d mo¿e za-

stosowaæ rygor pominiêcia spóŸnionych twier-
dzeñ i dowodów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych 40 g³osowa³o za, 46 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Odrzucona.
Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 obecnych, 42 g³osowa³o za, 45 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta zmierza do zachowania

zasady, ¿e przy odbieraniu przyrzeczenia od
œwiadka stoj¹ wszystkie osoby obecne na sali,
w tym równie¿ sk³ad sêdziowski.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych 40 g³osowa³o za, 45 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Odrzucona.
Poprawka trzynasta usuwa fragment przepisu,

który nie wnosi ¿adnej zmiany.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie!
88 obecnych, 85 g³osowa³o za, 3 – przeciw.

(G³osowanie nr 54)
Przyjêta.
Poprawka czternasta uzupe³nia katalog pod-

miotów, które mog¹ dzia³aæ w procesie na rzecz
pracownika lub ubezpieczonego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych 39 g³osowa³o za, 47 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Odrzucona.
Poprawka piêtnasta… Proszê pañstwa propo-

nujê, ¿eby poprawki piêtnast¹ i szesnast¹ prze-
g³osowaæ razem, one maj¹ charakter redakcyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
88 obecnych, 86 g³osowa³o za, 2 – przeciw.

(G³osowanie nr 56)
Przyjête.
Poprawkasiedemnastausuwazbêdnyprzepis…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, nie mo¿na tak

g³osowaæ, bo maszyna…)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Marsza³ek decydu-

je, nie maszyna.)
(Senator Ryszard Bender: Proszê nie przeszka-

dzaæ marsza³kowi.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Proszê o g³os w spra-

wie formalnej.)
Poprawki piêtnasta i szesnasta, ja powiedzia-

³em: piêtnasta i szesnasta, proponowa³em, ¿eby
³¹cznie je przeg³osowaæ.

(G³osy z sali: Tak by³o.)
(G³os z sali: Marsza³ek decyduje.)
(G³os z sali: Jest tylko wynik g³osowania nad

poprawk¹ piêtnast¹.)
(G³oszsali:Marsza³ekdecyduje, aniemaszyna.)
No dobrze, przepraszam bardzo, podj¹³em de-

cyzjê, ¿e dwie poprawki redakcyjne przeg³osuje-
my ³¹cznie. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Proszê nie przeszkadzaæ mar-

sza³kowi.)
Proponujê w takim razie… Przepraszam, pro-

ponujê, ¿eby by³a pani ³askawa zapisaæ taki sam
wynik g³osowania nad poprawk¹ szesnast¹, jaki
by³ w przypadku poprawki piêtnastej.

(G³osy z sali: Brawo!)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Sprawa formalna.)
Proszê bardzo, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Ja myœlê, ¿e tu decyduje marsza³ek, a nie ma-
szyna, tak ¿e proponowa³bym, ¿eby jednak nad
tym panowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze, za wsparcie mojej
decyzji.

Dziêkujê bardzo.
Poprawka siedemnasta usuwa zbêdny prze-

pis.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
88 obecnych, wszyscy za. (G³osowanie nr 57)
Przyjêta.
I teraz, proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie

ca³ej ustawy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 87 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za,

38 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 58)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹ ³ uchwa³ê
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw.

Punkt dwudziesty…
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie? Przepraszam, wracam do poprzedniego

scenariusza.
Punkt czternasty – dwunasty ju¿ by³, Mada-

me – porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomuni-
kacyjne.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, która przygotowa³a sprawo-
zdanie; druk nr 1366Z.

Sprawozdawc¹ jest senator Jurcewicz. Panie
Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej pro-

szê o przyjêcie poprawek: pierwszej, drugiej, trze-
ciej, czwartej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej, dzie-
si¹tej, jedenastej, dwunastej, trzynastej. Dziêku-
jê za uwagê.

(G³osy z sali: £¹cznie!)
(G³os z sali: Okej, bardzo dobrze.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ wnioski o przeg³osowanie ³¹cznie? Nie?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie by³o tego te-

matu na posiedzeniu komisji.)
Dobrze, to przeg³osujemy je pojedynczo, chyba

¿e zauwa¿ê, ¿e coœ siê ³¹czy, i madame pozwoli.
(G³os z sali: Tylko proszê wczeœniej powiedzieæ.)
Czy senator Wyrowiñski chcia³by jeszcze za-

braæ g³os? Panie Senatorze?
(Senator Jan Wyrowiñski: Broñ Bo¿e.)
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowa-

nia…
No, tu s¹ takie, które by siê da³o po³¹czyæ, Ma-

demoiselle.
(G³os z sali: Jasne, ¿e s¹.)
Przepraszam, ja przejrzê poprawki i zaraz za-

proponujê, które przeg³osujemy razem. Jest to
mo¿liwe?

Poprawki pierwsza, druga, pi¹ta, szósta – cha-
rakter porz¹dkuj¹cy…

(Senator Piotr Zientarski: Szósta bêdzie wyklu-
czona, jeœli…)

(G³os z sali: Pi¹ta mo¿e byæ, ale trzecia…)
Nie, pierwsza, druga, pi¹ta, szósta to tylko…

pierwsza, druga, pi¹ta, szósta, dziesi¹ta…
(G³os z sali: Pi¹ta i szósta wykluczaj¹ siê.)
Aha. To pierwsza, druga, pi¹ta… No dobrze, to…
(G³os z sali: Nie, pi¹ta nie, bo…)
No dobrze, to pierwsza, druga i dziesi¹ta w ta-

kim razie, to wystarczy: pierwsza, druga i dzie-
si¹ta. No trudno, nie komplikujmy ju¿.

Proszê pañstwa, wprowadzi³em blok, który nie-
du¿o czasu zaoszczêdza. To poprawki pierwsza,
druga i dziesi¹ta, poprawki terminologiczne.
Przepraszam, chcia³em przyspieszyæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: A wysz³o jak zwykle.)
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, g³osowa³o 88 senatorów,

84 – za, 1 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 59)

Poprawki pierwsza, druga i dziesi¹ta zosta³y
przyjête.

Trzecia poprawka precyzuje, ¿e ustalenie pro-
gu kwotowego dotyczy ka¿dego okresu rozlicze-
niowego, a w przypadku jego braku, jak to ma
miejsce w przypadku prepaid, ka¿dego cyklu mie-
siêcznego. Ponadto poprawka nak³ada obowi¹zek
ustalenia co najmniej trzech progów kwotowych
przez dostawców.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 osób, wszystkie za. (G³osowanie nr 60)

Poprawka przyjêta.
Czwarta poprawka ma na celu wyelimino-

wanie sytuacji , w której dostawca us³ug
œwiadcz¹cy us³ugi w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej nie bêdzie móg³ zrealizowaæ
obowi¹zku polegaj¹cego na poinformowaniu
abonenta o fakcie przekroczenia progu kwoto-
wego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 61)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter porz¹dkuj¹cy.

W zestawieniu z poprawk¹ szóst¹ ujednolica ter-
minologiê ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 62)
Poprawka przyjêta, co wyklucza g³osowanie

nad poprawk¹ szóst¹.
Poprawkasiódmapowodujezmianêpodmiotuzo-

bowi¹zanego do przekazywania prezesowi UKE in-
formacji s³u¿¹cych do prowadzenia rejestru nume-
rów wykorzystywanych do œwiadczenia us³ug o pod-
wy¿szonej op³acie – z przedsiêbiorcy telekomunika-
cyjnego na dostawcê dodatkowego œwiadczenia.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 86 by³o za, 1 siê wstrzyma³ od

g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 63)
Przyjêta.
Poprawka ósma skreœla przepis dotycz¹cy wy-

dawania pozwolenia radiowego w zakresie czêsto-
tliwoœci przeznaczonych do u¿ytkowania jako
rz¹dowe.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
88 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 64)
Poprawka przyjêta.
Dziewi¹ta poprawka wyd³u¿a do siedmiu dni

termin na wyra¿enie zgody na czasowe u¿ytkowa-
nie urz¹dzenia radiowego na czêstotliwoœciach
rz¹dowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 65)
Poprawka przyjêta.
Dziesi¹ta… A, ju¿ przeg³osowaliœmy.
Jedenasta poprawka uwzglêdnia ostatnie

zmiany w zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³. (G³osowanie nr 66)
Przyjêta.
Dwunasta poprawka ma na celu rozszerzenie

mo¿liwoœci zawiadamiania stron o decyzjach
i innych czynnoœciach poprzez obwieszczenie na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publi-
cznej Urzêdu Komunikacji Elektronicznej tak¿e
w przypadku postêpowañ w sprawach doty-
cz¹cych dopuszczenia czasowego u¿ywania
urz¹dzenia radiowego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
88 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 67)
Przyjêta.
Poprawka trzynasta ma na celu zagwaranto-

wanie przedsiêbiorcom telekomunikacyjnym od-
powiedniego czasu, niezbêdnego na dokonanie
odpowiednich zmian w systemach niezbêdnych
do prawid³owego wykonywania obowi¹zków.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)
Przyjêta.
I uchwa³a w ca³oœci, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 g³osów wszystkie za. (G³osowanie

nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Pan senator Andrzej Owczarek bêdzie przed-
stawia³ sprawozdanie dotycz¹ce punktu piêtna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-

dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym.

Sprawozdanie to jest efektem posiedzenia Ko-
misji Gospodarki Narodowej, a zawarte jest
w druku nr 1355Z.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Komisja rekomenduje pañstwu senatorom

przyjêcie ustawy po pozytywnym przeg³osowaniu
poprawki drugiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Gruszka chce zabraæ g³os?

Nie.
Proszê pañstwa, g³osujemy najpierw nad po-

prawkami.
Poprawka pierwsza wprowadza zasadê, zgod-

nie z któr¹ w przypadku przebudowy lub remontu
autostrady na odcinku miêdzy punktami poboru
op³at, w wyniku czego zablokowany zostaje co
najmniej jeden pas ruchu w danym kierunku, op-
³aty za przejazd autostrad¹ nie pobiera siê.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów 42 g³osowa³o za, 45 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Druga poprawka doprecyzowuje, ¿e uzgodnie-

nia, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy o au-
tostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, powinny poprzedzaæ ka¿de postêpo-
wanie w sprawie wyboru spó³ki, której zostanie
powierzona budowa lub eksploatacja autostrady.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów 86 by³o za, 1 – przeciw, 2 siê

wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I mo¿emy g³osowaæ teraz nad uchwa³¹ w ca³o-

œci, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 50 by³o za, 37 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 72)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
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Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeñstwie mor-
skim.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, Wysoki Senacie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 53 by³o za, 37 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 73)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o bezpieczeñstwie morskim.
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ¿egludze œródl¹dowej.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 senatorów 90 by³o za, 1 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 74)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œród-
l¹dowej.

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej proponuje przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Mo¿emy w tej sprawie g³osowaæ, Wysoki Sena-
cie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 senatorów 60 g³osowa³o za, 2 – prze-

ciw, 29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 75)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego.

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne sprawozdanie znajduje siê w druku
nr 1367Z, a przedstawi to sprawozdanie pan se-
nator Bisztyga.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest punkt, nad którym komisje pochyli³y siê

po raz kolejny w dniu dzisiejszym, a teraz reko-
menduj¹ Wysokiej Izbie przyjêcie, pozytywne
przeg³osowanie nastêpuj¹cych wniosków, popra-
wek: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, pi¹tej,
szóstej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, je-
denastej, dwunastej, trzynastej, czternastej, piêt-
nastej, szesnastej, siedemnastej, osiemnastej,
dziewiêtnastej, dwudziestej…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W sprawie
wszystkich za, Panie Senatorze, tak?)

…dwudziestej pierwszej, dwudziestej drugiej,
dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej i dwu-
dziestej pi¹tej. Oczywiœcie, w sprawie wszystkich
jesteœmy za.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wszystkie za, rozumiem. Taki jest wniosek ko-

misji: co do wszystkich – g³osowanie za.
Pan senator Paszkowski chce zabraæ g³os. Se-

natorze, gdzie jest… Nie?
Proszê pañstwa, tutaj niektóre... Mam propo-

zycjê zblokowania niektórych poprawek i nie bêdê
ju¿ tu kombinowa³...

Jedziemy.
Pierwsza ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
(Rozmowy na sali)
G³osujemy nad poprawkami. Jeszcze raz.
Poprawka pierwsza ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 76)
Przyjêta.
Nad poprawkami: drug¹, szóst¹, siódm¹, ós-

m¹, jedenast¹ i dwudziest¹ trzeci¹, g³osujemy
³¹cznie. Zastêpuj¹ one wymieniony w tych prze-
pisach produkt ubezpieczeniowy w postaci umo-
wy ubezpieczenia bardziej adekwatn¹ dla zabez-
pieczenia interesów nabywców gwarancj¹ ubez-
pieczeniow¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê.
Na 90 senatorów 76 g³osowa³o za, 14 – przeciw.

(G³osowanie nr 77)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia usuwa z ustawy przepis nie-

zgodny z postanowieniem ustawy – Prawo banko-
we oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 78)
Przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby w przy-

padku odst¹pienia od umowy deweloperskiej wy-
p³acie przez bank na rzecz nabywcy podlega³y je-
dynie nale¿ne mu œrodki pozosta³e na mieszka-
niowym rachunku powierniczym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 83 g³osowa³o za, 5 siê wstrzy-

ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 79)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 80)
Przyjêta.
Nad poprawkami dziewi¹t¹ i dwudziest¹ drug¹

g³osujemy ³¹cznie. Wprowadzaj¹ one do ustawy
maj¹ce ugruntowane znaczenie w systemie pra-
wa pojêcie lokalu przedsiêbiorstwa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 senatorów 89 g³osowa³o za, 2 siê wstrzy-

ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 81)
Przyjête.
Poprawka dziesi¹ta dookreœla, i¿ koszty, jakie

ewentualnie ponosi nabywca w zwi¹zku z doko-
nywaniem wp³at na rachunek powierniczy, nie
maj¹ charakteru kosztów prowadzania tego ra-
chunku.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów 86 g³osowa³o za, 3 siê wstrzy-

ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 82)
Przyjêta.
Poprawka dwunasta dostosowuje terminolo-

giê ustawy do przepisów ustawy – Prawo budow-
lane.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?Dziêkujê.
Na 91 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 83)
Przyjêta.
Poprawka trzynasta zapewnia spójnoœæ termi-

nologiczn¹ z postanowieniami ustawy – Prawo
budowlane.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 84)
Przyjêta.
Nad poprawkami czternast¹ i dwudziest¹

czwart¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu
wprowadzenie obowi¹zku informacyjnego do
prospektu informacyjnego w zakresie mo¿liwo-
œci uzyskania w lokalu przedsiêbiorstwa dodat-
kowych informacji na temat dewelopera oraz
okreœlonego obiektu budowlanego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 85)
Przyjêta.
Poprawka piêtnasta ma charakter precyzu-

j¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 86)
Przyjêta.
Poprawka szesnasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 87)
Przyjêta.
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Poprawka siedemnasta dostosowuje termino-
logiê przepisu do ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 88)
Przyjêta.
Poprawka osiemnasta uzupe³nia przepis, pe-

nalizuj¹c równie¿ niezgodn¹ z przepisami ustawy
wyp³atê œrodków zgromadzonych na zamkniêtym
mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów 87 g³osowa³o za, 2 siê wstrzy-

ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 89)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta uzupe³nia przepis

o brakuj¹ce wytyczne.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 90)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta zmierza do tego, aby

obowi¹zek zastosowania zabezpieczeñ, o których
mowa w art. 4, odnosi³ siê do przedsiêwziêæ dewe-
loperskich, w ramach których sprzeda¿ lokali lub
domków jednorodzinnych rozpoczê³a siê po dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 84 g³osowa³o za, 4 – przeciw,

2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 91)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza wprowadza

przepis nak³adaj¹cy na Radê Ministrów obo-
wi¹zek dokonania przegl¹du funkcjonowania
przepisów niniejszej ustawy i przed³o¿enia Sej-
mowi informacji o skutkach jej obowi¹zywania
wraz z propozycjami zmiany.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-
wanie nr 92)

Przyjêta.
I ostatnia poprawka, dwudziesta pi¹ta, ma

charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatrów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 93)
Przyjêta.
I teraz, proszê pañstwa, g³osujemy w sprawie

uchwa³y w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatrów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 94)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mie-
szkalnego lub domku jednorodzinnego.

Powracamy do punktu dwudziestego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o timeshare.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie, zawarte w druku
nr 1344Z.

Sprawozdanie to przedstawi nam senator Zien-
tarski.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza i Komisja Gospodarki

Narodowej przedstawiaj¹ Wysokiemu Senatowi
nastêpuj¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy
przyj¹æ wnioski zawarte w punktach: pierwszym,
trzecim, czwartym, siódmym i ósmym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy i pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chc¹ zabraæ g³os? Nie.
Dziêkujê.

W takim razie przystêpujemy do g³osowania
nad poprawkami.

Proszê pañstwa, nad poprawkami pierwsz¹,
siódm¹ i ósm¹ g³osujemy ³¹cznie. Formu³uj¹ one
tytu³ ustawy przez wprowadzenie polskiego odpo-
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wiednika pojêcia „timeshare”, co wi¹¿e siê z po-
stanowieniami ustawy o jêzyku polskim.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Piotr Zientarski: Ale co to za poprawki?

Mo¿na prosiæ jeszcze raz…)
Na proœbê przewodnicz¹cego Zientarskiego

czytam jeszcze raz.
Poprawki te formu³uj¹ tytu³ ustawy przez

wprowadzenie polskiego odpowiednika pojêcia
„timeshare”, co wi¹¿e siê z postanowieniami usta-
wy o jêzyku polskim. Tak?

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
No i tak w³aœnie jest, jak pan senator sobie

¿yczy³.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 95)
Przyjêta. (Oklaski)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Brawo!)
Poprawki druga i szósta maj¹ na celu okreœle-

nie tytu³u…
(G³osy z sali: Nie, one s¹ wykluczone.)
A, przepraszam bardzo.
Nad poprawkami trzeci¹ i czwart¹ g³osujemy

³¹cznie. Maj¹ one charakter precyzuj¹cy.
Okreœlaj¹, do jakiego rodzaju umowy odnosz¹
siê wzajemne prawa i obowi¹zki konsumenta
oraz przedsiêbiorcy zawarte w przepisach.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 96)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka pi¹ta eliminuje sankcjê karn¹ za na-

ruszenie okreœlonych obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

35 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 97)

Poprawka zosta³a przyjêta.
I g³osowanie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-

œci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ…

Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 98)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o timeshare.

Powracamy do punktu dwudziestego pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europej-
skich radach zak³adowych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

I g³osowanie nad podjêciem uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ sie od g³osu. (G³osowanie nr 99)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o europejskich ra-
dach zak³adowych.

I ostatnie g³osowanie dzisiejszego wieczoru.
Powracamy do punktu dwudziestego drugie-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym wnioskiem, Wysoki
Senacie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od glosu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o sie od g³osu. (G³osowanie nr 100)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
Dziêkujê. G³osowania zosta³y zakoñczone.
Czy s¹ jakieœ komunikaty?
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, proszê o ciszê.
Komunikaty dotycz¹ce jutrzejszych posiedzeñ

komisji…
(Rozmowy na sali)
Silentium!
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Wspólne posiedzenie Komisji Œrodowiska,

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej w celu rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych podczas debaty do ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie zwierz¹t oraz ustawy o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach odbêdzie
siê jutro, 14 wrzeœnia, o godzinie 8.00 w sali
nr 217.
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Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nierucho-
moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw odbêdzie siê
14 wrzeœnia o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jak rozumiem, obrady wznawia-

my o godzinie 9.00 rano. Tak, Panie Marsza³ku?
W zwi¹zku z tym, Wysoka Izbo, og³aszam prze-

rwê do jutra do godziny 9.00 rano. Rozpoczynamy
zielon¹ noc.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 54)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski, marsza³ek Bogdan Boruse-
wicz oraz wicemarsza³kowie Gra¿yna Sztark
i Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dzieñ dobry, Wysoki Senacie.
Wznawiam posiedzenie.
W tej chwili jest ju¿ 9.01.
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym.

Tekst ustawy jest w druku nr 1349, a sprawo-
zdanie – w druku nr 1349A.

Pan senator Kogut jest ju¿ gotowy. Proszê bar-
dzo o przedstawienie sprawozdania Komisji Go-
spodarki Narodowej. Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Panie

Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ opiniê w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Nowelizacja ustawy dokonywana jest w zwi¹z-
ku z transpozycj¹ dyrektyw Parlamentu Europej-
sk i ego i Rady , po p i e rwsze , dy rek tywy
2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjnoœci systemu kolei we Wspólnocie,
a po drugie, dyrektywy 2008/110/WE z dnia
16 grudnia 2008 r. zmieniaj¹cej dyrektywê
2004/49/WE w sprawie bezpieczeñstwa kolei
wspólnotowych, oraz dyrektywy Komisj i
2009/131/WE z dnia 16 paŸdziernika 2009 r.
zmieniaj¹cej za³¹cznik VII do dyrektywy parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE
w sprawie interoperacyjnoœci systemu kolei we
Wspólnocie.

Istot¹ ustawy jest okreœlenie zasad wydawania
zezwoleñ na dopuszczenie do eksploatacji podsy-
stemów strukturalnych i pojazdów kolejowych,
zasad wzajemnego uznawania pojazdów kolejo-
wych, przyjêcie procedur oceny zgodnoœci i certy-
fikacji sk³adników interoperacyjnoœci oraz podsy-

stemów strukturalnych. Ponadto projekt okreœla
zasady certyfikacji zak³adów odpowiedzialnych
za utrzymanie pojazdów kolejowych oraz proces
dokonywania ich kontroli.

Rozwi¹zania zawarte w projekcie ustawy
obejmuj¹: po pierwsze, zmianê procedury wy-
dawania zezwoleñ na dopuszczenie pojazdu
kolejowego do eksploatacji; po drugie, dodanie
procedury dopuszczenia typu pojazdu kolejo-
wego; po trzecie, zasady certyfikacji podmio-
tów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów
kolejowych; po czwarte, uszczegó³owienie za-
dañ prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego
zwi¹zanych z wydawaniem zezwoleñ na dopu-
szczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych
i podsystemów strukturalnych; po pi¹te, zobli-
gowanie zarz¹dcy infrastruktury do prowadze-
nia rejestru zarz¹dzanej przez niego infra-
struktury kolejowej wchodz¹cej w sk³ad syste-
mu kolei; po szóste, rozszerzenie zasad stoso-
wania interoperacyjnoœci w polskiej sieci kole-
jowej w celu osi¹gniêcia interoperacyjnego eu-
ropejskiego systemu kolei oraz okreœlenie pro-
cedur oceny zgodnoœci sk³adników.

Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowa-
³a przyjêcie ustawy z czternastoma poprawkami.

Poprawka pierwsza podwy¿sza op³atê za
czynnoœci wykonywane przez prezesa Urzêdu
Transportu Kolejowego, przywracaj¹c katalog
w wersji zaproponowanej przez Radê Ministrów
w projekcie ustawy skierowanej do marsza³ka
Sejmu.

Poprawki od drugiej do czternastej maj¹ cha-
rakter redakcyjny, zmierzaj¹ do zapewnienia
ustawie spójnoœci terminologicznej oraz dostoso-
wuj¹ j¹ do postanowieñ innych aktów prawnych.
Poprawki od drugiej do czternastej mo¿emy prze-
g³osowaæ ³¹cznie.

Jak ju¿ bêd¹ przygotowywane materia³y… Fak-
tycznie trzeba uwzglêdniæ, o jak¹ kwotê chodzi
w poprawce pierwszej. Chodzi tam o podwy¿sze-
nie, s³owa „5,5 tysi¹ca euro” zastêpuje siê wyraza-
mi „15 tysiêcy euro”. W tiret pierwszym kwotê
podwy¿sza siê z 7 tysiêcy euro do 20 tysiêcy euro,
a w tiret trzecim – z 30 tysiêcy euro do 50 tysiêcy
euro. Z tym ¿e w dyskusji z panem ministrem



Masselem stwierdzono – ja by³em przeciwko, bo
uwa¿a³em, ¿e s¹ to za wysokie kwoty – ¿e bêdzie
rozporz¹dzenie i bêd¹ wide³ki i nie jest powiedzia-
ne, ¿e ka¿dy bêdzie p³aci³ najwy¿sz¹ kwotê,15, 20
czy 50 tysiêcy euro, bo mo¿e zap³aciæ na przyk³ad
7 tysiêcy euro.

Jednak komisja przyjê³a te poprawki jedno-
g³oœnie, dlatego wnoszê, Panie Marsza³ku, Panie
i Panowie Senatorowie, o przyjêcie tej ustawy
wraz z czternastoma poprawkami. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy?
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie ma, kto siê tam

bêdzie pyta³.)
Pan senator ju¿ wie, ¿e nie ma.
No to dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to by³ rz¹dowy projekt ustawy.

Rz¹d jest reprezentowany przez Ministerstwo In-
frastruktury.

Witam pana ministra Andrzeja Massela i wice-
prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, pana
Krzysztofa Banaszka, witam panów.

Czy chcieliby panowie siê wypowiedzieæ w tej¿e
kwestii? Nie chc¹.

Czy s¹ pytania do panów, pana ministra i pana
prezesa?

(G³osy z sali: Nie ma.)
Jak panowie widz¹, potraktowani zostaliœcie

³agodnie. Dziêkujê w takim razie.
Czy ktoœ siê zapisa³ do dyskusji?
Proszê pañstwa, nie ma nikogo zapisanego do

dyskusji.
Wobec tego dyskusjê zamykam.
(Senator Alicja Zaj¹c: Rozkrêcamy siê, Panie

Marsza³ku.)
G³osowania odbêd¹ siê – mam nadziejê, ¿e to bê-

dziedzisiaj –podkoniecposiedzeniaWysokiej Izby.
Dziêkujê panom za bytnoœæ z nami podczas

rozpatrywania punktu trzynastego.
Teraz wracamy do punktu dwudziestego

czwartego, o ile siê nie mylê… nie, nawet do dwu-
dziestego pi¹tego.

Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw.

Ju¿ siê zbli¿a sprawozdawca…
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1333,

a sprawozdanie komisji – w druku nr 1333A.
A sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodo-

wej jest pan senator Owczarek.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej,
które odby³o siê w dniu 8 wrzeœnia i by³o poœwiê-
cone rozpatrywaniu ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych
ustaw, uchwalonej przez Sejm 18 sierpnia bie-
¿¹cego roku.

Ustawa ta by³a przed³o¿eniem poselskim. Jej
powstanie wi¹¿e siê z ogóln¹ sytuacj¹ firm prze-
wozowych. Do niedawna firmy przewozowe by³y
jedn¹ z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê dziedzin go-
spodarki, powstawa³o mnóstwo takich firm.
Wszystkie szybko i dobrze siê rozwija³y, ale po pe-
wnym czasie nast¹pi³ kryzys. Kryzys ten jest spo-
wodowany wieloma czynnikami. Przede wszyst-
kim obecnie tych firm transportowych jest za du-
¿o, w zwi¹zku z czym prowadzi to czêsto do nieu-
czciwej konkurencji, prowadzi to tak¿e do sytua-
cji, ¿e firmy te dzia³aj¹ na pograniczu op³acalno-
œci. Poza tym bardzo wysoki jest kurs euro, wyso-
kie s¹ ceny paliw. To wszystko powoduje, ¿e w tej
chwili ten dzia³ gospodarki jest zagro¿ony recesj¹.

W zwi¹zku z tym jest to ju¿ kolejna ustawa,
która zmienia sytuacjê w transporcie drogo-
wym, jest to ustawa, która powsta³a w œcis³ym
porozumieniu Ministerstwa Infrastruktury
z przedstawicielami f irm przewozowych.
Chcia³bym powiedzieæ pañstwu, ¿e na posiedze-
niu Komisji Gospodarki Narodowej by³em zbu-
dowany, kiedy widzia³em mo¿e nie zawsze zgod-
n¹ wspó³pracê, poniewa¿ interesy nie zawsze s¹
zgodne, ale to, ¿e wspólnym interesem obydwu
stron by³o doprowadzenie do porz¹dku w tej
dziedzinie gospodarki.

Ustawa ma na celu przede wszystkim ogra-
niczenie nieuczciwej konkurencji, i to zaró-
wno, je¿eli chodzi o przewoŸników krajowych,
jak i o przewoŸników zagranicznych. Ma te¿
na celu zwiêkszenie funkcji prewencyjnej na-
k³adanych sankcji przy zmniejszeniu ich re-
presyjnoœci, to znaczy zosta³y doprecyzowane
wszelkiego rodzaju naruszenia, za które fir-
my, kierowcy czy te¿ przedstawiciele firm
dzia ³a j¹cych w dziedz inach zwi¹zanych
z transportem, choæ nie bezpoœrednio, bêd¹
karani. Jest zasada, ¿e wysokie kary pozosta-
³y tylko w odniesieniu do sytuacji, kiedy cho-
dziæ bêdzie o nieuczciw¹ konkurencjê, a w po-
zosta³ych przypadkach zosta³y zmniejszone.
Jednak nieuchronnoœæ ukarania powoduje,
¿e jest nadzieja na to, ¿e sytuacja bardzo siê
poprawi.

Kolejnym zadaniem ustawy jest dostosowanie
infrastruktury drogowej do wymagañ transportu
drogowego, szczególnie chodzi tu o kwestiê par-
kingów. Ustawa d¹¿y te¿ do zmniejszania barier
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biurokratycznych ograniczaj¹cych prowadzenie
dzia³alnoœci transportowej, do eliminowania,
ograniczania patologicznych zachowañ podmio-
tów z bran¿y oko³otransportowej. Ustawa wyraŸ-
nie stwierdza, ¿e tymi wszystkimi sprawami bê-
dzie zajmowa³a siê Inspekcja Transportu Drogo-
wego.

W ramach likwidowania nieuczciwej konku-
rencji ustawa wprowadza jawny rejestr wydanych
licencji. Tego do tej pory nie by³o, co umo¿liwia³o
funkcjonowanie niektórym firmom, które w skró-
cie nazwê firmami krzak, bo zamawiaj¹cy us³ugê
nie by³ w stanie sprawdziæ, czy dana firma ma li-
cencjê. Poza tym czêsto zdarza³y siê takie sytua-
cje, ¿e kiedy firmie transportowej grozi³a kontrola,
to nagle j¹ likwidowano i niszczono dokumenty
przewozowe. W tej chwili ustawa wprowadza obo-
wi¹zek przetrzymywania wszelkich dokumentów
zwi¹zanych z przewozami przez rok od momentu
likwidacji firmy.

Mówi³em te¿ o firmach zagranicznych. Po to,
aby mo¿na by³o karaæ zagraniczne firmy przewo-
zowe, wprowadzono w stosunku do przewoŸni-
ków zagranicznych pojêcie kaucji, co umo¿liwi
nak³adanie na nich kar finansowych. Tak¿e zwiê-
kszono uprawnienia na granicach zwi¹zane z nie-
dopuszczaniem do ruchu w naszym kraju pojaz-
dów, które nie spe³niaj¹ naszych oczekiwañ.

Ustawa wprowadza te¿ odpowiedzialnoœæ nie
tylko firm transportowych, ale tak¿e firm, które
zajmuj¹ siê nadawaniem przesy³ek, ich za³adun-
kiem itp., czyli tak zwanych firm oko³otransporto-
wych. Dziêki zmianom w ustawie dotycz¹cym
czasu pracy kierowców bêdzie mo¿na go teraz
precyzyjnie zbadaæ.

Ustawa wprowadza odznakê „Wzorowy kierow-
ca”. Autorzy ustawy uwa¿aj¹, ¿e wprowadzenie tej
odznaki zwiêkszy zapewne presti¿ tego zawodu
i zobowi¹¿e kierowców do lepszej pracy.

I wa¿na sprawa: zostanie utworzone centrum
monitoringu transportu drogowego, które bêdzie
zajmowa³o siê badaniem sytuacji w tym segmen-
cie rynku. Umo¿liwi to w³adzom bardziej elastycz-
n¹ politykê, poniewa¿ w tej chwili Ministerstwo
Infrastruktury ma jednak za ma³o informacji.
Uspokajam, ¿e nie bêdzie to cia³o rozbudowane
biurokratycznie, bêd¹ tam zatrudnione cztery
osoby, które bêd¹ siê zajmowa³y tylko i wy³¹cznie
monitoringiem.

Ustawa zawiera za³¹czniki, w których zawarty
jest wykaz naruszeñ zagro¿onych grzywn¹ oraz jej
wysokoœæ.

W czasie posiedzenia komisji przyjêliœmy du¿o
poprawek, bo trzydzieœci cztery, wiêkszoœæ z nich
ma charakter doprecyzowuj¹cy. Merytoryczne
poprawki dotycz¹ ewentualnej sytuacji, kiedy to
na terenie Polski bêd¹ stacjonowaæ wojska obce;
poprawki te dotycz¹ sposobu rejestracji samo-

chodów nale¿¹cych czy to do ¿o³nierzy wojsk ob-
cych, czy do obcych si³ zbrojnych.

W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa wprowadza du¿y
³ad i porz¹dek w tym segmencie rynku, a tak¿e
w zwi¹zku z tym, ¿e w Sejmie zosta³a jednog³oœnie
przyjêta przez wszystkie kluby, komisja prosi Se-
nat o przyjêcie tej ustawy wraz z poprawkami.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pytania do senatora Owczarka? Nie widzê zg³o-

szeñ.
Proszê pañstwa, jest to poselski projekt usta-

wy, a stanowisko rz¹du reprezentuje Minister-
stwo Infrastruktury.

Witam pana ministra Tadeusza Jarmuziewi-
cza.

Panie Ministrze, chcia³by pan coœ powiedzieæ
Wysokiej Izbie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ja bardzo chêtnie za-
bieram g³os, ale w tej kwestii nie, dziêkujê.)

Rozumiem.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
W takim razie dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Mo¿emy teraz przyst¹piæ do nastêpnego pun-

ktu, powi¹zanego z tym merytorycznie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 1332, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 1332A.

Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej
jest pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej przedstawiæ sprawozdanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej
przez Sejm w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Celem ustawy, o której mowa, jest uporz¹dko-
wanie przepisów reguluj¹cych kwestie zwi¹zane
z przejazdem pojazdów nienormatywnych po dro-
gach publicznych. W aktualnym stanie prawnym
zasady udzielania zezwoleñ dla pojazdów nienor-
matywnych, rodzaje tych zezwoleñ, organy w³a-
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œciwe do ich wydawania oraz pojazdy zwolnione
z obowi¹zku uzyskania zezwolenia okreœla art. 64
prawa o ruchu drogowym.

W opiniowanej ustawie zaproponowano prze-
niesienie przepisów dotycz¹cych op³at za wydanie
zezwolenia na przejazd pojazdów nienormalnych
oraz kar za przejazd bez zezwolenia lub niezgod-
nie z warunkami okreœlonymi w zezwoleniu
z ustawy o drogach publicznych do ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym. Aby regulacja taka by³a
kompleksowa, do prawa o ruchu drogowym prze-
niesiono definicjê pojêcia „pojazd nienormaty-
wny” oraz wyjaœniono zwi¹zane z nim okreœlenia,
„pilot” oraz „³adunek niepodzielny”.

Ustawa dokonuje zmiany w podziale kompe-
tencji w zakresie wydawania zezwoleñ na przejazd
pojazdu nienormatywnego, pozostawiaj¹c mo¿li-
woœæ ich wydania przez organy dotychczas do te-
go uprawnione: starostê, generalnego dyrektora
dróg i autostrad oraz naczelnika urzêdu celnego,
oraz rozszerza ten katalog – w mojej opinii jest to
wa¿ne – o zarz¹dcê drogi oraz prezydenta miasta
na prawach powiatu. W ustawie zaproponowano
tak¿e system siedmiu kategorii zezwoleñ na prze-
jazd pojazdu nienormatywnego.

Szanowni Pañstwo, to jest ustawa, która po-
rz¹dkuje, bardziej jednoznacznie okreœla elemen-
ty takiego przejazdu pojazdu nienormatywnego –
zreszt¹ sami nie raz obserwowaliœmy na drogach
takie przejazdy. Ustawa okreœla kategorie pojaz-
dów nienormatywnych, a tak¿e warunki, kiedy
uznaje siê dany przejazd za przejazd pojazdu nie-
normatywnego.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
omawiana ustawa nie budzi³a ¿adnych w¹tpliwo-
œci. Pragnê te¿ poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e
podczas g³osowania nad ni¹ w Sejmie 407 pos³ów
by³o za jej przyjêciem, 1 – przeciw, a 6 wstrzyma³o
siê od g³osu, zatem izba ni¿sza by³a jednomyœlna.
Proponujê, aby w naszej by³o tak samo. Proszê
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, poniewa¿ ta-
ka by³a decyzja Komisji Gospodarki Narodowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Dziêkujê, nie ma.
Jest to tym razem rz¹dowy projekt ustawy, ale

rz¹d reprezentuje znowu Ministerstwo Infra-
struktury, czyli pan minister Tadeusz Jarmuzie-
wicz.

Panie Ministrze, mo¿e tym razem?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Odpowiem jak przy
w poprzednim punkcie: wstrzymam siê.)

Rozumiem.
Czy s¹ pytania do pana ministra?

Rozumiem, ¿e by³a to ustawa niekontrowersyj-
na i w zwi¹zku z tym nie ma pytañ.

Wysoka Izbo, kto sk³ada swoje przemówienie
do protoko³u?

Stanis³aw Bisztyga.
Tak jest, Stanis³aw Bisztyga za³¹czy swoje

przemówienie*. I w ten sposób na ostatnim posie-
dzeniu Wysokiej Izby tradycji sta³o siê zadoœæ.

Proszê pañstwa, w tym momencie zamykam
dyskusjê.

G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu.

Panu ministrowi Jarmuziewiczowi i przedsta-
wicielom ministerstwa dziêkujê.

Proszê pañstwa, teraz przyst¹pimy…
Czy minister Ko³odziejski… przepraszam, Ko-

³odziejczyk, wczoraj by³?
O! W³aœnie ju¿ jest. Dobrze.
Witam, Panie Ministrze. Czeka³em na pana

przyjœcie, wola³em po raz drugi nie ryzykowaæ.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale nie ma sena-

tora Rulewskiego.)
(G³os z sali: Jest za drzwiami.)
No w³aœnie, proszê mi jeszcze wezwaæ senatora

Jana Rulewskiego.
Tak jest, dziêkujê.
(G³os z sali: Czy resort si³owy mo¿e go wprowa-

dziæ?)
Teraz wszyscy protagoniœci ju¿ s¹, w zwi¹zku

z tym, Wysoka Izbo, mogê rozpocz¹æ kolejny
punkt.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego siódmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dostêpie do informacji publicznej oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 1352, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 1352A i 1352B, czyli
mamy dwóch sprawozdawców.

Pierwszym sprawozdawc¹, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, jest
pan senator Jurcewicz.

Panie Senatorze, raz jeszcze w pana rêce…

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiam spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 31 sier-
pnia 2011 r. ustawie o zmianie ustawy o dostêpie
do informacji publicznej oraz niektórych innych
ustaw.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o dostêpie do informacji publicznej ma na celu
wprowadzenie do polskiego porz¹dku prawnego
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nowego trybu dostêpu do informacji publicznej
oraz zasad ponownego wykorzystywania informa-
cji publicznych, które zosta³y okreœlone w dyrek-
tywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r., dotycz¹cej po-
nownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego. W zwi¹zku z tym zakres przedmioto-
wy wymienionej ustawy zosta³ rozszerzony o re-
gulacjê dotycz¹c¹ ponownego wykorzystania in-
formacji publicznej. Prawo to bêdzie przys³ugiwa-
³o ka¿demu, zaœ do udostêpniania informacji
publicznej w celu ponownego jej wykorzystania
na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie zo-
sta³y obowi¹zane miêdzy innymi takie podmioty
jak prezes Rady Ministrów, jednostki sektora fi-
nansów publicznych, pañstwowe jednostki orga-
nizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej
oraz okreœlone osoby prawne.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ ponowne wyko-
rzystanie informacji publicznej odbywaæ siê bê-
dzie poprzez ponowne wykorzystywanie informa-
cji publicznej: udostêpnionej na stronie podmio-
towej Biuletynu Informacji Publicznej; udostêp-
nionej w sposób inny ni¿ w Biuletynie Informacji
Publicznej; udostêpnionej w centralnym repozy-
torium informacji publicznej; przekazywanej na
wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej. Przekazanie informacji publicznej
w celu jej ponownego wykorzystywania na wnio-
sek bêdzie nastêpowa³o w przypadku, gdy infor-
macja publiczna nie zosta³a udostêpniona w Biu-
letynie Informacji Publicznej lub w centralnym
repozytorium informacji publicznej albo gdy
wnioskodawca zamierza wykorzystywaæ informa-
cjê publiczn¹ na innych warunkach, ni¿ zosta³y
dla tej informacji okreœlone.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ podmiot zobo-
wi¹zany mo¿e na³o¿yæ op³atê za udostêpnienie in-
formacji publicznej w celu ponownego wykorzy-
stywania na wniosek, je¿eli przygotowanie infor-
macji w sposób w nim wskazany wymaga ponie-
sienia dodatkowych kosztów.

Ponadto przedmiotowa ustawa wprowadza in-
stytucjê centralnego repozytorium informacji
publicznej, to jest nowego trybu udostêpniania
informacji publicznej i jej ponownego wykorzysty-
wania.

W centralnym repozytorium informacji publi-
cznej bêd¹ udostêpniane informacje publiczne
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyj-
noœci w pañstwie i rozwoju spo³eczeñstwa infor-
macyjnego, które ze wzglêdu na sposób przecho-
wywania i udostêpniania pozwalaj¹ na ich pono-
wne wykorzystanie w sposób u¿yteczny i efekty-
wny. Informacje te stanowi¹ zbiór zwany dalej za-
sobem informacyjnym.

Do przekazania posiadanego zasobu informa-
cyjnego do centralnego repozytorium informacji

publicznej, a tak¿e do jego systematycznego we-
ryfikowania oraz aktualizowania s¹ obowi¹zane:
organy administracji rz¹dowej, fundusze celowe,
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo³ecznego, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, pañstwowe instytuty badawcze
oraz okreœlone pañstwowe osoby prawne.

Ustawaprzewiduje, ¿ew latach2012–2021mak-
symalny limit wydatków z bud¿etu pañstwa na fun-
kcjonowanie centralnego repozytorium informacji
publicznej wyniesie 23 miliony 250 tysiêcy z³.

Wprowadzenie regulacji dotycz¹cej ponownego
wykorzystywania informacji publicznej powoduje
koniecznoœæ wprowadzenia odpowiednich zmian
w nastêpuj¹cych ustawach: o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych, o statystyce publicznej, Pra-
wo o ruchu drogowym, Prawo wodne, o swobodzie
dzia³alnoœcigospodarczejorazoewidencji ludnoœci.

Wysoki Senacie! W imieniu Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej wno-
szê o przyjêcie ustawy bez poprawek. Ustawa nie
budzi³a ¿adnych kontrowersji na posiedzeniu tej-
¿e komisji.

Dziêkujê za uwagê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski…
O, jeszcze chwileczkê. Drugi sprawozdawca,

pan senator Jurcewicz, ju¿ drug¹ niekontrower-
syjn¹ ustawê dzisiaj przedstawia. Jak¹œ szczêœli-
w¹ rêkê ma.

Proszê bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku, czy

pan senator chce poprzedziæ moje wyst¹pienie?)
Nie, nie…
(Senator Jan Rulewski: Chêtnie ust¹piê, Panie

Marsza³ku.)
Nie, pan senator po prostu nie wiedzia³ o tym,

¿e jest drugi sprawozdawca.
Pan senator Jan Rulewski jest sprawozdawc¹

Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Senator Jan Rulewski:
Wybaczam, Panie Senatorze.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mamy dzisiaj dobry dzieñ i dobry dzieñ dla tej

ustawy. Po pierwsze, senator sprawozdawca Jur-
cewicz tak przedstawi³ sprawozdanie, ¿e nawet
senator Jan Rulewski, który reprezentuje Komi-
sjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, nie
jest w stanie nic wiêcej dodaæ. Po prostu automat
prawniczy.

Po drugie, dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, ¿e rz¹d
w trybie pilnym przygotowa³ ustawê implemen-
tuj¹c¹ dyrektywê europejsk¹ i w ten sposób
czas oczekiwania skróci³ praktycznie do zera.
Jak wiadomo, dyrektywa obowi¹zuje od 2003 r.,
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a mamy ju¿ rok – dobry, ale – 2011. I za to, ¿e
rz¹d w ostatniej chwili podj¹³ tak¹ inicjatywê
w trybie pilnym, nale¿y siê uznanie. A, jak pañ-
stwo wiecie, ja tak specjalnie nie komplementu-
jê w³adzy, zawsze stawiam pytania, mo¿na po-
wiedzieæ, krytyczne.

Warto jeszcze dodaæ, ¿e ta ustawa to nie jest
ostatnie s³owo rz¹du. W ustawie s¹ zawarte de-
legacje dla prezesa Rady Ministrów i innych in-
stytucji, które bêd¹ tworzyæ repozytorium.
W moim wyst¹pieniu chcia³bym w³aœnie zaak-
centowaæ to, ¿e prezes Rady Ministrów powinien
okreœliæ, jakie dane maj¹ siê znaleŸæ w repozyto-
rium, które jest takim j¹drem tej ustawy. Przy-
jmujê, w œlad za panem ministrem Ko³odziejczy-
kiem, ¿e dobroci¹ tej ustawy jest to, i¿ wszyscy
obywatele, ró¿ne podmioty gospodarcze bêd¹
wykorzystywaæ informacje nie tylko do celów
statystycznych lub analitycznych, ale zastosuj¹
to w praktyce gospodarczej i spo³ecznej naszego
pañstwa. To jest wa¿ne. To jest wa¿ne udogo-
dnienie zw³aszcza dla ludzi przedsiêbiorczych
i innowacyjnych. Ale zale¿y to od tego, jak dale-
ce bêdzie nastêpowa³a implementacja tej usta-
wy do praktyki ¿yciowej. Wa¿ne jest równie¿ –
mo¿e pan minister odniesie siê do tego w swoim
wyst¹pieniu – jak dalece inne podmioty, które
obejmuje ta ustawa, te wszystkie instytucje
prawne, instytucje naukowe, ZUS i inne insty-
tucje wpisz¹ siê w tê ustawê i stworz¹ w ten spo-
sób pe³n¹ bazê danych.

Tym akcentem koñczê i wnoszê – w imieniu Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji –
o podjêcie uchwa³y w sprawie tej ustawy, do któ-
rej w komisji nie zg³oszono ¿adnych poprawek.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹…
(Senator Ryszard Knosala: Pytanie.)
Proszê pañstwa, czy s¹ pytania do panów sena-

torów sprawozdawców? Tak.
(Senator Ryszard Knosala: Czekam.)
Na razie pan senator Knosala chcia³ avant la

lettre, ¿e tak powiem, zadaæ pytanie.
Pan senator Andrzejewski… Czy do obu panów

senatorów…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, do obu.)
Poproszê obu panów senatorów.
(Senator Piotr Andrzejewski: Art. 54 konstytu-

cji…)
Panie Senatorze, najpierw senator Knosala, bo

on siê pierwszy zg³osi³.
(Senator Piotr Andrzejewski: Kto?)
Pan senator Knosala.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Ja nie-
dos³yszê, proszê o wybaczenie.)

Pan senator Knosala bêdzie ³askaw zadaæ pyta-
nie.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora Rulewskie-

go, bo ono jest bardziej zwi¹zane z zakresem prac
tej komisji.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê.)
Otó¿ za nieudostêpnienie informacji publicz-

nej gro¿¹ sankcje. Muszê powiedzieæ, ¿e jak
przeczyta³em, i¿ za nieudostêpnienie informacji
publicznej mo¿na na rok pójœæ do aresztu, do
wiêzienia, to poczu³em siê nie najlepiej. Czy
w trakcie prac komisji dyskutowano o tym – to
jest art. 23 – ¿eby ewentualnie z³agodziæ tê san-
kcjê? To jest kara ograniczenia wolnoœci lub po-
zbawienia wolnoœci do roku. Wygl¹da te¿ na to,
¿e te sankcje obejmuj¹ nawet tak zwane pod-
mioty zobowi¹zane do przygotowania informacji
publicznej. Czy nie wystarczy³aby tutaj, na
przyk³ad, jakaœ wiêksza grzywna albo, jeœli to
ma byæ kara pozbawienia wolnoœci, to mo¿e
w zawieszeniu na jakiœ okres, w sytuacji, gdy
ktoœ rzeczywiœcie siê niedobrze sprawowa³ i uni-
ka³ przekazywania tej informacji. Bo wsadzenie
kogoœ od razu do wiêzienia za coœ takiego… No
nie wiem, to jest dosyæ ostra kara. Dziêkujê.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie jest jasne i oczywiste, ale odpowiedŸ

wcale tak oczywista nie jest. Zacznê mo¿e od tego,
¿e zwykle postêpowanie karne, o którym wspo-
mnia³ pan senator Knosala, jest poprzedzone skar-
g¹. Ustawa mówi o tym, jak te skargi powinny wy-
gl¹daæ, w jakich terminach powinny byæ sk³adane
i jak¹ odpowiedzialnoœæ przewidziano za brak od-
powiedzi na tak¹ skargê. To ma wymusiæ respekto-
wanie prawa wszystkich obywateli, powtarzam,
prawa wszystkich obywateli do dostêpu do infor-
macji publicznej. No a jeœli tryb skargi nie zadzia³a,
to ka¿de pañstwo zastrzega sobie u¿ycie innych
œrodków, co wszak¿e nie oznacza, ¿e te sankcje bê-
d¹ stosowane w takim wymiarze, o jakim by³a mo-
wa w pañskim pytaniu. W koñcu o karze wiêzienia,
któr¹ tu pan ca³¹ Izbê przerazi³, decyduj¹ s¹dy.
S¹dy zaœ, co wynika z doktryny prawa, najpierw
musz¹ udowodniæ intencje sprawcy, a potem do-
piero wymierzyæ karê, stosown¹ do pope³nionego
przestêpstwa. A ta kara, o któr¹ pan pyta³, jest, jak
rozumiem, kar¹ maksymaln¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Andrzejewski.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie do obydwu panów sprawozdawców.
Czy instytucjonalizacja i kanalizacja prawa do in-
formacji tylko w takim zakresie, jaki przewiduje
ustawa…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-
dzo.)

Chcê, ¿eby i pan marsza³ek us³ysza³ to pytanie,
bo ono, moim zdaniem, jest bardzo wa¿ne.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-
szam, s³ucham pana, Panie Senatorze.)

Czy instytucjonalizacja i kanalizacja formal-
na z ograniczeniem zakresu dostêpu do infor-
macji nie narusza, a jeœli nie, to w jakim zakre-
sie jest zgodna z art. 61 konstytucji, gdzie prawo
do uzyskiwania informacji jest praktycznie nie-
ograniczone, a ograniczenie tego prawa to w ja-
kimœ sensie kanalizacja. To ograniczenie mo¿e
nast¹piæ tylko „ze wzglêdu na okreœlone w usta-
wach ochronê wolnoœci i praw innych osób
i podmiotów gospodarczych oraz ochronê po-
rz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿-
nego interesu gospodarczego pañstwa” – to cy-
tat z art. 61 ust. 3 klauzuli generalnej o ograni-
czaniu praw obywatelskich. Jak ma siê do tego –
antycypujê odpowiedŸ, ¿eby panom podpowie-
dzieæ – to, co przewiduje art. 10, który mówi, ¿e
jeœli informacja nie zosta³a udostêpniona w tym
oficjalnym repozytorium informacji publicznej,
to istnieje jeszcze mo¿liwoœæ udostêpnienia jej
na wniosek, i wtedy na te wnioski siê odpowia-
da. To moja podpowiedŸ. Gdzie, do kogo i na ja-
kich zasadach te wnioski bêd¹ sk³adane? Czy
ma to odniesienie do tego artyku³u konstytucji,
który mówi, ¿e prawo do pozyskiwania informa-
cji o funkcjonowaniu organów w³adzy publicz-
nej jest nieograniczone – z wyj¹tkiem tego, co
ogranicza na zasadach okreœlonych w klauzuli
generalnej ustawa – i jaki bêdzie wobec tego tryb
realizacji tych wniosków? Bo rozumiem, ¿e ma-
my skanalizowane prawo wynikaj¹ce z konsty-
tucji, a rozszerzenie go mo¿e nast¹piæ na wnio-
sek. I dlatego ja chcia³bym poznaæ tryb rozpa-
trywania tych wniosków.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Który z panów senatorów po tej podpowiedzi
podejmie siê odpowiedzi? Proszê.

Senator Jan Rulewski:
Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Nie musi pan nam podpowiadaæ. Rzeczywi-

œcie ustawa stwarza mo¿liwoœæ otwarcia pew-
nych okienek, ¿e tak powiem, dla takich infor-
macji, które nie mog¹ byæ publikowane i dostêp-
ne publicznie z ró¿nych powodów. Na przyk³ad

ze wzglêdu na dzia³alnoœæ instytucji, która mo¿e
u¿yæ tych informacji ponownie, lub ze wzglêdu
na to, ¿e upublicznienie takiej informacji mo¿e
naruszaæ czyjeœ dobro. Oczywiœcie chodzi tu
przede wszystkim o interes innych ludzi i ich
prawa do intymnoœci, anonimowoœci, w przy-
padku, na przyk³ad, zawieranych transakcji czy
posiadania czegoœ… A jeœli chodzi o rozpatrywa-
nie tych skarg, to, jak rozumiem, z ustawy wyni-
ka, ¿e jest to przypisane ministrowi w³aœciwemu
do spraw informatyzacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Jurcewicz chcia³by zabraæ

g³os?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Tak. Ja bym chcia³ tylko dodaæ… Pan sena-

tor Andrzejewski wspomnia³ o pewnych ogra-
niczeniach. Ja mo¿e przytoczê praktyczne
przyk³ady, które s¹ podane w uzasadnieniu do
ustawy. Tu s¹ dwie kategorie. Pierwsza to
ograniczenia wynikaj¹ce z faktu trwania pro-
cesu gospodarowania mieniem Skarbu Pañ-
stwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego,
w tym komercjalizacji albo prywatyzacji. To
jest jedno ograniczenie, i ono jest oczywiste,
wed³ug mnie, bo je¿eli taki fakt ma miejsce, to
ta informacja z punktu widzenia gospodarcze-
go… A druga kategoria obejmuje stanowiska,
opinie, instrukcje i analizy sporz¹dzone przez
lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
Skarbu Pañstwa. I tam jest przewidziana od-
powiednia procedura pos³ugiwania siê tymi
dokumentami. I to tyle, je¿eli chodzi o ograni-
czenia, o które pan senator pyta³, to wynika
z uzasadnienia do ustawy.

Jeszcze tylko powiem, ¿e na posiedzeniu ko-
misji samorz¹du nie by³o pytañ dotycz¹cych te-
go, o co pan senator by³ ³askaw zapytaæ. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do panów senatorów

sprawozdawców? Nie ma.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt wnie-

siony w trybie pilnym. Rz¹d reprezentuje Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Witam pana ministra Piotra Ko³odziejczyka.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os

w sprawie tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
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Czy s¹ pytania do pana ministra? Ju¿ siê pod-
nosz¹ rêce. To w tej samej kolejnoœci: Knosala,
Andrzejewski.

Panie Ministrze, w takim razie zapraszam pana
tutaj, do siebie.

Proszê bardzo, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy w chwi-

li obecnej mo¿na ju¿ wskazaæ, jakie kategorie in-
formacji zasil¹ centralne repozytorium w pierwszej
kolejnoœci i jak ma docelowo wygl¹daæ ten zakres
informacyjny w centralnym repozytorium.

I drugie pytanie. Czy by³y prowadzone jakieœ
analizy w celu ustalenia, w jakim stopniu ju¿ obec-
nie prowadzone zbiory danych – bo przecie¿ te
zbiory s¹ – danych, które potencjalnie mog¹ byæ
uznane za informacje publiczne o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju innowacyjnoœci i rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego, umo¿liwiaj¹ w³a-
œciw¹ wspó³pracê z centralnym repozytorium. Pro-
si³bym o przybli¿enie nam, jak pod wzglêdem in-
formacyjnym sytuacja wygl¹da obecnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I mo¿e od razu pan senator Andrzejewski.
Panie Ministrze, bêdzie pan móg³ odpowiedzieæ

na oba pytania ³¹cznie, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Bêdê siê stara³, Panie Marsza³ku.)

Pan senator Andrzejewski, bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy te ograniczenia, które

przewiduje ustawa, s¹ niezbêdne? Przecie¿
w myœl art. 54 konstytucji, mówi¹cego o tym, ¿e
ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji, jest to ogranicze-
nie tych praw. Jak te ograniczenia w zestawieniu
z tym, ¿e my, obywatele, mamy prawo do uzyski-
wania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy
publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publicz-
ne, nie tylko w zakresie skanalizowanym poprzez
repozytorium czy zbiór rz¹dowy, ale w zakresie
powszechnym… Jest to prawo powszechne, które
w zwi¹zku z t¹ ustaw¹ doznaje ograniczenia. Ja-
kie s¹ przes³anki tego ograniczenia praw wynika-
j¹cych z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, powtórzo-
nych w art. 61 ust. 3 w odniesieniu do informacji?
Prosi³bym o odpowiedŸ na to pytanie, to jest pyta-
nie zasadnicze, bo dotyczy prawid³owoœci stoso-
wania konstytucji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Knosala pyta³ o to, w jakiej ko-

lejnoœci udostêpniane bêd¹ zasoby repozyto-
rium. Robimy to wzorem dwóch krajów Unii
Europejskiej, czyli Zjednoczonego Królestwa
i Francji, oraz kilku krajów anglosaskich, ta-
kich jak Stany Zjednoczone czy Australia,
które wprowadzi³y instytucjê udostêpnienia
centralnego repozytorium, o której mówi³ te¿
pan senator Andrzejewski. Chodzi tu o dane
pierwotne zbierane przez administracjê pub-
liczn¹ do innych celów. W celu ochrony pry-
watnoœci s¹ one segregowane w taki sposób,
¿e s¹ pozbawione cech umo¿liwiaj¹cych iden-
tyfikacjê pojedynczych rekordów. Na przy-
k³ad nie mo¿e to byæ rejestr wszystkich samo-
chodów i ich w³aœcicieli, bo wówczas by³oby to
naruszenie zasad ochrony prywatnoœci.

Tak wiêc prawdopodobnie wzorem tych krajów
w pierwszym rzêdzie bêd¹ udostêpniane takie in-
formacje, które maj¹ du¿e znaczenie gospodarcze
i du¿e znaczenie praktyczne dla obywateli. Otó¿ to
s¹ ró¿nego rodzaju dane statystyczne, na przy-
k³ad dane o informacjach meteorologicznych, roz-
k³adach jazdy, serwisach ruchu drogowego. To
mog¹ byæ te¿ dane dotycz¹ce pojazdów, które
umo¿liwi¹ na przyk³ad przedsiêbiorcom prowa-
dz¹cym warsztaty naprawcze rozs¹dne planowa-
nie zapasów, aby nie tezauryzowali pieniêdzy
w czêœciach, których zapewne nigdy nie sprzeda-
dz¹. Tak?

Oblicza siê w Komisji Europejskiej – mieliœmy
przedwczoraj posiedzenie grupy przegl¹dowej
w³aœnie w sprawie wdro¿enia dyrektywy o po-
wtórnym u¿yciu danych publicznych – ¿e rynek
us³ug w Unii Europejskiej urós³, z 26 miliar-
dów euro w 2006 r. do 32 miliardów euro
w ubieg³ym roku. On roœnie o blisko 10% rocz-
nie. I to jest wymiar gospodarczy tej ustawy: udo-
stêpnienie przedsiêbiorcom i obywatelom infor-
macji, które administracja zbiera dla innych ce-
lów. To zwiêkszy efektywnoœæ gospodarowania,
bo to jest rynek tego typu. Tak wiêc przede wszy-
stkim bêdziemy starali siê przedstawiæ w repozy-
torium dane w takiej formie, aby by³a ona wygo-
dna do odczytu i przetwarzania maszynowego.
Te dane z sukcesem s³u¿¹ gospodarkom Wielkiej
Brytanii czy Francji.
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Zwracam te¿ uwagê pañstwa senatorów na pe-
wien mechanizm, który jest zapisany w przed³o-
¿eniu rz¹dowym, mianowicie organ – a w³aœciwie
podmiot zobowi¹zany, bo tak on jest tu nazwany
– który ma rocznie ponad tysi¹c zapytañ doty-
cz¹cych jakiejœ sprawy, jest zobowi¹zany powia-
domiæ o tym prezesa Rady Ministrów. Dlaczego?
Dlatego ¿e dla prezesa Rady Ministrów jest to
wa¿na informacja, o tym, ¿e przedsiêbiorcy, oby-
watele potrzebuj¹ informacji tego typu. I to bê-
dzie dla prezesa Rady Ministrów przes³anka do
tego, ¿eby w kolejnym rozporz¹dzeniu zarz¹dziæ
przerzucenie tych danych do repozytorium. My
musimy zachowaæ tê formê udostêpniania na
wniosek, nie da siê bowiem z dnia na dzieñ wy-
stawiæ ca³oœci zasobów informacyjnych pañ-
stwa. Musi up³yn¹æ jakiœ czas, to bêdzie trwa³o
wiele lat – w ustawie jest zapisana projekcja dzie-
siêcioletnia. Tak wiêc my musimy umieæ reago-
waæ na identyfikowane potrzeby informacyjne,
bo one maj¹ najwiêkszy potencja³ gospodarczy
czy te¿ wolnoœciowy, obywatelski.

Wydaje mi siê, ¿e jest to odpowiedŸ na pytanie
pana senatora Knosali. Prawdopodobnie w du-
¿ym stopniu wyczerpuje to te¿ zakres odpowiedzi
na pytanie pana senatora Andrzejewskiego. Przy
czym zwracam uwagê…

S³ucham?
(Senator Piotr Andrzejewski: Exemplum pars

pro toto.)
Przy czym, Panie Senatorze, zwracam uwagê

na to, ¿e to repozytorium jest w³aœnie takim na-
rzêdziem, które docelowo ma byæ narzêdziem
podstawowym. Jednak póki tak siê nie stanie,
póki w biuletynach informacji publicznej czy
w repozytorium nie zostan¹ umieszczone wszy-
stkie informacje, do czego podmioty zobowi¹za-
ne s¹ zobowi¹zane, to, po pierwsze, musi byæ za-
chowany tryb na wniosek. Projekt ustawy prze-
widuje delegacjê dla ministra w³aœciwego do wy-
dania rozporz¹dzenia w sprawie wzoru wnios-
ku, nak³adaj¹c obowi¹zek wykonania tego
w ci¹gu trzech miesiêcy. Po drugie, utrzymuje
siê – bo to nie jest w noweli, to jest w ustawie ma-
cierzystej, w tekœcie macierzystym – sankcjê za
nieudostêpnianie informacji orzekan¹ tak, jak
to tutaj bardzo dobrze wywiód³ pan senator Ru-
lewski, tak wiêc nie bêdê tego powtarza³. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze jedno zda-

nie.)
Tak jest.

Senator Piotr Andrzejewski:

Przyznam szczerze, poniewa¿ to posiedzenie
ma czterdzieœci szeœæ punktów porz¹dku, ¿e nie
zapozna³em siê z zakresem projektów rozpo-
rz¹dzeñ obowi¹zkowo do³¹czanych do projektów
rz¹dowych.

Czy ten projekt rozporz¹dzenia jest do³¹czony
do ustawy i czy bêdê móg³ siê z nim zapoznaæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, projekt rozpo-
rz¹dzenia by³ do³¹czony do projektu ustawy. I ja
spowodujê, ¿eby w ci¹gu paru minut…)

Szczególnie chodzi mi o dziedziny, którymi jako
senator siê interesujê. Przecie¿ prawo do informa-
cji jest podstawowym prawem systemu demokra-
tycznego.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Senatorze, cieszê siê, ¿e jesteœmy tutaj

zgodni, ¿e wiek XXI jest wiekiem spo³eczeñstwa
informacyjnego. Ja definiujê to tak, ¿e spo³eczeñ-
stwo informacyjne to takie, w którym obywatele
s¹ dobrze poinformowani. Bêdê stara³ siê, ¿eby
pan senator, tak samo jak wszyscy inni obywate-
le, mia³ pe³en dostêp do informacji publicznej. Tu-
taj nie ma ¿adnej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Przyj¹³em obo-
wi¹zki nawet wiêksze ni¿ prawa…)

Panie Senatorze, nie bêdziemy siê spieraæ, kto
ma wiêkszy obowi¹zek. Ja mam obowi¹zek udo-
stêpniaæ tego typu informacje. Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest. Bêdziemy
wspó³dzia³aæ, Panie Ministrze. Bêdê wdziêczny za
przys³anie mi tego. Dziêkujê panu ministrowi.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Ostatni fragment zdecydowanie wykroczy³ ju¿

poza pytania, Panie Senatorze.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, dyskusji w³aœciwie nie otwie-

ram, dlatego ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Panowie senatorowie Paszkowski i Rocki z³o¿y-
li poprawki legislacyjne do protoko³u.

Zamykam dyskusjê.
Proszê po³¹czone komisje, Komisjê Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, aby zorganizowa³y posiedzenie i ustosunko-
wa³y siê do poprawek, które zosta³y wniesione.

Poniewa¿ s¹ one w formie pisemnej, to rozu-
miem, ¿e pan minister nie bêdzie siê teraz do nich
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ustosunkowywa³. Zrobi to oczywiœcie podczas po-
siedzenia komisji.

Informujê te¿, ¿e g³osowanie w sprawie rozpa-
trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Proszê pañstwa, teraz bêdzie punkt jubileuszo-
wy, trzydziesty.

Panu ministrowi Ko³odziejczykowi dziêkujemy
za drug¹ bytnoœæ w naszej Izbie.

Czekamy na wejœcie smoka, czyli na pana se-
natora sprawozdawcê do nastêpnego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks wykroczeñ.

Pani Senator, kodeks wykroczeñ…
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1353,

a sprawozdanie komisji w druku nr 1353A.
Nie ma dwóch senatorów sprawozdawców?
Na razie pora¿a mnie nieobecnoœæ dwóch sena-

torów sprawozdawców.
Proszê mi te¿ znaleŸæ pana marsza³ka Roma-

szewskiego.
(Rozmowy na sali)
No, ciekawe…
Jeden senator sprawozdawca ju¿ idzie.
Panie Senatorze, proszê o przedstawienie spra-

wozdania Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, doty-
cz¹ce punktu trzydziestego.

Pan senator Zientarski ma g³os.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu Komisji Ustawodawczej

oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji przedstawiæ projekt ustawy – Kodeks wy-
kroczeñ.

Nowelizacja kodeksu wykroczeñ polega na
tym, ¿e wprowadzamy do niego art. 60³, którego
§1 brzmi nastêpuj¹co: „Kto prowadzi sprzeda¿ na
terenie nale¿¹cym do gminy lub bêd¹cym w jej za-
rz¹dzie poza miejscem do tego wyznaczonym
przez w³aœciwe organy gminy, podlega karze grzy-
wny”. I §2: „W razie pope³nienia wykroczenia
okreœlonego w §1 mo¿na orzec przepadek towa-
rów przeznaczonych do sprzeda¿y, choæby nie
stanowi³y w³asnoœci sprawcy”.

Krótko mówi¹c, penalizuje siê jako wykroczenie
handel nielegalny, to znaczy taki, który jest prowa-
dzony poza miejscami wyznaczonymi przez gminy.
Istot¹ tej nowelizacji jest w³aœnie to, ¿e gminy maj¹
obowi¹zek wskazania miejsc – b¹dŸ na swoim tere-
nie, b¹dŸ na terenie przez nie zarz¹dzanym – do te-
go przeznaczonych, maj¹cych stanowiæ targowis-
ka. I w tych miejscach ma siê odbywaæ handel.

Komisjawnosi oprzyjêcieustawybezpoprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, teraz muszê og³osiæ przerwê

techniczn¹, poniewa¿ oczekujemy na przyjœcie
sprawozdawcy mniejszoœci obu komisji… Chyba
¿e ktoœ zast¹pi pana marsza³ka Romaszewskiego.
Czy pan senator Piotrowicz nie móg³by tego zro-
biæ?

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie mam takie-
go upowa¿nienia.)

Tak… W takim razie mogê tylko dodaæ, ¿e ta
ustawa dotyczy tak¿e na przyk³ad sprzeda¿y pro-
wadzonej na rogu ulic Wiejskiej i Prusa.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest, tak)
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytania s¹.)
Nie, nie by³o pytañ.
(Senator Piotr Andrzejewski: No jak to, pytam

ca³y czas tutaj…)
(Senator Leon Kieres: Ale ja ju¿ wyjaœni³em pa-

nu senatorowi.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale w³aœnie ja

„lub” chcia³em skreœliæ.)
Panie Senatorze, procedura jest taka, ¿e pyta-

nia zadaje siê po obu sprawozdaniach. Ale w su-
mie, je¿eli pan senator ma pytania do senatora
Zientarskiego, to mo¿emy…

Panie Senatorze Zientarski, pan bêdzie ³askaw
tu przyjœæ, bo senator Andrzejewski ma pytanie.

(Senator Piotr Andrzejewski: „Lub” chcê skreœ-
liæ.)

(Senator Leon Kieres: Ale to Ÿle.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszê, ale ¿eby to by³ tryb py-

tajny.
(Senator Józef Bergier: Najpierw pytania.)
Tak.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jako cz³owiek niezorientowany chcia³bym spy-

taæ, czy sprzeda¿ w ogóle na terenie gminy i sprze-
da¿ poza miejscem wyznaczonym przez gminê s¹
penalizowane odrêbnie. Bo to s¹ dwa stany fakty-
czne. W zwi¹zku z tym czy penalizuje siê ka¿d¹
sprzeda¿ na terenie nale¿¹cym do gminy? Bo
przecie¿ w ustawie nie mówi siê, ¿e chodzi o sprze-
da¿ bez wymaganego zezwolenia. W zwi¹zku z tym
sama sprzeda¿ na terenie gminy jest w tej chwili
penalizowana.

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie, nie, absolut-
nie.)

„Kto prowadzi sprzeda¿ na terenie nale¿¹cym
do gminy lub bêd¹cym w jej zarz¹dzie”… „Lub”
jest tutaj niepotrzebne. Powinno byæ: „kto prowa-
dzi sprzeda¿ na terenie nale¿¹cym do gminy bê-
d¹cym w jej zarz¹dzie poza miejscem do tego wy-
znaczonym”.

(Senator Piotr Zientarski: Ale poza…)
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To „lub” tworzy podwójny charakter znamienia
czynu przestêpnego. Tak czytam tê ustawê. Czy
jestem w b³êdzie?

Drugie pytanie. Skoro gmina nie ma obowi¹zku
wyznaczania miejsca do sprzeda¿y na swoim tere-
nie, to czy je¿eli nie wyznaczy, to w ogóle nigdzie
nie bêdzie wolno sprzedawaæ?

Wreszcie trzecie pytanie: czy nielegalna
sprzeda¿ poza terenem gminy, która nie wyzna-
czy³a terenu do sprzeda¿y, jest w ogóle penalizo-
wana – mo¿e w innym przepisie – czy nie? Bo tu-
taj ka¿da sprzeda¿, na przyk³ad je¿eli ktoœ wy-
jdzie i stare buty chce sprzedaæ… Bo to nie jest
handel, to jest sprzeda¿. Jako prawnicy wiemy,
¿e je¿eli ja idê i sprzedajê jakiœ swój zbêdny mi
przedmiot na terenie gminy, to mogê ju¿ podle-
gaæ penalizacji, mimo ¿e nie prowadzê handlu
ani dzia³alnoœci gospodarczej. Czy tak szeroki
zakres jest celem tej ustawy? I czy taki jest jej
duch, tak wiekopomny?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz mo¿e poproszê o odpowiedzi na te trzy py-

tania, a potem senator…

Senator Piotr Zientarski:
Odpowiadam na pytania.
Pierwsze. Panie Senatorze, okreœlenie „poza

miejscem do tego wyznaczonym przez w³aœciwe
organy” dotyczy sprzeda¿y prowadzonej na tere-
nie zarówno gminy, jak i bêd¹cym w jej zarz¹dzie.
To jest istota tego przepisu. Oczywiœcie gminy
maj¹ obowi¹zek wyznaczania miejsca targu.

(Senator Janusz Rachoñ: A gdzie to jest napisa-
ne?)

(Senator Leon Kieres: No w ustawie…)
(Senator Janusz Rachoñ: W której?)
(Senator Leon Kieres: No w ustawie tej…)
O op³atach targowych…
(Senator Leon Kieres: Tak, tak, o podatkach

i op³atach targowych.)
…o podatkach i o op³atach targowych, tam mó-

wi siê o targowiskach…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê za

wspó³pracê przy odpowiadaniu.)
…o op³atach lokalnych…
(Senator Leon Kieres: Dekret jest.)
Tak jest.
(Senator Leon Kieres: Kiedyœ by³ dekret

z 1954 r.)
Inn¹ kwesti¹ jest na przyk³ad sprzeda¿ w obrê-

bie dróg czy w ich pobli¿u itp. Jeœli jest ona prowa-
dzona w pasie ruchu i zagra¿a bezpieczeñstwu, to
takie dzia³ania równie¿ mog¹ byæ penalizowane,
z innego przepisu. Tu chodzi o sprzeda¿ poza
miejscem wyznaczonym, nie w domu, nie w mie-

szkaniu, tylko na terenie gminy, oczywiœcie na te-
renie zewnêtrznym. O to chodzi w tym przepisie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze na-
stêpne pytania, Panie Senatorze Zientarski, bo
tam by³y trzy pytania…)

W³aœciwie to odpowiedzia³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Na wszystkie, tak?
To teraz senatorowie Idczak i Rachoñ. Czy jesz-

cze by³ ktoœ? Nie.
Pan senator Idczak. Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Senatorze!
Czy nie uwa¿a pan, ¿e ustawodawca poszed³ je-

dnak trochê za daleko? Sprzeda¿, handel to s¹ ta-
kie immanentne zachowania, które wrêcz przyna-
le¿¹ cz³owiekowi jako jego prawo do ekspresji itd.
Pojawia siê na przyk³ad kwestia tego, jak bêdzie
traktowana obwoŸna sprzeda¿ lodów z samocho-
dów, które zatrzymuj¹ siê w ró¿nych miejscach,
albo czy na przyk³ad bêdzie mo¿na sprzedawaæ na
Allegro w mieszkaniu, które nie jest przecie¿ miej-
scem wyznaczonym przez gminê.

(Senator Piotr Zientarski: Ju¿ odpowiedzia³em
na to pytanie.)

Ja wiem, ale mimo wszystko w zwi¹zku z tym
wszystkim pojawia siê wiele w¹tpliwoœci. Czy je-
dnak pañstwo nie próbuje zbyt mocno ingero-
waæ? S¹ firmy czy osoby, które chodz¹ po miesz-
kaniach i sprzedaj¹. Jest wiele w¹tpliwoœci, czy
zasada, z któr¹ mo¿na siê zgadzaæ lub nie zga-
dzaæ, ¿e to, co nie jest zakazane, jest dozwolone…
Czy pañskim zdaniem nie mamy tu do czynienia
z przechy³em w drug¹ stronê? Ja wiem, ¿e oczy-
wiœcie chodzi tutaj o porz¹dek gminny, ale to s¹
jednak takie sprawy, które gminy sobie same re-
guluj¹, natomiast w tym przypadku mamy do
czynienia z tak¹ bardzo ostr¹ kategoryzacj¹. Czy
to aby nie jest zbyt daleko id¹ca ingerencja?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Teraz w takim razie pytanie senatora Rachonia

i zaraz poproszê pana marsza³ka o przedstawienie
wniosku mniejszoœci.

Pan senator Rachoñ, proszê o pytanie do sena-
tora sprawozdawcy.

Senator Janusz Rachoñ:
Moje pytanie bêdzie utrzymane w podobnym

duchu. Rozumiem, ¿e zgodnie z t¹ propozycj¹
zmian ustawowych kwiaciarka nie bêdzie mog³a
sprzedawaæ swoich kwiatów tam, gdzie bêdzie
chcia³a, a tylko i wy³¹cznie na targowisku b¹dŸ na
innym wyznaczonym przez gminê terenie. Tak?
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Senator Piotr Zientarski:

Tak. Chodzi o to, ¿eby gminy by³y gospodarza-
mi w zakresie porz¹dku dotycz¹cego handlu. To
nie znaczy, ¿e kwiaciarki na rynku nie bêd¹ mog³y
sprzedawaæ.

(Senator Janusz Rachoñ: Ale na ulicy nie mo-
g¹?)

W miejscach do tego niewyznaczonych – nie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê.
Proszê pana marsza³ka Romaszewskiego, jako

sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, o przedstawienie wniosku w sprawie
kodeksu wykroczeñ; punkt trzydziesty.

Panie Marsza³ku, proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Na pocz¹tku chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta

mniejszoœæ, któr¹ reprezentujê, jest doœæ szcze-
gólna, poniewa¿ wynik g³osowania by³ 4:4, wiêc to
taka mniejszoœæ-niemniejszoœæ.

Proszê pañstwa, wdaje mi siê, ¿e ta ustawa po
prostu wyprzedza wszelkie dzia³ania, które mia³y-
by tê sprawê uregulowaæ. Przepisy karne mo¿na
wprowadzaæ wtedy, kiedy coœ jest jednoznacznie
uregulowane i kiedy doskonale zdajemy sobie
sprawê ze skutków spo³ecznych ich wprowadze-
nia. Tutaj mamy do czynienia z czymœ zupe³nie
odwrotnym: wprowadzamy przepisy karne, pod-
czas gdy sytuacja, której one dotycz¹, jest w mia-
stach, miasteczkach, a ju¿ szczególnie w Warsza-
wie ca³kowicie nieunormowana. Mówimy o miej-
scach przeznaczonych do handlu. W Warszawie
znika bazar za bazarem. Jesteœmy, proszê pañ-
stwa, w Œródmieœciu – ile bazarów jest w Œródmie-
œciu, przepraszam pañstwa bardzo, czy pañstwo
wiedz¹? Jeden, proszê pañstwa, na Polnej. I mu-
szê powiedzieæ, ¿e jest mi trochê wstyd mówiæ
znajomym, ¿e kupujê coœ na Polnej, bo tak wyso-
kie s¹ tam ceny. To jest sytuacja w Warszawie –
wiêcej miejsc przeznaczonych do handlu tutaj nie
ma.

No wiêc mo¿e najpierw powinniœmy powie-
dzieæ, gdzie ci ludzie maj¹ sprzedawaæ swoje pro-
dukty. Dlaczego, proszê pañstwa, po dwudziestu
dwóch latach nie mamy tego, co jest przyjête w ca-
lusieñkiej Europie – w Strasburgu, w Lozannie,
w Pary¿u – ¿e przychodzi okreœlony dzieñ, najczê-
œciej sobota, zamyka siê ulice i przyje¿d¿aj¹ rolni-
cy, ¿eby sprzedawaæ swoje produkty? To jest po
prostu niedostrzeganie w ogóle problemów, które
istniej¹.

Proszê pañstwa, codziennie widujê niedaleko
domu, w pobli¿u rzeŸnika, tak¹ staruszkê, która
sprzedaje sznurowad³a. Je¿eli ona dziennie zara-

bia na tym 20, 30 z³, to ju¿ strasznie du¿o. No bo
ile mo¿na na tym zarobiæ? Ale jak ona ma 500 z³
emerytury i 500 z³ sobie zarobi w ci¹gu miesi¹ca,
to mo¿e ¿yæ ciut, ciut powy¿ej skrajnego ubóstwa.
I czyni to prac¹, w³asn¹ prac¹. I wysiadywaniem.
Codziennie j¹ widujê. I teraz okazuje siê, ¿e ona
jest nielegalna, bêdzie musia³a p³aciæ grzywnê i te
cholerne sznurowad³a siê jej zabierze. No, proszê
pañstwa, gdzie my ¿yjemy? Ci starzy ludzie sprze-
daj¹ warzywa, astry, które teraz siê pokaza³y na
ulicy, i okazuje siê, ¿e to jest nielegalne. A bezro-
bocie roœnie, strefa ubóstwa te¿ roœnie. I nikogo to
nie interesuje, bo my musimy zapewniæ monopol
supermarketom. Bo tam jest tanio. To jest jedyne
miejsce. A supermarkety? No có¿, proszê pañ-
stwa, nie tak dawno, chocia¿ trochê czasu ju¿ up-
³ynê³o, okaza³o siê, ¿e tylko jeden z naszych hiper-
marketów p³aci podatki. Jeden p³aci podatki, re-
szta jest na zero. I to nas nie interesuje, tych nie
musimy opodatkowaæ, tych nie musimy dopro-
wadziæ do porz¹dku.

Ja bardzo przepraszam… Nale¿y te sprawy
uporz¹dkowaæ, to jest oczywiste, a nie mo¿na za-
czynaæ od przepisów karnych. Bo to jest takie
ustawodawstwo ordnung muss sein. Komu to do
g³owy przysz³o? ¯e co, ¿e siê nie podoba, ¿e estety-
kê obra¿a? No to mo¿e stwórzmy ludziom warun-
ki, ¿eby mogli jakoœ funkcjonowaæ! I dostrze¿my
œwiat, który nas otacza! A to prawo stanowi¹ ci,
dla których to nie jest ¿aden problem.

Wysoka Izbo! Ja ponawiam swój wniosek o od-
rzucenie ustawy. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz mog¹ byæ pytania do senatorów sprawo-

zdawców. No, pytania do pana senatora Zientar-
skiego ju¿ by³y, teraz mo¿na zadawaæ pytania pa-
nu marsza³kowi.

Czy pan senator Cichoñ chcia³by zadaæ pyta-
nie? Bo pan siê zg³asza, tylko nie wiem, w jakim
trybie, Panie Mecenasie.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Do dyskusji.)
A nie, dyskusja to za chwilê.
Czy s¹ pytania do pana marsza³ka?
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy penalizacja dotyczy sprzeda¿y? Czy na po-

siedzeniu komisji zastanawiano siê nad ró¿nic¹
w rozumieniu sprzeda¿y, która nie jest dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹ ani prowadzeniem dzia³alnoœci
handlowej, czy to nie jest za szeroko… Czy moty-
wacja z³o¿enia wniosku mniejszoœci by³a taka, ¿e
penalizuje siê nawet jednorazow¹ czynnoœæ
sprzeda¿y, a nie dzia³alnoœæ handlow¹ jako ta-
k¹? Bo przecie¿ penalizacja jest podwójna. Pena-
lizowana jest sama sprzeda¿, nawet z zezwole-
niem, na terenie gminy i sprzeda¿ poza miejscem
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do tego wyznaczonym. Czy podwójne znamiê czy-
nu przestêpnego dotyczy równie¿ jednorazowej
czynnoœci? Jeœli chcê pójœæ i odsprzedaæ towar,
który jest mi zbêdny, albo odst¹piæ w drodze
sprzeda¿y kulê, bo ju¿ dobrze chodzê, i wychodzê
poza swój teren, to ju¿ mogê byæ penalizowany
z tego przepisu? Czy taki jest duch tej ustawy
i czy ta motywacja leg³a u podstaw z³o¿enia
wniosku mniejszoœci?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do senatora?
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku, bardzo krótko.
Je¿eli odrzucenie ustawy, to co w zamian?

Senator Zbigniew Romaszewski:
W zamian? W nastêpnej kadencji ustawa regu-

luj¹ca sposób handlu jednorazowego, handlu na-
rêcznego. Nawet tutaj mo¿na wprowadziæ ustawê,
¿e na przyk³ad dopuszczalny jest handel kwiata-
mi, produktami z dzia³ki, tymi drobiazgami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytania do senatorów sprawozdawców zosta³y

zakoñczone…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jeszcze mo¿e

panu senatorowi Andrzejewskiemu odpowiem.)
Aha, Andrzejewskiemu, przepraszam.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, tak skomplikowanych pro-

blemów próbowaliœmy jednak nie rozstrzygaæ, ra-
czej mieliœmy przed oczyma stra¿ miejsk¹ gania-
j¹c¹ za t¹ kobiecin¹, która sprzedaje sznurowad-
³a. To jest nasz problem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wniesio-

ny przez komisjê sejmow¹. Rz¹d reprezentuje Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci.

Witam pana ministra Wronê.
Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan wypowie-

dzieæ na temat stanowiska rz¹du w kwestii tej
ustawy?

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To jest projekt komisji „Przyjazne Pañstwo”,

rz¹d opracowa³ i przyj¹³ swoje stanowisko wobec
niego. Te kwestie, które tutaj by³y poruszane, Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci analizowa³o, zosta³y
one podkreœlone w stanowisku rz¹du i czêœciowo
uwzglêdnione w koñcowym wyniku, czyli w usta-
wie uchwalonej w takim kszta³cie, w jakim pañ-
stwo widz¹. Tam by³y pewne zmiany w stosunku
do pierwotnego projektu.

Rzeczywiœcie trzeba powiedzieæ, ¿e gminy maj¹
pewne narzêdzia, aby powstrzymywaæ ten niele-
galny, zak³ócaj¹cy porz¹dek czy nawet bezpie-
czeñstwo handel. Przypomnê tylko, ¿e jest to prze-
pis kodeksu wykroczeñ mówi¹cy o wykroczeniu,
które polega na prowadzeniu dzia³alnoœci gospo-
darczej bez wymaganego wpisu do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej. Jest równie¿ przepis prawa
o ruchu drogowym, który wprowadza karê pie-
niê¿n¹ za zajêcie pasa ruchu drogowego. To s¹ ta-
kie instrumenty. No i jest te¿ instrument z ustawy
o samorz¹dzie terytorialnym, która uprawnia
gminy do okreœlenia, ze wzglêdu na wymogi bez-
pieczeñstwa, gdzie nie wolno prowadziæ jakiejœ
dzia³alnoœci, na przyk³ad handlowej. Naruszenie
okreœlaj¹cych to uchwa³ mo¿e byæ penalizowane
tak jak wykroczenie. To wynika z ustawy o samo-
rz¹dzie terytorialnym.

Czêœæ gmin korzysta³a z tego instrumentu, ale,
Wysoki Senacie, tutaj powsta³ problem, ¿e s¹dy
administracyjne uchyla³y te uchwa³y z ró¿nych
wzglêdów, przede wszystkim dlatego, ¿e by³y po-
dzielone zdania na temat tego, czy uprawianie ja-
kiejkolwiek dzia³alnoœci handlowej w danym
miejscu rzeczywiœcie zagra¿a bezpieczeñstwu
i porz¹dkowi publicznemu, czy jest to zbyt daleko
id¹cy wniosek. Czy taki generalny wniosek, doty-
cz¹cy jakiegoœ ca³ego wydzielonego obszaru, jest
s³uszny, czy raczej mo¿na mówiæ in concreto, ¿e
w danym czasie, w danym konkretnym miejscu
prowadzenie jakiejœ dzia³alnoœci… To budzi³o
wiele sporów i st¹d ca³y szereg wniosków, Unia
Metropolii Polskich i stowarzyszenie stra¿y miej-
skich bardzo mocno postulowa³y wprowadzenie
tego przepisu. I dlatego te¿, jak nale¿y wniosko-
waæ, komisja „Przyjazne Pañstwo” przejê³a tê pro-
pozycjê i wnios³a j¹ jako swój projekt.

Ale co powiedziano w stanowisku rz¹du? Przy-
pomniano te instrumenty, o których pozwoli³em so-
bie Wysokiemu Senatowi wspomnieæ, ale równie¿
podkreœlono, ¿e wersja wniesiona do Sejmu jako
projekt komisyjny by³a rzeczywiœcie zbyt daleko
id¹ca, bo faktycznie mog³aby doprowadziæ do uzna-
nia za nielegalne takich okazjonalnych, jednorazo-
wych aktów sprzeda¿y – pietruszka, astry, o których
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mówi³ pan marsza³ek, czy inne towary. Zwrócono na
to uwagê i w zwi¹zku z tym zmieniono to sformu³o-
wanie. Pierwotnie by³o: „kto sprzedaje towary”, czyli
ka¿da jednorazowa sprzeda¿ jakiegokolwiek towaru
rzeczywiœcie by³aby nielegalna. Obecnie, pod wp³y-
wem tego stanowiska rz¹du, mamy sformu³owanie:
„prowadzi sprzeda¿”.Prowadzi sprzeda¿,awiêc j¹or-
ganizuje,podejmujedecyzje, i to jestpowtarzalne.To
nie jest jednorazowe wyjœcie z tym astrem, z pietru-
szk¹ czy z jakimœ drobnym towarem, jakimœ warzy-
wem sezonowym, które siê pojawia, tylko to jest pro-
wadzenie sprzeda¿y. A taka dzia³alnoœæ, takie sta³e,
powtarzalne prowadzenie sprzeda¿y, czêsto na du¿¹
skalê, narusza zasady konkurencji, bo zupe³nie nie
liczy siê wtedy z ró¿nego rodzaju op³atami, czêsto
z podatkami… Wszyscy, którzy maj¹ cokolwiek
wspólnego z samorz¹dami, podkreœlaj¹, ¿e to jest
ogromny problem zwi¹zany z zak³óceniem równoœci
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zasad kon-
kurencji i podstawowych interesów, takich jak kwe-
stia p³acenia podatków. Po prostu handel jest czêsto
prowadzony nielegalnie i nie ma ¿adnego sposobu,
aby go zlikwidowaæ, bo te uchwa³y, o których mówi-
³em, s¹ uchylane przez s¹dy administracyjne. Zatem
wydaje siê, ¿e w¹tpliwoœci, które zosta³y podniesione
przez pana marsza³ka Romaszewskiego czy pana se-
natora Andrzejewskiego, zosta³y rozwiane miêdzy
innymi poprzez u¿ycie sformu³owania „prowadzi
sprzeda¿”, które zmierza do penalizowania dzia³al-
noœci w³aœnie tych, którzy nielegaln¹ dzia³alnoœæ or-
ganizuj¹ stale, a nie tych, którzy dokonuj¹ aktu je-
dnorazowej sprzeda¿y.

Przypominam równie¿, ¿e w kodeksie wykro-
czeñ s¹ du¿e mo¿liwoœci w zakresie odst¹pienia od
jakichkolwiek reakcji. Nikt rozs¹dny nie bêdzie
wymierza³ kary za jak¹œ jednorazow¹ sprzeda¿ czy
drobn¹ dzia³alnoœæ tego rodzaju, a gdyby ktoœ to
zrobi³, to decyzja czy orzeczenie na pewno zostan¹
uchylone. Pamiêtajmy, ¿e przepis nakierowany
jest g³ównie na tych, którzy stale i czêsto na du¿¹
skalê prowadz¹ tak¹ w³aœnie dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Tak to widzia³ rz¹d, dostrzegaj¹c te proble-
my, o których tutaj panowie senatorowie mówili.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania? Pan senator Gruszka. Któ¿ je-

szcze ma pytania do pana ministra? Zamykam li-
stê.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
Czy znana jest liczba osób, które w wyniku tej

ustawy zostan¹ pozbawione pracy? Jak wielka

jest grupa ludzi dzia³aj¹cych w³aœnie dziêki tak
zwanym szczêkom, które praktycznie od dwu-
dziestu lat stanowi¹ dŸwigniê pierwszych intere-
sów – jak siê dowiedzia³em, pan Solorz te¿ zaczy-
na³ od takiego sto³u czy ³ó¿ka, na którym handlo-
wa³ – i prowadz¹ do kolejnych biznesów? Czy nie
ograniczamy mo¿liwoœci rozwoju i wolnoœci han-
dlu? Bo widzimy przyk³ady na to, ¿e zaczynaj¹c od
handlu z tapczanu czy rozk³adanego ³ó¿ka, mo¿-
na póŸniej robiæ potê¿ny, dobry biznes, co zreszt¹
odbywa siê z korzyœci¹ dla pañstwa, bo w tym mo-
mencie pan Solorz na pewno odprowadza bardzo
du¿e podatki. To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy w zwi¹zku z wprowadze-
niem tej ustawy na przyk³ad na Krupówkach czy
na deptaku przy molo w Sopocie… Bo wiadomo,
¿e na deptakach s¹ tradycyjnie sprzedawane ró¿-
ne artyku³y. W Zakopanem s¹ oscypki czy ciupa-
gi, a nad morzem – muszelki lub jakieœ rzeczy wy-
konane z bursztynu. Czy to tak¿e zniknie z tych
miejsc, które tradycyjnie nam siê kojarz¹ z dany-
mi regionami?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Nie jestem przedstawicielem projektodawców,
ale uczestniczyliœmy w pracach legislacyjnych
oraz w posiedzeniach komisji, i je¿eli dobrze rozu-
miem uzasadnienia i treœæ tego projektu, to nie
chodzi³o w nim absolutnie o niszczenie dzia³alno-
œci gospodarczej, tylko o zapewnienie, aby by³a
ona prowadzona w sposób bezpieczny i nienaru-
szaj¹cy zasad wolnej konkurencji i równoœci wo-
bec prawa. Taka by³a podstawowa przes³anka.

Je¿eli chodzi o liczbê punktów sprzeda¿y, to nie
przeprowadzono na ten temat badañ, ale jest to
wiedza powszechna, wystarczy powo³aæ siê w³aœ-
nie na te przyk³ady, o których pan senator mówi³.
Zw³aszcza w miastach licznie odwiedzanych przez
turystów jest to zjawisko powszechne i czêsto ma-
my do czynienia z ogromnym biznesem. I nie cho-
dzi tu o jednorazowe czy nawet kilkukrotne sprze-
danie astrów lub jakiegoœ towaru, tylko o sta³y
i doœæ potê¿ny biznes. Gmina ma prawo, ma kom-
petencje do decydowania o tym, czy na terenach
pozostaj¹cych pod jej zarz¹dem – bo oczywiœcie
nie chodzi o tereny prywatne – bêdzie prowadzona
dzia³alnoœæ handlowa, a jeœli tak, to w jakim za-
kresie. Dlatego odpowiedŸ jest nastêpuj¹ca: je¿eli
gmina uzna, ¿e nie ¿yczy sobie na swoim terenie
dzia³alnoœci handlowej w jakimœ zakresie, to mo-
¿e wydaæ stosown¹ uchwa³ê; mo¿e to dotyczyæ to-
warów wszelkich rodzajów.
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W miastach odwiedzanych przez turystów naj-
wiêkszym problemem s¹ takie towary, o jakich
mówi³ pan senator, bo tam handluje siê g³ównie
tymi w³aœnie towarami, czyli artyku³ami zwi¹za-
nymi z danym miejscem, lokaln¹ tradycj¹, pa-
mi¹tkami czy wyrobami regionalnymi. To jest g³ó-
wny problem. Problemem nie jest przyk³adowa
babcia z astrami czy z pietruszk¹, problemem s¹
ci, którzy naruszaj¹ zasady uczciwej konkurencji,
naruszaj¹ zasady prawa podatkowego, blokuj¹
ruch i zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i porz¹dkowi. To
przeciwko takim osobom zosta³y skierowane te
przepisy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Do dyskusji s¹ zapisane cztery osoby… Pan se-

nator bêdzie zapisany jako pi¹ty.
Pan senator Andrzejewski zapisa³ siê do dysku-

sji jako pierwszy. Proszê bardzo.
A teraz jeszcze zapisa³ siê pan senator Ci-

choñ…
(Senator Piotr Zientarski: A jeszcze wczeœniej

zapisa³ siê pan senator Kieres.)
Kieres? Ano w³aœnie.
(Senator Piotr Andrzejewski: To mo¿e najpierw

puœcimy pana senatora Kieresa?)
Odczytam: Andrzejewski, Rachoñ, Zientarski,

Kieres. A teraz Cichoñ i Piotrowicz, tak? W takim
razie mamy ustalon¹ kolejnoœæ, a lista dyskutan-
tów siê rozbudowuje.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Ratio legis tej wiekopomnej, proponowanej na

zakoñczenie kadencji ustawy penalizuj¹cej dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ i nie tylko, bo chodzi o wszel-
k¹ wymianê dóbr miêdzy obywatelami w myœl
w³aœciwie pojêtej doktryny liberalnej, jest podwój-
na penalizacja sprzeda¿y: sprzeda¿y na terenie
gminy i sprzeda¿y poza miejscem do tego wyzna-
czonym. Istnieje jednoczeœnie mo¿liwoœæ prze-
padku towarów przeznaczonych do sprzeda¿y ja-
ko, jak powiedzia³ pan minister, przes³anka
ochrony zdrowej konkurencji. Je¿eli to chodzi
o supermarkety, to tam rzeczywiœcie konkurencja
jest pod kontrol¹, ale je¿eli chodzi o zbieractwo,
które zawsze istnieje, o mo¿liwoœæ nie tylko pro-
wadzenia dzia³alnoœci handlowej, ale sprzeda¿y
czy odsprzeda¿y zbêdnego nabytego towaru albo
sprzeda¿y tego, co w³aœciciel chce w swoim gospo-
darstwie sprzedaæ innym… Wiemy, ¿e i darowizna

podlega penalizacji, je¿eli nie jest odprowadzana
na rzecz na przyk³ad domu dziecka, piekarz nie
mo¿e bez op³acenia w³aœciwych podatków legal-
nie przekazaæ darowizny, bo staje siê przestêpc¹.

(Senator Leon Kieres: Piekarz zosta³ skazany.)
W³aœnie, zosta³.
Takie jest wiêc ratio legis. A teraz pytanie: czy

jest to poprawne… Taka by³a chwalebna prze-
s³anka tej legislacji Sejmu, do tego popierana, jak
s³yszymy, przez resort sprawiedliwoœci i aktualny
rz¹d. Czy w kontekœcie poprawnoœci systemowej
jest to prawid³owy œrodek s³u¿¹cy do realizacji tej
intencji? Otó¿ wydaje mi siê, ¿e nie. A je¿eli jest, to
nie chcia³bym jednak penalizowaæ ka¿dorazowej
sprzeda¿y, tylko prowadzenie dzia³alnoœci han-
dlowej. Kara³bym kogoœ, kto trudni siê nielegaln¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, a nie kogoœ, kto pój-
dzie i coœ sprzeda. Sprzeda¿ jest pojêciem prawa
cywilnego i nie jest tu powiedziane… Staramy siê
okreœliæ desygnat tej nazwy, ale z przepisu to nie
wynika. Mo¿na penalizowaæ postêpowanie w³a-
œciciela, który raz chce coœ odsprzedaæ, bo jest
w mizerii finansowej, co coraz czêœciej siê w Pol-
sce zdarza.

W zwi¹zku z tym proponujê, ¿eby s³owo „sprze-
da¿” zast¹piæ okreœleniem „dzia³alnoœæ handlo-
wa”, bo wtedy mamy jakieœ continuum trudnienia
siê. Dzia³alnoœæ handlowa mo¿e naruszyæ zasady
dobrej konkurencji z wielkim domem towarowym
albo z magazynem, wiêc dzia³ania tego ma³ego
przedsiêbiorcy byæ mo¿e trzeba penalizowaæ… Bo
w myœl starej zasady przez pajêczynê du¿y b¹k siê
przedrze, a ma³y komar na niej zostanie. Tak wiêc
ta ustawa jest przeciwko komarom. Takiego ko-
mara rzeczywiœcie trzeba z³apaæ, ale ten komar
musi prowadziæ jak¹œ dzia³alnoœæ, a nie jednora-
zowo oferowaæ sprzeda¿. Myœlê, ¿e by³oby to wy-
naturzenie, gdybyœmy zostawili penalizacjê ka¿-
dorazowej sprzeda¿y na terenie gminy i przepa-
dek tych moich zbêdnych butów, które kupi³em
za du¿e, na rzecz Skarbu Pañstwa, bo ani pañ-
stwo, ani gmina na pewno by siê na nich za bardzo
nie wzbogaci³y.

Kolejna kwestia dotyczy penalizacji sprzeda¿y.
I tu jestem za. Zapis „poza miejscem do tego wy-
znaczonym przez w³aœciwe organy gminy” jest ra-
cjonalny. Odnieœmy to do w³aœciwego celu tej
ustawy: sprzeda¿ na terenie gminy, prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej, a wiêc nie sprzeda¿ je-
dnorazowa, poza terenem do tego wyznaczonym.

Ale po to trzeba usun¹æ s³owo „lub”, ¿eby zmie-
niæ charakter tego, co penalizuje ta ustawa. I wte-
dy brzmia³oby to tak: kto prowadzi dzia³alnoœæ
handlow¹ na terenie nale¿¹cym do gminy, bê-
d¹cym w jej zarz¹dzie, poza miejscem do tego wy-
znaczonym przez w³aœciwe organy gminy. I to jest
przepis, który moim zdaniem mieœci siê w katego-
riach poprawnoœci i jest zgodny zarówno z du-
chem ustawy, jak i z liter¹ prawa. I taki wniosek
sk³adam.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W moim pojêciu idziemy w z³ym kierunku, po-

niewa¿ chcemy przeregulowaæ to pañstwo. Pan
minister Wrona powiedzia³, ¿e mamy wiele ustaw,
które mog¹ byæ wykorzystane do tego celu, jak
chocia¿by ustawa o samorz¹dzie terytorialnym,
przepisy o bezpieczeñstwie ruchu drogowego itd.
Rozumiem intencje ustawodawcy, ale jestem g³ê-
boko przekonany, ¿e ten projekt jest Ÿle napisany.

Ja nie chcê wymieniaæ ca³ego ci¹gu przypad-
ków – pan minister Wrona powiedzia³, ¿e ju¿ po-
prawiliœmy sprawê, bo zamiast sprzeda¿y bêdzie
prowadzenie dzia³alnoœci – ale chcê podaæ kon-
kretny przyk³ad. Powiedzmy, ¿e jest tak zwana
klêska urodzaju i wysyp truskawek, w zwi¹zku
z czym przez cztery dni dzia³kowiec sprzedaje
swoje truskawki. Czyli on przez cztery dni bêdzie
prowadzi³ dzia³alnoœæ.

Ponadto wiemy o ogromnej liczbie krytycznych
uwag skierowanych pod adresem stra¿y miej-
skich. Dla stra¿y miejskiej to bêdzie ogromne pole
do popisu. Ona praktycznie niczym innym siê nie
bêdzie zajmowa³a.

Chcê zwróciæ pañstwa uwagê jeszcze na to, ¿e
na ca³ym œwiecie, nie tylko w Europie, kiedy nagle
siê pojawiaj¹ du¿e opady deszczu, to w porz¹dnych
miejscach na ka¿dym rogu ulicy mo¿na spotkaæ
faceta, który za 1 euro sprzedaje parasol jednora-
zowego u¿ytku, ¿ebyœmy nie musieli mokn¹æ. Po
przyjêciu tej ustawy to bêdzie absolutnie niemo¿li-
we. Ju¿ nie wspomnê o kwiaciarkach.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e ustawa jest po
prostu b³êdnie napisana. Jeszcze raz powtarzam,
¿e rozumiem zasady konkurencji czy porz¹dku
miejskiego, unikanie opodatkowania itd., itd.
Wszystko to rozumiem i podzielam te pogl¹dy, je-
dnak uwa¿am, ¿e je¿eli przyjmiemy tê ustawê
w tej postaci, nawet z poprawkami pana senatora
Andrzejewskiego, to wylejemy dziecko z k¹piel¹,
bo te przepisy s¹ przeregulowane i id¹ za daleko.

Dlatego stawiam wniosek o odrzucenie ustawy
w ca³oœci. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Zientarski, proszê.
(G³os z sali: Obroñca ustawy.)

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Prawo i wyk³adnia to s¹ dwie podstawowe kwe-

stie. Nie ma prawa bez wyk³adni – ka¿dy prawnik

o tym wie. I wyk³adnia jest ró¿na – nie bêdê tutaj
mówi³ na temat teorii – równie¿ wynikaj¹ca z orze-
cznictwa s¹dowego.

Proszê pañstwa, pan minister powiedzia³ w³a-
œciwie wszystko. Odbi³ równie¿ argumenty, które
przedstawi³ pan marsza³ek. Panie Marsza³ku,
oczywiœcie, jeœli na Zachodzie – ja te¿ tam bywam
– s¹ zamkniête ulice, to przecie¿ jest to zorganizo-
wane przez gminê, to miejsce jest wskazane przez
gminê. I o to w³aœnie chodzi.

(Senator Zbigniew Romaszewski: …Niech bêd¹
wyznaczone miejsca. O czym my mówimy?!)

A to jest kwestia samorz¹dów. Trochê zaufania
do samorz¹du.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ustawodaw-
stwo musi byæ takie, jakie s¹ samorz¹dy.)

A to ju¿ jest kwestia tego, jakie mamy samo-
rz¹dy. Tego, jakie mamy samorz¹dy.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ustawodaw-
stwo musi byæ takie, jakie s¹ samorz¹dy. „Przy-
jazne Pañstwo” to wymyœli³o…)

Przepraszam bardzo, nie, nie… Samorz¹dy
musz¹ odpowiadaæ i dbaæ o dobro lokalnej spo³e-
cznoœci. A wzorce czerpi¹ i powinny czerpaæ… Te
flomarki s¹ w miejscach wydzielonych i wskaza-
nych. I o to tutaj chodzi. Chodzi nie o jednorazow¹
sprzeda¿, tylko o prowadzenie dzia³alnoœci. Mo¿-
na by tu siê zastanawiaæ, czy to sformu³owanie
zaproponowane przez pana senatora Andrzejew-
skiego nie by³oby bardziej bezpieczne. W tej kwe-
stii moje stanowisko jest ambiwalentne, byæ mo¿e
w tym zakresie… Ale o to samo chodzi, jeœli mówi-
my o wyk³adni dotycz¹cej prowadzenia sprzeda-
¿y, a wiêc sprzeda¿y niejednorazowej czy te¿ nie-
zwi¹zanej z sezonowym wysypem truskawek, z ja-
k¹œ bardzo krótk¹, bardzo krótk¹…

Proszê zwróciæ uwagê na jedn¹ kwestiê. Tego
nie wymyœli³ rz¹d, o to wyst¹pi³…

(Senator Zbigniew Romaszewski: „Przyjazne
Pañstwo”.)

Nie, Panie Marsza³ku. Zwi¹zek Miast Polskich.
Tak jest.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Te¿ jest przy-
jazny.)

No przepraszam bardzo… Ale to jest oddolna
inicjatywa. Ona nie jest narzucana odgórnie, tyl-
ko to jest oddolna inicjatywa gospodarzy miast,
którzy chc¹ byæ rzeczywistymi gospodarzami
i chc¹ wskazywaæ takie miejsca. I wskazuj¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przecie¿ cho-
dzi o to, ¿e nie wskazuj¹.)

Byæ mo¿e… Ja nie wypowiadam siê na temat
samorz¹du warszawskiego, bo tutaj na sta³e nie
mieszkam i zakupów nie czyniê, przynajmniej
w obrêbie ca³ego miasta, ale mogê powiedzieæ
o swoim mieœcie. Tam problemów z tym nie ma.

Jeœli chodzi o to, o czym mówi³ pan senator
Gruszka – przecie¿ ka¿demu zale¿y, ka¿demu ku-
rortowi czy turystycznej pere³ce, ¿eby te pami¹tki
by³y sprzedawane. I oczywiœcie one s¹ sprzedawa-
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ne, tylko jeœli ktoœ sprzedaje te pami¹tki z ³ó¿ka,
a obok ktoœ ma ju¿ wskazane miejsce albo jak¹œ
budkê i p³aci podatki itd., to rzeczywiœcie jest to
nieuczciwa konkurencja. Nie mówiê ju¿ o tym, ¿e
czêsto z tych deptaków turystycznych nie mo¿na
normalnie korzystaæ. No, nie mo¿na. A od tego
one s¹, ¿eby ludzie mogli siê przejœæ, przespacero-
waæ nadmorsk¹ promenad¹. Jest to niemo¿liwe
w³aœnie ze wzglêdu na porozstawiane ³ó¿ka itd.
Tak ¿e w moim przekonaniu przepis jest w³aœci-
wie sformu³owany.

A co do tego „lub”, Panie Senatorze – dotyczy to
terenów nale¿¹cych do gminy lub bêd¹cych w jej
zarz¹dzie, bo ró¿ne s¹ tereny. O to tu chodzi.

(Senator Piotr Andrzejewski: Gdzie w Polsce po-
za terenami gmin s¹ jakieœ tereny? Ziemia niezna-
na, dopiero do zagospodarowania?)

S¹ bêd¹ce w zarz¹dzie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Gdzie s¹ takie…)
Na pewno takie s¹…
(Senator Czes³aw Ryszka: Przyl¹dek Dobrej

Nadziei.)
…bo w innym przypadku nie by³oby takiej pro-

pozycji i przepis by³by prostszy. Czyli z tego wyni-
ka, ¿e na pewno s¹ takie miejsca, które nie nale¿¹
do gminy, a s¹ w zarz¹dzie gminy. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie bardzo ci to wy-

sz³o…)
(Senator Piotr Zientarski: Zdaniem oponenta.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Na pewno zaraz bê-

dzie wniosek o odrzucenie.)
Proszê nie podpowiadaæ senatorom dyskutan-

tom.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Ja ¿adnego wniosku nie bêdê sk³ada³, ale mogê

sobie wyrobiæ pewne stanowisko i wyci¹gn¹æ pe-
wne wnioski z dyskusji, która jest tutaj toczona
czy to z tej mównicy, czy te¿ spontanicznie przez
osoby maj¹ce wolê dzielenia siê swoimi uwagami,
rzekomo w wyniku posiadanych odpowiednich
kompetencji.

Ja jeszcze nie powiem, co zrobiê, bo jeszcze siê
zastanowiê, czy ta ustawa jest potrzebna, czy nie.
Ale jeœli ktoœ mówi, ¿e problemu nie ma, to nie
wiem, gdzie on ¿yje. Zastanawiam siê, czy nasz
polski ustawodawca mia³ racjê, mówi¹c, ¿e samo-
rz¹d terytorialny to terytorium i jego mieszkañcy.
Ale jeœli ktoœ nie dostrzega problemu dotycz¹cego
sprzeda¿y, delikatnie mówi¹c, zwi¹zanego z ob-

chodzeniem prawa, to znaczy, ¿e ¿yje rzeczywi-
œcie… No mo¿e nie w pe³nej szczêœliwoœci samo-
rz¹dowej, ale na terenie pozbawionym tego rodza-
ju problemów. Rozumiem, ¿e jesteœmy pe³ni tros-
ki o ludzi biednych, uczciwych, bezrobotnych,
którzy w ten sposób próbuj¹ ratowaæ swoje bu-
d¿ety. Ja te¿ oczywiœcie jestem za tym, ¿eby ktoœ,
kto ma coœ do sprzeda¿y, móg³ to sprzedaæ bez
zbêdnej mitrêgi i w sposób uczciwy. Przede wszys-
tkim ta ustawa dotyczy sprzeda¿y, a nie dzia³al-
noœci gospodarczej. Sprzeda¿ zgodnie z art. 535
kodeksu cywilnego to jednorazowa umowa, w wy-
niku której sprzedawca zobowi¹zuje siê przenieœæ
na kupuj¹cego w³asnoœæ rzeczy i wydaæ mu rzecz,
a kupuj¹cy zobowi¹zuje siê rzecz odebraæ i zap³a-
ciæ sprzedawcy cenê. Tak wiêc sprzedawaæ mogê
wszêdzie, tak¿e w moim w³asnym mieszkaniu,
przez internet itd., nie rejestruj¹c, nie ewidencjo-
nuj¹c tego rodzaju czynnoœci, oczywiœcie pod wa-
runkiem, ¿e zap³acê podatek od czynnoœci cywil-
noprawnych, to jest mój jedyny obowi¹zek. A to,
gdzie ja to bêdê czyni³… Je¿eli ja bêdê sprzedawa³
te buty nawet pod sklepem obuwniczym… To jest
tylko kwestia mojej dobrej woli. A panu senatoro-
wi Rachoniowi mogê sprzedaæ nawet czerwony
krawat, ¿eby wzbogaciæ jego kolekcjê.

(Weso³oœæ na sali)
I tutaj nikt mi niczego nie zarzuci i nie poniosê

¿adnej konsekwencji, odpowiedzialnoœci.
Od sprzeda¿y nale¿y odró¿niæ handel. Handel

jest ju¿ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, tak wynika
z ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
z 2004 r. Handel, tak jak ka¿da dzia³alnoœæ gospo-
darcza, musi siê charakteryzowaæ co najmniej
czterema podstawowymi cechami: musi mieæ
okreœlony przedmiot… Pojêcie handlu jest okreœ-
lone w specjalnym rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów w sprawie klasyfikacji dzia³alnoœci gospo-
darczej. To musi byæ dzia³alnoœæ zarobkowa.
A przecie¿ sprzeda¿ nie musi mieæ charakteru
dzia³alnoœci zarobkowej. Oczywiœcie, chcê zaro-
biæ, ale… Dzia³alnoœæ zarobkowa musi charakte-
ryzowaæ siê tak¿e tym, ¿e jest dzia³alnoœci¹ pro-
wadzon¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Je¿eli
ktoœ chce zarobkowo prowadziæ dzia³alnoœæ han-
dlow¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y, to od 1 lip-
ca bez zbêdnej mitrêgi, przez internet mo¿e wpi-
saæ tê dzia³alnoœæ do centralnej ewidencji i do kla-
syfikacji dzia³alnoœci gospodarczej, i mo¿e tê dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ podj¹æ. Ale czy gdziekol-
wiek? Otó¿ nie. Jeœli prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej wi¹¿e siê chocia¿by z planowaniem
przestrzennym – bo na przyk³ad chcê, ¿eby to by³
okreœlony punkt – je¿eli wi¹¿e siê z obowi¹zkiem
przestrzegania przepisów sanitarnych itd., prze-
pisów z zakresu ochrony œrodowiska, to trzeba je-
dnoczeœnie spe³niaæ wymogi… Tu chodzi o czyn-
noœci jednorazowe albo kilkukrotne, ale niepow-
tarzalne, podkreœlam: niepowtarzalne. W przeci-
wnym przypadku pojawi³yby siê konsekwencje
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zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i trzeba by
by³o spe³niaæ wymogi z ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej. I je¿eli ktoœ, jak siê mówi
w ustawie, podejmuje dzia³alnoœæ w postaci
sprzeda¿y poprzez jej prowadzenie, to ju¿ zaczy-
namy siê zastanawiaæ, czy nie wystêpuj¹ tutaj pe-
wne znamiona dzia³alnoœci gospodarczej. Prze-
cie¿ nikt nie bêdzie œciga³ kogoœ, kto sprzedaje
truskawki ze swojego pola, nikt nie bêdzie œciga³
kogoœ, kto sprzedaje kwiaty ze swojego ogródka.
Je¿eli zaœ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Œcigaj¹…)
(Senator Piotr Zientarski: Ale musz¹ wskazaæ,

za co.)
Zaraz, proszê pañstwa. Je¿eli tak jest, to tyl-

ko dlatego, ¿e czyni to w sposób ur¹gaj¹cy prze-
pisom prawa sanitarnego. Przecie¿ nikt nie œci-
ga sprzedaj¹cych grzyby na poboczu szosy…
No, chyba ¿e naruszaj¹ przepisy ustawy o dro-
gach publicznych. Wtedy jednak to jest s³u-
szne, bo oni zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, wysta-
wiaj¹c te grzyby na œrodku jezdni. A to siê czê-
sto zdarza, zw³aszcza miêdzy Pi³¹ i Szczecin-
kiem czy Szczecinkiem i Koszalinem, obserwu-
jê to, jak jadê do mojej mamy. Tak wiêc tak siê
nie dzieje dlatego, ¿e ktoœ prowadzi tam ja-
k¹kolwiek dzia³alnoœæ, tylko dlatego, ¿e naru-
sza przepisy o ruchu drogowym, zagra¿a bez-
pieczeñstwu w ruchu drogowym. Sprzeda¿ je-
dnorazowa, kilkukrotna, a nawet, ¿e tak po-
wiem, ocieraj¹ca siê o dzia³alnoœæ sezonow¹,
nie jest penalizowana przez tê ustawê. I niko-
mu nic nie grozi, chyba ¿e ktoœ, jak powiedzia-
³em, narusza innego rodzaju przepisy. Notabe-
ne, tak jak mówi senator Zientarski, jest bogate
orzecznictwo s¹dowe dotycz¹ce tego, czym jest
dzia³alnoœæ gospodarcza. I wbrew temu, co po-
wiedzia³ pan senator Rachoñ, dzia³alnoœæ go-
spodarcza o charakterze sezonowym jest uzna-
wana za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod warun-
kiem, ¿e ma charakter intencjonalnie zarobko-
wy, jest prowadzona w sposób zorganizowany,
w sezonie, w sposób ci¹g³y. Je¿eli ja mam gru-
szê na moim podwórku i sprzedajê gruszki, to
nie jest to dzia³alnoœæ gospodarcza, nie jest to
dzia³alnoœæ objêta t¹ ustaw¹. No, chyba ¿e pro-
wadzê… I je¿eli prowadzê tê dzia³alnoœæ na te-
renie innym ni¿ teren gminy.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Pod hiper-
marketami…)

Jeœli chodzi o to, o czym mówi³ pan senator An-
drzejewski, jest ró¿nica miêdzy terenem nale-
¿¹cym do gminy, a terenem bêd¹cym w jej za-
rz¹dzie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ tak twier-
dzê, ale czy jeden i drugi mieœci siê w ca³oœci…)

W ustawie o samorz¹dzie gminnym, w ustawie
o gospodarce nieruchomoœciami wyraŸnie odró¿-

nia siê nieruchomoœci zaliczane do mienia komu-
nalnego, bêd¹ce w³asnoœci¹ gminy, od mienia,
którym ona zarz¹dza, którego nie jest w³aœcicie-
lem.

(Senator Piotr Andrzejewski: Oczywiœcie.)
I je¿eli skreœlimy tutaj s³owo „lub”, to automa-

tycznie zlikwidujemy tê dystynkcjê miêdzy nieru-
chomoœciami zaliczanymi do mienia komunalne-
go przez w³asnoœæ a nieruchomoœciami, które na
przyk³ad gmina od pana wynajê³a czy ma rzeczy-
wiœcie w zarz¹dzie. Pojêcie zarz¹du, trwa³ego za-
rz¹du, jest przecie¿ pojêciem wystêpuj¹cym
w prawie cywilnym.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale¿ oczywiœcie, ja
tego nie kwestionujê.)

St¹d te¿ w moim przekonaniu, niezale¿nie od
pewnych w¹tpliwoœci, które rzeczywiœcie mo¿na
mieæ w odniesieniu do tej ustawy, akurat to roz-
ró¿nienia jest w³aœciwe.

Kolejna sprawa, ju¿ ostatnia… Mówiê o tym tylko
informacyjne. Tak jak powiedzia³em, jeœli chodzi
o stanowisko, to zarezerwujê sobie… Chodzi miê-
dzy innymi o to, ¿eby trzymaæ w ekscytacji pana se-
natora Ryszkê, który dzisiaj tak bardzo interesuje
siê tym, co robiê. Otó¿ pojêcie miejsca, w którym
ktoœ sprzedaje, jest przez nasze ustawodawstwo
wyró¿niane. Ustawa o podatkach i op³atach lokal-
nych z 1991 r. mówi o miejscach wyznaczonych,
okreœlaj¹c je mianem „targowiska”. Notabene tar-
gowiska to wszelkie miejsca, w których jest prowa-
dzona sprzeda¿, czy to stale, czy te¿ czasowo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e byæ sezono-
wa.)

Tak¿e sezonowa, nawet tylko w czasie weeken-
du. Ta ustawa jest zwi¹zana z ustaw¹ o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, bo ta
ustawa, jak mówi orzecznictwo s¹dów admini-
stracyjnych, jest w³aœciwa do wyznaczania
miejsc, które maj¹ pe³niæ rolê targowiska. Pewnie
pañstwo macie du¿o racji, twierdz¹c, ¿e ta ustawa
zbulwersuje tych, którzy handluj¹… Notabene,
Panie Marsza³ku, nie tylko pod hipermarketami.
Pod moim osiedlowym, skromny sklepem, bê-
d¹cym Ÿród³em utrzymania wielodzietnej rodziny,
perfidnie handluj¹ osoby, które w gruncie rzeczy
nie s¹ sprzedawcami sezonowym, okazjonalnymi,
tylko prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, i tym sa-
mym – wykorzystuj¹c w³aœnie luki w przepisach
prawnych – psuj¹ tej rodzinie interes. I st¹d te¿
nie szukajmy tylko wad w tej ustawie. W moim
przekonaniu, ta ustawa ma tak¿e pewne zalety.
Oczywiœcie nie twierdzê, ¿e tak jest w stu procen-
tach, bo skoro s¹ w¹tpliwoœci, to znaczy, ¿e ma
wady. A ta ustawa nie powinna wywo³ywaæ ¿a-
dnych w¹tpliwoœci. Jednak pozbawianie gmin pe-
wnego œrodka prawnego, który mog¹ stosowaæ
w desperacji, w moim przekonaniu, równie¿ nie
jest dobrym stanowiskiem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Cicho-

nia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo!
W ka¿dej regulacji prawnej, a zw³aszcza takiej,

która jest na pograniczu prawa karnego – a do ta-
kich przecie¿ zalicza siê odpowiedzialnoœæ za wy-
kroczenia – jest wymagana niezbêdna precyzja.
I z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e ten przepis jest
sformu³owany w sposób bardzo nieprecyzyjny,
rodz¹cy ogromne w¹tpliwoœci co do zakresu jego
zastosowania, a tym samym, zakresu penalizacji,
który w ogóle wydaje mi siê tutaj zbyteczny. Trze-
ba przypomnieæ tutaj o jednej kwestii, takiej, ¿e
prawo karne czy karno-administracyjne jest pra-
wem granic ostatecznych. Regulacje tej natury
powinno siê wprowadzaæ dopiero wtedy, kiedy in-
ne œrodki, zw³aszcza natury cywilnej czy admini-
stracyjnej, s¹ niewystarczaj¹ce. To ma byæ ultima
ratio, czyli ostateczne rozwi¹zanie w przypadku,
kiedy inny œrodek jest niewystarczaj¹cy.

I moje pytanie. Jakie s¹ przes³anki do tego, ¿e-
by akurat gmina korzysta³a z nowego szczególne-
go uprzywilejowania, w przeciwieñstwie do in-
nych w³aœcicieli? Przecie¿ handel tego typu, jaki
tu jest wymieniony, mo¿e byæ prowadzony na
przyk³ad na mojej dzia³ce czy na dzia³ce pana se-
natora Andrzejewskiego.

(Senator Leon Kieres: To nie handel, to nie han-
del.)

Sprzeda¿. No, nazwijmy to sprzeda¿¹. Dobrze.
I, proszê pañstwa, czy s¹ racje, które przema-

wiaj¹ za tym, ¿eby akurat gmina mia³a ten szcze-
gólny przywilej, ¿e bêdzie to penalizowane? Mam
takie pytanie. Patrzê na to choæby z punktu wi-
dzenia wymogów równoœci wobec prawa, gwaran-
towanej w art. 32 konstytucji. Czy mo¿emy wpro-
wadzaæ tego typu uprzywilejowanie, ¿e jedynie
gmina korzysta z takiej ochrony przed swojego ro-
dzaju intruzem, który prowadzi sprzeda¿ na tere-
nie do niej nale¿¹cym lub bêd¹cym w jej za-
rz¹dzie? Bo je¿eli ktoœ robi to na przyk³ad na tere-
nie mojej dzia³ki, to ja ju¿ muszê poszukiwaæ in-
nej drogi ochrony prawnej, a w szczególnoœci cy-
wilnoprawnej, czyli wnieœæ powództwo negatoryj-
ne o ochronê mojego prawa w³asnoœci. To jest jed-
na kwestia.

Nastêpna kwestia, proszê pañstwa. Co to za
dziwne okreœlenie tu wystêpuje „teren nale¿¹cy
do gminy”? Co to znaczy? No, proszê pañstwa, jest
to jêzyk nieprawniczy. Co to znaczy „nale¿eæ do
czegoœ”?

(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o w³adz-
two.)

Albo to stanowi w³asnoœæ, albo jest w posiada-
niu gminy. Nale¿a³o to sprecyzowaæ. Ewentualnie
sformu³owaæ w ten sposób: „kto prowadzi sprze-
da¿ na terenie stanowi¹cym w³asnoœæ gminy lub
bêd¹cym w jej zarz¹dzie poza miejscem do tego
wyznaczonym”… Sformu³owanie „teren nale¿¹cy
do kogoœ” to termin z jêzyka potocznego. Z tego nic
nie wynika, bo coœ mo¿e do mnie nale¿eæ jako w³a-
œciciela albo jako posiadacza samoistnego albo
tylko jako dzier¿yciela, który na przyk³ad na chwi-
lê dosta³ telefon komórkowy od kolegi, ¿eby mu go
przytrzyma³, bo sam chce sobie sznurowad³o za-
wi¹zaæ. Proszê pañstwa, b¹dŸmy prawnikami. To
znaczy niekoniecznie musimy byæ prawnikami ja-
ko senatorzy, ale je¿eli stanowimy prawo, to mu-
simy, stanowi¹c regulacjê, pos³ugiwaæ siê katego-
riami prawa i pos³ugiwaæ siê jêzykiem prawni-
czym, który obowi¹zuje i ma ju¿ ustalone znacze-
nie. I nie nale¿y tutaj tworzyæ swojego rodzaju
neologizmów, pos³uguj¹c siê jêzykiem zupe³nie
potocznym, bo potem nie wiadomo, o co w spra-
wie chodzi.

Proszê pañstwa, ja sobie zdajê sprawê, ¿e mo¿e
byæ kontrargumentacja tej natury – zreszt¹ ju¿
wczeœniej by³a tu o tym mowa – ¿e chodzi o zape-
wnienie w mieœcie pewnego rodzaju porz¹dku.
Chodzi o to, ¿eby ludzie mogli sobie swobodnie siê
przechadzaæ po deptakach i ¿eby przejœcia nie by-
³y tarasowane przez owych handluj¹cych czy
sprzedaj¹cych – pan senator Kieres wyraŸnie tu-
taj podkreœla ró¿nicê miêdzy handlem a sprzeda-
¿¹. Ale, proszê pañstwa, czy rzeczywiœcie tak jest
na œwiecie? PrzejedŸmy siê chocia¿by na po³udnie
Francji. Niedawno by³em w Fréjus, w Cannes.
Proszê pañstwa, tam te¿ siê to odbywa, i to na po-
dobnych zasadach jak u nas. Czasami mnie to
dra¿ni³o, bo wola³em podziwiaæ piêkne widoki,
piêkn¹ naturê ani¿eli handlarzy. Ale, proszê pañ-
stwa, w³aœnie tak to wygl¹da w miejscowoœciach
turystycznych, ¿e ludzie masowo handluj¹ czy
prowadz¹ sprzeda¿. I jest to oferta kierowana do
turystów, którzy jako ¿ywo z tego korzystaj¹. I na-
prawdê nie widzê ¿adnego powodu, ¿eby wprowa-
dzaæ tego typu regulacje. Tak jak mówiê, to mu-
sia³aby byæ jakaœ ostatecznoœæ, ¿eby nas dopro-
wadziæ do tego typu rozwi¹zañ. Jestem pewny, ¿e
w praktyce to bêdzie funkcjonowa³o tak, jak do tej
pory to funkcjonuje. Czyli przez stra¿ników bê-
dzie œcigana owa przyk³adowa staruszka z pêcz-
kiem rzodkiewki czy bukietem kwiatów, a nie ja-
kiœ muskularny handlarz, który tam siê znajdzie,
bo tak niestety dzia³a w praktyce nasza stra¿ miej-
ska. No, tak samo kiedyœ krytykowa³em niektóre
dzia³ania policji, mówi¹c, ¿e czêsto œcigaj¹ niewi-
domego, który przechodzi na czerwonym œwietle.
Bo to jest najprostsze, proszê pañstwa. W staty-
styce siê mieœci, pokazuje, ¿e wykrywalnoœæ wy-
kroczeñ czy przestêpstw jest du¿a. A taki cz³owiek
nie jest groŸny, bo ani siê nie odwinie, ani nie od-
pysknie w razie interwencji, w zwi¹zku z czym
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praca jest ³atwa, skuteczna i bardzo produktywna
z punktu widzenia statystyki dzia³ania i wykry-
walnoœci przestêpstw czy wykroczeñ.

Dlatego, proszê pañstwa, jestem, generalnie
bior¹c, przeciwny temu projektowi i wnoszê
o odrzucenie go. Ewentualnie, je¿eli ju¿ pañ-
stwo byliby bardzo zdecydowani, ¿eby go przy-
j¹æ, to z poprawkami, które by wyeliminowa³y
penalizacjê sprzeda¿y grzybów, owoców leœ-
nych, p³odów rolnych, kwiatów oraz rêkodzie³a.
A wiêc podpisujê siê chyba pod propozycj¹, któ-
r¹, jak siê okazuje, zg³osili przede mn¹ pan mar-
sza³ek Romaszewski i pan senator Piotrowicz.
Ja te¿ pozwolê sobie do³¹czyæ siê do nich. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê.
Proszê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotro-

wicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie, Pano-

wie Senatorowie!
Ustawa ta w moim przekonaniu jest nieprze-

myœlanym i z³ym aktem prawnym. Szczególnie
wtedy, gdy s³yszê, ¿e przecie¿ ona bêdzie podlega-
³a interpretacji, ¿e bêdzie podlega³a wyk³adni, to
zaczynam siê zastanawiaæ, czy to jest w³aœciwy
moment i czy to jest w³aœciwe miejsce. Czy mo¿na
mówiæ o wyk³adni na etapie tworzenia prawa?
Wówczas, gdy prawo siê tworzy, nale¿y przywi¹zy-
waæ wagê do tego, ¿eby ono by³o zrozumia³e i je-
dnoznaczne. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e ¿ycie
jest bogate, przynosi nowe stany faktyczne i rze-
czywiœcie czêsto niezbêdna jest wyk³adnia tego
prawa. Ale nie mo¿na zak³adaæ, ¿e ju¿ tu, na eta-
pie tworzenia prawa, mo¿emy zinterpretowaæ, ¿e
te przepisy nie bêd¹ dotyczyæ przyk³adowej babci,
tylko zupe³nie innych osób prowadz¹cych tak¹
dzia³alnoœæ. I ¿e te przepisy nie bêd¹ dotyczy³y je-
dnorazowej sprzeda¿y, tylko handlu. Jednak ja li-
teralnie odbieram tê ustawê. Jest wprost napisa-
ne: kto prowadzi sprzeda¿… A teraz spytam: kto
ma dokonaæ tej wyk³adni?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Stra¿nik
miejski.)

Pierwszy tej wyk³adni dokona przedstawiciel
stra¿y miejskiej czy gminnej. On przyjdzie, zoba-
czy kogoœ takiego i pomyœli: sprzedaje? Sprzedaje.
A w zwi¹zku z tym bêdzie mia³ prawo zatrzymaæ
wszystek towar, dlatego ¿e §2 upowa¿nia do tego,
¿eby mo¿na by³o orzec przepadek towarów prze-
znaczonych do sprzeda¿y, choæby nie stanowi³y
w³asnoœci sprzedawcy. I pierwszym, który dokona

wyk³adni, bêdzie stra¿nik miejski. On lepiej bê-
dzie siê na tym zna³ ni¿ Wysoka Izba, która ma tu
dzisiaj trudnoœci z doprecyzowaniem tej sprawy.
Nie mo¿na zak³adaæ takiej sytuacji ju¿ na etapie
tworzenia prawa. Zreszt¹ powinniœmy byæ bogat-
si o pewne doœwiadczenia. Powiadamy, ¿e gminy
bêd¹ racjonalnie realizowa³y te przepisy. Ale prze-
cie¿ nie tak dawno by³ równie¿ taki przyk³ad, ¿e
stworzono pewn¹ ustawê i to samorz¹dy mia³y
dokonaæ wyk³adni. Ustawa dotyczy³a przedszkoli,
jak pañstwo dobrze wiecie. I co z tego wysz³o? No,
znowu ustawodawca zda³ siê na samorz¹dy, za-
k³adaj¹c, ¿e one w³aœciwie dointerpretuj¹ tê kwe-
stiê, dokonaj¹ w³aœciwej wyk³adni i zgodnie z za-
potrzebowaniem bêd¹ rozstrzygaæ o tych spra-
wach.

Myœlê te¿, ¿e je¿eli mówimy o inicjatywie
miast… Ja siê zastanawiam, czy ta ustawa nie
wpisuje siê w pewien ogólny trend, zgodny zasa-
d¹: du¿y mo¿e wiêcej. I gdybym tak popatrzy³, to…
Wielkie sieci handlowe korzystaj¹ z daleko
id¹cych przywilejów, ale nie pora i nie miejsce,
aby o nich mówiæ. W gorszej sytuacji s¹ mali
sprzedawcy, w³aœciciele jakichœ sklepików na ro-
gu. Oni nie korzystaj¹ z ¿adnych ulg, z ¿adnych
zwolnieñ i musz¹ siê z wszystkiego wobec fiskusa
rzetelnie rozliczaæ. W tej chwili idzie jeszcze ude-
rzenie w tych, którzy œmi¹ handlowaæ pietruszk¹
czy kwiatkami gdzieœ na rogu.

Chocia¿ przez tyle lat pracowa³em w sektorze
prawa, podzielam stanowisko pana senatora
Cichonia, ¿e ¿ycia spo³ecznego nie powinno re-
gulowaæ siê poprzez prawo karne. To jest osta-
tecznoœæ. To jest ostatecznoœæ. Wiem, ¿e na
œwiecie – mówiê o œwiecie zachodnim – bardzo
rozpowszechnione by³y bazary. W tej chwili
zmieni³ siê ju¿ kszta³t tych bazarów; czym in-
nym siê handluje na tych bazarach, sprzeda¿
ma inne rozmiary. Po prostu ¿ycie wymusza
zmiany okreœlonych zachowañ. My jesteœmy
na takim etapie, na jakim jesteœmy. Byæ mo¿e
z biegiem czasu pewne zjawiska równie¿ u nas
ulegn¹ zmianie. I dziwiê siê, ¿e ci, którzy maj¹
usta pe³ne liberalizmu, próbuj¹ poprzez prawo
karne dyscyplinowaæ obywateli, w moim prze-
konaniu w doœæ drastyczny sposób ogranicza-
j¹c ich prawo do wolnoœci.

Dlatego te¿ w pe³ni podzielam stanowisko, ¿e
jest potrzeba odrzucenia tej ustawy. Z pewnej
ostro¿noœci sk³adam równie¿ poprawkê, tê, o któ-
rej wspomnia³ pan senator Zbigniew Cichoñ, ¿eby
ustawa nie dotyczy³a sprzeda¿y pewnych artyku-
³ów, wymienionych w³aœnie tam, w tej¿e popraw-
ce. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora i mar-

sza³ka Romaszewskiego.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moi przedmówcy wiele kwestii ju¿ podnieœli,

wiele kwestii ju¿ wyjaœnili, tak ¿e ja tylko do kilku
chcia³bym siê ustosunkowaæ.

Proszê pañstwa, to, co podniós³ pan senator
Piotrowicz… Przepraszam, ale wyk³adni bêdzie je-
dnak dokonywa³ stra¿nik miejski. I z ca³¹ pewno-
œci¹ ten stra¿nik nie przeprowadzi tak subtelnej
analizy kodeksu cywilnego, jak zrobi³ to senator
Kieres. Tak ¿e mamy tutaj do czynienia z pewnego
rodzaju abstrakcj¹.

Proszê pañstwa, okazuje siê, ¿e rozwijaj¹c
przepisy prawne, zaczynamy w tej chwili bli¿aæ siê
do sytuacji, w której obywatele pozbawiani s¹
swoich praw obywatelskich. I to jest katastrofa,
kiedy nagle okazuje siê, ¿e 40% zebranych pod re-
ferendum podpisów jest, ¿e tak powiem, nie takie.
A tak orzekli urzêdnicy miejscy, bo im siê podpisy
nie podoba³y. No w tym momencie my do czegoœ
takiego d¹¿ymy, taka wyk³adnia zosta³a dokona-
na. I tu jest problem.

Ja myœlê, ¿e my jako Izba przede wszystkim mu-
simy dbaæ o status spo³eczny w warunkach, jakie
s¹ nam dane. I to jest chyba najwa¿niejsza kwe-
stia. I to jest zasadnicza rzecz, która sk³ania mnie
w tej chwili do powtórzenia: ta ustawa nie mo¿e zo-
staæ przyjêta. No có¿, w odpowiedzi panu senatoro-
wi Zientarskiemu muszê powiedzieæ, ¿e… Chodzi
o kwestiê tych samorz¹dów, o to, ¿e jest to oddolna
inicjatywa pochodz¹ca od zwi¹zku miast… No
przepraszam bardzo, ale ja tego nie rozumiem. Ja
postulujê, ¿e… Owszem, o tej ustawie mo¿emy
dyskutowaæ, ale wtedy, kiedy ju¿ jednoznacznie
zostanie ustalone, kiedy zajmiemy stanowisko, i¿
miejsca do handlu musz¹ byæ wyznaczone w takim
i takim promieniu, a w takich i takich dniach maj¹
siê odbywaæ jarmarki, ¿eby ludzie mogli bez poœre-
dnictwa kupiæ produkty rolne. Bo w gruncie rzeczy
chodzi przede wszystkim o produkty rolne w tym
momencie, o jedzenie. To jest kwestia chyba naj-
wa¿niejsza w tej chwili. Jeœli tak siê stanie, to
w tym momencie mo¿emy na ten temat rozma-
wiaæ, mo¿emy mówiæ o sankcjach karnych. A tu
siê okazuje, ¿e tego maj¹ dokonaæ samorz¹dy, a je-
œli samorz¹dy tego nie dokonaj¹, no to my jesteœ-
my bezradni… Przepraszam bardzo, ale my jesteœ-
my w koñcu ustawodawc¹ i nie jesteœmy bezradni.
Ja czegoœ nie rozumiem… Bo jak trzeba ograniczyæ
mo¿liwoœæ zad³u¿ania siê przez te wielkie miasta,
to nas na to staæ i mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie maj¹
prawa zad³u¿aæ siê wiêcej ni¿ tyle i tyle, ale kiedy
trzeba powiedzieæ, ¿e maj¹ zorganizowaæ miejsca
do handlu, to nas na to nie staæ… Jesteœmy ubez-
w³asnowolnieni przez samorz¹dy, k³aniamy siê
g³êboko przed samorz¹dami. Proszê pañstwa, no
to jest po prostu groteskowe. Wiêcej na ten temat
chyba nie ma co mówiæ. Przyjazne pañstwo to na
pewno nie jest. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Racho-

nia.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chyl¹c czo³a przed kompetencjami mojego ko-

legi i przyjaciela, pana senatora Kieresa,
chcia³bym go bardzo mocno namówiæ do tego, aby
zastanowi³ siê nad moj¹ propozycj¹ odrzucenia
tego projektu w ca³oœci. Chcê zwróciæ jego uwagê
na to, ¿e w projekcie jest sformu³owanie „kto pro-
wadzi sprzeda¿”. W zwi¹zku z powy¿szym… Panie
Senatorze, je¿eli pan te gruszki bêdzie sprzeda-
wa³, gruszki z w³asnego du¿ego drzewa… Nie
sprzeda pan ich w ci¹gu jednego dnia, tylko trzech
czy czterech dni, a w zwi¹zku z powy¿szym stra¿-
nik miejski zdecydowanie pana ukarze. I je¿eli
pan kiedyœ odziedziczy czerwone krawaty, które
bêdzie pan chcia³ mi sprzedaæ, ale nie sprzeda
pan ich w ci¹gu jednego dnia – a chcê powiedzieæ,
¿e kupiê je zawsze i w ka¿dej liczbie – to równie¿
bêdzie to podlegaæ penalizacji.

Reasumuj¹c, bardzo gor¹co proszê Wysok¹ Iz-
bê, aby nie przyjmowa³a u³omnych projektów,
szczególnie w koñcówce kadencji. Odrzuæmy ten
projekt w ca³oœci, daj¹c mo¿liwoœæ napisania po-
rz¹dnego aktu legislacyjnego w przysz³ej kaden-
cji. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Idczaka o zabranie g³osu.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku, czy mo¿na podnieœæ mówni-

cê? Bo s³ysza³em, ¿e to jest hydraulicznie…
(Weso³oœæ na sali)
Tylko pytam…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Niech pan

spróbuje, tylko proszê nie urwaæ.)
(G³os z sali: Tam z prawej strony…)
(G³os z sali: Uda³o siê.)
Panie Marsza³ku, czekaliœmy na to d³ugo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Wydaje mi siê, ¿e ten projekt ustawy jest tak

naprawdê przyznaniem siê nas wszystkich do ka-
pitulacji. Ja ws³uchiwa³em siê bardzo mocno
w wypowiedŸ pana ministra, który bardzo dok³a-
dnie powiedzia³, jakimi narzêdziami prawnymi
mo¿e siê pos³u¿yæ gmina, ¿eby dochodziæ swoich
praw. Jako wicewójt, sekretarz gminy wiejskiej,
przewodnicz¹cy rady miejskiej czy wiceprzewo-
dnicz¹cy sejmiku muszê powiedzieæ, ¿e tych na-
rzêdzi jest sporo i to zarówno w posiadaniu gminy,
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która zarz¹dza bezpieczeñstwem, tworzy plan po-
rz¹dku, jak i w sensie fiskalnym, co by³o ju¿ poru-
szane przez moich przedmówców. Wygl¹da je-
dnak na to, ¿e dzia³a to s³abo i u³omnie. Dlaczego?
Dlatego, ¿e tworzy siê pewn¹ kategoriê mienia,
kategoriê w³asnoœci, która jest traktowana w spo-
sób szczególny. Ja przyznam siê pañstwu, ¿e do
tego rodzaju wyj¹tków odnoszê siê sceptycznie.
Dlaczego? Dlatego, ¿e takie próby koñcz¹ siê Ÿle,
na przyk³ad zakazem billboardów w kampanii wy-
borczej, na przyk³ad zakazem reklam telewizyj-
nych w kampanii wyborczej… Za chwilê ktoœ po-
wie, ¿e nie mo¿na sprzedawaæ idei na ulicach, dla-
tego ¿e aktualnie rz¹dz¹cej w³adzy miejskiej, wo-
jewódzkiej czy pañstwowej jest to nie na rêkê, bo
sprzeda¿ tych idei czy rozmowa z mieszkañcami
w czasie przechodzenia przez ulicê czy w czasie
spaceru po chodniku… To mo¿e zostaæ uznana za
miejsce nieprzewidziane do tego celu. Pytanie jest
takie: gdzie siê zatrzymamy, gdzie jest tego ko-
niec?

Trzeba powiedzieæ, ¿e denerwuj¹ nas czasami
nachalni sprzedawcy, niemo¿noœæ przejœcia… To,
o czym mówi³ pan senator Kieres, rzeczywiœcie by-
wa pewn¹ niedogodnoœci¹. To prawda. Trzeba
chyba jednak stwierdziæ, ¿e sposoby, którymi ta
ustawa stworzona przez komisjê „Przyjazne Pañ-
stwo” próbuje temu zapobiec, s¹ byæ mo¿e gorsze
ani¿eli sama choroba. Tak mi siê wydaje. Mówie-
nie o sankcjach karnych w takim przypadku wy-
maga naprawdê daleko id¹cej precyzji. S¹dzê, ¿e
mo¿na zadaæ pytanie, dlaczego innego mienia, in-
nej w³asnoœci nie bêdziemy starali siê broniæ w ta-
ki sam sposób, skoro s¹ do tego œrodki. A mo¿e
ogólnie systemowo nale¿y zmieniæ i dostosowaæ te
œrodki tak, a¿eby na mieniu, które jest w³asnoœci¹
Kowalskiego, banku, sklepu czy gminy, nie mo¿-
na by³o robiæ tego, co siê ¿ywnie podoba, wbrew
obowi¹zuj¹cym przepisom? Mo¿e nale¿a³oby po-
dejœæ do tego w sposób systemowy?

Dzisiaj trzeba powiedzieæ, ¿e ustawa zapropo-
nowana przez komisjê „Przyjazne Pañstwo”… Ja
chcia³bym powiedzieæ, ¿e z tego, co pamiêtam, to
w naszym Senacie podobna komisja czy zespó³
parê lat temu dzia³a³, ale to w sposób naturalny,
¿e tak powiem, umar³o… Rzeczywiœcie czasami
lepiej nie robiæ nic, ni¿ robiæ cos u³omnego. Propo-
nowa³bym, ¿ebyœmy nie porzucaj¹c idei, która
w zamyœle byæ mo¿e rzeczywiœcie by³a dobra, za-
stanowili siê nad rozwi¹zaniem strony rz¹dowej,
przedstawionym w konsultacjach, sprawdzonym,
zweryfikowanym przez centrum legislacyjne,
przez prawników. Chodzi o to, ¿eby to rozwi¹zanie
dobrze dzia³a³o.

Proszê pañstwa, mo¿na by na zakoñczenie
powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e ktoœ gor¹ce kartofle
chcia³by naszymi rêkami z ogniska wydobywaæ.
Mo¿e samorz¹dom tak naprawdê nie na rêkê

jest to, ¿e musia³yby s¹downie dochodziæ w ra-
mach przepisów, które w tej chwili obowi¹zuj¹,
swojego prawa w³asnoœci, prawa u¿ytkowania
zgodnie z zagospodarowaniem przestrzennym
danego terenu. I wol¹ naszymi rêkami wprowa-
dziæ sankcjê karn¹, nami siê pos³u¿yæ i jeszcze
powiedzieæ tak: popatrzcie, to parlament tak
wa¿ ukarze, a my musimy to zrobiæ. A my prze-
cie¿ jesteœmy tacy dobrzy – my prezydenci, bur-
mistrzowie. Proszê pañstwa, nie dajmy siê na to
nabraæ. Stanówmy dobre prawo, poniewa¿
prawdopodobnie… A nie, jeszcze bêdê sprawo-
zdawa³, to wtedy podziêkujê. Byæ mo¿e to jest
przedostatnia moja wypowiedŸ.

Uwa¿am, ¿e to jest bardzo dobre rozwi¹zanie,
Panie Marsza³ku, te przyciski. Podoba mi siê.
Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kieres zg³osi³ siê do zabrania g³osu

po raz drugi.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Teraz dla mnie proszê opuœciæ.
Szkoda, ¿e dowiedzieliœmy siê o tym dopiero…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pan marsza³ek

w tajemnicy to trzyma³.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Szkoda, ¿e pa-

nowie senatorowie zorientowali siê dopiero teraz,
na ostatnim posiedzeniu. Ja siê zorientowa³em,
¿e mamy nowe przyciski.)

Wczoraj sta³em bezradny, prawie zas³oniêty
przez mównicê. Patrzy³em w sufit, ¿eby g³os siê
odbija³ i stamt¹d wraca³ do pañstwa.

Powiem szczerze, po tej dyskusji ja te¿ tracê
serce do tej ustawy. Nigdy nic do niej nie mia-
³em, zreszt¹… raczej mój stosunek by³ dosyæ
ch³odny i prawniczy. Tak jak powiedzia³em, jeœli
ona jest kontrowersyjnie odbierana ponad po-
dzia³ami klubowymi, to mo¿na siê zastanawiaæ
nad tym, co Trybuna³ Konstytucyjny okreœla
mianem zasady przyzwoitej legislacji. Oczywi-
œcie nie mogê odebraæ racji tym, którzy mówi¹,
¿e stra¿nik bêdzie decydowa³, czy prowadzenie
sprzeda¿y ma charakter ci¹g³y, czy te¿ jednora-
zowy. Ale jeœli chodzi o te krawaty, Panie Sena-
torze, to nie jest tak, jak pan mówi³, bo tutaj wy-
raŸnie chodzi o sprzeda¿ na terenie nale¿¹cym
do gminy lub bêd¹cym w jej zarz¹dzie. A wiêc
w pokojach, pomieszczeniach, w Senacie mo¿e-
my sobie…

(Senator Janusz Rachoñ: Ale pan chcia³ sprze-
dawaæ pod sklepem.)

A, to ju¿ jest inny problem, to wtedy tak. Wów-
czas powstaje ju¿ problem, czy pan nie narusza
prawa i czy nie bêdzie pan podlega³ grzywnie.

83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.
144 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ

(senator W. Idczak)



Ja tylko, proszê pañstwa… Jeœli przyjmiecie
pañstwo stanowisko, które – powiem delikat-
nie – nie bêdzie wspiera³o tej ustawy… Podnosi-
³em szereg argumentów o charakterze interpre-
tacyjnym po to, ¿eby ewentualnie stanowisko,
czy pozytywne, czy – zw³aszcza – negatywne,
da³o siê broniæ. To nie jest tak, ¿e my mo¿emy
bezrefleksyjnie przejœæ nad t¹ ustaw¹, ocenia-
j¹c j¹, podkreœlam, czy to pozytywnie, czy te¿
negatywnie, pos³uguj¹c siê argumentacj¹, któ-
rej póŸniej nie bêdzie siê da³o nigdzie obroniæ.
Je¿eli zarzucacie pañstwo tej ustawie niedos-
kona³oœci, to chyba powinniœcie wiedzieæ,
czym siê ró¿ni sprzeda¿ od handlu, powinni-
œcie wiedzieæ, co to jest teren gminy, a co to jest
teren nale¿¹cy do gminy. Mimo pewnych mo¿li-
woœci interpretowania, o czym mówi³ pan sena-
tor Andrzejewski, powinniœcie wiedzieæ, czym
jest dzia³alnoœæ gospodarcza, a czym jest dzia-
³alnoœæ, która takiej cechy nie ma. A nie jest na-
sz¹ win¹, senatora Zientarskiego i moj¹, ¿e po-
wo³ujemy siê na orzecznictwo s¹dowe, które in-
terpretuje prawo, notabene nie przez nas sta-
nowione, bo ustawa z 2004 r. nie by³a przez nas
stanowiona, a przynajmniej nie przeze mnie.
Zreszt¹ problemy poruszone w tej ustawie s¹
obecne w naszym ustawodawstwie od 23 gru-
dnia 1988 r., od ustawy o dzia³alnoœci gospo-
darczej, pierwszej ustawy wprowadzaj¹cej to,
co nazywamy gospodark¹ rynkow¹.

Je¿eli s¹ problemy spo³eczne, to one te¿ s¹ obe-
cne w tle tej ustawy. Jak powiedzia³em, to nie jest
tak, ¿e nie ma patologii w tym wszystkim, to nie
jest tak, ¿e nie ma psucia rynku. Je¿eli pamiêta-
my o osobach, które sprzedaj¹ niezapominajki,
grzyby i jagody, to pamiêtajmy tak¿e o tych, którzy
uczciwie p³ac¹ podatki, ponosz¹ koszty zwi¹zane
z prowadzeniem interesu i którym ten interes nie-
stety te¿ w zwi¹zku z tym siê psuje. Oczywiœcie
znaj proporcjum, mocium panie. Trzeba wiedzieæ,
jak ograniczaæ i jak poszerzaæ wolnoœci gospodar-
cze, ale ¿eby to wiedzieæ, trzeba równie¿ znaæ ter-
miny i to, co siê pod nimi kryje, jeœli ustawa siê ni-
mi pos³uguje.

Jak powiedzia³em, na razie jeszcze nie podno-
szê rêki ani za, ani przeciw, ale serca ju¿ nie mam
do tej ustawy. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli pan senator Andrzejewski,
pan senator Rachoñ, pan senator Cichoñ… A pan
Piotrowicz nie? Podpisywa³ siê, czyli pan senator
Piotrowicz te¿.

Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ pan senator
Bisztyga*.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków, do w¹tków
podjêtych w dyskusji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Panie Marsza³ku,
na posiedzeniu komisji siê ustosunkujemy.)

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodaw-
cz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz
ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodo-
wych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1341,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1341A
i 1341B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Stanis³a-
wa Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie

i Panowie Senatorowie!
W dniu 8 wrzeœnia Komisja Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji rozpatrzy³a uchwalon¹
przez Sejm w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawê
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nie-
rzy zawodowych.

Celem tej ustawy, jak wskazano w uzasadnie-
niu projektu, jest wyeliminowanie z ustawy – Pra-
wo o ustroju s¹dów wojskowych oraz ustawy
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych komór-
ki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwoœci
w randze departamentu, która w aktualnie obo-
wi¹zuj¹cym stanie prawnym w imieniu ministra
sprawiedliwoœci wykonuje zadania zwierzchniego
nadzoru nad s¹dami wojskowymi w zakresie orga-
nizacji i dzia³alnoœci administracyjnej. Zgodnie
z nowel¹ zadania tej komórki zostan¹ powierzone
bezpoœrednio ministrowi sprawiedliwoœci.

Ustawa przewiduje ponadto zniesienie stano-
wiska sêdziego komórki organizacyjnej Minister-
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stwa Sprawiedliwoœci w randze departamentu.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 noweli z dniem wejœcia w ¿y-
cie ustawy sêdziowie zajmuj¹cy takie stanowisko
stan¹ siê sêdziami wojskowego s¹du okrêgowego.
Minister sprawiedliwoœci bêdzie obowi¹zany do
wyznaczenia takim sêdziom stanowisk s³u¿bo-
wych w wojskowym s¹dzie okrêgowym.

Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie dwóch mie-
siêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisu
art. 3 ust. 2 obliguj¹cego ministra sprawiedliwoœci
do wyznaczenia sêdziom zajmuj¹cym stanowisko
sêdziego departamentu stanowisk s³u¿bowych
w wojskowym s¹dzie okrêgowym, który wejdzie
w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia og³oszenia.

Komisja proponuje Wysokiej Izbie przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Jakkolwiek jest to projekt poselski, niemniej
mocno popierany przez rz¹d. A¿ mo¿e dziwiæ, ¿e
strukturami rz¹dowymi w pierwszej kolejnoœci
zainteresowali siê pos³owie, a nie sam rz¹d. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-

wej, pana senatora Witolda Idczaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Po wyczerpuj¹cej wypowiedzi mojego przed-

mówcy chcia³bym tylko stwierdziæ, ¿e komisja je-
dnog³oœnie, bez poprawek popar³a projekt
uchwa³y. Proszê, aby Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ
wymieniony projekt uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Czy pan minister Kluz chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Piotr Kluz: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
A, przepraszam, pytania do sprawozdawców.
Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie? Nikt.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Minister sprawiedliwoœci prezentuje stano-
wisko rz¹du.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie przedstawicielowi rz¹du?

Pan senator Muchacki.
Proszê uprzejmie.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku, jedno krótkie pytanie, bo nie
jestem oczywiœcie specem w tych sprawach. Inte-
resuje mnie, jaka jest przyczyna takiej zmiany.
Dlaczego coœ takiego siê dzieje? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Piotr Kluz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e przyczynê tej zmiany bardzo ³atwo

wskazaæ. Jest to jedyny departament w ca³ej ad-
ministracji publicznej, który jest wpisany
w ustawie. ¯aden inny departament w ¿adnym
innym ministerstwie, w ¿adnej innej komórce or-
ganizacyjnej administracji pañstwowej nie ma
umocowania ustawowego. Chcieliœmy, pos³owie
wyst¹pili z propozycj¹, aby by³o to jednolicie rów-
nie¿ w odniesieniu do naszego ministerstwa.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze 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 nale¿y zg³aszaæ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zamykam…
(G³os z sali: Senator Bisztyga z³o¿y³…)
Aha, tak jest.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga

z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.
(Weso³oœæ na sali)
Zamykam dyskusjê.
Panowie Senatorowie, nie mo¿na sobie stroiæ

¿artów z pracowitoœci senatora.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Gdyby pan mar-

sza³ek informowa³ o tym, ¿e nie z³o¿y³, by³oby pro-
œciej.)

(Weso³oœæ na sali)
Nie, nie, regulamin stanowi, ¿e informujê tylko

wtedy, kiedy z³o¿y³.
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Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawie zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1348,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1348A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Zbignie-
wa Cichonia, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji przyjê³a ten projekt bez istotnych zmian. S¹
tylko dwie propozycje zmian o charakterze bar-
dziej technicznym, które sprowadzaj¹ siê do za-
stosowania w³aœciwego nazewnictwa, to jest
wprowadzenia okreœlenia „numer identyfikacyj-
ny” w miejsce pojêcia „numer ewidencyjny”, oraz
wprowadzenia poprawnego odes³ania do ustawy
o informatyzacji podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne.

W ogóle ca³a ustawa dotyczy wymiany informa-
cji miêdzy pañstwami nale¿¹cymi do Unii Europej-
skiej w sprawie osób skazanych prawomocnie za
przestêpstwa lub przestêpstwa karne skarbowe,
tak¿e w przypadku gdy postêpowanie w tych spra-
wach warunkowo umorzono. Jest to wynik tego, ¿e
Unia Europejska uzna³a, ¿e warto, aby takie reje-
stry by³y w poszczególnych pañstwach i aby nastê-
powa³a wymiana informacji. Jest okreœlona proce-
dura, wskazano organy centralne poszczególnych
pañstw, które bêd¹ prowadzi³y te rejestry i doko-
nywa³y wymiany informacji. Dziêkujê bardzo.

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

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

Nie widzê chêtnych do zadania pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Czy pan minister Kluz chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Piotr Kluz: Nie, dziêkujê bardzo.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Czy s¹ pytania?
Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê do

g³osuusenatoraprowadz¹cego listêmówców.Prze-
mówienie senatora w dyskusji nie mo¿e trwaæ d³u-
¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnioski o charak-
terze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do mar-
sza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1334,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1334A.

(G³os z sali: Nie ma senatora Rulewskiego.)
Trzy minuty przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
Kontynuujemy obrady.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Rulewski, po raz drugi dzisiaj

spóŸni³ siê pan na przyst¹pienie do pracy nad
punktem, w którym pan sprawozdaje. Czekamy
na pana.

(Senator Jan Rulewski: Nie spóŸni³em siê.)
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Jana Rulew-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam za to, ¿e nie nad¹¿am za przyspie-

szeniem realizacji naszego programu, bo ja siê ra-
czej nie spóŸniam.

(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
No, Panie Senatorze, czekaliœmy na pana,

wszyscy tu jesteœmy tego œwiadkami.
(Senator Jan Rulewski: To jest prawda, Panie

Marsza³ku, nie bêdê siê broni³, ale program reali-
zowany jest szybciej ni¿…)

Proszê bardzo. Nie ma co siê broniæ, bo sprawa
jest jednoznaczna.

(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê bardzo.
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-

rz¹dnoœci i Petycji mogê wyst¹piæ z prost¹ propo-
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zycj¹, aby Wysoka Izba zechcia³a uchwaliæ usta-
wê o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich w wersji przedstawionej przez Wysok¹ Izbê
sejmow¹. W trakcie prac komisji nie przedstawio-
no ¿adnych poprawek, zatem wniosek jest oczy-
wisty, ¿e bez poprawek.

Jednak¿e t³em dyskusji i to powa¿nej dyskusji,
nie tylko w komisji senackiej, ale te¿ wczeœniej,
w komisji sejmowej, by³a wadliwoœæ tej ustawy za-
warta w uzasadnieniu. Mianowicie w uzasadnie-
niu inicjatorzy, to jest Senat, napisali, ¿e ta ustawa
nie poci¹gnie za sob¹ skutków finansowych.
Z wszelkiej dokumentacji, tej jawnej, publikowa-
nej na ³amach gazet, tej, powiedzia³bym, pó³ja-
wnej, czyli z dyskusji na posiedzeniu komisji se-
nackiej w zesz³ym roku, równie¿ sejmowej, wyni-
ka, ¿e na realizacjê zmian w ustawie, która wpro-
wadza Krajowy Mechanizm Prewencji ju¿ w pe³nej
formie, nie ma œrodków. Wczeœniej te¿ tych œrod-
ków nie by³o. Ratowano siê pewnymi protezami fi-
nansowymi w rodzaju prac zleconych ekspertom,
którzy mieli dogl¹daæ, czy w naszych wiêzieniach,
oœrodkach wychowawczych dla m³odzie¿y, nazy-
wanych popularnie poprawczakami, czy nawet
w szpitalach, gdzie przebywaj¹ osoby o ograniczo-
nej zdolnoœci prawnej, nie mamy do czynienia
z okrucieñstwem czy torturami. Liczba tych oœrod-
ków jest powa¿na, siêga tysi¹ca dwustu. Zdaniem
rzecznika podczas tej dyskusji wysz³o na jaw, ¿e
gdyby stosowaæ obecne mechanizmy finansowe
gwarantuj¹ce wykonanie tej ustawy, która jest
z kolei nastêpstwem ratyfikacji przez Polskê kon-
wencji, to wizytacja tysi¹ca dwustu placówek od-
bywa³aby siê w ten sposób, ¿e placówka by³aby od-
wiedzana raz na dwadzieœcia lat, czyli nie spe³nia-
³oby to swoich zadañ. To tyle, bardzo upraszczaj¹c
i uogólniaj¹c wnioski z dyskusji.

Jeœli tak, to pozwolê sobie, Panie Marsza³ku,
w kontekœcie tej dyskusji z³o¿yæ poprawkê, której
celem jest nie tylko zagwarantowanie bud¿etu na
dzia³alnoœæ rzecznika praw obywatelskich, ale ró-
wnie¿ zagwarantowanie, ¿e w przysz³ym bud¿e-
cie, w nastêpnej ustawie bud¿etowej na to zada-
nie, podkreœlam, na to zadanie zostan¹ wydzielo-
ne œrodki. Dziêkujê, 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 zadaæ takie pytanie?
Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Se-

nat. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w to-
ku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony
minister sprawiedliwoœci.

Czy pan minister Wrona chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

o Rzeczniku Praw Obywatelskich zosta³a wpro-
wadzona ze wzglêdu na wymagania na³o¿one na
Polskê Protoko³em fakultatywnym do Konwencji
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego
okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego trakto-
wania albo karania, przyjêtym przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ 18 grudnia 2002 r. Polska jest zo-
bowi¹zana do stworzenia, wyznaczenia b¹dŸ
utrzymywania istniej¹cego mechanizmu, zwane-
go Krajowym Mechanizmem Prewencji, chodzi
o wizytowanie miejsc pozbawienia wolnoœci. Do
porozumienia ministra sprawiedliwoœci z rzeczni-
kiem praw obywatelskich co do tej kwestii, ¿e w³a-
œnie rzecznik ze wzglêdu na swoj¹ ustrojow¹ po-
zycjê i swoje zadania powinien byæ podmiotem,
który wype³nia obowi¹zki Krajowego Mechaniz-
mu Prewencji, dosz³o w 2008 r., ale rzeczywiœcie
do tej pory nie ma do tego dostatecznych podstaw
ustawowych.

Stanowisko Rady Ministrów wobec tego pro-
jektu jest zdecydowanie pozytywne, zosta³o
ono przyjête 3 czerwca tego roku. Wskazano
w nim pewne kwestie, które powinny zostaæ
unormowane, na przyk³ad kwestiê prawa do
odbywania spotkañ z osobami pozbawionymi
wolnoœci bez obecnoœci innych osób czy z inny-
mi osobami, co do których siê uzna, ¿e mog¹
dostarczyæ potrzebnych informacji, równie¿
koniecznoœæ uzupe³nienia projektu o przepisy
reguluj¹ce zasady, na jakich nastêpuje reje-
strowanie dŸwiêku lub obrazu w miejscach po-
zbawienia wolnoœci w czasie kontaktu przed-
stawiciela rzecznika z tymi osobami, w czasie
wizytacji. Uwagi zawarte w stanowisku rz¹du
zosta³y uwzglêdnione, dlatego te¿ w pe³ni po-
pieram ten projekt, w³aœciwie ustawê uchwalo-
n¹ przez Sejm. Dziêkujê.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad. Nie ma zg³oszeñ.

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
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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…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja siê zapisa³em.)
O przepraszam, Panie Senatorze. Nie widzia-

³em.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Rzeczniku! Wysoki Se-
nacie!

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e przyjmujê tê zmianê
ustawy z aplauzem, bo ona rzeczywiœcie daje
rzecznikowi praw obywatelskich sprawne narzê-
dzie do wykonywania funkcji krajowego mecha-
nizmu prewencji, zapobiegania nieludzkiemu lub
okrutnemu traktowaniu wiêŸniów.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e pozycja wiêŸniów,
sposób ich traktowania i nadzór nad ich losem to
jeden z czynników decyduj¹cych o tym, jak oce-
niæ dane pañstwo – czy ono respektuje elemen-
tarne zasady humanitarnego traktowania wiêŸ-
niów, do czego maj¹ prawo na mocy miêdzynaro-
dowych konwencji, jak i regulacji krajowych.
I dobrze siê sta³o, ¿e rzecznik uzyska³ te kompe-
tencje, co bêdzie mu pozwala³o na czêstsze wizy-
tacje osób pozbawionych wolnoœci i kontrole
przestrzegania prawa przez s³u¿by wiêzienne.
A z tym, niestety, nie jest u nas najlepiej. Ja mogê
to powiedzieæ jako obroñca, który napotyka³ cza-
sami takie dzia³ania, jak choæby cenzurowanie
korespondencji miêdzy obroñc¹ a osob¹ pozba-
wion¹ wolnoœci. Nie doœæ tego, dochodzi³o nawet
do takich sytuacji, ¿e s³u¿by ingerowa³y w kore-
spondencjê miêdzy osob¹ pozbawion¹ wolnoœci
a Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka
w Strasburgu, co siê spotka³o z paroma orzecze-
niami Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owie-
ka, w których tego rodzaju praktyki zosta³y uz-
nane za ewidentne naruszenie Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka, tak w zakresie gwa-
rantuj¹cym tajemnicê korespondencji miêdzy
adwokatem a osob¹ pozbawion¹ wolnoœci, jak i,
tym bardziej, w zakresie korespondencji miêdzy
osob¹ pozbawion¹ wolnoœci a Europejskim Try-
buna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu. Tak ¿e
uwa¿am, ¿e dobrze, ¿e dochodzi tutaj dodatkowy
czynnik prewencji w postaci kontroli ze strony
rzecznika praw obywatelskich, albowiem jest na-
dzieja, ¿e to rozwi¹zanie doprowadzi do zmniej-
szenia liczby naruszeñ prawa wobec tych osób,
a tym samym napiêtnowania Polski przez Euro-
pejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Kno-

sala z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do pro-
toko³u*, a wniosek o charakterze legislacyjnym
na piœmie z³o¿y³ pan senator Rulewski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by ustosunko-

waæ siê do tego wniosku? Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie
siê do przedstawionego wniosku i przygotowanie
sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1329,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1329A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Œrodowiska, pani¹ senator Jadwigê Rotnic-
k¹, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sk³adam w imieniu wymienionych przez pana

marsza³ka komisji sprawozdanie z posiedzenia,
które odby³o siê 7 wrzeœnia 2011 r. i dotyczy³o
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych in-
nych ustaw, zwanej krótko ustaw¹ o parkach na-
rodowych.

Celem tej regulacji jest zmiana formy organiza-
cyjno-prawnej parków narodowych, a mianowicie
przekszta³cenie pañstwowych jednostek bud¿e-
towych w pañstwowe osoby prawne. To prze-
kszta³cenie poci¹ga za sob¹ konsekwencje nie tyl-
ko dla finansów publicznych, ale i finansów sa-
mych parków narodowych. Otó¿ parki mia³yby
byæ finansowane przez bud¿et pañstwa w formie
dotacji. To jest jedna z podstawowych zmian, ja-
kie zosta³y wprowadzone do ustawy o ochronie
przyrody.

Druga zmiana dotyczy sposobu pozyskiwania
œrodków. Parki narodowe pozyskiwa³yby je z w³a-
snej dzia³alnoœci gospodarczej, otrzymywa³yby
dotacje od pañstwa, dotacje i po¿yczki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
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ki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich, a tak¿e
œrodki europejskie, wp³ywy z tytu³u dzier¿aw, naj-
mu, u¿ytkowania nieruchomoœci, ze sprzeda¿y
produktów drzewnych i niedrzewnych uzyskiwa-
nych w trakcie wykonywania dzia³añ ochronnych.

Kolejna zmiana dotyczy nieruchomoœci, bê-
d¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, wcho-
dz¹cych w sk³ad parku narodowego. Park naro-
dowy w zwi¹zku z tak skonstruowan¹ ustaw¹ na-
bywa³by to mienie z mocy prawa w u¿ytkowanie
wieczyste. Rozporz¹dzanie nieruchomoœciami
bêd¹cymi w u¿ytkowaniu parku wymaga³oby zgo-
dy ministra w³aœciwego do spraw ochrony œrodo-
wiska w przypadku umów wieloletnich. W niektó-
rych sytuacjach minister œrodowiska móg³by od-
mówiæ wydania zgody, na przyk³ad, na sprzeda¿
nieruchomoœci.

Inaczej jest te¿ uregulowany sposób powo³ywa-
nia dyrektora parku narodowego, który by³by or-
ganem parku, a jego powo³anie odbywa³oby siê
w drodze otwartego konkursu. Odmiennie ni¿
w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach uregu-
lowano kwestie zwi¹zane z warunkami, jakie mu-
sia³by spe³niaæ kandydat ubiegaj¹cy siê o to sta-
nowisko. Reguluje to art. 8c ust. 4. Zrezygnowano
z powo³ywania dyrektora parku narodowego na
okreœlon¹ w czasie kadencjê, a zamieniono to na
powo³ywanie na czas nieokreœlony.

Co jeszcze? Jesjt jeszcze jedna wa¿na zmiana.
Mianowicie w ustawie przyjêto rozwi¹zania o gwa-
rancji zatrudnienia dla pracowników parków na-
rodowych na dotychczasowych zasadach do cza-
su wydania przez ministra w³aœciwego do spraw
œrodowiska rozporz¹dzenia w sprawie warunków
wynagradzania za pracê pracowników parków
narodowych i przyznania im innych œwiadczeñ
zwi¹zanych z prac¹.

To s¹ najwa¿niejsze zmiany, jakie wchodz¹ do
nowelizowanej ustawy, które, jak wspomnia³am,
maj¹ swoje konsekwencje dla finansów pañstwa.
Dziêkujê bardzo…

Aha, oczywiœcie muszê jeszcze powiedzieæ, ¿e
szerokiej dyskusji na forum komisji nie by³o,
w czasie debaty wypowiada³ siê minister Zaleski.
Komisja przyjê³a w g³osowaniu wniosek o zareko-
mendowanie Wysokiej Izbie przyjêcia ustawy
o ochronie przyrody oraz niektórych innych
ustaw bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tor sprawozdawcy. Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster œrodowiska.

Czy pan minister Zaleski pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie? Dziêkujê.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad. Czy s¹ takie pytania?
Nie ma.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Skur-
kiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ustawa, nad któr¹ dziœ obradujemy, jest szcze-

gólnie wa¿na w kontekœcie wydarzeñ, które mia³y
miejsce na pocz¹tku tego roku – zreszt¹ ich skutki
trwaj¹ do dzisiaj – kiedy to parki narodowe zosta³y
potraktowane jako jednostki bud¿etowe, a prze-
sta³y funkcjonowaæ gospodarstwa pomocnicze,
które do tej pory funkcjonowa³y przy parkach na-
rodowych. Otó¿ okaza³o sie, ¿e wszystkie pie-
ni¹dze wypracowywane przez gospodarstwa po-
mocnicze s¹ w tej chwili wch³aniane przez bud¿et,
a póŸniej minister finansów przekazuje te œrodki
na konta parków narodowych. Wszystko by³oby
wspaniale, gdyby nie to, ¿e s¹ znaczne zapóŸnie-
nia, je¿eli chodzi o pozyskiwanie tych œrodków.

Dlatego te¿ Sejm i rz¹d podjê³y inicjatywê, aby
w jakikolwiek sposób pomóc parkom narodo-
wym. I rzeczywiœcie, w drodze konsensusu wszys-
tkich si³ politycznych w kraju, w Sejmie uda³o siê
tê ustawê przyj¹æ.

Szanowni Pañstwo, równie¿ wol¹ obecnych na
posiedzeniu komisji by³o, aby ta ustawa zosta³a
przyjêta bez poprawek w takiej formie, w jakiej zo-
sta³a zaproponowana przez Sejm.

Przekszta³cenie parków narodowych w osoby
prawne daje im mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³al-
noœci dodatkowej, dzia³alnoœci gospodarczej, za-
robkowej, a te pieni¹dze, które zostan¹ przez nie
wypracowane, bêd¹ mog³y byæ przeznaczane na
dzia³alnoœæ bie¿¹c¹.

Szanowni Pañstwo, jeszcze raz gor¹co proszê
o to, abyœmy wspólnie poparli przyjêcie ustawy
o ochronie przyrody, zwanej ustaw¹ parkow¹, bez
poprawek. Ponawiam swój wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-

cyjnym z³o¿yli na piœmie pan senator Skurkiewicz
i pan senator Witczak, a pan senator Knosala z³o-
¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misjê Œrodowiska o ustosunkowanie siê do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo ochrony œrodowiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1360,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1360A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Œrodowiska, pa-
na senatora Czes³awa Ryszkê, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Komi-

sji Œrodowiska o uchwalonej przez Sejm 31 sier-
pnia 2011 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska. Komisja Œrodowiska na po-
siedzeniu w dniu 7 wrzeœnia bie¿¹cego roku rozpa-
trzy³a wymieniony projekt ustawy i zaproponowa³a
jej przyjêcie bez dyskusji i bez poprawek.

Dodam, ¿e celem tej ustawy jest stworzenie
mo¿liwoœci przekazywania œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej na dochody bud¿etu pañstwa w celu dofi-
nansowania zadañ realizowanych przez pañstwo-
we jednostki bud¿etowe, w szczególnoœci Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych, polegaj¹cych na
udzielaniu pomocy w ramach miêdzynarodowej
wspó³pracy na rzecz rozwoju pañstwom niewy-
mienionym w za³¹czniku I do Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klima-
tu, sporz¹dzonej w Nowym Jorku 9 maja 1992 r,
zwanej w³aœnie konwencj¹ klimatyczn¹. Konkret-
nie ustawa przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ przezna-
czania przychodów Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na do-
konywanie wp³at na rzecz miêdzynarodowych or-
ganizacji, instytucji, programów i funduszy zape-
wniaj¹cych funkcjonowanie mechanizmów fi-

nansowych s³u¿¹cych realizacji wspomnianej
konwencji klimatycznej.

Jak ju¿ wspomnia³em, ustawa nie wzbudzi³a
¿adnych zastrze¿eñ i komisja wnosi o przyjêcie jej
bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy. Nie ma takich pytañ.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
œrodowiska.

Czy pan minister B³aszczyk chcia³by zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ pragnie zadaæ takie pytanie? Nie widzê
chêtnych.

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.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji dla Fun-
dacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzu-
pe³nienie Kapita³u Wieczystego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1336,
a sprawozdanie w druku nr 1336A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Komisja Kultury i Œrodków Przekazu, zebrana

na posiedzeniu 30 sierpnia, jednog³oœnie uchwa-
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li³a skierowany do Senatu wniosek o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przedmiotowa ustawa okreœla cel i zakres wy-
korzystania oraz sposób udzielenia dotacji z bu-
d¿etu pañstwa dla Fundacji Auschwitz-Birke-
nau. Œrodki pochodz¹ce z tej dotacji przeznaczo-
ne s¹ na uzupe³nienie kapita³u wieczystego fun-
dacji i ustawa wyraŸnie precyzuje, jak i w jakim
zakresie mog¹ byæ wydatkowane. Ustawa przewi-
duje, ¿e kwota tej dotacji bêdzie stanowi³a równo-
wartoœæ kwoty 10 milionów euro i bêdzie mog³a
zostaæ przekazana na rzecz fundacji przez mini-
stra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego w transzach nie póŸniej ni¿
do koñca 2015 r.

W myœl ustawy zostanie te¿ zawarta miêdzy
ministrem w³aœciwym do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego a sam¹ fundacj¹
umowa o udzielenie dotacji, wskazuj¹ca zakres
i charakter wykorzystania tej dotacji. Dotacja
bêdzie stanowi³a zasilenie niejako funduszu
trwa³ego kapita³owego, niewzruszalnego, nato-
miast przychody z niej zostan¹ wydane wy³¹cz-
nie – wy³¹cznie, co podkreœla ustawa – na kon-
serwacjê terenu i pozosta³oœci by³ego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau, znajduj¹cego siê pod opie-
k¹ Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oœwiêcimiu. Sposób wykorzystania tej kwoty
bêdzie podlega³ jednoczeœnie kontroli przewi-
dzianej w umowie. Kontrola ta bêdzie sprawowa-
na przez ministra w³aœciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, a fundacja
bêdzie obowi¹zana do prowadzenia wyodrêbnio-
nej ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych
z tej dotacji oraz ewidencji dochodów z inwesto-
wania œrodków pochodz¹cych z tej dotacji. Czyli
bêd¹ to pieni¹dze znaczone, zarówno dzisiaj, jak
i w przysz³oœci, znajduj¹ce siê pod kontrol¹ mini-
stra.

Dlaczego wymagana jest tu forma ustawowa?
Ano dlatego, ¿e te œrodki musz¹ byæ uwidocznione
w ustawie bud¿etowej – i tu forma ustawy jest nie-
zbêdna ze wzglêdu na charakter i zakres funkcjo-
nowania obowi¹zuj¹cego w Polsce systemu praw-
nego, ze wzglêdu na to, ¿e w tej formule ustawa
bud¿etowa mo¿e byæ kszta³towana przez ustawê,
a nie przez doraŸne dzia³ania w³adzy wykonaw-
czej. To tyle.

Fundacja sk³ada ministrowi w³aœciwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
do koñca marca ka¿dego roku, sprawozdanie za
rok poprzedni, zawieraj¹ce rozliczenie rzeczowo-
-finansowe zadañ zrealizowanych ze œrodków po-
chodz¹cych z dochodów z inwestowania, inwesto-
wania czêœci kapita³u wieczystego fundacji po-
chodz¹cej z dotacji oraz o informacji o sposobie
inwestowania œrodków pochodz¹cych z dotacji.

Sam kapita³ jest kapita³em nienaruszalnym, dla-
tego te¿ nosi nazwê: kapita³ wieczysty.

Wnoszê o uwzglêdnienie stanowiska komisji
i przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

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

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

Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, uchwalona ustawa jest, trze-

ba to powiedzieæ, swoistym ewenementem, ponie-
wa¿ oto zasilamy z bud¿etu pañstwa prywatn¹
fundacjê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
I st¹d moje dwa pytania. Czy nie tworzymy tu

pewnego wy³omu w finansach publicznych?
I drugie pytanie. Czy w przysz³oœci inna funda-

cja, na przyk³ad Fundacja Budowy Œwi¹tyni Opa-
cznoœci Bo¿ej, tak¿e bêdzie mog³a wyst¹piæ do Se-
jmu, do parlamentu, o tak¹ dotacjê, takie wspar-
cie?

Senator Piotr Andrzejewski:
Tak, ta ustawa to pewien precedens, ale on

w³aœnie potwierdza spójnoœæ, niesprzecznoœæ
i komplementarnoœæ obowi¹zuj¹cego w Polsce
systemu prawnego. I dlatego dokonujemy tego
udzielenia w drodze ustawy. Ten precedens jest
dokonywany ze wzglêdu na miêdzynarodow¹
rangê fundacji, na przedmiot jej dzia³alnoœci
i charakter muzeum. Ale nie sposób wy³¹czyæ
w przysz³oœci tego, ¿e je¿eli bêdzie taka wola
parlamentu albo bêdzie wniosek zewnêtrzny –
w tym akurat przypadku by³ projekty rz¹dowy –
to bêdzie mia³a zastosowanie ta formu³a, bo
i wtedy bêdzie wydatkowanie œrodków bud¿eto-
wych i czêœciowe kszta³towanie w ten sposób
przysz³ej ustawy bud¿etowej. I rozumiem, ¿e
wtedy to, co œwiadczy Skarb Pañstwa, bud¿et
i minister finansów w ramach bud¿etu, ze œrod-
ków publicznych na rzecz tej fundacji, zostanie
w³¹czone do ustawy bud¿etowej. I taka jest w³a-
œnie koncepcja formalnej zgodnoœci tego sposo-
bu realizacji z zasadami, koncepcja spe³nienia
wymogu przeznaczania œrodków publicznych
w drodze ustawy, pod kontrol¹ Sejmu, Senatu
i prezydenta.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka, kolejne pytania.
Proszê bardzo.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zapisujemy w tej ustawie, ¿e minister zawiera

umowê z fundacj¹. Myœlê jednak, ¿e wzór takiej
umowy ramowej powinien znaleŸæ siê w ustawie,
bo bez tego dajemy ministrowi kultury, ¿e tak po-
wiem, zupe³n¹ dowolnoœæ, by tê umowê zawar³.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pytanie, Panie
Senatorze.)

No, to w³aœnie jest pytanie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie i arty-

ku³…)
Czy to dobrze, ¿e w tej ustawie nie ma ramowe-

go wzoru umowy, jak¹ powinien minister zawrzeæ
z fundacj¹? Pytam o to, poniewa¿ ta ustawa to
precedens.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Rozumiem, ¿e na to pytanie minister mo¿e od-

powiedzieæ. My zaœ mamy wystarczaj¹co okreœlo-
ne dwie przes³anki prawne, mianowicie statut
fundacji i statut muzeum. Jest te¿ ustawa o fi-
nansach publicznych, ca³e kszta³towanie tych za-
gadnieñ i wreszcie ta omawiana dziœ ustawa, któ-
ra w art. 5 mówi, ¿e umowa okreœla w szczególno-
œci to, co wskazuje ustawa i co wskazuje komple-
mentarny zestaw przepisów ustawowych, o któ-
rych mówiliœmy. Mianowicie jest tu zobowi¹zanie
fundacji do przeznaczenia dotacji na cel okreœlo-
ny w art. 2 ust. 1 – tu przypomnê, ¿e art. 2 ust. 1
mówi o œrodkach stanowi¹cych czêœæ kapita³u
wieczystego, pochodz¹cych z dotacji, przeznaczo-
nych wy³¹cznie i w ca³oœci na inwestowanie przez
nabywanie papierów wartoœciowych i innych in-
strumentów finansowych, o których mowa
w ustawie tu przytaczanej. Œrodki te mog¹ byæ
przeznaczone wy³¹cznie na ten cel, nie mog¹ byæ
ani wydawane w inny sposób, ani bezpoœrednio
przeznaczane na realizacjê innych celów fundacji
poza tym, o którym stanowi niniejsza ustawa.
Czyli ta ustawa jest bardzo mocno dyscyplinu-
j¹ca, nie tylko w kwestii dotacji, nie tylko w kwe-
stii wydatkowania œrodków, nie tylko w kwestii
ustawy bud¿etowej, bo jednoczeœnie te¿ w kwestii
kontroli i charakteru tego, co zawarte bêdzie
w umowie.

Dalej. Umowa, w myœl art. 5 ustawy, ma okreœ-
laæ te¿ szczegó³owe zasady gospodarowania œrod-
kami pochodz¹cymi z dotacji. No, tu jest problem
ustalenia tego, jak rzeczywiœcie najbardziej efek-
tywnie mo¿e byæ ten rzeczony kapita³ ulokowany.
Trudno o tym mówiæ, bo sytuacja na rynku papie-
rów wartoœciowych jest zmienna, w zwi¹zku z tym
rzeczywiœcie jest tu pewien margines… Ale on jest

niezbêdny dla podejmowania efektywnych decyzji
w tym zakresie.

Dalej. Wysokoœæ dotacji – to jest oczywiste,
okreœla to ustawa, a powtórzy to umowa.

Sposób i terminy przekazania dotacji. To te¿
jest istotne.

Kolejna sprawa: zobowi¹zanie fundacji do in-
westowania zgodnie z art. 2 ust. 2. A wiêc nieza-
le¿nie od tego, co mówi ustawa, jest jeszcze dodat-
kowe podparcie egzekucyjne w umowie miêdzy
naczelnym organem administracji pañstwowej
a podmiotem bêd¹cym organizacj¹ czy fundacj¹
pozarz¹dow¹ albo, jak jest w tym przypadku, po-
nadnarodow¹. Bo mimo ¿e jest ona zarejestrowa-
na tu, jako osoba prawna prawa polskiego, to ma
charakter dzia³ania miêdzynarodowy, transeuro-
pejski, ¿eby nie powiedzieæ: ponadunijny, bo
œwiatowy.

I wreszcie jest zobowi¹zanie fundacji – i to bê-
dzie odrêbnie zapisane w umowie, jako zobowi¹za-
nie podmiotowe osoby prawnej – do przeznaczenia
dochodów z inwestowania czêœci kapita³u wieczy-
stego tylko i wy³¹cznie zgodnie z przepisami usta-
wy. Jest to niejako dobry precedens zabezpiecze-
nia egzekucyjnego przez zobowi¹zanie indywi-
dualne podmiotu prawnego, na rzecz którego na-
stêpuje dotacja, do sposobu wykorzystania tej do-
tacji. Dlatego spe³nia ona wymogi dotycz¹ce de-
sygnatu nazwy „dotacja”, jako ¿e w myœl ogólnych
przepisów prawnych szczególne zasady rozliczania
dotacji polega³y równie¿ na obowi¹zku zwrotu
œrodków wraz z odsetkami, je¿eli nie by³yby one
wydatkowane na w³aœciwy cel wskazany przez do-
natora, czyli przez tego, który daje dotacjê.
I w art. 5 mamy stwierdzenie, ¿e dotacja podlega
zwrotowi w przypadku gdy zostanie wykorzystana
w inny ni¿ wskazany w ustawie sposób lub zosta-
nie podjêta uchwa³a o zmianie przeznaczenia kapi-
ta³u wieczystego fundacji. A wiêc jest to daleko po-
suniêta interwencja, bo nie tylko pieni¹dze s¹, ¿e
tak powiem, znaczone, nie tylko s¹ one pod kontro-
l¹, ale te¿ podlegaj¹, niejako z definicji, jak dotacja,
zwrotowi, je¿eli zostan¹ naruszone zasady wynika-
j¹ce z intencji i przeznaczenia wskazanego w usta-
wie pochodz¹cej z chwili ustalania dotacji. I to jest
dosyæ wa¿ne zabezpieczenie.

(Senator Czes³aw Ryszka: Mam jeszcze jedno
pytanie, Panie Marsza³ku.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie w³aœnie à propos art. 5. Je¿eli œrodki

zostan¹ Ÿle wykorzystane, to zwrotowi podlega
tylko ta wydatkowana czêœæ dotacji czy ca³a dota-
cja?
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Senator Piotr Andrzejewski:
Zwrotowi podlega ca³oœæ – tak wynika z zapi-

sów, bo mówi siê…
(Senator Czes³aw Ryszka: To jest bardzo re-

strykcyjne.)
Ustawa mówi: dotacja, a wiêc chodzi o ca³¹ do-

tacjê, podlega zwrotowi, jeœli zostanie wykorzy-
stana w inny sposób – tu proszê zwróciæ uwagê,
jak dalece ustawa to dyscyplinuje – lub jeœli zo-
stanie podjêta uchwa³a o zmianie przeznaczenia
kapita³u wieczystego fundacji. Bo zamiast na in-
westycje, mo¿na by kapita³ wieczysty przeznaczyæ
na inne cele, jednak ta omawiana czêœæ kapita³u
trwa³ego przeznaczona ma byæ tylko na inwesty-
cje – mimo ¿e statut fundacji przewiduje ró¿ne ce-
le, w tym równie¿ finansowanie z dochodów, z lo-
kacji kapita³u wieczystego…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale to… Przepra-
szam bardzo.)

Czyli równie¿ przychody, procenty z tej dotacji
bêd¹ pieniêdzmi znaczonymi.

(Senator Czes³aw Ryszka: Rozumiem. Ale jeœli
Ÿle wydadz¹ 100 tysiêcy, to zabierze im siê ca³e
5 milionów?)

(Senator Janusz Rachoñ: I s³usznie.)
No, takie s¹ rygory.
(Senator Janusz Rachoñ: Dok³adnie tak.)
Bo to jest kapita³ wieczysty. On nie powinien

byæ ruszony.
(Senator Janusz Rachoñ: Dok³adnie…)
W zwi¹zku z tym on wtedy zostanie cofniêty

w ca³oœci, bo jego wykorzystanie by³o sprzeczne
z dyspozycj¹ ustawow¹, sprzeczne z umow¹
i sprzeczne z okreœlonymi rygorami.

Ja przypomnê tylko, ¿e by³ rozwa¿any problem
definicji, czy tu chodzi o dotacjê czy o donacjê. Bo
my to… W zasadzie tu powinna byæ donacja, ale to,
o czym mówimy, nadaje tej donacji charakter dota-
cji, albowiem ustawowa definicja dotacji w zasa-
dzie akcentuje trzy elementy: szczególne zasady
rozliczania tej dotacji, podstawê prawn¹… No, i tu-
taj w³aœnie mamy ustawê. Prawda? Zwykle jest to
ustawa o finansach publicznych, ale tu jest usta-
wa odrêbna; mo¿e to byæ te¿ umowa miêdzynaro-
dowa. No i wreszcie chodzi o to, ¿e dotacja mo¿e
byæ przeznaczona tylko na realizacjê zadañ publi-
cznych i podlega zwrotowi, je¿eli zostanie naruszo-
ny cel, charakter i zakres tego, czego dotyczy dota-
cja. Bez tego by³aby to donacja, a nie dotacja.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka ju¿ ma wyjaœnione wszyst-

kie w¹tpliwoœci dotycz¹ce tej…
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê.)
…fundacji, dotowania Fundacji Auschwitz-

-Birkenau?
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku. W¹tpliwoœci zosta³y wyjaœnione.)

Dziêkujê, Senatorze, za dog³êbne wyjaœnienie
tych w¹tpliwoœci.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê…
(Senator Czes³aw Ryszka: Jaka dyskusja? Je-

szcze minister…)
A, minister. Dziêkujê, Panie Senatorze. Bardzo

mocno pilnuje pan tej ustawy…
(Senator Czes³aw Ryszka: Minister chcia³by

wyst¹piæ.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.
Czy pan minister ¯uchowski chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Panie Mar-
sza³ku, je¿eli jest taka potrzeba, to oczywiœcie mo-
gê udzieliæ odpowiedzi na pytania.)

Je¿eli bêd¹… Dobrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Czy s¹ takie pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-
wie Bisztyga i Muchacki z³o¿yli swoje przemówie-
nia w dyskusji do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego siódmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy roz-
wojowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1346,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1346A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Macieja Grubskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!

83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.
154 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy rozwojowej

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu se-
nackiej Komisji Spraw Zagranicznych sprawo-
zdanie z prac komisji nad ustaw¹ o wspó³pracy
rozwojowej.

Ustawa ta reguluje podstawy prawne polskiej
pomocy rozwojowej. Odpowiada na zapotrzebo-
wanie udzielania pomocy rozwojowej w obsza-
rach œwiata, w których pañstwu polskiemu trud-
no jest bezpoœrednio udzielaæ takiej pomocy.

Ustawa ta reguluje nastêpuj¹ce kwestie. Po-
rz¹dkuje nazewnictwo dotycz¹ce wspó³pracy roz-
wojowej, pokazuj¹c, ¿e zgodnie z miêdzynarodo-
wymi standardami pomoc humanitarna jest czê-
œci¹ pomocy rozwojowej. Ponadto wskazuje
wprost ministra spraw zagranicznych jako koor-
dynuj¹cego wspó³pracê rozwojow¹. Ustawa za-
wiera definicjê pomocy rozwojowej i humanitar-
nej, okreœla formy, w jakich mo¿e byæ udzielana
taka pomoc. Wa¿nym i postulowanym od lat ele-
mentem jest stworzenie Rady Programowej
Wspó³pracy Rozwojowej przy ministrze. Sk³ada³a-
by siê ona zarówno z przedstawicieli administra-
cji pañstwowej, jak i z przedstawicieli Sejmu, Se-
natu oraz organizacji pozarz¹dowych. Wed³ug za-
pisów Rada Ministrów bêdzie przyjmowa³a co naj-
mniej raz na piêæ lat d³ugoterminowe programy
wspó³pracy rozwojowej. W projekcie ustawy poja-
wia siê mo¿liwoœæ realizowania zadañ z zakresu
wspó³pracy rozwojowej z wykorzystaniem progra-
mów oraz instrumentów finansowych Unii Euro-
pejskiej. Przyjêcie tej ustawy w wydatny sposób
sprofesjonalizuje polskie dzia³ania w tym obsza-
rze.

Ustawa nie ma wp³ywu na bud¿et pañstwa, co
nie zamyka mo¿liwoœci zwiêkszenia iloœci prze-
znaczonych na pomoc œrodków w ka¿dym roku
w celu budowania pozycji Polski jako aktywnego
podmiotu w tej dziedzinie.

Komisja Spraw Zagranicznych pracowa³a nad
ustaw¹ w dniu 7 wrzeœnia bie¿¹cego roku. Usta-
wa nie wzbudzi³a wiêkszych kontrowersji. Pewne
w¹tpliwoœci senatorów wzbudzi³o jedynie pyta-
nie, czy reaktywowana i wzmacniana w zakresie
dzia³añ Polska Fundacja Miêdzynarodowej
Wspó³pracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieæ Jak” daje
pewnoœæ zatarcia tak zwanej obecnoœci pañstwa
polskiego w przekazywaniu pomocy rozwojowej
dla obszarów œwiata, w których akceptowana jest
pomoc przekazywana przez organizacje stricte
pozarz¹dowe. Komisja zaproponowa³a wprowa-
dzenie do ustawy szeœciu poprawek. Waga tego
projektu ustawy – szczególnie ¿e ustawa ma cha-
rakter równie¿ humanitarny – powoduje potrzebê
jednoznacznego jego poparcia, dlatego cz³onko-
wie komisji jednomyœlnie g³osowali za ustaw¹.

Bardzo proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy
wraz z zaproponowanymi poprawkami. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw zagranicznych.

Czy pan minister Stanowski pragnie zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wiæ stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Krzysztof Stanowski:
Dziêkujê.
W oczywisty sposób intencj¹ rz¹du jest, jeœli to

mo¿liwe, przyjêcie tej ustawy. Równie¿ poprawki
s¹ zgodne z intencj¹ rz¹du.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Romaszewski, proszê bardzo.
Panie Ministrze, poproszê na mównicê.
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, nie bardzo potrafiê tutaj od-

czytaæ art. 10 ust. 3. Mianowicie chodzi tutaj
o Polsk¹ Fundacjê Miêdzynarodowej Wspó³pracy
na rzecz Rozwoju „Wiedzieæ Jak”. Muszê powie-
dzieæ, ¿e w swojej d³ugiej praktyce legislacyjnej
tylko raz, w ustawie o gminach ¿ydowskich, zna-
laz³em przypadek, ¿e wymieniano w ustawie jed-
n¹ fundacjê. Mia³a ona reprezentowaæ gminy ¿y-
dowskie na terenie Polski; to akurat by³a funda-
cja amerykañska. I to jest drugi przypadek, ¿e
pojawia siê nazwa jakiejœ szczególnej fundacji,
pojawia siê ta Polska Fundacja Miêdzynarodowej
Wspó³pracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieæ Jak”. Co
to jest za fundacja? Jaki jest jej sk³ad? Jakie s¹
jej wk³ady? Jaki jest jej zarz¹d? Dlaczego zosta³a
wybrana akurat ta fundacja, a nie inne funda-
cje? Jak to siê ma do tego, co jest w zwyczaju?
Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Krzysztof Stanowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze!
Fundacja „Wiedzieæ Jak” jest fundacj¹ Skarbu

Pañstwa, fundacj¹ utworzon¹ przez ministra
skarbu w celu wspierania rozwoju spo³ecznego
i gospodarczego, dok³adnie do realizacji tych ce-
lów, które s¹ zbie¿ne ze wspó³prac¹ rozwojow¹
i oficjaln¹ pomoc¹ rozwojow¹ udzielan¹ przez
pañstwo polskie przed oko³o dziesiêciu laty.

Obecnie istnieje kilka fundacji Skarbu Pañ-
stwa, które w ró¿ny sposób s¹ wpisane w polski
system legislacyjny. Tak jest w przypadku Funda-
cji Rozwoju Systemu Edukacji. Minister edukacji
narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wy¿-
szego dziêki wpisaniu tej fundacji Skarbu Pañ-
stwa, której radê, tak jak w przypadku tej funda-
cji, powo³uj¹ w³aœciwi ministrowie, realizuje, to
znaczy przekazuje za ich poœrednictwem, progra-
my takie jak Leonardo da Vinci, Erasmus, czyli
wszystkie europejskie programy edukacyjne
dzia³aj¹ce na terenie Polski. Takich fundacji jest
kilka, inn¹ tego typu fundacj¹ jest Fundusz
Wspó³pracy. Wszystkie one maj¹ swoje umoco-
wanie w legislacji czy to poprzez umowy miêdzy-
narodowe… W przypadku polsko-litewskiej wy-
miany m³odzie¿y jako operatora programu po
stronie polskiej wskazano wprost Fundacjê Roz-
woju Systemu Edukacji. W przypadku wspó³pra-
cy polsko-niemieckiej, Jugendwerku, czyli Pol-
sko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y, na pod-
stawie umowy miêdzynarodowej stworzono insty-
tucjê miêdzynarodow¹. I to jest troszeczkê inny
model. Zgodnie z nim rz¹d polski i rz¹d niemiecki
przekazuj¹ z bud¿etu pieni¹dze, które nastêpnie
s¹ wykorzystywane przez organizacje pozarz¹do-
we, przez placówki edukacyjne podczas realizacji
konkretnych projektów. I to jest nawi¹zanie do te-
go modelu. Dlaczego rz¹d zdecydowa³ siê na taki
model? Szczerze mówi¹c, sta³o siê tak po pobiciu
opozycjonistów i kandydatów na prezydenta na
Bia³orusi. S¹ sytuacje, w których konieczne jest
zachowanie pewnej dyskrecji, ale dyskrecji doty-
cz¹cej nie celów, na które s¹ przekazywane œrod-
ki, tylko… Chodzi o to, ¿e tak jak przypadku Na-
tional Endowment for Democracy wa¿ne by³o, aby
pieni¹dze i procedury przekazywania pieniêdzy
dla podziemnej „Solidarnoœci” nie wskazywa³y
miejsc, do których trafi¹ powielacze, maszyny of-
fsetowe, tak samo nie jest rzecz¹ dobr¹, aby tego
typu przetargi czy tego typu przekazywanie pie-

niêdzy dla organizacji pozarz¹dowych prowadzi³y
bezpoœrednio departamenty Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.

Fundacja „Wiedzieæ Jak” jest fundacj¹ Skarbu
Pañstwa. Cz³onków rady powo³uje minister
spraw zagranicznych, przewodnicz¹cego rady tej
fundacji powo³uje on w porozumieniu z prezy-
dentem. Przez kilka lat w³aœnie ze wzglêdu na
trudnoœci prawne ta fundacja nie prowadzi³a ak-
tywnej dzia³alnoœci. W chwili obecnej zosta³a po-
wo³ana nowa rada, do której wejœcie zapropono-
wano przedstawicielom wszystkich najwa¿niej-
szych si³ politycznych reprezentowanych w pol-
skim parlamencie – s¹ to przedstawiciele parla-
mentu, s¹ to pos³owie do Parlamentu Europej-
skiego z ró¿nych ugrupowañ politycznych – wy-
chodz¹c z za³o¿enia, ¿e ta dzia³alnoœæ nie powin-
na byæ przedmiotem nadmiernego sporu polity-
cznego i ¿e powinna byæ w maksymalnym stop-
niu przedmiotem konsensusu oraz ¿e w tego ty-
pu dzia³aniach jest potrzebna stabilnoœæ, nieza-
le¿na od zmian politycznych. Intencj¹ ministra
spraw zagranicznych, podkreœlan¹ równie¿
w czasie dyskusji na posiedzeniach komisji sej-
mowych i komisji senackiej, jest, aby rol¹ tej in-
stytucji by³ regranting, a wiêc by nie by³a to insty-
tucja, która sama bêdzie realizowa³a programy
poza granicami kraju, tylko która bêdzie przeka-
zywa³a œrodki organizacjom pozarz¹dowym. Po-
zwoli to, szczególnie w przypadku takich krajów
jak Bia³oruœ czy innych krajów niedemokratycz-
nych – tu chcia³bym wymieniæ Kubê, chcia³bym
wymieniæ Birmê tak potencjalnie – jawnie wspie-
raæ z polskiego bud¿etu dzia³ania na tych tere-
nach z zachowaniem niezbêdnej dyskrecji.

Zgodnie z projektem rz¹dowym ta fundacja
mia³a zajmowaæ siê w pierwszej kolejnoœci,
przede wszystkim wsparciem na rzecz demo-
kracji. Sejm zdecydowa³ siê na poszerzenie te-
go zakresu dzia³añ, ale jednoczeœnie ograniczy³
mo¿liwoœæ uczestniczenia przez tê fundacjê
w konkursach grantowych. A wiêc chcemy, ¿e-
by minister uzyska³ mo¿liwoœæ sprawnego
przekazania pieniêdzy do dalszego dysponowa-
nia nie na podstawie konkursu, i st¹d potrzeb-
na ustawa, a jednoczeœnie nie chcemy, ¿eby ta
organizacja konkurowa³a z innymi organiza-
cjami pozarz¹dowymi. To one powinny byæ be-
neficjentami dzia³añ, pieniêdzy i one powinny
realizowaæ projekty, a nie ta fundacja, która ma
byæ agencj¹, która ma byæ polskim National
Endowment for Democracy. Intencj¹ ministra
spraw zagranicznych jest, aby docelowo ta fun-
dacja nazywa³a siê Fundacj¹ Solidarnoœci Miê-
dzynarodowej, poniewa¿ wydaje nam siê, ¿e tak
by³oby w³aœciwie i ¿e bêdzie to jasny znak doty-
cz¹cy tej polskiej pomocy, która w pierwszym
rzêdzie dotyczy wsparcia demokracji, a w dru-
gim – wparcia rozwoju spo³ecznego i ekonomi-
cznego. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzejewski, a potem pan mar-

sza³ek Romaszewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy w zwi¹zku z tym, co pan

powiedzia³, widzi pan koniecznoœæ interwencji
w to, o czym mówi ustawa? Bo ustawa mówi o in-
nej fundacji, o innej nazwie: „Wiedzieæ Jak”. Czy
nie nale¿a³oby w ustawie zmieniæ tej nazwy albo
antycypowaæ zmianê nazwy przez fundacjê ju¿ is-
tniej¹c¹, co wymaga te¿ zmiany statutu, jak rozu-
miem? To ma byæ „Solidarnoœæ Miêdzynarodo-
wa”… Czy te¿ mo¿e to nie jest nazwa, a tylko ce-
cha, któr¹ pan wymieni³, a któr¹ powinny siê cha-
rakteryzowaæ dzia³alnoœæ, funkcjonowanie tej
fundacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja chcia³bym wyjaœniæ kwestiê funduszu celo-

wego, który siê pojawia w bud¿etach i który jest
przedmiotem debaty parlamentarnej. Ja rozu-
miem, ¿e w przypadku funduszy przyznawanych
Fundacji „Wiedzieæ Jak” bêdzie zapada³a dyskre-
cjonalna decyzja ministra spraw zagranicznych,
tak ¿e parlament utraci wp³yw na ewentualny roz-
dzia³ tych funduszy. Tak przynajmniej ja to rozu-
miem w tej chwili.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Krzysztof Stanowski:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce nazwy, po-

wiem, ¿e jest to sprawa delikatnej sekwencji, po-
niewa¿ w chwili obecnej stan prawny jest dok³a-
dnie taki, jaki jest opisany w ustawie. Gdyby by³
inny, to prosi³bym o zmianê. W sytuacji, gdy na-
st¹pi¹ zmiany dotycz¹ce jakichœ szczegó³ów fun-
kcjonowania tej fundacji, niew¹tpliwie pozosta-
nie w mocy decyzja ustawowa i nastêpca po ja-
kiejkolwiek zmianie nazwy… Nie mówimy o zmia-
nie istoty fundacji, jest ten sam numer KRS itd.,
itd., st¹d nie ma w¹tpliwoœci, ¿e bêdzie mo¿na to
kontynuowaæ. Ale ze wzglêdu na czujnoœæ

i ostro¿noœæ, na to, aby nie doprowadziæ do sytua-
cji, ¿e wpiszemy do ustawy nazwê, a nastêpnie
ktoœ zarejestruje inn¹ organizacjê o tej nazwie
i w œwietle prawa to ta inna organizacja, niepodle-
gaj¹ca ministrowi spraw zagranicznych, sta³aby
siê beneficjentem… Nie taka jest intencja tej ini-
cjatywy legislacyjnej. My chcielibyœmy, aby pañ-
stwo polskie za poœrednictwem ministra spraw
zagranicznych uzyska³o narzêdzie do sprawnego
realizowania polityki zagranicznej.

Odpowiadaj¹c na pytanie drugiego pana sena-
tora, powiem tak. W chwili obecnej wszystkie
œrodki, które za poœrednictwem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych s¹ przeznaczone na
wspó³pracê rozwojow¹, s¹ przekazywane za po-
œrednictwem rezerwy celowej. Ma to swoje zalety
i jest naturalne w przypadku projektów realizo-
wanych przez administracjê publiczn¹. Gdy Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Ministerstwo Nauki realizuj¹ jakiœ projekt, to je-
dynym sposobem przekazania im œrodków jest
wykorzystanie rezerwy celowej z kontrasygnat¹
ministra spraw zagranicznych. W ka¿dym przy-
padku decyzja dotycz¹ca wysokoœci sum prze-
znaczonych na wsparcie demokracji i wspó³pracê
rozwojow¹ jest decyzj¹ bud¿etow¹.

Ze wzglêdu na brak tej ustawy w ostatnich la-
tach Senat, s³usznie i w dobrej intencji, zmuszony
by³ psuæ bud¿et, aby zachowaæ ci¹g³oœæ progra-
mu imienia Kalinowskiego. A dziêki temu progra-
mowi studenci usuniêci czy zagro¿eni usuniê-
ciem z uczelni na Bia³orusi mog¹ studiowaæ
w Polsce, ale trzeba by³o wpisywaæ nazwê tego
programu do rezerwy celowej bud¿etu. W oczywi-
sty sposób by³o to psucie bud¿etu, ale tak¿e
w oczywisty sposób by³a to s³usznie podejmowa-
na decyzja Senatu pozwalaj¹ca zagwarantowaæ
ci¹g³oœæ tego programu, i to ci¹g³oœæ wieloletni¹,
bo ci studenci nie przyjechali przecie¿ na kilka
miesiêcy, nie na jednorazowy sta¿.

Decyzja ministra dotycz¹ca przekazania pie-
niêdzy bêdzie decyzj¹ jawn¹. Dyskrecjonalne bê-
d¹ raczej szczegó³y dotycz¹ce ju¿ nawet nie prze-
kazanych bezpoœrednio sum, tylko bezpoœre-
dnich szczegó³ów projektu. W wiêkszoœci przy-
padków dowiemy siê prawie wszystkiego. W przy-
padku dzia³añ na Bia³orusi dowiemy siê niew¹t-
pliwie, jaka polska organizacja jest partnerem
w tym projekcie i jaka to jest suma, ale mo¿emy
nie dowiedzieæ siê szczegó³ów dotycz¹cych dzia-
³añ w samej Bia³orusi. W przypadku zaœ Birmy,
Korei Pó³nocnej czy Kuby bêdziemy siê starali
ograniczyæ informacje do rozs¹dnego minimum.
Z drugiej strony w³aœnie, po to, ¿eby zapewniæ
kontrolê parlamentu, odby³a siê debata i przed-
miotem zapisów w ustawie jest to, aby sprawo-
zdania z dzia³alnoœci tej fundacji by³y prezento-
wane na posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicz-
nych w takim trybie, jakie komisja uzna za w³aœci-
we, tak ¿eby raz do roku…
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(Senator Zbigniew Romaszewski: ¯eby o pra-
wach cz³owieka by³o jeszcze przedstawiane…)

Bardziej ni¿ chêtnie, Panie Senatorze.
W ka¿dym razie na pewno nie ma to prowadziæ

do ograniczenia roli parlamentu, która w wiêk-
szoœci tego typu dzia³añ jak nasz Endowment for
Democracy jest kluczowa, poniewa¿ s¹ to decyzje
parlamentu i parlamentarne formy nadzoru. St¹d
wynika równie¿ obecnoœæ przedstawicieli parla-
mentu w radzie tej fundacji, i to przedstawicieli
z ró¿nych opcji politycznych. Dziêkujê.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja jeszcze tyl-
ko jeden ma³y komentarz…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan Marsza³ek Romaszewski. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja rozumiem, ¿e informacja musi byæ udziela-

na bardzo oszczêdnie, ale nale¿a³oby jednak roz-
propagowaæ j¹ w prokuraturze, ¿eby potem nie
zdarza³y siê takie rzeczy, jak z Alesiem Bielackim.
Tak ¿e powinna byæ tam rozpowszechniona.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznzch
Krzysztof Stanowski:
Panie Senatorze, zgadzam siê w stu procentach.

I osobiœcie informowa³em prokuraturê generaln¹
na pocz¹tku tego roku, w pierwszych dniach stycz-
nia, ¿e bêd¹ podejmowane próby uzyskania… Oso-
biœcie o tym informowa³em isamminister sprawza-
granicznych osobiœcie informowa³ o tym, ¿e bêd¹
podejmowane takie próby, opisywaliœmy sytuacjê
miêdzy innymi dok³adnie tak¹, jaka nast¹pi³a. Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych w chwili obecnej,
reprezentuj¹c pañstwo polskie, stara siê naprawiaæ
szkody. Miêdzy innymi syn Alesia Bielackiego jest
ju¿ na terenie kraju, ju¿ studiuje w ramach progra-
mu imienia Kalinowskiego. Ale znowu proszê
o zwolnienie z informowania o szczegó³ach, co do
którychnaraziewolelibyœmyzachowaædyskrecjê.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja te¿ mam do pana pytania,

troszkê tak obok tej ustawy, ale w zwi¹zku z ni¹
i w zwi¹zku z ide¹, której ma s³u¿yæ fundacja.
Otó¿ jesteœmy pañstwem demokratycznym i ma-
my demokratyczne procedury ustaw, procedury
kontroli dostêpu do informacji. I w takiej sytuacji
niektóre ustawy, jak ustawa o dostêpie do infor-
macji publicznej i ustawa o wspó³pracy organów
œcigania, nie s¹ dostosowane do wspomnianej po-

mocy, jak s³usznie pan to mówi, w takich miej-
scach, jak choæby Bia³oruœ i ca³y szereg innych
krajów, bo przecie¿ to nie tylko te kilka pañstw,
które pan wymieni³, mo¿na by wspomnieæ jeszcze
parê takich krajów pó³demokratycznych. I czy
pan nie uwa¿a, ¿e powinno siê wprowadziæ zasa-
dê, oczywiœcie to musia³aby byæ zasada ustawo-
wa, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych okreœ-
la corocznie listê krajów, odnoœnie do których te-
go typu ustawy ujawniaj¹ce dane niebezpieczne
dla osób tam ¿yj¹cych powinny byæ wy³¹czone?
Czy nie powinno byæ takiej listy? Oczywiœcie to
Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno
mieæ mo¿liwoœæ ustawow¹, aby co roku ustalaæ
spis krajów, w stosunku do których te miêdzy in-
nymi ustawy, jakie wymieni³em, ale nie tylko te,
nie bêd¹ dzia³aæ.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Krzysztof Stanowski: Panie Mar-
sza³ku, Wysoka Izbo…)

Tak jak dzieje siê to, tak mi siê wydaje, w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie departament stanu
ustala tak¹ w³aœnie listê krajów niedemokraty-
cznych. I ja rozumiem, ¿e to jest tak¿e po to. Ro-
zumiem te¿, i¿ to sprawia równie¿ pewne k³opoty
i trudnoœci, choæby dyplomatyczne itd., je¿eli ja-
kieœ pañstwo jest na tej liœcie. No ale albo w ten
sposób, albo w jakiœ inny, jednak ta sytuacja po-
winna byæ uregulowana formalnie. Bo przypomi-
nam, ¿e Senat finansuje organizacje polskie i po-
lonijne, to jest jasne, w tym tak¿e nasze organi-
zacje na Bia³orusi, i ja zawsze mam w tej kwestii
pewne obawy. Tak ¿e starajmy siê to robiæ z jed-
nej strony w sposób jak najbardziej jawny, ale je-
dnoczeœnie tak, ¿eby nie naraziæ osób i organiza-
cji, do których to wsparcie p³ynie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznzch
Krzysztof Stanowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ta ustawa jest

ju¿ pierwszym wa¿nym krokiem ku temu. Zmia-
ny, które proponuje pan marsza³ek, w bardzo de-
likatny sposób dotykaj¹ ustroju pañstwa.

Tak, jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e w takich
sytuacjach powinniœmy jako Ministerstwo Spraw
Zagranicznych mieæ ³atwiejsz¹ drogê dotarcia do
informacji ni¿ s³u¿by bia³oruskie. Zdecydowanie
wymaga ustawowej regulacji to, aby by³a mo¿li-
woœæ choæby tak zwanego doradczego filtra, czyli
takiej sytuacji, w której ujawnienie tego typu in-
formacji na zewn¹trz nie mo¿e siê odbywaæ na za-
sadzie automatycznej, tylko wymaga kontrasyg-
naty Ministerstwa Spraw Zagranicznych – o ni-
czym innym nie mówimy – czyli po prostu zasta-
nowienia siê w przypadku niektórych krajów i po-
litycznego upewnienia siê, ¿e œcigamy w³aœnie
handlarzy narkotyków, ¿e œcigamy ludzi, którzy
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zajmuj¹ siê czynami powszechnie uznawanymi za
przestêpstwa.

Znaj¹c zaanga¿owanie Senatu we wsparcie or-
ganizacji pozarz¹dowych, a one s¹ g³ównymi par-
tnerami, myœlê, ¿e taka inicjatywa legislacyjna
zosta³aby przyjêta z zadowoleniem zarówno przez
rz¹d, który bywa w trudnych sytuacjach, tak jak
w tej chwili, po tym skandalicznym incydencie do-
tycz¹cym ujawnienia danych – jak i organizacje
pozarz¹dowe. Ta ustawa daje du¿o wiêksze mo¿li-
woœci dzia³ania organizacjom pozarz¹dowym i od
dwunastu lat postulowa³y one o jej powstanie.

Nigdy do tej pory ¿adnemu rz¹dowi nie uda³o
siê uzgodniæ tej ustawy, tak wiêc jest to pierwszy
raz, kiedy– niezale¿nie od opcji politycznej – uda³o
siê jakiemuœ rz¹dowi doprowadziæ j¹ szczêœliwie
do parlamentu. Jako ministerstwo jesteœmy bar-
dzo otwarci na tak¹ inicjatywê, choæ bêdzie to wy-
maga³o pewnie delikatnego dotkniêcia ustawy
o dzia³ach i wprowadzenia takiej regulacji, która
nie naruszy³aby jednoczeœnie dobrych, transpa-
rentnych i potrzebnych procedur wymiany infor-
macji. W wiêkszoœci przypadków bowiem te dzia-
³ania i umowy s³u¿¹ dobrym celom. Korzystaj¹
z nich równie¿ nasze s³u¿by, które zajmuj¹ siê pil-
nowaniem przestrzegania prawa. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Krzysztof Stanowski: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Macieja
Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Szanowni Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ustawa oczywiœcie jest bardzo cenna, bo tak

naprawdê wprowadza nowe mo¿liwoœci dzia³ania
i daje nowe mo¿liwoœci ministrowi spraw zagrani-
cznych. Jednak w tej ustawie wrzucamy do jedne-
go worka wszystkie obszary, jakimi zainteresowa-
ne jest pañstwo polskie, je¿eli chodzi udzielanie
im pomocy rozwojowej. W mojej ocenie oczywiœcie
nale¿a³oby wydzieliæ z tych obszarów te, które s¹
bli¿sze naszemu sercu, na przyk³ad Bia³oruœ. Je-
œli chodzi o nasze tam zaanga¿owanie, to musz¹

tu byæ inne mechanizmy. Tak naprawdê te formu-
³y musz¹ byæ mo¿e mniej czytelne, je¿eli chodzi
o pokazywanie na zewn¹trz naszych dzia³añ, co
nie znaczy równie¿ – zgadzam siê tu z panem mar-
sza³kiem, z tym, na co pan marsza³ek zwróci³
uwagê – ¿e parlament nie mo¿e byæ pozbawiony
mo¿liwoœci kontroli. Trzeba znaleŸæ tak¹ formu³ê,
¿ebyœmy byæ mo¿e mogli na ten temat rozmawiaæ
trochê w innej, bardziej dyskrecjonalnej formule.
Jednak nasze doœwiadczenia jako parlamenta-
rzystów, a szczególnie tych, którzy utrzymuj¹
bardzo szerokie kontakty z tym kierunkiem dzia-
³añ, mog¹ równie¿ wnieœæ coœ pozytywnego.

Dla mnie oczywiœcie szczególnie wa¿na jest po-
moc rozwojowa, kierowana do tych obszarów trud-
nych, zarówno je¿eli chodzi o kwestie ekonomicz-
ne, jak i polityczne. Uwa¿am, ¿e pañstwo polskie
nie mo¿e zapominaæ, udzielaj¹c tej pomocy rozwo-
jowej – która w du¿ej czêœci nakierowana jest teo-
retycznie na pomoc humanitarn¹ – ¿e przy pomocy
tego typu pewne interesy pañstwa polskiego po-
winny byæ równie¿ zabezpieczone. Mówiê tu o tych
trudnych kierunkach, o Somalii, o Kubie… choæ
Kuba mo¿e jest trochê w innej sytuacji. Wczeœniej
mieliœmy sytuacjê zwi¹zan¹ z pomoc¹ rozwojow¹
dla Iraku – tak naprawdê, kiedy siê tê pomoc nieja-
ko od³¹czy i przeanalizuje sytuacjê, to widaæ, ¿e
efektów tego dzia³ania dla pañstwa polskiego nie
by³o ¿adnych. Je¿eli by³y pozytywne efekty dla oby-
wateli pañstwa irackiego, to chwa³a za to. Myœlê je-
dnak, ¿e nie nale¿y uciekaæ przed tym, nie nale¿y
broniæ siê przed tym, ¿eby pañstwo polskie uzyski-
wa³o efekty polityczne, bo one s¹ jednymi z wa¿-
niejszych, tak jak by³o w przypadku wymienionych
tu rozwi¹zañ amerykañskich. Tak to ju¿ jest na
œwiecie, ¿e za konkretne pieni¹dze musi byæ efekt
pozytywny dla obywatela skrzywdzonego pañstwa,
ale musi byæ równie¿ rozszerzenie sfery wp³ywów
pañstwa, które tê pomoc przekazuje.

Dlatego proszê pana ministra o zwrócenie na
to uwagi. Bardzo prosimy te¿ o to, ¿eby jednak
Senat nie by³ eliminowany ze wspomnianych ele-
mentów dyskusji, opinii i z mo¿liwoœci dok³ada-
nia swoich wniosków. Przede wszystkim zale¿y
nam na informacji – tej informacji, która oczywi-
œcie zostanie w naszych g³owach – na temat tego,
co realizujemy w tych bliskich naszemu sercu
kierunkach, a takim na przyk³ad jest Bia³oruœ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego ósmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³a-
du o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspól-
notami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkow-
skimi, z jednej strony, a Republik¹ Serbii, z dru-
giej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
29 kwietnia 2008 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1364,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 1364A
i 1364B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Marka Rockiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê uprzejmie.

Senator Marek Rocki:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja jednoznacznie popar³a tê ustawê, wy-

razi³a pozytywn¹ opiniê w sprawie ustawy o raty-
fikacji… Nie bêdê powtarza³ tytu³u tej ustawy.
Chodzi tutaj o wprowadzenie Serbii do strefy,
która pozwoli nam na sprawniejsze wykorzysty-
wanie narzêdzi zwi¹zanych z handlem i gospo-
dark¹.

Uk³ad ten reguluje wspó³pracê Unii Europej-
skiej z Republik¹ Serbii, okreœlaj¹c w szczególno-
œci warunki: dialogu politycznych, wzmocnienia
wspó³pracy regionalnej, swobodnego przep³ywu
towarów, swobodnego przep³ywu pracowników,
swobody przedsiêbiorczoœci, œwiadczenia us³ug
i przep³ywu kapita³u. Okreœla on te¿ warunki: zo-
bowi¹zania Republiki Serbii do zbli¿ania jej usta-
wodawstwa do prawodawstwa Unii, a tak¿e eg-
zekwowania wdro¿onego prawa; wspó³pracy z Re-
publik¹ Serbii w kwestiach sprawiedliwoœci, wol-
noœci i bezpieczeñstwa, a tak¿e zasady wspó³pra-
cy, w tym finansowej, Republiki Serbii i Unii Eu-
ropejskiej. Spodziewamy siê, ¿e w ci¹gu szeœciu
lat od wejœcia tego uk³adu w ¿ycie powstanie stre-
fa wolnego handlu.

Zgodnie z analizami, ta umowa nie spowodu-
je koniecznoœci zmiany polskiego prawodaw-
stwa, nie spowoduje te¿ znacz¹cych skutków
gospodarczych i spo³ecznych w zakresie rynku
pracy, bo wymiana w tym zakresie dotyczy
mniej wiêcej oko³o stu osób. W zwi¹zku z tym po
wejœciu w ¿ycie tego uk³adu równie¿ w przysz³o-
œci poziom przep³ywu pracowników miêdzy Pol-
sk¹ i Serbi¹ bêdzie niski. Jeœli chodzi o skutki fi-
nansowe, to rachunki wskazuj¹, ¿e bêdzie to
mia³o znaczenie tylko symboliczne. W tej chwili
c³o pobierane w obrocie miêdzy Polsk¹ a Serbi¹
wynosi oko³o 280 tysiêcy z³, tak wiêc po obni¿e-
niu stawek celnych skutek finansowy bêdzie
symboliczny.

Z tego powodu komisja jednoznacznie popar³a
przyjêcie tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam sprawozdawcê Komisji Spraw Unii

Europejskiej, pana senatora Janusza Rachonia,
i proszê go…

Tak jest, mo¿na podwy¿szyæ.
…O przedstawienie sprawozdania komisji.
Zapraszam serdecznie.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Nie bêdê powtarza³ tego, co mój œwietny przed-

mówca powiedzia³ o tym uk³adzie stabilizacyj-
nym. Chcia³bym tylko podkreœliæ dwa elementy,
które by³y przedmiotem dyskusji na posiedzeniu
Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Wszyscy mamy w pamiêci brutaln¹ wojnê na
Ba³kanach. Dzisiaj jesteœmy œwiadomi, ¿e we
wspólnym domu europejskim mamy ju¿ S³owe-
niê, a lada moment wejdzie do niego Chorwacja.
Integracja europejska i poszerzenie Unii Europej-
skiej s¹ jednym z priorytetów naszej prezydencji,
w zwi¹zku z tym ustawa o ratyfikacji uk³adu
z Serbi¹ jest absolutnie w³aœciwym krokiem we
w³aœciwym kierunku. Chcê tylko dodaæ, ¿e tê
ustawê ratyfikowa³y ju¿ nastêpuj¹ce pañstwa:
Austria, Bu³garia, Cypr, Czechy, Holandia, Esto-
nia, Hiszpania, Grecja, Wêgry, W³ochy, Luksem-
burg, £otwa, Malta, Portugalia, Szwecja, Serbia,
S³owenia i S³owacja.

W dniu 12 wrzeœnia 2011 r. podczas posiedze-
nia Komisji Spraw Unii Europejskiej ustawa ta
zosta³a jednomyœlnie poparta. Zwracam siê wiêc
do Wysokiego Senatu z proœb¹, aby raczy³ uchwa-
liæ za³¹czony projekt ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatorów sprawozdawców.

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

Dziêkujê bardzo panom senatorom sprawo-
zdawcom.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw zagranicznych.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Krzy-
sztof Stanowski, chce zabraæ g³os w sprawie roz-
patrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Krzysztof Stanowski:
Nasze stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem

komisji.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Bardzo krótkie pytanie. Chodzi mi o to, czy

w przypadku takich ratyfikacji, gdzie w grê wcho-
dz¹ jakieœ sprawy handlowe, w jakiœ sposób wy-
powiada siê Œwiatowa Organizacja Handlu. Czy to
jest tak… Proszê o jak najkrótsz¹ odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Aha, s¹ pytania, widzê, ¿e bêdzie nastêpne py-

tanie, w zwi¹zku z tym, Panie Ministrze, zapra-
szam na mównicê.

(Senator Janusz Rachoñ: Nie, nie, nie pytanie.)
Nie? Aha, ja myœla³am…
(Senator Janusz Rachoñ: Nie pytanie, broñ Bo-

¿e, ja chcia³em odpowiedzieæ…)
Ale teraz jest mo¿liwoœæ zadawania…
Bardzo proszê, zapraszam, Panie Ministrze.
(Senator Janusz Rachoñ: …jest pan minister

i pan, Panie Ministrze, jest jak najbardziej kompe-
tentny, by odpowiedzieæ.)

Tak, tak, teraz jesteœmy w trakcie kierowania
pytañ do rz¹du.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Krzysztof Stanowski:
Œwiatowa Organizacja Handlu w oczywisty

sposób nie jest stron¹ tego traktatu. Rozwój re-
lacji miêdzy Serbi¹ a Œwiatow¹ Organizacj¹
Handlu stanowi niejako równoleg³y proces
w stosunku… Jest to suwerenna decyzja Unii
Europejskiej. Mówi¹c o tym procesie, niew¹tpli-
wie trzeba te¿ mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e je¿eli
popatrzymy na bilans ostatnich dwudziestu lat
na terenie najbli¿szego s¹siedztwa, to najwiêk-

szy upadek statusu obywateli, lokalnej sytuacji
spo³ecznej mo¿emy obserwowaæ w³aœnie w Bel-
gradzie. Nigdzie na terenie Unii Europejskiej sy-
tuacja tak bardzo siê nie pogorszy³a w stosunku
do tego, co by³o przed dwudziestu laty. Ta decyz-
ja jest suwerenn¹ decyzj¹ Unii Europejskiej
i pañstw cz³onkowskich, które musz¹ wyraziæ
zgodê na jej podjêcie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie, nie widzê chêt-

nych.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, dziêkujê pa-

nom senatorom sprawozdawcom.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ
minut, a podpisane wnioski o charakterze legisla-
cyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Sena-
tu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjêtej
podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzj¹
III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1347,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1347A
i 1347B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Marka Rockiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam.

Senator Marek Rocki:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Konwencja, do której mamy przyjmowaæ po-

prawki, zosta³a ratyfikowana przez Rzeczpospoli-
t¹ w 1997 r. i w tym roku wesz³a w ¿ycie. Zapisy tej
konwencji zawieraj¹ postanowienia tworz¹ce ra-
my prawne dla procedury oceny oddzia³ywania na
œrodowisko w przypadkach, gdy dzia³alnoœæ reali-
zowana w jednym pañstwie zasiêgiem oddzia³y-
wania obejmuje terytorium innego pañstwa, mo-
g¹c powodowaæ znacz¹ce negatywne skutki dla
œrodowiska. Do tej konwencji, przypomnê,
z 1997 r. zosta³a ju¿ przyjêta jedna poprawka, to
by³o w 2001 r. Ta poprawka mia³a umo¿liwiæ przy-
st¹pienie do konwencji pañstwom bêd¹cym
cz³onkami ONZ, ale spoza regionu Europejskiej
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Komisji Gospodarczej ONZ, i rozszerzy³a ona defi-
nicjê opinii publicznej.

Do zasadniczych celów przyjêcia poprawki dru-
giej, o której dzisiaj mówimy, nale¿a³o przede
wszystkim zwiêkszenie znaczenia ocen oddzia³y-
wania na œrodowisko w regionie oraz wzmocnienie
wspó³pracy miêdzynarodowej w tym zakresie,
w szczególnoœci poprzez umo¿liwienie stronom na-
ra¿onym uczestnictwa w postêpowaniu transgra-
nicznym w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko ju¿ na etapie ustalania zakresu dokumenta-
cji przygotowywanej w ramach oceny oddzia³ywa-
nia na œrodowisko, oraz zmodyfikowanie za³¹czni-
ka do konwencji, który okreœla listê przedsiêwziêæ
obligatoryjnie wymagaj¹cych oceny oddzia³ywania
na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym.

Komisja po dyskusji i uzyskaniu odpowiedzi od
ministra rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Teraz zapraszam pana Micha³a Wojtczaka,

sprawozdawcê Komisji Œrodowiska, i proszê
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Micha³ Wojtczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Po tak szczegó³owym i kompetentnym przedsta-

wieniu tego, co jest zawarte w konwencji, na której
ratyfikacjê mamy siê zgodziæ, pozostaje mi tylko
dodaæ, ¿e Komisja Œrodowiska zajê³a to¿same sta-
nowisko, mianowicie rekomenduje Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo mi³o.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatorów sprawozdawców.

Czy s¹ takie pytania? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo panom senatorom sprawo-

zdawcom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister œrodowiska.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Ber-
nard B³aszczyk, chce zabraæ g³os w sprawie roz-
patrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Nie, dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê œlicznie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do

przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Nie ma chêtnych. Dziêkujê bardzo.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. ¯aden z senatorów nie zapisa³ siê do
dyskusji. Nikt te¿ nie zg³osi³ wniosków o charak-
terze legislacyjnym.

Zamykam dyskusjê.
Informujê uprzejmie, ¿e g³osowanie w sprawie

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkuje bardzo panom ministrom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czterdziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o pracy na morzu, przyjêtej przez Konferencjê
Ogóln¹ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w Ge-
newie dnia 23 lutego 2006 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1365,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1365A
i 1365B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Macieja Grubskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marsza³ek!
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Mo¿na obni-

¿yæ, Panie Senatorze.)
W³aœnie widzê.
Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicz-

nych mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozda-
nie o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pracy na
morzu, przyjêtej przez Konferencjê Ogóln¹ Miê-
dzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
23 lutego 2006 r.

Konwencja ta konsoliduje trzydzieœci szeœæ
dotychczasowych konwencji, jeden protokó³
i trzydzieœci jeden zaleceñ. Ten zbiór przepisów
do tej pory regulowa³ zasady, wed³ug których
statki p³ywa³y po morzach i oceanach. Przyjê-
cie tej konwencji nie budzi ¿adnych kontrower-
sji. Komisja uzna³a, ¿e ten dokument jest bar-
dzo potrzebny, w szczególnoœci polskim mary-
narzom. Przyjêcie i ratyfikacja tej konwencji
spowoduj¹ koniecznoœæ nowelizacji ustawy
o pracy na statkach i ustawy o bezpieczeñstwie
morskim. Konwencja wprowadza ujednolicony
standard pracy na morskich statkach handlo-
wych.

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu zajmo-
wa³a siê konwencj¹ w dniu 7 wrzeœnia br. Kon-
wencja nie wywo³a³a ¿adnych kontrowersji. Ko-
misja zaopiniowa³a j¹ jednog³oœnie pozytywnie,
o co równie¿ proszê Wysoki Senat.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Jest ma³y problem. S³yszê, ¿e trzeci…
(Senator S³awomir Kowalski: Z senatorem Ru-

lewskim.)
Jest taki ma³y problem pod tytu³em Jan Rulew-

ski – poszukiwany, poszukiwana. Mo¿e uda nam
siê z nim skontaktowaæ. Tu czasami s³ychaæ, ¿e
pan senator rozmawia przez telefon, ale teraz
nie… Spróbujmy raz jeszcze, bo nie wypada, ¿eby
na zakoñczenie karê…

Proszê pañstwa, z przykroœci¹ og³aszam dwu-
minutow¹ przerwê techniczn¹ na poszukiwania.
Gdyby ktoœ zidentyfikowa³ miejsce, w którym
przebywa nasz drogi senator…

(Rozmowy na sali)
Proszê?
(G³os z sali: A mo¿e…)
To nie jest takie proste, bo to jest sprawozdaw-

ca.
Proszê pañstwa, proszê o chwilê cierpliwoœci,

mo¿e uda siê tutaj zaprosiæ przewodnicz¹cego ko-
misji i wówczas on by reprezentowa³ komisjê.
Kwestie regulaminowe s¹… Nie mo¿emy inaczej.
Regulamin mówi, ¿e sprawozdanie musi zostaæ
przedstawione. W zwi¹zku z tym…

(Rozmowy na sali)
Przed³u¿am przerwê techniczn¹. Mo¿e siê uda

przewodnicz¹cego komisji…
(G³os z sali: Ju¿ jest.)
Panie Senatorze, czekamy ju¿ od dziesiêciu mi-

nut.
Bardzo proszê przedstawiæ sprawozdanie ko-

misji.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Jestem œwiadom tej sytuacji i w trosce o osz-

czêdnoœæ czasu i k³opotów ju¿ przedstawiam
sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, która na posiedzeniu…

(Senator Leon Kieres: Tu jest napisane, ¿e Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.)

Przepraszam, Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej. Dziêkujê za sprostowanie i proszê, ¿eby
Wysoka Izba przyjê³a to sprostowanie pana sena-
tora Kieresa.

Komisja pochyli³a siê nad rz¹dowym projektem
implementuj¹cym do prawodawstwa polskiego
konwencjê o marynarzach, mówi¹c skrótowo.

Zdaniem rz¹du potrzeba tej implementacji
wynika przede wszystkim z faktu, ¿e sytuacja za-
trudnionych marynarzy na skutek ró¿nych pro-
cesów, od globalizacji pocz¹wszy, poprzez posze-
rzanie wolnoœci i swobód gospodarczych, zmie-
ni³a siê na tyle, ¿e pojawi³a siê potrzeba, aby do-
tychczasowy stan prawny ujêty w wielu konwen-
cjach, wielu aktach miêdzynarodowych, scaliæ

i nadaæ mu charakter integralny. To by³a g³ówna
przes³anka. Na pytania o przyczynê tego stanu
rzeczy… Na pytanie, jak daleko te zmiany nastê-
puj¹, komisja czy przedstawiciel rz¹du odpowia-
da, ¿e to nie jest zupe³nie nowy akt prawny. To
jest, powiedzia³bym, suma aktów ju¿ istnie-
j¹cych maj¹ca cechy integralnoœci. Akt ten jest
swoistym kodeksem pracy dla ludzi na morzu.
O tyle znacz¹cym, jeœli chodzi o skalê wa¿noœci,
¿e obejmuje wiêcej zagadnieñ ni¿ naturalny ko-
deks pracy, który obowi¹zuje w prawodawstwie
polskim. Od zagadnieñ dotycz¹cych nawi¹zywa-
nia umów czy kontraktów o zatrudnienie, przez
zagadnienia dotycz¹ce warunków odbywania
s³u¿by marynarskiej, sprawy zwi¹zane z bande-
r¹, pod jak¹ p³ywaj¹, relacje z armatorem…
Wskazano te¿, ¿e w umowach, jakie marynarze
bêd¹ podpisywaæ z armatorami, uwzglêdnia siê
specyfikê w zakresie zabezpieczenia socjalnego.

W gruncie rzeczy komisja uzna³a akt wzywa-
j¹cy w³adze polskie do implementacji za akt ko-
nieczny, potrzebny i wychodz¹cy naprzeciw ocze-
kiwaniom œrodowiska marynarzy. Notabene obe-
cny na posiedzeniu komisji cz³owiek morza, kapi-
tan ¿eglugi wielkiej, w odpowiedzi na pytanie
cz³onków komisji o to, czy odpowiada to oczeki-
waniom œrodowiska marynarskiego, jednoznacz-
nie odpowiedzia³, ¿e tak, ¿e to wychodzi im na-
przeciw.

W tej sytuacji Komisja Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej podpowiada Wysokiej Izbie, aby podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustawy o przyjêciu konwencji
morskiej.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypomnê, ¿e by³o to sprawozdanie Komisji

Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawione przez
pana senatora Jana Rulewskiego.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Nie widzê chêtnych. Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze raz przepra-

szam. Wysoka Izbo, to naprawdê jest ostatni mój
niewypa³… Choæby z tej racji, ¿e ju¿ nie bêdzie po-
siedzeñ Senatu. Przepraszam bardzo.)

I chyba pan senator nie bêdzie prezentowa³ sta-
nowiska komisji…

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: W tej kadencji.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni: minister
spraw zagranicznych, minister infrastruktury
oraz minister pracy i polityki spo³ecznej.
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Czy przedstawiciel rz¹du w osobie pani mini-
ster Anny Wypych-Namiotko chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bar-
dzo, Pani Marsza³ek. Chcia³abym tylko podziêko-
waæ za konstruktywn¹ wspó³pracê i przyjêcie tego
aktu na posiedzeniach komisji. Dziêkujê.)

W imieniu Wysokiej Izby chcia³abym równie¿
serdecznie podziêkowaæ. Dziêkujê bardzo.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym po-
rz¹dkiem obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê, Pani Minister.
Dziêkujê pañstwu.
Dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê siê jeszcze

nie ¿egnaæ, jeszcze nie zakoñczyliœmy obrad.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³, nikt te¿ nie

zg³osi³ wniosków o charakterze legislacyjnym.
Informujê, ¿e zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czterdziestego pierwszego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o op³atach w sprawach karnych.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Jest on zawarty w druku nr 1266, a sprawozdanie
komisji – w druku nr 1266S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Zapraszam serdecznie.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jak ju¿ pani marsza³ek poinformowa³a, projek-

towana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku
dostosowania systemu prawa do rozstrzygniêcia
Trybuna³u Konstytucyjnego. Takie wykonania
Komisja Ustawodawcza realizuje konsekwentnie
od pocz¹tku kadencji i w³aœnie w wyniku tej pracy
ponadto sto inicjatyw zosta³o skierowanych do
Sejmu. Projekt ustawy jest wykonaniem obowi¹z-
ku dostosowania systemu prawa do rozstrzygniê-
cia Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 marca
2011 r. stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisu
art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 26 paŸdziernika

1950 r. o nale¿noœciach œwiadków, bieg³ych
i stron w postêpowaniu s¹dowym.

Chcia³bym krótko przedstawiæ cele i zakres
projektowanej ustawy. Wobec obowi¹zku wyko-
nania wyroku trybuna³u nale¿a³o rozwa¿yæ, czy
samo przeniesienie do dekretu rozwi¹zania fun-
kcjonuj¹cego na gruncie art. 86 ustawy z 28 lipca
2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych by³oby wystarczaj¹ce, jako ¿e powa¿ne za-
strze¿enia w œwietle wypowiedzi Trybuna³u Kon-
stytucyjnego wywo³uje tak¿e postanowienie art. 3
ust. 1 i 2 uzale¿niaj¹ce mo¿liwoœæ zg³oszenia
przez œwiadka ¿¹dania zwrotu kosztów od odleg-
³oœci, jaka dzieli miejsce zamieszkania œwiadka
od miejsca wykonywania czynnoœci urzêdowej.
Dodatkowo zmiany wymaga³by równie¿ art. 7 de-
kretu reguluj¹cy kwestie zwrotu kosztów osobie
towarzysz¹cej œwiadkowi w sytuacji, gdy ten osta-
tni, ze wzglêdu na stan zdrowia, nie by³ w stanie
samodzielnie przybyæ do s¹du. Poza tym w¹tpli-
woœci budzi te¿ unormowanie z art. 16, w którym
upowa¿nia siê ministra sprawiedliwoœci do wyda-
nia, w porozumieniu z ministrem finansów i inny-
mi w³aœciwymi ministrami, rozporz¹dzenia zmie-
niaj¹cego wysokoœæ nale¿noœci lub ich najwy¿-
szego wymiaru przewidzianego w art. 2 ust. 2,
art. 3 ust. 3, art. 5 i art. 11.

Niezbêdna by³aby wiêc gruntowna nowelizacja
dekretu zmierzaj¹ca do dostosowania go do zaró-
wno wymogów ustawy zasadniczej, jak i obec-
nych realiów. Dlatego te¿ projektodawca zdecydo-
wa³ siê na inny wariant realizacji wytycznych Try-
buna³u Konstytucyjnego, a mianowicie na
w³¹czenie uregulowañ objêtych dekretem do
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach
w sprawach karnych i równoczesn¹ zmianê tytu-
³u tej¿e ustawy. Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e
proponowane tutaj zasady zwrotu nale¿noœci
œwiadkom s¹ analogiczne do zasad zawartych
w ju¿ wspomnianej ustawie z 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Po-
dobnie rzecz siê ma je¿eli chodzi o koszty podró¿y,
wynagrodzenia czy inne nale¿noœci przyznawane
bieg³ym oraz stronom. W odniesieniu do bieg³ych
przewidziano stosowanie tych samych przepisów
o wynagrodzeniach, które s³u¿¹ za podstawê
przyznawania tego typu nale¿noœci w postêpowa-
niu cywilnym. Zrównuje siê równie¿ uprawnienia
tak zwanych osób towarzysz¹cych, które wedle
projektu równie¿ w sprawach karnych bêd¹ mog-
³y ubiegaæ siê o zwrot poniesionych kosztów do-
jazdu do s¹du, a tak¿e noclegu, na zasadach
okreœlonych w przywo³ywanym ju¿ rozporz¹dze-
niu ministra pracy i polityki spo³ecznej. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e projektowana ustawa zachowuje
aktualnie obowi¹zuj¹ce maksymalne stawki dla
kosztów przyznawanych tytu³em wynagrodzenia
za utracony dochód b¹dŸ zarobek.

Stosownie do art. 21 nowelizowanej ustawy
z 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach kar-
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nych jej przepisy stosuje siê równie¿ w postêpowa-
niu w sprawach o przestêpstwa lub wykroczenia
skarbowe oraz w postêpowaniu regulowanym usta-
w¹ z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postêpowania
w sprawach o wykroczenia. Nie ma wiêc potrzeby
tworzeniaodrêbnychprzepisówdla tychprocedur.

Z kolei wobec skonsumowania wszystkich po-
stanowieñ dekretu z jednej strony przez projekto-
wan¹ ustawê, a z drugiej przez ustawê z 28 lipca
2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych, projektodawca przewidzia³ uchylenie pier-
wszego z wymienionych aktów normatywnych.

W projekcie nie zamieszczono przepisu o cha-
rakterze przejœciowym, normuj¹cego kwestiê
spraw w toku, gdy¿ skutkowa³oby to dalszym
utrzymywaniem niekonstytucyjnych rozwi¹zañ,
a tylko te zostan¹ w istocie zmienione wraz z we-
jœciem w ¿ycie ustawy o zmianie ustawy o op³a-
tach w sprawach karnych.

Ustawa mo¿e spowodowaæ skutki finansowe dla
bud¿etu pañstwa w postaci wzrostu wydatków
w czêœci „S¹dy powszechne”. Jednak¿e ostateczne
wyst¹pienie takiego wzrostu bêdzie zale¿a³o od de-
cyzji podejmowanych przez s¹dy w konkretnych
sprawach. Nie zawsze bowiem s¹d bêdzie zmuszo-
ny przyznaæ œwiadkowi zwrot kosztów dojazdu
w³asnym œrodkiem transportu. W szczególnoœci
w przypadku, gdy zasadny bêdzie jedynie zwrot ró-
wnowartoœci ceny biletu za przejazd poci¹giem lub
autobusem, to znaczy wtedy, gdy œwiadek mia³
mo¿liwoœæ dojazdu takim œrodkiem transportu,
s¹d bêdzie móg³ poprzestaæ na przyznaniu takiej
w³aœnie kwoty. Mo¿na wrêcz za³o¿yæ, ¿e w praktyce
w wielu sprawach nadal bêd¹ podejmowane takie
same decyzje jak dotychczas, poniewa¿ nie bêdzie
podstaw do uwzglêdnienia ¿¹dania œwiadka
w szerszym zakresie. Co siê tyczy pozosta³ych na-
le¿noœci, jakich mog¹ domagaæ siê œwiadkowie,
a tak¿e biegli i strony, to pozostawia siê je na do-
tychczasowym poziomie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ pana se-
natora Piotra Zientarskiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Zbi-

gniew Wrona, chce zabraæ g³os w sprawie przed-
stawionego projektu ustawy?

Zapraszam serdecznie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o op-

³atach w sprawach karnych zmierza do wykona-
nia obowi¹zku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 marca
2011 r., w którym stwierdzono niezgodnoœæ prze-
pisu art. 4 ust. 1 dekretu z 26 paŸdziernika
1950 r. o nale¿noœciach œwiadków, bieg³ych
i stron w postêpowaniu s¹dowym z art. 64 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uznany za
niekonstytucyjny przepis art. 4 ust. 1 dekretu za-
wiera definicjê – przypomnê – kosztów podró¿y
s³u¿¹c¹ do obliczenia nale¿noœci œwiadków, bieg-
³ych i stron w postêpowaniu przed s¹dami oraz in-
nymi w³adzami i organami wymiaru sprawiedli-
woœci. Za koszty podró¿y przepis ten uznaje kosz-
ty przejazdu œrodkiem transportu masowego,
czyli kolej¹, autobusem itp., w najni¿szej klasie,
a w przypadku braku takiego œrodka – koszty
przejazdu najtañszym z dostêpnych œrodków lo-
komocji.

Niezale¿nie od treœci sentencji wyroku
z 22 marca 2011 r. Trybuna³ Konstytucyjny wy-
raŸnie wskaza³ w uzasadnieniu piln¹ potrzebê
unowoczeœnienia i ujednolicenia przez ustawo-
dawcê zasad zwrotu kosztów podró¿y i innych ko-
sztów ponoszonych przez œwiadków w postêpo-
waniu karnym.

Projekt przygotowany przez Komisjê Ustawo-
dawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji Senatu zmierza w kierunku
wskazanym przez Trybuna³ Konstytucyjny. Nale-
¿y zauwa¿yæ, ¿e wprawdzie nastêpstwem orzeczo-
nej przez trybuna³ utraty mocy obowi¹zuj¹cej
przez art. 4 ust. 1 dekretu jest zniesienie niekon-
stytucyjnego ograniczenia wysokoœci kosztów,
niemniej powstaje luka prawna wymagaj¹ca ini-
cjatywy ustawodawczej, za której podjêcie pragnê
w tym miejscu serdecznie paniom i panom sena-
torom podziêkowaæ.

Zaproponowane przez Senat rozwi¹zanie po-
lega na zastosowaniu w postêpowaniu karnym
rozwi¹zañ zbli¿onych do rozwi¹zañ, a w³aœciwie
w wiêkszoœci wprost to¿samych z rozwi¹zania-
mi przyjêtymi w art. 85–93 ustawy o kosztach
w sprawach cywilnych, co wydaje siê rozwi¹za-
niem racjonalnym, pozwalaj¹cym na ujednoli-
cenie regu³ obowi¹zuj¹cych w obu tych proce-
durach.

W art. 2 projektu przewidziano utratê mocy
obowi¹zuj¹cej ca³ego dekretu o nale¿noœciach
œwiadków i bieg³ych itd., co zgodnie z treœci¹ uza-
sadnienia jest konsekwencj¹ faktu skonsumowa-
nia wszystkich jego postanowieñ przez propono-
wan¹ nowelizacjê ustawy z 1973 r. o op³atach
w sprawach karnych z jednej strony, a z drugiej
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strony przez postanowienia ustawy o kosztach
cywilnych, która równie¿ konsumuje te przepisy
dekretu. Ten kierunek wydaje siê trafny.

Pragnê jednak zwróciæ uwagê na kilka kwestii,
które powinny byæ rozwa¿one w toku dalszych
prac parlamentarnych nad omawianym dziœ pro-
jektem. Otó¿ uchylenie dekretu w ca³oœci skutku-
je równie¿ uchyleniem tych regulacji, które nie
znalaz³y siê w ustawie o kosztach w sprawach cy-
wilnych, a które znajduj¹ zastosowanie w postê-
powaniu cywilnym na podstawie art. 1 ust. 1 de-
kretu. Takim przepisem jest art. 10 ust. 2a dekre-
tu, zgodnie z którym wynagrodzenie bieg³ego bê-
d¹cego podatnikiem podatku od towarów i us³ug
podwy¿sza siê o stawkê podatku od towarów i us-
³ug przewidzian¹ dla tego rodzaju czynnoœci
w przepisach o podatku od towarów i us³ug, obo-
wi¹zuj¹c¹ w dniu orzekania o tym wynagrodze-
niu. Tê regu³ê wprowadza siê do postêpowania
karnego w art. 20g ust. 3 nowelizowanej ustawy,
jednak aby wobec bieg³ych bior¹cych udzia³ w po-
stêpowaniu cywilnym mo¿liwe by³o podwy¿szenie
wynagrodzenia o stawkê podatku VAT, niezbêdne
jest dokonanie stosownej zmiany równie¿ w usta-
wie o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.
To bardzo wa¿na kwestia. Wiele razy spotykaliœ-
my siê w ministerstwie z przedstawicielami zawo-
du bieg³ego czy z osobami, które wykonuj¹ tê fun-
kcjê w postêpowaniach. I ta zmiana, polegaj¹ca
na tym, ¿e ich wynagrodzenie podwy¿sza siê
o stawkê podatku VAT, to niezwykle wa¿na zmia-
na, o któr¹ te œrodowiska zabiega³y przez d³u¿szy
czas. I by³oby bardzo Ÿle, gdyby to nagle z systemu
prawa, z postêpowania cywilnego wyrzuciæ, gdy-
by to nagle po prostu zniknê³o.

Inn¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê,
jest potrzeba wnikliwej analizy obowi¹zuj¹cych
aktów prawnych pod k¹tem zawartych w nich
odes³añ do stosowania przepisów dekretu o na-
le¿noœciach œwiadków i bieg³ych, które mia³yby
straciæ moc w wyniku tej nowelizacji senackiej.
Jako przyk³ad takich odes³añ nale¿y wskazaæ
przepis art. 56 ust. 1 ustawy – Kodeks postêpowa-
nia administracyjnego, art. 205 §3 ustawy – Pra-
wo o postêpowaniu przed s¹dami administracyj-
nymi czy te¿ art. 265 §1 ustawy – Ordynacja po-
datkowa. Przepisy te odsy³aj¹ ogólnie do regu³
rozliczania kosztów podró¿y i innych nale¿noœci
œwiadków, bieg³ych i t³umaczy w postêpowaniu
s¹dowym. Odes³ania te bêd¹ wymaga³y zatem do-
precyzowania poprzez wyraŸne wskazanie, i¿ za-
stosowanie znajduj¹ tutaj zasady obowi¹zuj¹ce
na przyk³ad w postêpowaniu cywilnym. W prakty-
ce orzeczniczej szczególnie istotne znaczenie ma-
j¹ przepisy wykonawcze do dekretu. Otó¿ uchyle-
nie dekretu w ca³oœci doprowadzi do utraty mocy
prawnej tych unormowañ wykonawczych. W toku
dalszych prac legislacyjnych niezbêdne zatem bê-

dzie rozwa¿enie dodania do projektu nowego upo-
wa¿nienia ustawowego, wzglêdnie inkorporowa-
nie tych rozwi¹zañ zawartych w rozporz¹dze-
niach do tekstu nowelizowanej ustawy oraz do
bliŸniaczej ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych.

Dokonuj¹c oceny skutków finansowych pro-
jektowanej regulacji, nale¿y przypomnieæ, ¿e ode-
jœcie od zasady zwrotu kosztów podró¿y szacowa-
nych na podstawie kosztu przejazdu najtañszym
œrodkiem komunikacji na rzecz zwrotu kosztów
faktycznie poniesionych, dokonane w postêpowa-
niu cywilnym z chwil¹ wejœcia w ¿ycie ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, nie
przynios³o, jak wynika z analizy praktyki, wzrostu
wydatków bud¿etowych. Ekstrapoluj¹c, mo¿na
zatem za³o¿yæ, ¿e podobny zabieg w odniesieniu
do postêpowania karnego równie¿ nie bêdzie
skutkowa³ wzrostem obci¹¿enia bud¿etu, a wy-
datki te bêd¹ pokrywane w ramach ogólnej kwoty
wydatków zwi¹zanych z prowadzeniem postêpo-
wañ s¹dowych, a wiêc zabezpieczonych w bud¿e-
cie pañstwa w czêœci 15 „S¹dy powszechne”.

Maj¹c na uwadze przytoczone argumenty i spo-
strze¿enia, rozwi¹zania zaproponowane w senac-
kim projekcie ustawy o zmianie ustawy o op³a-
tach w sprawach karnych minister sprawiedliwo-
œci co do zasady ocenia pozytywnie. W tym stanie
rzeczy wydaje siê wskazane kontynuowanie prac
parlamentarnych nad omawianym projektem, ale
z uwzglêdnieniem zg³oszonych uwag, w szczegól-
noœci tych dotycz¹cych konsekwencji uchylenia
w ca³oœci dekretu o nale¿noœciach œwiadków,
bieg³ych i innych uczestników postêpowania
w postêpowaniu s¹dowym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê – momencik, Panie Mini-
strze – zapytania do pana ministra.

Czy s¹ takie pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
Pytañ nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.
A przypomnê, ¿e wnioski legislacyjne mog¹

obejmowaæ jedynie zmiany zmierzaj¹ce do wyko-
nania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
oraz ich niezbêdne konsekwencje.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
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jê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czterdziestego drugiego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
i zawarty jest on w druku nr 1257, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 1257S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Leona Kieresa, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Senator Leon Kieres:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przedk³adam sprawozdanie po³¹czonych

komisji, Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, które
27 lipca 2011 r. przyjê³y to sprawozdanie i reko-
menduj¹ Wysokiej Izbie wniesienie do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego, z jednoczesnym upowa¿nieniem mojej oso-
by do reprezentowania Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Najpierw dwie uwagi formalne. Po pierwsze, ta
nasza inicjatywa – tak samo jak poprzedzaj¹cy
moje sprawozdanie referowany przez pana sena-
tora Zientarskiego projekt ustawy – nie bêdzie
kontynuowana po jej rozpatrzeniu i przeg³osowa-
niu. Zgodnie bowiem z zasad¹ dyskontynuacji
projekty, które nie zosta³y ostatecznie rozpatrzo-
ne przez Sejm, nie s¹ przekazywane parlamento-
wi po wyborach. W zwi¹zku z tym równie¿ i ten
projekt ustawy, który za chwilê bêdê referowa³,
prawdopodobnie umrze œmierci¹ naturaln¹. Jak
ktoœ siê dotychczas nie zorientowa³, co oznacza
okreœlenie „œmieræ naturalna” w odniesieniu do
dzia³alnoœci parlamentarnej, to teraz ma te dwa
oczywiste przyk³ady.

Po drugie, tak samo jak poprzednio omawiana
ustawa, ta inicjatywa jest, jak pani marsza³ek ju¿
zauwa¿y³a, skutkiem wykonania stanowiska Try-
buna³u Konstytucyjnego. W tym wypadku jest to
postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego
z 7 sierpnia 2009 r. W postanowieniu tym Trybu-
na³ Konstytucyjny zasygnalizowa³ czy te¿ sygnali-
zacyjnie zwróci³ ustawodawcy uwagê na potrzebê
podjêcia prac legislacyjnych. Przedmiotem tych
prac mia³oby byæ sprecyzowanie trybu postêpo-
wania w zwi¹zku ze skargami o wznowienie postê-
powania, skargami na podstawie art. 401¹ usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego.

I druga uwaga formalna. Otrzymaliœmy dwie
opinie w sprawie tej inicjatywy. Jedn¹ zdecydo-
wanie pozytywn¹, Helsiñskiej Fundacji Praw
Cz³owieka, drug¹ zdecydowanie negatywn¹ – mi-
nistra sprawiedliwoœci. A¿ bojê siê spogl¹daæ
w kierunku pana ministra Wrony, bo finis coronat
opus, koniec wieñczy dzie³o, a ta nasza czterolet-
nia wspó³praca z panem ministrem Wron¹ by³a
– mówiê oczywiœcie o komisji, nie tylko o mojej
skromnej osobie – bardzo nas ubogacaj¹ca, nas
zaszczycaj¹ca. Tego rodzaju okreœlenia daj¹ wy-
raz tej wspó³pracy. Na pewno pan minister za
chwilê przedstawi stanowisko ministra, które bê-
dzie totalnie dezawuowa³o ten projekt.

Tak wiêc, Panie Ministrze, proszê przynajmniej
o to, ¿eby doceni³ pan pracê komisji nad tym pro-
jektem. My naprawdê pochylaliœmy siê nad nim
merytorycznie i przedstawiliœmy taki projekt roz-
strzygniêcia, który, w moim przekonaniu, mimo
wszystko zas³uguje na dalsz¹ uwagê. Jak powie-
dzia³em, tu ju¿ nie bêdzie dalszego toku, dalszych
prac legislacyjnych, parlamentarnych, nie bêdzie
mo¿liwoœci przedstawienia tego projektu w Se-
jmie, ale przynajmniej pozostanie ta inicjatywa
jako pewien œlad. Byæ mo¿e nowy parlament po-
dejmie j¹, uwzglêdniaj¹c nasze stanowisko, sta-
nowisko pana ministra, ministra sprawiedliwoœci
oraz fundacji helsiñskiej. Rzecz dotyczy, jak po-
wiedzia³em, kodeksu postêpowania cywilnego
i kwestii wznowienia postêpowania w zwi¹zku
z regulacjami przyjêtymi w art. 401¹.

Mianowicie Trybuna³ Konstytucyjny sygnali-
zacyjnie zwróci³ uwagê na brak spójnoœci w regu-
lacjach k.p.c., kodeksu postêpowania cywilnego,
stwierdzi³, ¿e wznowienie, tak jak zosta³o ono tu
ujête, odnosi siê do prawomocnych wyroków,
tymczasem podstaw¹ wznowienia czy skargi
o wznowienie powinny byæ równie¿ inne okolicz-
noœci, nie tylko prawomocny wyrok. Na przyk³ad
czêsto siê zdarza – nie mówiê, ¿e bardzo czêsto, ale
zdarza siê – ¿e postêpowanie koñczy siê nie wyro-
kiem, tylko postanowieniem. W zwi¹zku z tym
w œwietle stanowiska Trybuna³u Konstytucyjne-
go ta okolicznoœæ powinna byæ uwzglêdniona
w regulacjach k.p.c. – i my takie rozwi¹zanie prze-
widzieliœmy w nowym brzmieniu §2 art. 399.

Kolejny problem, który chyba budzi³ jeszcze
wiêksze emocje, dotyczy uwzglêdniania roz-
strzygniêæ organów miêdzynarodowych dzia³a-
j¹cych na podstawie umowy miêdzynarodowej ra-
tyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Otó¿ je-
¿eli orzeczenie organu miêdzynarodowego, wyda-
ne na podstawie ratyfikowanej przez Polskê umo-
wy miêdzynarodowej, wskazuje wyraŸnie, ¿e po-
przedzaj¹ce to orzeczenie rozstrzygniêcia orga-
nów polskich by³y podejmowane na podstawie
postanowieñ niezgodnych z ratyfikowan¹ umow¹
miêdzynarodow¹, to takie rozstrzygniêcia – tu
chodzi g³ównie o Europejski Trybuna³ Praw Cz³o-
wieka – powinny byæ równie¿ przes³ank¹ umo¿li-
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wiaj¹c¹ wniesienie ¿¹dania o wznowienie postê-
powania. Na przyk³ad Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka, czyli s¹d w strukturze Rady Europy,
dzia³a na podstawie Europejskiej Konwencji
Ochrony Praw Cz³owieka. I je¿eli dociera do niego
skarga obywatela polskiego, i trybuna³ stwierdza,
¿e jest ona uzasadniona, poniewa¿ rozstrzygniê-
cia dotycz¹ce obywatela w Polsce zosta³y wydane
na podstawie niezgodnych z t¹ umow¹ przepisów
prawa, to w takiej sytuacji to orzeczenie powinno
umo¿liwiaæ stronie z³o¿enie ¿¹dania o wznowienie
postêpowania.

Problem ten by³ przedmiotem uwag. Trybuna³
Konstytucyjny zwróci³ w³aœnie uwagê na potrzebê
tego rodzaju nowelizacji k.p.c., chocia¿ – na co
zwraca³ uwagê minister sprawiedliwoœci – z kolei
S¹d Najwy¿szy w swoich wyrokach zajmuje sta-
nowisko przeciwne, uznaje bowiem, ¿e wyroki
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka tak¹
przes³ank¹ nie s¹.

I wreszcie problem, te¿ kontestowany czy kwe-
stionowany przez ministra sprawiedliwoœci, mia-
nowicie zwi¹zany z tym, co dzieje siê w przypadku
uwzglêdnienia wniosku o wznowienie postêpowa-
nia. Je¿eli wiêc taki wniosek zosta³by uwzglêdnio-
ny i zapad³oby orzeczenie o wznowieniu postêpo-
wania, zw³aszcza je¿eli to orzeczenie zosta³oby
przyjête przez s¹d drugiej instancji – a wiêc musz¹
byæ przynajmniej dwa wyroki, s¹du pierwszej
i drugiej instancji, a wniosek o wznowienie postê-
powania musi byæ uwzglêdniony – to proponuje-
my, ¿eby ten s¹d orzeka³ tylko o dopuszczalnoœci
wznowienia, a sprawê przekaza³ do rozpatrzenia
s¹dowi pierwszej instancji. Czyli to postêpowanie
toczy³oby siê niejako od samego pocz¹tku.

Minister sprawiedliwoœci – nie chcê wyrêczaæ
pana ministra Wrony, który pewnie przedstawi
swoj¹ argumentacjê – zwraca uwagê na ró¿ne
aspekty, które w rozumieniu pana ministra, mini-
stra sprawiedliwoœci, nie uzasadniaj¹ stanowis-
ka, jakie w tej sprawie przyjê³y obydwie komisje.
Rzecz dotyczy i S¹du Najwy¿szego, bo proponuje-
my równie¿ takie rozwi¹zanie, ¿e je¿eli S¹d Najwy-
¿szy uwzglêdni wniosek o wznowienie postêpowa-
nia, to sprawa te¿ wraca do s¹du pierwszej in-
stancji.

Tak mniej wiêcej wygl¹da sprawa naszej inicja-
tywy ustawodawczej – naszej, czyli senackiej, czy-
li obydwu po³¹czonych komisji.

Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e chcia³bym, ¿e-
byœmy jednak zostawili tê inicjatywê opatrzon¹
takim stanowiskiem Senatu, ¿e j¹ wspieramy, ¿e
j¹ popieramy. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.

Chcia³abym skorzystaæ z okazji i gor¹co podziê-
kowaæ panu profesorowi za to, ¿e mimo informa-
cji, wiedzy o tym, ¿e ta ustawa zakoñczy swoje
funkcjonowanie, swoje istnienie w dniu dzisiej-
szym…

(G³os z sali: W Sejmie.)
Proszê?
(G³os z sali: W Sejmie.)
W Sejmie, w Sejmie, ale ja mówiê o Senacie.
Panie Przewodnicz¹cy, mimo wszystko chcia-

³abym podziêkowaæ za to, ¿e dzieli³ siê pan z nami
swoj¹ wiedz¹ i jeœli chodzi o te najtrudniejsze
ustawy, zawsze mogliœmy na panu polegaæ. A czê-
sto to by³o i tak, ¿e potrafi³ pan prezentowaæ tê
wiedzê z ogromn¹ determinacj¹ i odwag¹. Jeszcze
raz bardzo dziêkujê. Mam nadziejê, ¿e uczyni to
te¿ jeszcze pan przewodnicz¹cy, ale ja chcia³am
osobiœcie panu podziêkowaæ. Mam nadziejê, Pa-
nie Profesorze, ¿e jeszcze bêdziemy mogli korzy-
staæ z pañskiej wiedzy przez nastêpne cztery lata,
a mo¿e i d³u¿ej. Dziêkujemy serdecznie.

Zapraszam teraz na mównicê przedstawiciela
rz¹du, którym oczywiœcie jest pan minister Zbi-
gniew Wrona.

Czy zechce pan zabraæ g³os w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

Tak jest, pan minister ju¿ idzie.
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcê do³¹czyæ do podziêko-

wañ dla pana senatora Kieresa, dla pana profeso-
ra, i to nie tylko za wnikliwe przedstawienie tego
akurat problemu.

Dziœ jest ostatnie posiedzenie – to znaczy dla
mnie ostatnie – i w zwi¹zku z tym ca³emu Senato-
wi dziêkujê za ogromnie mi³¹ i, jak myœlê, przynaj-
mniej jeœli chodzi o Senat, na wysokim poziomie
pod wzglêdem merytorycznym wspó³pracê. Ja
w swoim skromnym zakresie stara³em siê równie¿
sprostaæ wymogom Wysokiej Izby.

Mo¿e przejdê ju¿ do problemu. Problem ten na-
le¿y do gatunku problemów niezwykle pryncy-
pialnych, poniewa¿, jak wiadomo, z jednej strony
jest autorytet Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka, a z drugiej – jedna z podstawowych za-
sad systemu prawnego, czyli zasada stabilnoœci
prawomocnych orzeczeñ. I tutaj mamy do czynie-
nia z dwiema wartoœciami. A której daæ pier-
wszeñstwo, któr¹ poœwiêciæ w konkretnym przy-
padku? Rzeczywiœcie jest tutaj pewna polaryza-
cja, pan senator s³usznie powiedzia³, ¿e dosz³o tu-
taj do polaryzacji. Ten projekt jest wyrazem sta-
nowiska Senatu, jak siê wydaje, zgodnego z opty-
k¹ Trybuna³u Konstytucyjnego, które jest takie,
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¿e jeœli nast¹pi³o naruszenie przez s¹d Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wol-
noœci, to taka sytuacja jest na tyle powa¿na, ¿e
w³aœnie na tej podstawie, w³aœnie z tego powodu,
powinna skutkowaæ mo¿liwoœci¹ wznowienia za-
koñczonego prawomocnie postêpowania.

Minister sprawiedliwoœci przedstawi³ opiniê
negatywn¹, jeœli chodzi o ten projekt, kieruj¹c siê
prymatem zasady stabilnoœci orzeczeñ, pewnoœci
prawa, pewnoœci sytuacji prawnej, stosunków
prawnych ukszta³towanych prawomocnym orze-
czeniem oraz widz¹c niebezpieczeñstwo w tym, ¿e
prawa uczestników postêpowania, którzy nie bra-
li udzia³u w postêpowaniu przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka, nie by³yby wystar-
czaj¹co chronione. Minister opowiedzia³ siê prze-
ciwko, co jednak nie oznacza, ¿e rzeczywiœcie ten
projekt senacki z punktu widzenia odczytania in-
tencji Trybuna³u Konstytucyjnego, z punktu wi-
dzenia spójnoœci legislacyjnej i trafnoœci realizo-
wania za³o¿eñ, które tkwi³y u jego podstaw, jest
z³y. Nie, z takiego punktu widzenia ten projekt jest
bardzo dobry. Jest to raczej... Ta negatywna opi-
nia jest wynikiem wspomnianego sporu o pryncy-
pia, czyli o to, której wartoœci daæ w tym wypadku
pierwszeñstwo.

Podsumowuj¹c, ¿eby ju¿ nie mówiæ zbyt d³ugo,
powiem, ¿e ta kwestia równie¿ stanowi³a przed-
miot rozstrzygniêcia S¹du Najwy¿szego w uchwa-
le sk³adu siedmiu sêdziów z 30 listopada 2010 r.
S¹d Najwy¿szy podkreœli³, ¿e ostateczny wyrok
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, w któ-
rym stwierdzono naruszenie prawa do sprawied-
liwego rozpatrzenia sprawy przez s¹d, zagwaran-
towanego w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, nie
stanowi podstawy wznowienia postêpowania cy-
wilnego. I w uzasadnieniu tej uchwa³y S¹d Najwy-
¿szy szeroko omówi³ to zagadnienie, przytaczaj¹c
liczne argumenty, które minister sprawiedliwoœci
podzieli³. W zwi¹zku z tym nale¿y siê opowiedzieæ
– przynajmniej taka jest opinia – przeciwko pro-
jektowanym zmianom, polegaj¹cym na dodaniu
w kodeksie postêpowania cywilnego art. 4012, to
jest art. 1 pkt 2 projektu, oraz zwi¹zanym z tym
zmianom w art. 399 §2 k.p.c., to jest art. 1 pkt 1
projektu, a tak¿e zmianom art. 416 §2 k.p.c., to
jest art. 1 pkt 4 projektu. Jako niezasadna oce-
niana jest równie¿ propozycja zmiany art. 412
k.p.c., zmierzaj¹ca do tego, aby w sytuacji, kiedy
zastosowanie ma podstawa wznowienia okreœlo-
na w art. 4011, s¹d w³aœciwy do wznowienia po-
stêpowania, je¿eli by³by to s¹d orzekaj¹cy w spra-
wie w drugiej instancji albo S¹d Najwy¿szy, ogra-
nicza³ siê jedynie do rozstrzygniêcia o dopuszczal-
noœci wznowienia, a merytoryczne za³atwienie
sprawy przekazywa³ s¹dowi pierwszej instancji.
U podstaw przedstawionych propozycji le¿y za³o-

¿enie, ¿e szczególny charakter podstawy wzno-
wienia okreœlonej w art. 4011 ma uzasadniæ po-
trzebê takiego, odmiennego, uregulowania postê-
powania wywo³anego skarg¹ o wznowienie postê-
powania, aby postêpowanie prowadzone by³o
w sprawie niejako od pocz¹tku, poniewa¿ wczeœ-
niej prowadzone by³o w oparciu o przepisy niezgo-
dne z konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹ miêdzy-
narodow¹ lub ustaw¹.

W opinii ministra sprawiedliwoœci to za³o¿enie
nie jest trafne. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy tyl-
ko s¹d drugiej instancji zastosowa³ przepis za-
kwestionowany przez Trybuna³ Konstytucyjny,
s¹d ten jest w³aœciwy do wznowienia postêpowa-
nia w œwietle art. 405, zdanie pierwsze k.p.c.,
gdy¿ to ten s¹d wyda³ zaskar¿one orzeczenie. Nie
sposób zatem przyj¹æ, aby w takiej sytuacji ko-
nieczne by³o uchylanie tak¿e wyroku s¹du pier-
wszej instancji, który przecie¿ nie by³ wydany
w oparciu o przepis zakwestionowany przez try-
buna³. Po drugie, w razie zastosowania zakwe-
stionowanego przepisu przez s¹d zarówno pier-
wszej instancji, jak i drugiej instancji, ewentual-
nie równie¿ S¹d Najwy¿szy, o tym, kiedy nale¿y
uchyliæ wyrok i przekazaæ sprawê do rozpozna-
nia s¹dowi pierwszej instancji, decyduj¹ regula-
cje, które okreœlaj¹ sposób postêpowania s¹du
drugiej instancji rozpoznaj¹cego apelacjê. To
jest argument z art. 386 w zwi¹zku z art. 412 §2
k.p.c. Nie ma zatem potrzeby, aby zawsze przewi-
dywaæ uchylenie zaskar¿onego prawomocnego
wyroku i przekazanie sprawy s¹dowi pierwszej
instancji, gdy podstawê wznowienia stanowi
art. 4011, podobnie jak nie ma obecnie mo¿liwo-
œci ani potrzeby, aby s¹d drugiej instancji zawsze
uchyla³ wyrok s¹du pierwszej instancji w sytua-
cji, kiedy po wydaniu tego wyroku, a przed upra-
womocnieniem Trybuna³ Konstytucyjny zakwe-
stionowa³ przepis prawny bêd¹cy podstaw¹ tego
orzeczenia.

Z tych wzglêdów, a wiêc kieruj¹c siê zasad¹ sta-
bilnoœci orzeczeñ s¹dowych, ochron¹ uczestni-
ków obrotu prawnego, którzy dzia³aj¹ w zaufaniu
do prawomocnych orzeczeñ i którzy ukszta³towali
swoje stosunki prawne w oparciu o prawomocne
orzeczenie w sytuacji, gdy nie ma wyraŸnego prze-
pisu konstytucyjnego nakazuj¹cego wprowadza-
nie podstawy wznowienia opartej na tym w³aœnie
wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owie-
ka, kieruj¹c siê równie¿ zasad¹ jak najmniejszej
ingerencji w prawomocne orzeczenia – tego doty-
czy druga czêœæ wywodu odnosz¹ca siê do konie-
cznoœci ewentualnego uchylania równie¿ wyroku
pierwszej instancji – minister sprawiedliwoœci
rzeczywiœcie sformu³owa³ negatywn¹ opiniê. Je-
dnak, tak jak podkreœla³em, z uwagi na za³o¿enia,
które by³y podstaw¹ opracowania tego projektu,
uwa¿am, ¿e projekt jest spójny legislacyjnie i rea-
lizuje te za³o¿enia w sposób w³aœciwy i adekwat-
ny. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Korzystaj¹c z okazji, bo dzisiaj jest szczególny

dzieñ, chcia³abym jako cz³onek Komisji Ustawo-
dawczej przy³¹czyæ siê do s³ów pana profesora
i podziêkowaæ równie¿ panu ministrowi, albo-
wiem to w³aœnie najczêœciej z panem mieliœmy
przyjemnoœæ wspó³pracowaæ. Proszê podziêko-
waæ gor¹co równie¿ swoim wspó³pracownikom.
¯yczymy wszystkiego najlepszego. Dziêkujemy
bardzo. (Oklaski)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwoœci Zbigniew Wrona: Ogromnie dziêkujê Sena-
towi za tak wspania³¹ wspó³pracê, dziêkujê rów-
nie¿ moim wspó³pracownikom. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê œlicznie.
Oczywiœcie do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dlaczego oczywi-

œcie?)
Proszê?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pytam, dlaczego

oczywiœcie.)
Bo to jest ju¿ kolejny punkt, podczas omawia-

nia którego nikt nie zapisa³ siê do dyskusji. Tylko
dlatego.

Senatorowie nie z³o¿yli równie¿ podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym. Przypom-
nê jednak, ¿e wnioski legislacyjne mog³y obejmo-
waæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich
niezbêdne konsekwencje.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czterdziestego trzeciego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo bankowe.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Ten projekt zawarty jest w druku nr 1259, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1259S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Zapraszam.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Panie Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downi-
ctwa! Szanowni Pañstwo!

To jest kolejna inicjatywa Komisji Ustawodaw-
czej wykonuj¹ca orzeczenie Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Co prawda, jak powiedzia³ pan senator,
trudno liczyæ, aby Sejm zd¹¿y³ zakoñczyæ czy nawet
rozpocz¹æpracenad t¹ustaw¹,nad t¹nasz¹propo-
zycj¹, inicjatyw¹, niemniej jednak wa¿ne jest za-
koñczenie pewnego etapu prac i wa¿ne jest samo
przedstawienie inicjatywy. W przysz³ej kadencji bê-
dzie, ¿e tak powiem, do wyboru… b¹dŸ, jak wspo-
mnia³ pan senator profesor Kieres, Sejm bêdzie
mia³ ju¿ ten materia³. Na podstawie naszej pracy
bêdzie móg³ podj¹æ inicjatywê b¹dŸ te¿ my ponowi-
mypraktycznie ju¿przygotowan¹ inicjatywê.Tak¿e
myœlê, ¿e nie wykonujemy tej pracy na marne.

Trybuna³ Konstytucyjny zaznaczy³, ¿e uzna³ za
niezgodn¹ ze wskazanymi wzorcami tylko czêœæ
normy prawnej nadaj¹cej moc prawn¹ dokumen-
tów urzêdowych ksiêgom rachunkowym banków
oraz wyci¹gom sporz¹dzonym na podstawie tych
ksi¹g w postêpowaniu dowodowym w sprawach
cywilnych prowadzonych wobec konsumenta,
gdy znajduj¹ do nich zastosowanie art. 244 §1
i art. 252 kodeksu postêpowania cywilnego. Wy-
nika to z charakteru kontroli inicjowanej w trybie
pytania prawnego i w konsekwencji ograniczone-
go zakresu orzekania. Art. 95 ust. 1 prawa banko-
wego zawiera szersz¹ treœæ normatywn¹ ni¿ objê-
ta w¹tpliwoœciami konstytucyjnymi s¹du pyta-
j¹cego. Ze wzglêdu na zwi¹zanie granicami pyta-
nia prawnego trybuna³ orzek³ o czêœciowej nie-
konstytucyjnoœci art. 95 ust. 1 prawa bankowe-
go. Znaczy to, ¿e wskazane w tym przepisie inne
rodzaje oœwiadczeñ i pokwitowañ wystawianych
przez banki w zakresie praw i obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z czynnoœci bankowych oraz ustanowio-
nych na rzecz banku zabezpieczeñ nie trac¹ mocy
prawnej dokumentów urzêdowych i znaczenia,
jakie nadaje takim dokumentom ustawodawca
w poszczególnych dziedzinach prawa, na przy-
k³ad cywilnym, administracyjnym czy karnym.

W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e nale¿y w ogóle
pozbawiæ dokumenty bankowe i dokumenty fun-
duszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów
urzêdowych, a wiêc nie tylko w odniesieniu do
konsumentów, lecz tak¿e innych podmiotów,
w tym przedsiêbiorców. Zgodnie bowiem z kierun-
kiem orzeczeñ prezentowanych w kilku wyrokach
Trybuna³u Konstytucyjnego przedsiêbiorca jest
profesjonalist¹ tylko w zakresie prowadzonej
przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej. Nie jest
profesjonalist¹, kiedy, prowadz¹c dzia³alnoœæ,
wystêpuje przed s¹dem. Nie mo¿na od niego wy-
magaæ innej starannoœci ni¿ od zwyk³ego konsu-
menta. Przedsiêbiorcy w wiêkszoœci to drobni
handlowcy, przewoŸnicy, us³ugodawcy. Trudno
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zró¿nicowaæ sytuacjê przed s¹dem cywilnym oso-
by fizycznej maj¹cej osobisty rachunek w banku
od sytuacji tej samej osoby w przypadku, gdy za-
³o¿y³a rachunek na potrzeby swojego jednoosobo-
wego przedsiêbiorstwa. Ponadto w uzasadnieniu
wykonywanego wyroku Trybuna³ Konstytucyjny
generalnie podwa¿a³ sensownoœæ nadawania do-
kumentom bankowym statusu dokumentu urzê-
dowego. Nale¿y podkreœliæ wiêc, ¿e dokumenty
wydawane przez wiele innych tego formatu insty-
tucji nie maj¹ statusu dokumentów urzêdowych
i nie stanowi to utrudnienia w ich dzia³alnoœci ani
ich klientów – na przyk³ad szko³y wy¿sze, firmy
ubezpieczeniowe. Ponadto trudna do wyt³uma-
czenia by³aby sytuacja, gdy ten sam dokument
w odniesieniu do jednego podmiotu mia³by status
dokumentu urzêdowego, a w stosunku do innego
– nie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e banki nadal mog¹ ko-
rzystaæ z przewidzianych w k.p.c. instrumentów
s³u¿¹cych dowodzeniu swoich twierdzeñ i dowo-
dzeniu prawdziwoœci informacji zawartych w do-
kumentach bankowych. Dokumenty bankowe
nadal bêd¹ mog³y byæ dowodem w sprawie.

Konsekwencj¹ legislacyjn¹ zmiany art. 95 ust. 1
prawa bankowego jest zmiana art. 5 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodar-
stwa Krajowego, w którym usuwa siê odes³anie do
art. 95 ust. 1 prawa bankowego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, panie senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ pana se-
natora Zientarskiego.

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

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Maciej

Grabowski, chce zabraæ g³os w sprawie przedsta-
wionego projektu ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja tylko chcia³bym, korzystaj¹c z okazji, po-

dziêkowaæ Wysokiemu Senatowi za bardzo dobr¹
i merytoryczn¹ wspó³pracê w czasie tej kadencji.
Jeœli chodzi o ten projekt, to myœlê, ¿e potrzebne
s¹ dalsze prace. Mamy pewne zastrze¿enia, ale
myœlê, ¿e w trakcie dalszych prac to wszystko byœ-
my uzgodnili.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Tak jak mówi³am, dzisiaj szczególny dzieñ. Bê-

dê chyba wyrazicielem uczuæ i myœli ca³ej Wyso-
kiej Izby, gdy równie¿ panu, Panie Ministrze, po-
dziêkujê i poproszê o przekazanie wszystkim
wspó³pracownikom gor¹cych podziêkowañ za
merytoryczn¹ wspó³pracê, bardzo mi³¹. Wszyst-
kim pañstwu ¿yczê wszystkiego najlepszego i,
mam nadziejê, do mi³ego zobaczenia.

Obecnie jeszcze senatorowie… przepraszam.
Otwieram dyskusjê.
Nikt siê nie zapisa³ do dyskusji.
Przypomnê…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Pytania!)
Proszê?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jeszcze py-

tania.)
No tak, ale ja nie widzia³am, ja ju¿ nie…
(Senator Piotr Zientarski: Za póŸno, ju¿ po.)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ju¿ po? Ja

nie…)
Nie, nie, ja pyta³am, czy s¹ chêtni…
(Senator Leon Kieres: By³o zamkniêcie listy.)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: By³o?)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: By³o ju¿, tak, tak.

Mo¿e w nastêpnej kadencji…)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dobrze, re-

zygnujê.)
Tak? Bo mogê w ramach dzisiejszego… jako ¿e

dzisiaj szczególny dzieñ…
Przypomnê tylko, ¿e podpisane wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym mog¹ wp³ywaæ do momen-
tu zamkniêcia dyskusji i mog¹ dotyczyæ wy³¹cznie
zmian zmierzaj¹cych do wykonania orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêd-
nych konsekwencji.

Zamykam dyskusjê.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Rafa³

Muchacki z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*.

Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego
czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie
objê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono
przeprowadzone razem z innymi g³osowania-
mi.

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze, pañstwu ró-
wnie¿ dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czterdziestego czwartego porz¹dku obrad:
sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku
petycji.

Informujê, ¿e tekst sprawozdania zawarty jest
w druku nr 1298.
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Proszê pana senatora Stanis³awa Piotrowicza
o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpatrzo-
nych w 2010 roku petycji.

Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie!
Realizuj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 90f Regu-

laminu Senatu corocznego sk³adania Senatowi
sprawozdania z petycji rozpatrzonych przez Komisjê
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, przedk³a-
dam w imieniu komisji sprawozdanie za rok 2010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolnoœci i prawa poli-
tyczne”, w art. 63 przewiduje mo¿liwoœæ sk³ada-
nia przez obywateli petycji, wniosków i skarg.
W tym przepisie stwierdza siê, ¿e ka¿dy ma prawo
sk³adaæ petycje, wnioski i skargi w interesie pub-
licznym, w³asnym lub innej osoby za jej zgod¹ do
organów w³adzy publicznej, a tak¿e do organizacji
i instytucji spo³ecznych w zwi¹zku z wykonywa-
nymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten za-
wiera upowa¿nienie do uregulowania w ustawie
trybu rozpatrywania petycji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹do-
wymi ju¿ w 2008 r. podj¹³ dzia³ania, by wprowa-
dziæ w ¿ycie konstytucyjne prawo do sk³adania
przez obywateli petycji. Instytucja petycji sta³a siê
przedmiotem rozwa¿añ Parlamentarnego Zespo-
³u do spraw Wspó³pracy z Organizacjami Poza-
rz¹dowymi, któremu przewodniczy³ marsza³ek
Senatu Bogdan Borusewicz. Zespó³ wskaza³ po-
trzebê uaktywnienia instytucji petycji oraz przy-
gotowania ustawy o petycjach.

Dzia³ania Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad uregulowaniem problematyki petycji prowa-
dzone by³y dwutorowo. Najpierw Senat na dwu-
dziestym drugim posiedzeniu w dniu 20 listopada
2008 r. debatowa³ nad instytucj¹ petycji i zmieni³
swój regulamin, aby umo¿liwiæ obywatelom ko-
rzystanie z prawa do petycji. Rozszerzono kompe-
tencje senackiej Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci o rozpatrywanie petycji oraz dodano do
nazwy tej komisji wyrazy „i petycji”. Ponadto do
Regulaminu Senatu wprowadzono nowy dzia³ Xa
– „Rozpatrywanie petycji”, w którym zosta³ okreœ-
lony tryb pracy Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji nad petycjami. Zmiany wesz³y
w ¿ycie 1 stycznia 2009 r., a od lipca 2009 r. Komi-
sja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji roz-
poczê³a rozpatrywanie petycji skierowanych
przez marsza³ka Senatu.

W dalszej kolejnoœci równie¿ w Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji podjêto prace

nad przygotowaniem za³o¿eñ do projektu ustawy
o petycjach. Komisja poœwiêci³a temu tematowi
dwa posiedzenia. Zgodnie z Regulaminem Senatu
grupa senatorów z³o¿y³a do marsza³ka Senatu
wniosek o podjêcie postêpowania w sprawie inicja-
tywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy
o petycjach. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem
zawarty by³ w druku senackim nr 1036 z dnia 17 li-
stopada 2010 r. Projekt by³ konsultowany miêdzy
innymi z organizacjami pozarz¹dowymi. Do pier-
wszego czytania skierowano go do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Komisje na wspólnym posiedze-
niu w dniu 15 marca 2011 r. rozpatrzy³y w pier-
wszym czytaniu projekt ustawy, wprowadzi³y do
niego poprawki i wnios³y o przyjêcie przez Senat je-
dnolitego projektu ustawy oraz projektu uchwa³y
w sprawie wniesienia go do Sejmu. Senat na sie-
demdziesi¹tym czwartym posiedzeniu w kwietniu
2011 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Se-
jmu projektu ustawy o petycjach.

Obecnie projekt znajduje siê w Sejmie. Zawarty
jest w druku sejmowym nr 4261 i zosta³ skierowa-
ny w dniu 27 maja 2011 r. do Komisji Administra-
cji i Spraw Wewnêtrznych oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zale-
ceniem zasiêgniêcia opinii Komisji Nadzwyczajnej
do spraw zmian w kodyfikacjach.

Opis trybu pracy komisji. Zgodnie z postano-
wieniami dzia³u Xa Regulaminu Senatu obywate-
le mog¹ nadsy³aæ petycje do marsza³ka Senatu,
który nastêpnie kieruje je do przewodnicz¹cego
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji. Ka¿d¹ petycjê przewodnicz¹cy kieruje na po-
siedzenie komisji. Komisja po rozpatrzeniu pety-
cji i stwierdzeniu zwi¹zku przedmiotu petycji
z funkcjami Izby, mo¿e skorzystaæ z jednego
z trzech uprawnieñ. Po pierwsze, z³o¿yæ do mar-
sza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy
ustawodawczej czy te¿ uchwa³odawczej wraz
z projektem ustawy czy te¿ uchwa³y. Po drugie,
upowa¿niæ jednego z cz³onków komisji do z³o¿e-
nia wniosku o charakterze legislacyjnym w czasie
dyskusji nad danym punktem porz¹dku obrad
Senatu. I po trzecie, przedstawiæ marsza³kowi Se-
natu opiniê w sprawie celowoœci skorzystania
przez Senat lub przez jego organ z uprawnieñ
okreœlonych w konstytucji, ustawie lub Regula-
minie Senatu. Je¿eli komisja po rozpatrzeniu pe-
tycji uzna, ¿e przedmiot petycji nie mieœci siê
w zakresie kompetencji Senatu, to mo¿e przeka-
zaæ j¹ w³aœciwemu organowi w³adzy publicznej,
jednoczeœnie informuj¹c o tym marsza³ka Sena-
tu. Po rozpatrzeniu petycji komisja ma tak¿e pra-
wo niepodejmowania dzia³añ, o czym równie¿ in-
formuje marsza³ka Senatu, i wskazuje tego przy-
czyny. Komisja ma obowi¹zek zawiadamiania
podmiotu wnosz¹cego petycjê o podejmowanych
dzia³aniach lub przyczynach ich niepodjêcia.
Schemat rozpatrywania petycji zaprezentowany
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jest w za³¹czniku nr 1 do sprawozdania, którym
dysponujê.

Corocznym obowi¹zkiem Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji jest sk³adanie Se-
natowi sprawozdania z rozpatrzonych petycji, jak
ju¿ wspomnia³em na wstêpie.

W 2010 r. marsza³ek Senatu skierowa³ do Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji dwa-
dzieœcia jeden petycji, z których dwadzieœcia zosta-
³o rozpatrzonych przez komisjê. W przypadku pe-
tycji skierowanej do komisji w grudniu 2010 r. pra-
ce zaplanowano ju¿ w 2011 r. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
komisja w 2010 r. prowadzi³a prace nad trzydzie-
stoma petycjami, w tym kontynuowa³a prace nad
dziesiêcioma petycjami skierowanymi do komisji
w 2009 r. Wœród petycji skierowanych do komisji
w 2010 r. by³o dwanaœcie petycji zbiorowych, auto-
rami dziewiêciu petycji by³y natomiast osoby indy-
widualne. Wykaz tematów petycji, nad którymi ko-
misja pracowa³a w 2010 r., zawarty jest w za³¹czni-
ku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji w 2010 r. odby³a szesnaœcie posiedzeñ po-
œwiêconych pracy nad petycjami, analizuj¹c ka¿-
dorazowo kilka petycji, od jednej do siedmiu.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e w trakcie prac nad petycj¹
dotycz¹c¹ roszczeñ z tytu³u przedwojennych obli-
gacji Skarbu Pañstwa, Komisja Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji wspó³pracowa³a z Komi-
sj¹ Bud¿etu i Finansów Publicznych, wystêpuj¹c
o opiniê w sprawie tej petycji. Komisja Bud¿etu
i Finansów Publicznych w dniu 29 lipca 2010 r.
zorganizowa³a posiedzenie w tej sprawie. Udzia³
w nim wziêli przedstawiciele Ministerstwa Finan-
sów, to jest podsekretarz stanu Maciej Grabowski
i naczelnik wydzia³u w Departamencie D³ugu
Publicznego Pani Monika S³owik. Po przeprowa-
dzeniu dyskusji senatorowie wyrazili opiniê
o niepodejmowaniu prac nad przygotowaniem
inicjatywy ustawodawczej w sprawie omawianej
petycji i zaproponowali zorganizowanie posiedze-
nia po³¹czonych komisji poœwiêconego rozpatry-
wanej problematyce.

Na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 listopada
2010 r. komisje debatowa³y na temat reprywaty-
zacji i roszczeñ obywateli wobec Skarbu Pañstwa.
Na posiedzeniu stronê rz¹dow¹ reprezentowali
miêdzy innymi wiceprezes Najwy¿szej Izby Kon-
troli, ministrowie odpowiedzialni za kwestie pry-
watyzacji – minister Skarbu Pañstwa, minister
infrastruktury oraz minister finansów. Ponadto
goœæmi spotkania byli autorzy petycji wnosz¹cy
o odszkodowania do Skarbu Pañstwa, przedsta-
wiciele organizacji i œrodowisk zajmuj¹cych siê
problematyk¹ reprywatyzacji i odszkodowañ.
Uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebê usta-
wowego ujêcia wniosków w przedmiotowej pety-
cji, a tak¿e poszukiwania sposobu realizacji zobo-

wi¹zañ z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci finansów
publicznych.

W swoich pracach nad petycjami Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przyjê³a na-
stêpuj¹cy tryb postêpowania. Ka¿da z petycji by³a
rozpatrywana indywidualnie. Po zaprezentowa-
niu petycji na forum komisji przeprowadzano
dyskusjê nad zawartymi w niej postulatami.
Zwracano siê tak¿e o informacje, opinie i stano-
wiska do resortów zwi¹zanych merytorycznie
z problematyk¹ petycji oraz do ekspertów.

W 2010 r. Komisja Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji na podstawie zgromadzonych
materia³ów przygotowa³a szeœæ projektów ustaw
i jeden projekt uchwa³y. Ponadto podjêto decyzjê
o kontynuowaniu prac nad czternastoma pety-
cjami, a w stosunku do dziesiêciu zdecydowano
o zakoñczeniu prac lub o ich niepodejmowaniu.
W odniesieniu do dwóch petycji komisja, koñcz¹c
prace, postanowi³a skierowaæ ich kopie do odpo-
wiednich komisji sejmowych z rekomendacj¹,
aby w pracach nad nowelizacjami uwzglêdnione
zosta³y postulaty zg³oszone w petycjach.

Autorzy petycji najczêœciej postulowali zmianê
przepisów prawa dotycz¹cego nastêpuj¹cej pro-
blematyki. Rent i emerytur – by³y to cztery petycje
odnosz¹ce siê miêdzy innymi do zmiany zasad
waloryzacji, kapita³u pocz¹tkowego, okresów
sk³adkowych czy renty socjalnej. Nadto petycje
dotyczy³y sytuacji kombatantów i osób represjo-
nowanych. By³y to trzy petycje, które zawiera³y
postulaty rozszerzenia krêgu podmiotów upra-
wnionych do otrzymywania z tego tytu³u œwiad-
czeñ o osoby represjonowane i internowane w sta-
nie wojennym. Inne petycje dotyczy³y œwiadczeñ
spo³ecznych. By³y trzy takie petycje i odnosi³y siê
do œwiadczeñ pielêgnacyjnych czy zasi³ku rodzin-
nego. Kolejne petycje dotyczy³y spraw mieszka-
niowych. By³y to dwie petycje, które dotyczy³y
spó³dzielni mieszkaniowych i by³ych mieszkañ
zak³adowych. Dwie petycje dotyczy³y prawa kar-
nego. Autor jednej z nich postulowa³ wprowadze-
nie obowi¹zku pracy dla skazanych na cele publi-
czne. W kolejnej petycji zaproponowano ujednoli-
cenie zasad wykonywania zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych, orzekanego na podsta-
wie kodeksu karnego i kodeksu wykroczeñ. Poje-
dyncze petycje odnosi³y siê do zagadnieñ repry-
watyzacji roszczeñ z tytu³u przedwojennych obli-
gacji Skarbu Pañstwa, ochrony danych osobo-
wych, standaryzacji graficznego wizerunku god³a
pañstwowego, zadoœæuczynienia krzywdom by-
³ych pracowników PGR, nowelizacji procedury cy-
wilnej w czêœci postanowieñ wzorca umów, a tak-
¿e zmian w ordynacji wyborczej do organów sa-
morz¹du terytorialnego.

Do marsza³ka Senatu, Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz innych organów Sena-
tu i jednostek Kancelarii Senatu nap³ywa wiele li-
stów. Po analizie korespondencji nades³anej
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w 2010 r. nale¿y stwierdziæ, ¿e wœród siedmiuset
trzydziestu siedmiu pism sto piêædziesi¹t piêæ w ty-
tule mia³o wyraz „petycja” lub zawiera³o wnioski
i propozycje zmiany przepisów. W wyniku wnikliwej
analizy tych pism w przypadku dwudziestu jeden
nadano tryb petycyjny. Zdecydowanej wiêkszoœci
pismskierowanychdoDzia³uPetycji iKoresponden-
cji w Biurze Komunikacji Spo³ecznej w Kancelarii
Senatu nie mo¿na by³o nadaæ biegu i rozpatrzyæ
w trybie petycyjnym przede wszystkim dlatego, ¿e
nie zawiera³y one wniosków legislacyjnych, a ich au-
torzy przedstawiali swoje indywidualne sprawy pro-
wadzone przed organami wymiaru sprawiedliwoœci
lub przed ró¿nymi organizacjami samorz¹dowymi,
przedstawiali polemikê lub wyra¿ali niezadowolenie
z zapad³ych orzeczeñ i rozstrzygniêæ. Znaczn¹ wiêk-
szoœæ korespondencji kierowanej jako petycje stano-
wi³y pisma osób dziel¹cych siê opiniami, uwagami
i krytyk¹ na temat stosowania i przestrzegania pra-
wa. Na ka¿de z nades³anych pism ich nadawcy
otrzymali pisemn¹ odpowiedŸ z Dzia³u Petycji i Kore-
spondencjiwBiurzeKomunikacjiSpo³ecznejwKan-
celarii Senatu, zawieraj¹c¹ wyczerpuj¹c¹ informacjê
lub wyjaœnienie.

W 2010 r. Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci iPetycjiwnios³adomarsza³kaSenatunastêpuj¹ce
projekty ustaw i uchwa³. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego, druk
senackinr839.Senatnaszeœædziesi¹tymtrzecimpo-
siedzeniu 21 paŸdziernika 2010 r. odrzuci³ ten pro-
jekt. Kolejny to projekt ustawy o zmianie ustawy o or-
derach i odznaczeniach, druk senacki nr 1050, skie-
rowany do pierwszego czytania do Komisji Ustawo-
dawczej iKomisjiObronyNarodowej.Komisjeprzygo-
towa³y sprawozdanie zawarte w druku nr 1050S.
Drugie czytanie projektu zaplanowano na osiemdzie-
si¹tym posiedzeniu Senatu w dniach 6–7 lipca
2011 r. Kolejny projekt to projekt ustawy o usuniêciu
z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów
symboli ustrojów totalitarnych, druk senacki
nr1049.Zosta³onskierowanydopierwszegoczytania
do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Kolejny
projekt to projekt ustawy o zmianie ustawy o komba-
tantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego oraz usta-
wy o dzia³ach administracji rz¹dowej, druk senacki
nr 967. Projekt ten zosta³ ostatecznie skierowany do
Sejmu, trwaj¹ nad nim prace legislacyjne. Kolejny
projekt to projekt uchwa³y w sprawie uczczenia pa-
miêci ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego,
przeœladowanych, aresztowanych i skazanych w Pol-
sce w latach 1944–1956 za dzia³alnoœæ w szeregach
Armii Krajowej, druk senacki nr 877. 12 sierpnia
2010 r. Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie uczczenia
pamiêci ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Uchwa³a jest opublikowana w Monitorze Polskim

z 2010 r. Kolejny projekt to projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, skiero-
wany do pierwszego czytania do Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Trwaj¹ nad nim prace legislacyjne. Jest tu
jeszcze projekt ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, druk senacki
nr 992, skierowany do pierwszego czytania do Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej. Komisje przygotowa³y sprawozdanie za-
warte w druku nr 992S. Drugie i trzecie czytanie pro-
jektu odby³o siê na siedemdziesiatym drugim posie-
dzeniuSenatu17marca2011r.Projektzosta³skiero-
wany do Sejmu, trwaj¹ prace legislacyjne.

Zgodnie z procedur¹ przyjêt¹ przy rozpatrywaniu
petycji Dzia³ Petycji i Korespondencji do ka¿dej pety-
cji przygotowa³ informacjê o przedmiocie petycji.
Stanowionamateria³pomocniczys³u¿¹cyrozpatrze-
niu petycji przez komisjê. Ka¿da informacja zawiera-
³a prezentacjê autora petycji, opis postulatów petycji
i ich uzasadnienie, a tak¿e analizê stanu prawnego
reguluj¹cego zawart¹ w niej problematykê i dane do-
tycz¹ce ewentualnych prac legislacyjnych nad tym
zagadnieniem. W opracowaniu by³y te¿ zawarte in-
formacje na temat zwi¹zanego z dan¹ problematyk¹
orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego i s¹dów
powszechnych lub administracyjnych, a tak¿e
o dzia³aniach rz¹du lub zainteresowanych organiza-
cji. Ka¿da z informacji o przedmiocie petycji zawiera-
³a podsumowanie i rekomendacjê biura. Do ka¿dego
opracowania do³¹czane by³y równie¿ materia³y za-
wieraj¹ce wniosek autora petycji oraz wybrane akty
prawne, orzeczenia s¹dów, projekty ustaw, publika-
cje lub informacje o wczeœniejszych dzia³aniach
zwi¹zanych z przedmiotem petycji.

W 2010 r. rozpatrzono nastêpuj¹ce petycje. Nie
bêdê ich szczegó³owo omawia³, wymieniê tylko ty-
tu³y.

Petycja w sprawie podjêcia inicjatywy ustawo-
dawczej dotycz¹cej objêcia ulg¹ 49% studentów
studiów trzeciego stopnia, czyli doktorantów,
przy przejazdach œrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego, autobusowego i kolejowego.

Nastêpna to petycja w sprawie wznowienia na-
dawania Krzy¿a Armii Krajowej, odznaczenia
o charakterze wojskowym.

Petycja w sprawie podjêcia inicjatywy ustawo-
dawczej dotycz¹cej usuniêcia z ¿ycia publicznego
komunistycznych patronów ulic i placów.

Kolejna to petycja w sprawie wprowadzenia
zmian w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego,
dotycz¹cych podniesienia rangi Urzêdu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych poprzez
ponowne podporz¹dkowanie kierownika urzêdu
prezesowi Rady Ministrów, a nie – jak obecnie – mi-
nistrowi pracy i polityki spo³ecznej, oraz reaktywo-
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wania Pañstwowego Funduszu Kombatantów.
Projekt tej ustawy ostatecznie zosta³ skierowany
do Sejmu i z tego, co wiem, trwaj¹ nad nim prace.

Pi¹ta petycja to petycja w sprawie podjêcia
uchwa³y okolicznoœciowej w celu z³o¿enia ho³du
¿o³nierzom Polskiego Pañstwa Podziemnego, wal-
cz¹cym o woln¹ i demokratyczn¹ Polskê, wykonu-
j¹cym rozkazy legalnego rz¹du na uchodŸstwie,
przeœladowanym, aresztowanym i skazanym
w latach 1944–1956 za dzia³alnoœæ w szeregach
Armii Krajowej.

Kolejna to petycja w sprawie podjêcia inicjaty-
wy ustawodawczej maj¹cej na celu przywrócenie
inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch
œwiadczeñ w pe³nej wysokoœci, to jest 100% renty
inwalidzkiej i 100% emerytury.

Kolejna petycja to petycja w sprawie zmiany
wysokoœci rekompensaty z tytu³u pozostawienia
nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej poprzez przyjêcie 100% warto-
œci pozostawionych nieruchomoœci jako podsta-
wy zaliczenia wartoœci nieruchomoœci.

Nastêpna to petycja w sprawie podjêcia ini-
cjatywy ustawodawczej dotycz¹cej ustanowie-
nia dnia 4 czerwca œwiêtem pañstwowym. Nowe
œwiêto upamiêtniaæ mia³o rocznicê pierwszych
czêœciowo wolnych wyborów do Sejmu i ca³ko-
wicie wolnych wyborów do Senatu. Jednoczeœ-
nie dzieñ ten mia³ byæ symbolem obalenia ko-
munizmu.

Nastêpna to petycja w sprawie podjêcia inicja-
tywy ustawodawczej maj¹cej na celu poszerzenie
katalogu formacji walki zbrojnej walcz¹cych w la-
tach 1939–1945 o niepodleg³oœæ Polski. Kolejna
by³a petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej ustanowienia samorz¹du
gospodarczego dla œrodowiska mikro, ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw.

I dalej wymieniê nastêpuj¹ce petycje:
– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-

wodawczej dotycz¹cej uregulowania sytuacji pra-
wnej osób posiadaj¹cych przedwojenne obligacje
Skarbu Pañstwa;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej maj¹cej na celu naprawienie krzywd
wyrz¹dzonych pracownikom by³ych pañstwo-
wych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej w proce-
sie przemian ustrojowych;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej przyznania œwiadczenia
pieniê¿nego dla ma³oletnich of iar wojny
1939–1945;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej wzmocnienia ochrony lo-
katorów;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej zmiany zasad przyznawa-
nia odszkodowania i zadoœæuczynienia dla osób

represjonowanych i internowanych w stanie wo-
jennym;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej standaryzacji wizerunku
graficznego god³a pañstwowego;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy
ustawodawczej dotycz¹cej ochrony prawnej
najemców i zasad wykupu mieszkañ zak³ado-
wych;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej nowelizacji ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej rozszerzenia katalogu da-
nych osobowych zawartego w art. 221 kodeksu
pracy, które mog¹ byæ ustawowo przetwarzane
przez pracodawcê o kandydatach do pracy i pra-
cownikach;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej uznania za okresy sk³adko-
we pozostawanie bez pracy wskutek represji poli-
tycznych;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej maj¹cej na celu ustanowienie podsta-
wy prawnej okreœlaj¹cej zasady zwrotu lasów
przejêtych na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa na pod-
stawie dekretu PKWN o przejêciu niektórych la-
sów na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, uregulowania
stosunków w³asnoœciowych naruszonych przez
wykonanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu re-
formy rolnej;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej uznania za ofiary represji
osoby, które podlega³y represjom w latach
1957–1989, oraz podjêcia prac nad usystematy-
zowaniem uprawnieñ kombatantów;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej wprowadzenia wymogu po-
siadania specjalistycznych uprawnieñ zawodo-
wych przez w³adze i kadrê kierownicz¹ spó³dzielni
mieszkaniowych;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej zasad obliczania podstawy
wymiaru kapita³u pocz¹tkowego;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej maj¹cej na celu nowelizacjê kodeksu
postêpowania cywilnego w czêœci „Postêpowanie
w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umo-
wy za niedozwolone”;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej podwy¿szenia kryterium
dochodowego dla otrzymania zasi³ku rodzinnego;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej zmiany zasady waloryzacji
emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych z procentowej na kwotow¹;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej maj¹cej na celu wprowadzenie obo-
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wi¹zku wykonywania przez skazanych pracy spo-
³ecznie u¿ytecznej na rzecz pañstwa;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej maj¹cej na celu zwiêkszenie pomocy
materialnej dla rodzin opiekuj¹cych siê dzieæmi
i osobami niepe³nosprawnymi;

– petycja w sprawie podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej dotycz¹cej ujednolicenia zasad wyko-
nywania zakazu prowadzenia pojazdów wobec
sprawców przestêpstw i wykroczeñ.

I wreszcie petycja w sprawie podjêcia inicjaty-
wy ustawodawczej maj¹cej na celu podniesienie
kwoty renty socjalnej.

Sprawozdanie obejmuje informacjê o pracach
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
nad petycjami, które zosta³y skierowane przez
marsza³ka Senatu w 2010 r., a tak¿e nad petycja-
mi z 2009 r., nad którymi prace kontynuowano
w roku 2010.

Zakres tematyczny petycji i zawarte w nich pro-
pozycje rozwi¹zañ legislacyjnych by³y przedmio-
tem wielokrotnych spotkañ i posiedzeñ komisji.
Dlatego te¿ nie wszystkie prace nad petycjami
uda³o siê zakoñczyæ przed koñcem roku 2010.
W wypadku petycji, co do których senatorowie
podjêli decyzjê o kontynuowaniu prac, dzia³ania
komisji by³y prowadzone w 2011 r. Prace nad nie-
którymi petycjami trwaj¹ do chwili obecnej. Nale-
¿y jednak zaznaczyæ, ¿e komisja zakoñczy³a ju¿
pracê nad wszystkimi petycjami, które zosta³y do
niej skierowane w 2009 r.

W wyniku analizy dotychczasowych prac Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
nad petycjami senatorowie zg³osili postulat wyod-
rêbnienia w przysz³ej kadencji Senatu z zakresu
dzia³ania tej komisji spraw dotycz¹cych petycji
i przekazania ich jako oddzielnego zagadnienia do
kompetencji odrêbnej, samodzielnej komisji.

Chcê podkreœliæ, ¿e od momentu utworzenia Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji do
komisji wp³ynê³o piêædziesi¹t petycji, przy tym jede-
naœcie petycji wp³ynê³o ju¿ w 2011 r. W odniesieniu
do oœmiu petycji prace zosta³y zakoñczone, a na
dalszy okres, wed³ug stanu na dzieñ dzisiejszy, po-
zostaje kontynuacja prac nad trzema petycjami.

Koñcz¹c swoje sprawozdanie, chcê bardzo go-
r¹co podziêkowaæ cz³onkom komisji, którzy pra-
cowali nad tymi petycjami. Komisja Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nale¿a³a do trzech
najbardziej obci¹¿onych komisji w Senacie, czego
dowodzi wieloœæ ustaw, wieloœæ petycji, wieloœæ
punktów w porz¹dku obrad, jak równie¿ wielogo-
dzinne dyskusje.

Chcia³bym te¿ z³o¿yæ wyrazy g³êbokiego uzna-
nia i podziêkowania Dzia³owi Petycji i Korespon-
dencji w Biurze Komunikacji Spo³ecznej Kancela-
rii Senatu. Dzia³ Petycji i Korespondencji praco-
wa³ pod kierunkiem pani Danuty Antoszkiewicz.

Oprócz pani kierownik w dziale tym petycjami za-
jmowa³y siê jeszcze tylko trzy osoby. Opracowanie
jednej petycji w sposób bardzo solidny i przejrzy-
sty z pewnoœci¹ poch³ania³o wiele czasu. Dzia³ Pe-
tycji i Korespondencji w istotny sposób przyczyni³
siê do pracy komisji, trudno wrêcz wyobraziæ so-
bie pracê komisji bez tak wielkiego zaanga¿owa-
nia i profesjonalizmu ze strony pracowników
wspomnianego Dzia³u Petycji i Korespondencji
pod kierunkiem pani Danuty Antoszkiewicz.

Chcê równie¿ bardzo gor¹co podziêkowaæ sekre-
tarzom Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji. To na nich spad³ ogrom pracy – pracy, któ-
r¹ z powodzeniem mo¿na by obdarzyæ dwie inne ko-
misje. W szczególnoœci bardzo serdecznie dziêkujê
pani El¿biecie Owczarek za jej profesjonalnizm, su-
miennoœæ i zaanga¿owanie w prace komisji. Dziê-
kujê równie¿ pani Joannie Granowskiej.

Myœlê, ¿e trzeba te¿ bardzo serdecznie podziêko-
waæ i pogratulowaæ wielkiego profesjonalizmu me-
cenasom z Biura Legislacyjnego Kancelarii Sena-
tu. Oni towarzyszyli nam podczas wszystkich prac
nad petycjami i s³u¿yli swoj¹ rad¹, swoj¹ wiedz¹.

Na zakoñczenie chcê podkreœliæ, ¿e petycjom
poœwiêcona by³a specjalna strona internetowa,
przygotowana przez wymieniony Dzia³ Petycji i Ko-
respondencji. Strona czêsto odwiedzana, strona
piêknie rozbudowana. Dziêki niej mo¿na siê zo-
rientowaæ, jakie petycje wp³ywaj¹ do Senatu, czego
dotycz¹ i jaki jest aktualny stan prac nad nimi.

Reasumuj¹c, jeszcze raz wszystkim, którzy
przyczynili siê do pracy nad petycjami, serdecznie
dziêkujê. A by³o to przedsiêwziêcie nowatorskie,
bo po raz pierwszy tej Izbie przysz³o siê zetkn¹æ
z opracowywaniem petycji. Myœlê ¿e prace te sa-
tysfakcjonuj¹, jakkolwiek nie zawsze mo¿e satys-
fakcjonowaæ ich finalny produkt z tego wzglêdu,
¿e wiele petycji, sk¹din¹d s³usznych, nie by³o
mo¿liwych do zrealizowania z uwagi na trudn¹ sy-
tuacjê bud¿etow¹. Ogrom pracy, jak ju¿ wspo-
mnia³em, uzasadnia rozdzielenie w przysz³ej ka-
dencji obowi¹zków naszej komisji i powo³anie
drugiej komisji, która zajê³aby siê tylko i wy³¹cz-
nie petycjami. Serdecznie dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

sprawozdawcy komisji pytanie? Nie widzê chêt-
nych.

Otwieram dyskusjê.
I stwierdzam, ¿e do dyskusji nikt siê nie zapi-

sa³.
Dziêkujê panu senatorowi Stanis³awowi Pio-

trowiczowi za przedstawienie Senatowi sprawo-
zdania.
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Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê ze sprawo-
zdaniem Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji.
Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czterdziestego pi¹tego – ostatniego – porz¹dku
obrad: informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady
S¹downictwa w 2010 r.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downi-
ctwa, pana Antoniego Górskiego. Proszê bardzo,
Panie Sêdzio.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Antoni Górski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Krajowej Rady

S¹downictwa w roku ubieg³ym w formie pisemnej
zosta³o przekazane na rêce pana marsza³ka. Pro-
szê zatem pozwoliæ, ¿e teraz, poniewa¿ szanujê
czas Wysokiej Izby, ograniczê siê tylko do kilku
najwa¿niejszych spraw.

Jak wiadomo, Krajowa Rada S¹downictwa ma
zakotwiczenie w Konstytucji Rzeczypospolitej.
Zgodnie z konstytucj¹ g³ównym zadaniem rady
jest stanie na stra¿y niezawis³oœci sêdziów i nieza-
le¿noœci s¹dów. Ustawa o Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa rozpisuje to zasadnicze zadanie na po-
szczególne kompetencje. Spoœród tych zadañ
szczegó³owych najwa¿niejsze s¹ dwa. Pierwsze
z nich to dokonywanie ocen kandydatur do s¹dów
wszystkich szczebli, od s¹du rejonowego po S¹d
Najwy¿szy, i przedstawianie tych kandydatur pa-
nu prezydentowi do nominacji. Drugie to opinio-
wanie aktów prawnych dotycz¹cych szeroko pojê-
tego wymiaru sprawiedliwoœci, s¹downictwa
i s¹dów.

Na tych dwóch obszarach Krajowa Rada S¹do-
wnictwa wykona³a ogrom pracy, o czym œwiadcz¹
liczby, które pozwolê sobie przytoczyæ. Otó¿
w ubieg³ym roku rozpoznane zosta³y dwa tysi¹ce
dwieœcie trzy zg³oszenia do urzêdu sêdziowskiego,
po czym przedstawiliœmy panu prezydentowi do
nominacji czterysta cztery osoby. Oznacza to, ¿e
w a¿ tysi¹cu oœmiuset wypadkach oceny Krajowej
Rady S¹downictwa by³y negatywne. Tu pragnê
przypomnieæ szanownym pañstwu senatorom, ¿e
ka¿da z tych ocen negatywnych, ka¿da z tych od-
mów wymaga pisemnego uzasadnienia – ju¿ tylko
to wystarczy³oby, ¿eby zilustrowaæ, jak du¿a pra-
ca zosta³a tu wykonana. Jeœli chodzi o drugi ob-
szar naszej pracy, a wiêc opiniowanie aktów pra-
wnych, to w 2010 r. Krajowa Rada S¹downictwa
podjê³a siê opiniowania w sumie stu siedemdzie-
siêciu szeœciu takich aktów. To by³y te dwa g³ó-
wne obszary dzia³añ.

Wspomnê jeszcze o kilku tak¿e wa¿nych, ale
mo¿e mniej czasoch³onnych. W kwestii przeno-
szenia sêdziów w stan spoczynku zapad³o trzy-
dzieœci szeœæ uchwa³. Ponadto Krajowa Rada
S¹downictwa zorganizowa³a otwarty konkurs dla
kandydatów na urz¹d prokuratora generalnego.
Ten konkurs by³ takim mo¿e najbardziej spekta-
kularnym, przynajmniej medialnie, wydarze-
niem. I chcê powiedzieæ, ¿e zosta³ on przeprowa-
dzony – i taka jest zgodna ocena – w sposób wzoro-
wy, a wiêc z poszanowaniem wszelkich zasad ja-
wnoœci, transparentnoœci i z zachowaniem prawa
kandydatów do wypowiedzenia siê. Jak wiadomo,
dwie kandydatury zosta³y przedstawione panu
prezydentowi, œwiêtej pamiêci prezydentowi Le-
chowi Kaczyñskiemu, który dokona³ wyboru pa-
na prokuratora Andrzeja Seremeta.

Jeœli chodzi jeszcze o te dwa najwa¿niejsze ob-
szary naszych dzia³añ, to chcia³bym siê podzieliæ
z Wysokim Senatem pewn¹ trosk¹. Otó¿ gros, bo
ponad 90%, zg³oszeñ na urz¹d sêdziego s¹du rejo-
nowego pochodzi od asystentów sêdziów i od refe-
rendarzy s¹dowych, a wiêc od osób, które w zasa-
dzie nie maj¹ ¿adnej praktyki orzeczniczej. To jest
skutek zbyt poœpiesznego, zbyt pochopnego zre-
zygnowania z instytucji asesora s¹dowego. Bo
kiedy w 2007 r. Trybuna³ Konstytucyjny kwestio-
nowa³ tê instytucjê, to nie zakwestionowa³ jej jako
takiej, tylko wytkn¹³ niew³aœciwy sposób jej unor-
mowania, mianowicie powiedzia³, ¿e jest niedo-
puszczalne, ¿eby asesor podlega³ ministrowi, ¿e-
by powo³ywa³ go tylko minister bez udzia³u Krajo-
wej Rady S¹downictwa, ¿eby minister móg³ odwo-
³aæ asesora w czasie pe³nienia przez niego tak
zwanego wotum, a wiêc po tym, kiedy powierzy³o
mu siê prawo wykonywania czynnoœci sêdziow-
skich. I trybuna³ da³ w³adzy wykonawczej, a tak¿e
ustawodawczej, osiemnaœcie miesiêcy, ¿eby tê
kwestiê uregulowano. Z ubolewaniem muszê je-
dnak powiedzieæ, ¿e nie zosta³o to zrobione. Pod
koniec tego okresu wprowadzono jedynie do usta-
wy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury
– na zasadzie prowizorycznego rozwi¹zania –
przepis przejœciowy umo¿liwiaj¹cy to, ¿eby osoby,
które zda³y egzamin sêdziowski i maj¹ minimum
dwuletni sta¿ na stanowisku asystenta lub refe-
rendarza, mog³y ubiegaæ siê o urz¹d sêdziego.
W efekcie tego, jak powiedzia³em, gros kandyda-
tów to w³aœnie osoby zupe³nie niedoœwiadczone.
I st¹d nasza ogromna troska i nasze k³opoty z wy-
borem tych najlepszych. Bo naprawdê trudno jest
z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ dokonaæ wyboru, je¿eli
nie ma siê podstawowej wiedzy, a wiêc informacji
o tym, jak ci ludzie spisywali siê podczas orzeka-
nia i na sali s¹dowej.

Druga sprawa z naszego obszaru dzia³ania,
proszê pañstwa, czyli opiniowanie aktów praw-
nych. Co do tego zakresu, chcia³bym powiedzieæ
o dwóch aktach prawnych. Pierwszy z nich to no-
wa ustawa o Krajowej Radzie S¹downictwa.
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W tym momencie proszê pozwoliæ, Panie Mar-
sza³ku, ¿e na pana rêce z³o¿ê podziêkowania dla
Wysokiej Izby, która podjê³a inicjatywê ustawo-
dawcz¹ w tym zakresie. Szczêœliwie ta inicjatywa
zosta³a ju¿ zrealizowana. Dziêkuj¹c ca³ej Wyso-
kiej Izbie, chcia³bym podziêkowaæ przede wszyst-
kim dwóm senatorom, którzy s¹ cz³onkami Krajo-
wej Rady S¹downictwa, mianowicie panu senato-
rowie Leonowi Kieresowi i panu senatorowi Pio-
trowi Zientarskiemu, za ich ogromny wk³ad w op-
racowanie tej ustawy. Bez ich aktywnoœci, jak
myœlê, do tej pory moglibyœmy urzêdowaæ jako or-
gan konstytucyjny, by³ taki okres, w zasadzie po
czêœci na zasadzie prawa zwyczajowego, co by³oby
naprawdê, naprawdê niedopuszczalne. I przy tej
okazji…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To jak
Senat.)

(Weso³oœæ na sali)
…chcia³bym w³aœnie podziêkowaæ obu panom

senatorom jako cz³onkom Krajowej Rady S¹do-
wnictwa. Naprawdê obaj panowie, o ile tylko czas
im pozwala, staraj¹ siê braæ udzia³ w tych pra-
cach, a tak¿e w pracach zespo³ów dzia³aj¹cych
w Radzie, i wnosz¹ coœ zupe³nie bezcennego, mia-
nowicie pewien dystans, jak przysta³o na przed-
stawicieli izby refleksji. Jeszcze raz korzystam
wiêc z okazji, ¿eby panom bardzo podziêkowaæ.
I na tym chcia³bym zakoñczyæ moje wyst¹pienie
i to sprawozdanie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Sêdzio.
Senatorowie mog¹ teraz mieæ pytania do prze-

wodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa.
Czy ktoœ takie pytania ma? Minutowe, nie d³u¿-

sze. Nie ma pytañ.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa

Adam Górski: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by wzi¹æ udzia³ w de-

bacie? Nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê

z informacj¹ z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹do-
wnictwa w roku 2010.

I tym samym wyczerpaliœmy porz¹dek dzienny,
tak jest.

Teraz poproszê o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
S³awomir Kowalski:
Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-

rz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia wnios-
ku zg³oszonego podczas debaty do ustawy o zmia-

nie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich od-
bêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach w sali nr 176.

Nastêpnie, oko³o piêciu minut póŸniej, w tej sa-
mej sali odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej w sprawie wniosków do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

Wspólne posiedzenie Komisji Œrodowiska i Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej w celu rozpatrzenia wniosków do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw odbêdzie siê w dniu
dzisiejszym bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych podczas
debaty do ustawy o zmianie ustawy o dostêpie do
informacji publicznej oraz niektórych innych
ustaw odbêdzie siê oko³o trzydziestu minut po og-
³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci
komisji w VII kadencji Senatu odbêdzie siê w dniu
dzisiejszym bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w sali nr 179. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 16.30.
Mam nadziejê, ¿e bêd¹ g³osowania. Dziêkujê

bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 33
do godziny 16 minut 34)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
WysokiSenacie, proszêo zajmowaniemiejsc.Za-

czynamy ostatni¹ w tej kadencji porcjê g³osowañ.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie! Chcia³bym rozpocz¹æ.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy – druk senacki nr 1349A.

Proszê pañstwa, g³osujemy nad poprawkami,
z tym ¿e zgodnie z propozycj¹ komisji nad popraw-
k¹ pierwsz¹ jest g³osowanie oddzielnie, a nad po-
prawkami od drugiej do czternastej – blokiem.
Przystêpujemy do g³osowania.

Poprawka pierwsza podwy¿sza op³aty za czyn-
noœci wykonywane przez prezesa Urzêdu Trans-
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portu Kolejowego, przywracaj¹c ich katalog w wer-
sji zaproponowanej przez Radê Ministrów w pro-
jekcie ustawy skierowanym do marsza³ka Sejmu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 81 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za, 29

– przeciw. (G³osowanie nr 101)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawki od drugiej do czternastej. Maj¹

one charakter redakcyjny, zmierzaj¹ do zape-
wnienia ustawie spójnoœci terminologicznej oraz
dostosowuj¹ j¹ do postanowieñ innych aktów
prawnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 102)
Poprawki zosta³y przyjête.
I g³osujemywtakimrazienaduchwa³¹wca³oœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 103)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.

To by³ punkt trzynasty.
Teraz punkt dwudziesty trzeci: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, która po debacie przygoto-
wa³a sprawozdanie. Jest to druk nr 1368Z,
a sprawozdawc¹ jest pan senator Chróœcikowski.

Panie Senatorze, do roboty. Proszê o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

proszê o poparcie poprawek, które zosta³y prze-
g³osowane przez komisjê, jak równie¿, przy okazji,
proszê o wsparcie moich poprawek, które nie uzy-
ska³y poparcia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e pan senator wystêpowa³

w dwojakiej roli: jako sprawozdawca komisji
i jako wnioskodawca, do czego jest uprawnio-
ny.

Czy pozosta³y senator wnioskodawca chce za-
braæ g³os? Nie chce.

Przystêpujemy do g³osowania, proszê pañstwa,
najpierw nad poprawkami.

Poprawka pierwsza zapobiega likwidacji ra-
dy nadzorczej w Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 104)
Odrzucona.
Poprawka druga uwzglêdnia w treœci przepisu

normy kodeksu cywilnego.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 105)

Odrzucona.
Poprawka trzecia przyznaje pierwszeñstwo

w nabywaniu nieruchomoœci rolnych Skarbu
Pañstwa osobom, które utraci³y w³asnoœæ na pod-
stawie dekretu PKWN.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 26 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 106)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta umo¿liwia sprzeda¿ nieru-

chomoœci bez przetargu, je¿eli nabywc¹ jest by³y
w³aœciciel, który korzysta z wy³¹czenia spod
dzia³ania dekretu PKWN lub je¿eli nieruchomoœæ
zosta³a przejêta przez Skarb Pañstwa sprzecznie
z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 10 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 107)
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Odrzucona.
Poprawka pi¹ta poprawia b³êdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 108)
Poprawiliœmy b³êdne odes³anie.
Poprawka szósta modyfikuje warunki sp³aty

rat ceny sprzeda¿y nieruchomoœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 51

– przeciw. (G³osowanie nr 109)
Odrzucona.
Poprawka siódma doprecyzowuje klauzulê

wy³¹czenia nieruchomoœci z umowy dzier¿awy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 110)
Przyjêta.
Poprawka ósma eliminuje szczególne zasady

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nie-
ruchomoœci rolnych Skarbu Pañstwa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 36 – za, 50 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 111)
Odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta rozszerza wy³¹czenie sto-

sowania przepisów kodeksu cywilnego.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 34 by³o za, 52 –

przeciw. (G³osowanie nr 112)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta eliminuje mo¿liwoœæ wcze-

œniejszego uzyskania prawa do pierwszeñstwa
w nabyciu nieruchomoœci.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 38 by³o za, 47 –

przeciw. (G³osowanie nr 113)
Odrzucona.
Poprawka jedenasta opóŸnia wy³¹czenie

z dzier¿awy nieruchomoœci rolnych niezbêdnych
do realizacji europejskich programów pomoco-
wych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 114)
Przyjêta.
Poprawka dwunasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 115)
Przyjêta.
Teraz uchwa³a w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, Wysoki Senacie.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 116)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zwierz¹t oraz ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Œro-
dowiska, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Po wspólnej debacie przygotowa³y one
wspólne sprawozdanie, a pani senator Jadwiga
Rotnicka to sprawozdanie przedstawi.

Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na dzisiejszym posiedzeniu trzy wymienione

komisje obradowa³y nad propozycjami poprawek
i proponuj¹ Wysokiej Izbie przyjêcie poprawek:
pierwszej, drugiej, trzeciej, pi¹tej, szóstej, siód-
mej, ósmej, dziewi¹tej. S¹ przeciw przyjêciu po-
prawki czwartej. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli wniosek komisji, jak rozumiem, jest taki:

wszystkie, poza czwart¹?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Poza czwart¹, tak.)
Czy pozostali wnioskodawcy chcieliby zabraæ

g³os? Nie?
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, rozpoczynamy g³osowanie

nad poprawkami.
Poprawka pierwsza pozwala odnieœæ definicjê

szczególnego okrucieñstwa do znêcania siê nad
zwierzêtami.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 117)
Przyjêta.
Poprawka druga poprawia definicjê zoofilii.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 84 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 118)
Przyjêta.
Trzecia upraszcza procedurê podjêcia decyzji

o odebraniu zwierzêcia.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
85 g³osów – wszystkie za. (G³osowanie nr 119)
Przyjêta.
Czwarta zezwala na nabywanie psów i kotów

poza miejscem ich chowu lub hodowli.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 34 by³o za, 52 –

przeciw. (G³osowanie nr 120)
Odrzucona.
Pi¹ta…
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, proszê o ciszê!
Pi¹ta odbiera cz³onkom Polskiego Zwi¹zku £o-

wieckiego mo¿liwoœæ stwierdzania koniecznoœci
bezzw³ocznego uœmiercenia zwierzêcia.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 87 obecnych senatorów 83 by³o za, 2 – prze-
ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 121)

Przyjêta.
Szósta ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 122)
Przyjêta.
Siódma poprawia redakcjê przepisu.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 123)
Przyjêta.
Ósma – charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
87 g³osów – wszystkie za. (G³osowanie nr 124)
Przyjêta.
Dziewi¹ta przes¹dza, ¿e czyn zabroniony jest

wykroczeniem.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 84 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 125)
Przyjêta.
I teraz, proszê pañstwa, uchw³a w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 86 by³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 126)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t
oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt, w którym wnosi o wprowadzenie popra-
wek do ustawy.
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Proszê pañstwa, tutaj jest blok poprawek za-
proponowanych do tej¿e ustawy, poprawki te
maj¹ charakter redakcyjno-porz¹dkuj¹cy. Wy-
soki Senacie, podajê numery tych poprawek: od
pierwszej do siódmej, od dziewi¹tej do jedena-
stej, od trzynastej do piêtnastej, od siedemna-
stej do osiemnastej, a tak¿e dwudziesta pier-
wsza, dwudziesta trzecia, od dwudziestej pi¹tej
do dwudziestej siódmej i od trzydziestej do trzy-
dziestej czwartej. Czy mam powtórzyæ?

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Koniecznie. Bar-

dzo proszê, Panie Marsza³ku.)
Nie, nie bêdê s³ucha³ senatora Bisztygi.
W takim razie, proszê pañstwa, przeg³osujemy

jeszcze raz ca³y blok poprawek.
Pan senator Wyrowiñski siê zgadza, tak?
(Senator Jan Wyrowiñski: Do protoko³u.)
Do protoko³u, dobrze.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 127)
Wysoki Senat przyj¹³ ten blok poprawek.
Teraz, proszê pañstwa, poprawka ósma.

Wskazuje ona, ¿e inspektor Inspekcji Trans-
portu Drogowego jest uprawniony do nak³ada-
nia kar pieniê¿nych zgodnie z przepisami usta-
wy o przewozie drogowym towarów niebezpie-
cznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 83 by³o za, 3 – prze-

ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 128)

Przyjêta.
Teraz poprawka czternasta…
(G³os z sali: Dwunasta.)
Przepraszam. Tak, oczywiœcie, dwunasta.
Zapewnia ona precyzjê przepisowi, na podsta-

wie którego osoba fizyczna nie poniesie za ten sam
czyn odpowiedzialnoœci karnej i administracyj-
nej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Czekam na g³osuj¹cych wolniej.
(Senator Piotr Zientarski: Inaczej.)
Nie wiem, czy inaczej, na pewno wolniej.
Dziêkujê.

Proszê pañstwa, na 87 obecnych senatorów 84
by³o za, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 129)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta okreœla zasady rejestro-

wania pojazdów nale¿¹cych do cz³onków obcych
si³ zbrojnych, personelu cywilnego i cz³onków ro-
dzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontrakto-
wych, przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 130)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta modyfikuje przepis

uchylaj¹cy normy zawarte w ustawie – Prawo
o ruchu drogowym, uwzglêdniaj¹c okolicznoœæ, ¿e
niektóre z nich s¹ ju¿ prawem obowi¹zuj¹cym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 131)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta zmierza do zapobie¿enia

sytuacji, ¿e z dniem 1 stycznia 2012 r. wejd¹ w ¿y-
cie przepisy wzajemnie siê wykluczaj¹ce.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 132)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga zmierza do zape-

wnienia precyzji przepisowi okreœlaj¹cemu zasa-
dy stosowania nowego prawa do spraw wszczê-
tych pod rz¹dami prawa dotychczasowego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 133)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta usuwa z za³¹cz-

nika do ustawy przepis stanowi¹cy powtórzenie
normy zawartej w ustawie o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 134)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma zapewnia prze-

pisom zawartym w za³¹czniku nr 2 do ustawy
zgodnoœæ z postanowieniami prawa wspólnoto-
wego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 135)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta zapewnia zgo-

dnoœæ z postanowieniami prawa wspólnotowego
przepisowi zawartemu w za³¹czniku nr 3 do usta-
wy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 136)
Przyjêta.
I teraz, proszê pañstwa, uchwa³a w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 137)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek.

Chcia³bym, ¿ebyœmy g³osowali teraz nad tym
wnioskiem.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 138)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹ ³ uchwa³ê

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

Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Policji.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji wnosz¹ wspólnie o przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem, Wysoki Sena-
cie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 35

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 139)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kom-
petencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych
i zasadach jego podleg³oœci konstytucyjnym or-
ganom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.

Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Obro-
ny Narodowej oraz Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za, 33

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 140)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³
Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci konstytu-
cyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wy-
kroczeñ.

Wysoki Senacie, w przerwie odby³o siê posie-
dzenie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Ustosunko-
wa³y siê one do wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie, to druk nr 1353Z.

Sprawozdawc¹ jest pan senator Piotr Zientar-
ski.

Panie Senatorze, proszê bardzo. Proszê
o przedstawienie sprawozdania po³¹czonych ko-
misji oraz wniosku popartego przez mniejszoœæ
po³¹czonych komisji.
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Senator Piotr Zientarski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
przeg³osowa³y wniosek zawarty w pkcie 3 ppkt 3.
I takie jest stanowisko formalne obu komisji.

Jednoczeœnie pan marsza³ek mnie prosi³, aby
przedstawiæ stanowisko mniejszoœci, które pre-
zentujê: mniejszoœæ wnosi o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Romaszewski jako sprawo-

zdawca drugiej mniejszoœci po³¹czonych komisji.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jakiej mniej-

szoœci?)
Janiewiem, tamby³y znowudwiemniejszoœci, to

ju¿ chyba by³o przed po³udniem. Ja nie wiem, czy
dwiemniejszoœci razemstanowi¹wiêkszoœæ?Ale…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja przepra-
szam bardzo, ale nasza mniejszoœæ stanowi³a
wiêkszoœæ…)

(Weso³oœæ na sali)
…by³o 4:4. Ostatnio by³o 4:4, jak pan twierdzi³,

Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Romaszewski: A teraz jest

4:4 plus.)
A ten plus to sk¹d?
(Senator Bohdan Paszkowski: A tak po prostu.)
(Weso³oœæ na sali)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Tak po prostu.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê pañstwa, ja muszê powiedzieæ, ¿e ta

ustawa zosta³a stworzona w komisji „Przyjazne
Pañstwo”. W tym momencie powstaje pytanie,
dla kogo przyjazne. Bo niew¹tpliwie jest to pañ-
stwo, które nie jest przyjazne tym, którzy s¹ ubo-
dzy i którzy maj¹ trudnoœci ze znalezieniem siê
we wspó³czesnym otoczeniu. Proszê pañstwa, ja
myœlê, ¿e mo¿e chocia¿ przed wyborami trzeba
o nich pomyœleæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Teraz tak: najpierw bêdzie g³osowanie nad

wnioskiem o odrzucenie ustawy, a potem nad
przyjêciem tej ustawy bez poprawek. To takie dwa
pierwsze g³osowania.

Czyli teraz g³osowanie nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 41 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 141)
Wniosek o odrzucenie zosta³ odrzucony.
Teraz g³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie tej

ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za, 38

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 142)

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks wykroczeñ.

Punkt trzydziesty pierwszy porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz
ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodo-
wych.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Obrony Narodowej wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 91 obecnych 56 g³osowa³o za, 35 wstrzyma-

³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 143)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz
ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodo-
wych.

Dziêkujê, Wysoki Senacie. Finis coronat opus.
(Oklaski)
Teraz pan marsza³ek Borusewicz.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

dziestego drugiego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Kra-
jowym Rejestrze Karnym.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
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mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza dostosowuje terminologiê

ustawy do brzmienia przepisów nowej ustawy
o ewidencji ludnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 144)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wskazuje akt prawny, z które-

go zaczerpniêto wyra¿enie „profil zaufany
ePUAP”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 145)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 86 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie
nr 146)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawo-
zdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 1334Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Stanis³a-
wa Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Jan Rulewski pragnie zabraæ

g³os jako senator wnioskodawca lub senator
sprawozdawca?

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê za udzielenie mi g³osu. Nie mog³em

zabraæ go podczas obrad komisji ze wzglêdów ode
mnie niezale¿nych, jak równie¿ niezale¿nych od
komisji. Poprawka zmierza do tego, ¿eby stworzyæ
ustawow¹ przes³ankê rzecznikowi praw obywa-
telskich, aby wreszcie mia³ pieni¹dze na wizytacjê
wiêzieñ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
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 przedstawion¹ poprawk¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych 83 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 147)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo ochrony œrodowiska.

Komisja Œrodowiska przedstawi³a projekt
uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Jest on w druku nr 1360A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 66 g³osowa³o za, 23 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 148)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji
Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzu-
pe³nienie Kapita³u Wieczystego.
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Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê na naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 149)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o dotacji dla
Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na
uzupe³nienie Kapita³u Wieczystego.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o wspó³pracy rozwojowej.

Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a 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.
(Senator Jadwiga Rotnicka: W sprawie formal-

nej…)
Tak, Pani Senator?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy pan marsza³ek

nie przeoczy³ punktu trzydziestego czwartego?)
(Senator Marek Zió³kowski: Nie.)
Proszê bardzo…
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Zió³kowski: By³a zmiana kolej-

noœci g³osowania nad tymi punktami.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To przepraszam,

bo dwa razy wystêpujê, mimo ¿e nie powinnam
byæ sprawozdawc¹. Dziêkujê.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Bender: W sprawie formal-

nej… Panie Marsza³ku, czy ta pani decyduje tutaj,
czy pan marsza³ek?)

(Weso³oœæ na sali)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, na ostatnim posiedzeniu pan

powinien wiedzieæ, co jest wnioskiem formalnym.
To nie jest wniosek formalny.

(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

dziestego siódmego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy rozwo-
jowej.

Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
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.
Nad poprawkami pierwsz¹ i drug¹ nale¿y g³o-

sowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do zapewnienia
spójnoœci przepisom okreœlaj¹cym zakres pod-
miotowy ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 83 g³osowa³o za, 7 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 150)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia usuwa wewnêtrzn¹ sprzecz-

noœæ zawart¹ w ramach tej samej jednostki re-
dakcyjnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 86 g³osowa³o za, 5 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 151)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta polega na usuniêciu z usta-

wy przepisu, który powoduje w¹tpliwoœci co do je-
go zgodnoœci z art. 12 Konstytucji RP, zapewnia-
j¹cym fundacjom wolnoœæ tworzenia i dzia³ania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 78 g³osowa³o za, 12 wstrzyma-

³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 152)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta rozszerza ustawê o przepis, na

podstawie którego minister w³aœciwy do spraw
zagranicznych bêdzie móg³ zleciæ Polskiej Funda-
cji Miêdzynarodowej Wspó³pracy na Rzecz Roz-
woju „Wiedzieæ Jak” obs³ugê konkursu dla pod-
miotów ubiegaj¹cych siê o wykonywanie zadañ
z zakresu wspó³pracy rozwojowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Dziêkujê.
Na 89 obecnych 65 g³osowa³o za, 12 – przeciw,

12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 153)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do zapewnienia usta-

wie spójnoœci terminologicznej.
Przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych 81 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 154)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za, 34

– przeciw. (G³osowanie nr 155)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wspó³pra-
cy rozwojowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego ósmego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólno-
tami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowski-
mi, z jednej strony, a Republik¹ Serbii, z drugiej
strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
29 kwietnia 2008 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Spraw Unii Europejskiej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 156)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy
Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Ser-
bii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksem-
burgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu
trzydziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo,
przyjêtej podczas III Spotkania Stron Konwen-
cji, Decyzj¹ III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r.
w Cavtat.

Komisja Œrodowiska oraz Komisja Spraw Za-
granicznych przedstawi³y jednobrzmi¹ce projek-

ty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 157)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjêtej
podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzj¹
III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy
na morzu, przyjêtej przez Konferencjê Ogóln¹
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie
dnia 23 lutego 2006 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 158)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji o pracy na morzu, przyjêtej przez Kon-
ferencjê Ogóln¹ Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czterdziestego pierwszego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o op³atach w sprawach karnych.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy zatem do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie

obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek projektu
ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy – druk
nr 1266S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Piotra Zientarskiego do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
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Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o op³atach w sprawach karnych oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 159)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o op-
³atach w sprawach karnych i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie

obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu przed-

stawionego przez wnioskodawców projektu ustawy
ozmianieustawy–Kodekspostêpowaniacywilnego
wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy, druk nr 1251S.

Ponadto komisje proponuj¹, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Leona Kieresa do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za, 12

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 160)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
bankowe.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie

obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹
o przyjêcie przez Senat jednolitego projektu usta-
wy – druk nr 1259S.

Ponadto komisja proponuje, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Marka Trzciñskiego do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 161)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyj-
nych i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dostêpie do informacji publicznej oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 1352Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Stanis³a-
wa Jurcewicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, w imieniu po³¹czonych komisji,

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, przedstawiam sprawozda-
nie o zmianie ustawy o dostêpie do informacji
publicznej oraz innych ustaw.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce stano-
wisko. Komisje nie popar³y ¿adnego z przedsta-
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wionych wniosków. Ponadto komisje informuj¹,
¿e na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
senator Marek Rocki wycofa³ swoje poprawki:
trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹ i dwunast¹, zawarte w punkcie oznaczo-
nym rzymsk¹ dwójk¹.

Informujê, ¿e by³y trzy równe mniejszoœci.
A tak na marginesie, nie wiedzia³em, ¿e bêdê

mia³ zaszczyt jako sprawozdawca zakoñczyæ tê
kadencjê.

(G³osy z sali: Jeszcze nie.)
Jeszcze nie?
(Weso³oœæ na sali)
To nie bêdê mia³. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Janusza Sepio³a,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu mniejszoœci, któr¹ sta-

nowi¹ senator Rotnicka i senator Witczak, z³o-
¿yæ wniosek o uzupe³nienie tego projektu o po-
prawkê pierwsz¹.

Rzecz jest bardzo powa¿na, dotyczy bowiem
ograniczenia prawa do informacji publicznej ze
wzglêdu na wa¿ny interes pañstwa przede wszyst-
kim w takich przypadkach, w których mog³oby to
os³abiæ zdolnoœæ negocjacyjn¹ Skarbu Pañstwa
w procesie gospodarowania jego mieniem lub
utrudniæ w sposób istotny ochronê interesów ma-
j¹tkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednoczeœ-
nie ta poprawka zawiera istotne zastrze¿enie. Otó¿
nie stosuje siê jej, jeœli toczy siê postêpowanie
przed organami pañstwa, w postêpowaniu admi-
nistracyjnym ze wzglêdu na ochronê interesu stro-
ny, a postêpowanie dotyczy w³adz publicznych.

W celu zapewnienia konkurencyjnoœci i zdol-
noœci negocjacyjnej Skarbu Pañstwa oraz bezpie-
czeñstwa pañstwa wnoszê o uchwalenie tej po-
prawki. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Bohdana Paszkow-
skiego, o przedstawienie wniosków popartych
przez mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

(G³os z sali: Tylko nie za d³ugo.)

Senator Bohdan Paszkowski:

Nie dzia³a, Panie Marsza³ku.
(G³os z sali: Trzymaj, trzymaj!)
Ju¿ dzia³a.
(Oklaski)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zaprezentowaæ stanowiska dwóch

mniejszoœci po³¹czonych komisji, które de facto
by³y po³owami tych dwóch komisji. Pierwszy
wniosek mniejszoœci dotyczy poprawek drugiej,
ósmej, jedenastej oraz trzynastej w zestawieniu.
Chodzi o to, ¿eby z treœci ustawy wykreœliæ zapisy
dotycz¹ce centralnego repozytorium. Uzasadnie-
nie jest nastêpuj¹ce. Jest to kolejny zasób, które-
go zakresu przedmiotowego ustawa nie okreœla,
a odsy³a do rozporz¹dzenia, czyli de facto nie bar-
dzo wiemy, co ma byæ w tym repozytorium. Zasób
ten ma byæ kosztowny. W najbli¿szych dwóch la-
tach przewiduje siê 11 milionów z³ na utworzenie
centralnego repozytorium. To s¹ koszty bezpoœre-
dnie. Nadto nad tym zasobem bêdzie przecie¿ pra-
cowa³o wiele instytucji, które bêd¹ musia³y prze-
sy³aæ informacje. Ponadto dyrektywa, na któr¹
powo³uje siê ustawodawca, nie przewiduje two-
rzenia scentralizowanego systemu informacji.
Tam jest rozwi¹zanie odnoœnie do zdecentralizo-
wanych zasobów. W zwi¹zku z tym wnoszê o przy-
jêcie tych poprawek.

Wypowiadaj¹c siê w imieniu drugiej po³owy po-
³¹czonych komisji, przedstawiê wniosek nie tak
daleko id¹cy. Chodzi o to, ¿eby skreœliæ w art. 12…
Gdyby zdarzy³a siê taka niewyobra¿alna sytuacja,
¿e ten wniosek mniejszoœci nie zosta³by przyjêty,
to jest propozycja, aby centralne repozytorium zo-
sta³o utworzone nie w ci¹gu dwunastu miesiêcy
od daty wejœcia ustawy w ¿ycie, ale w ci¹gu dwu-
dziestu czterech miesiêcy. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie.

Przypominam, ¿e senator Marek Rocki wycofa³
poprawki: trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹,
dziewi¹t¹, dziesi¹t¹ i dwunast¹, zawarte w pun-
kcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹ w druku
nr 1352Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofane poprawki? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy zatem do g³osowania. W pier-
wszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³oso-
wane nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, a nastêpnie w przypadku odrzucenia te-
go wniosku nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
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cji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za, 86 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 162)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy
bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza wskazuje, w jakim zakresie
i w jakim czasie mo¿liwe jest ograniczenie dostê-
pu do informacji publicznej z uwagi na wynika-
j¹c¹ z konstytucji koniecznoœæ ochrony wa¿nego
interesu gospodarczego pañstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za, 42

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 163)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹, ósm¹, jedenast¹

i trzynast¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Usuwaj¹ one
regulacjê dotycz¹c¹ udostêpniania informacji
publicznej w centralnym repozytorium informacji
publicznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych 39 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 164)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka czternasta. Gdzie jest ta czternasta?

Jest.
Poprawka czternasta powoduje, ¿e przepisy

dotycz¹ce centralnego repozytorium informacji
publicznej wejd¹ w ¿ycie po up³ywie dwudziestu
czterech miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 37 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 165)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 36

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 166)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dostêpie do informacji publicznej oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Œrodowiska oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 1329Z.

Proszê sprawozdawcê, pani¹ senator Jadwigê
Rotnick¹, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja na dzisiejszym posiedzeniu wprowa-

dzi³a do projektu ustawy dziesiêæ poprawek, nad
którymi nale¿y g³osowaæ ³¹cznie, i prosi Wysok¹
Izbê o ich przyjêcie. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy pragn¹ jeszcze

zabraæ g³os?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak.)
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Ustawa, nad któr¹ bêdziemy g³osowali jako

nad ostatni¹ dziœ i pewnie w tej kadencji Senatu,
jest szczególnie wa¿na dla œrodowiska, dla par-
ków narodowych. Otó¿ parlament polski – mówiê
to z pe³n¹ œwiadomoœci¹ – tak Sejm, jak i Senat,
równie¿ rz¹d, wyrz¹dzi³ olbrzymi¹ krzywdê par-
kom narodowym, likwiduj¹c gospodarstwa po-
mocnicze. Instytucje te, którymi szczycimy siê na
ca³ym œwiecie, jako podmioty zarz¹dzaj¹ce czy
wiod¹ce, je¿eli chodzi o ochronê przyrody, zosta³y
pozbawione mo¿liwoœci pozyskiwania dodatko-
wych œrodków finansowych. Szanowni Pañstwo,
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od 1 stycznia bie¿¹cego roku borykaj¹ siê one
z wielkimi trudnoœciami, brakuje im pieniêdzy
praktycznie na wszystko, gdy¿ minister finansów
zwleka z przekazywaniem kolejnych transz,
a przecie¿ s¹ to pieniêdze, które oni sami wypra-
cowuj¹, które pochodz¹ z op³at za bilety wstêpu,
za wejœcie na teren parków narodowych.

Ustawa, nad któr¹ w tej chwili obradujemy,
zosta³a przyjêta w drodze szerokiego konsensu-
su i porozumienia politycznego wszystkich si³
politycznych zasiadaj¹cych w Sejmie. Ustawa
o zmianie ustawy o ochronie przyrody zosta³a
przyjêta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej je-
dnog³oœnie, co by³o poprzedzone pracami naj-
pierw w podkomisji, a póŸniej w sejmowej komi-
sji œrodowiska.

W dniu dzisiejszym, Szanowni Pañstwo, do tej-
¿e ustawy zosta³y zg³oszone przez senatora Wit-
czaka poprawki, które w znacznym stopniu zabu-
rzaj¹ system ochrony przyrody w naszym kraju.
Przede wszystkim dlatego, ¿e w³¹czaj¹ do syste-
mu ochrony przyrody w Polsce jeszcze jeden, do-
datkowy element – Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa. W tej chwili park narodowy jest zwi¹zany we
wszelkich dzia³aniach decyzjami ze strony Mini-
sterstwa Œrodowiska, Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Œrodowiska i regionalnych dyrekcji ochrony
œrodowiska, a teraz jeszcze nadzór nad maj¹t-
kiem parków narodowych bêdzie sprawowa³ mi-
nister Skarbu Pañstwa. Zapisy proponowane
w tych poprawkach – jak choæby ten, ¿e „urz¹d ob-
s³uguj¹cy ministra w³aœciwego do spraw œrodo-
wiska, za zgod¹ ministra w³aœciwego do spraw
Skarbu Pañstwa, oddaje w u¿yczenie nierucho-
moœci”, czy ¿e „minister w³aœciwy do spraw œrodo-
wiska wystêpuje do ministra w³aœciwego do
spraw Skarbu Pañstwa o zgodê” itd. – stoj¹
w sprzecznoœci z ide¹ i funkcjonowaniem polskie-
go systemu ochrony przyrody, modelowego
i wzorcowego.

Ci ludzie, którzy byæ mo¿e nas w tej chwili og-
l¹daj¹ za poœrednictwem TVP Parlament, bo wie-
dz¹, ¿e to g³osowanie odbywa siê w dniu dzisiej-
szym…

(Senator Piotr Zientarski: A, to ju¿ wiadomo,
o co chodzi.)

Tysi¹ce ludzi oczekuj¹ na nasz g³os w tej spra-
wie, Szanowni Pañstwo. Nie mo¿e byæ tak, ¿e coœ,
co zosta³o wypracowane z ich udzia³em w Sejmie,
a oni jeŸdzili wiele kilometrów, ¿eby pracowaæ ra-
zem z pos³ami w podkomisji, w tej chwili zostanie
jednym posuniêciem d³ugopisu czy naciœniêciem
jednego niew³aœciwego klawisza zrujnowane.

(Senator Czes³aw Ryszka: Typowe dla Platfor-
my.)

Szanowni Pañstwo, ja wiem, ¿e tu s¹ osoby…
Zreszt¹ cz³onkowie Komisji Œrodowiska odbywali
wizyty studyjne, miêdzy innymi, w Puszczy Bia³o-

wieskiej. Zapewne wielu spoœród pañstwa prze-
bywa³o na terenie Tatrzañskiego Parku Narodo-
wego, Bia³owieskiego Parku Narodowego, Karko-
noskiego Parku Narodowego czy na terenie in-
nych parków. W sumie jest ich w Polsce dwadzie-
œcia trzy. Mam nadziejê, ¿e te osoby wezm¹ parki
narodowe pod swoj¹ pieczê i im pomog¹. Bo im
naprawdê brakuje na wszystko.

A te propozycje, które pañstwo zg³aszacie, mo-
g¹ ca³y ten system jeszcze wyd³u¿yæ, a byæ mo¿e
nawet zrujnowaæ to, co uda³o siê w drodze polity-
cznego konsensusu wypracowaæ w Sejmie. Dlate-
go bardzo gor¹co pañstwa proszê o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek, tak jak to mia³o miejsce
w Sejmie, gdy wszystkie si³y polityczne jednomyœ-
lnie za t¹ ustaw¹ zag³osowa³y. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
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.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych 45 g³osowa³o za, 44 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu*. (G³osowanie nr 167)
(Oklaski)
Wobec wyników g³osowania…
(Rozmowy na sali)
Panowie, przeraszam bardzo, to nie jest mecz…
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to jest interes

Polski!)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych in-
nych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
Proszê o chwilê spokoju!
Siódma kadencja Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej dobiega koñca.
W ci¹gu czterech lat spotykaliœmy siê w tej Izbie

osiemdziesi¹t trzy razy przez sto siedemdziesi¹t
trzy dni.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nawet d³u¿ej.)
I cieszê siê, ¿e z sob¹ wytrzymaliœmy.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator Czes³aw Ryszka: To by³o trudne!)
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To nie by³o trudne, to nie by³o trudne.
Rozpatrzyliœmy sto siedem ustaw skierowa-

nych z Sejmu…
(Senator Jan Rulewski: Sto siedem? Nie, nie!)
(G³osy z sali: Nie!)
Przepraszam, zgubi³em jedno zero.
Rozpatrzyliœmy tysi¹c siedem ustaw skierowa-

nych z Sejmu. Zg³osiliœmy do nich oko³o piêciu ty-
siêcy piêciuset poprawek.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Brawo!)
Ponad osiemdziesi¹t szeœæ…
(Senator Czes³aw Ryszka: Wiêkszoœæ to po-

prawki Platformy.)
…poprawek zosta³o przyjêtych przez Sejm…
(Senator Piotr Zientarski: Procent.)
Ponad 86% naszych poprawek zosta³o przyjê-

tych przez Sejm.
(Senator Czes³aw Ryszka: A najlepsze 40% …)
Do drugiej Izby parlamentu skierowaliœmy sto

dwadzieœcia cztery ustawy – po³owê tej liczby sta-
nowi³y ustawy wykonuj¹ce orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego – i wiêkszoœæ tych ustaw zosta³a
przez Sejm przyjêta.

Komisje senackie organizowa³y konferencje
i seminaria. W tej kadencji by³o takich wa¿nych
inicjatyw osiemdziesi¹t jeden.

(Senator Czes³aw Ryszka: Spotkania towa-
rzyskie te¿ by³y.)

Senatorowie bardzo aktywnie uczestniczy-
li w pracach Zespo³u Parlamentarnego do
spraw Wspó³pracy z Organizacjami Poza-
rz¹dowymi.

Zaczêliœmy realizowaæ konstytucyjny zapis
o petycjach, zmieniaj¹c i dostosowuj¹c do tego
Regulamin Senatu. Do Senatu wp³ynê³o piêæ-
dziesi¹t petycji. Dziesiêæ z nich znalaz³o wyraz
w inicjatywach ustawodawczych.

Podejmowaliœmy uchwa³y rocznicowe, jedno-
czeœnie obudowuj¹c te uchwa³y nasz¹ dzia³alno-
œci¹ w miejscach zamieszkania, w Warszawie,
a tak¿e poza granicami kraju.

Rok 2010 og³osiliœmy Rokiem Demokracji Lo-
kalnej, a tak¿e Rrokiem Fryderyka Chopina,
a 2011 – Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Kolbego
i Marii Sk³odowskiej-Curie.

Pamiêtaliœmy o naszych rodakach na obczyŸ-
nie. W ci¹gu tej kadencji, ju¿ od pocz¹tku kaden-
cji, wspieraliœmy naszych rodaków szczególnie na
Litwie. Wiêkszoœæ pieniêdzy, którymi dysponowa-
liœmy, posz³a w³aœnie na wspieranie oœwiaty na
s¹siedniej Litwie.

(Senator Czes³aw Ryszka: Litwa nam za to
piêknie odp³aca.)

(G³os z sali: Skoñcz ju¿!)
Pamiêtaliœmy wiêc o naszych rodakach na ob-

czyŸnie, w Toronto, Atenach, Petersburgu czy
Winnicy. Obchodziliœmy z nimi Dzieñ Polonii i Po-
laków za Granic¹.

Istotna by³a te¿ wspó³praca Senatu i organów
Senatu z innymi parlamentami. Chcê powie-
dzieæ, ¿e bardzo dobrze – ponadstandardowo –
uk³ada³a siê wspó³praca z Rad¹ Federacji Rosyj-
skiej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
rewelacja!)

(Senator Czes³aw Ryszka: Szczególnie pod
Smoleñskiem!)

Nasz¹ Izbê w trakcie obecnej kadencji dotknê³a
tragedia. W katastrofie pod Smoleñskiem zginêli
wicemarsza³ek Krystyna Bochenek oraz senato-
rowie Janina Fetliñska i Stanis³aw Zaj¹c. Bêdzie-
my ich mieli w swojej pamiêci.

Szanowni Pañstwo, wstañmy.
(Wszyscy wstaj¹)
(Senator Ryszard Bender: Wieczny odpoczynek

racz im daæ, Panie.)
(Zgromadzeni: A œwiat³oœæ wiekuista niechaj im

œwieci.)
(Senator Ryszard Bender: Niech odpoczywaj¹

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni: Amen.)
Szanowni Pañstwo, w imieniu w³asnym i ca³ego

Prezydium Senatu chcia³bym podziêkowaæ pañ-
stwu senatorom za wspó³pracê, za ciê¿k¹ pracê
w czasie tej kadencji.

Chcia³bym te¿ podziêkowaæ pracownikom Se-
natu… (oklaski) …bez których nie osi¹gnêlibyœ-
my tego, co zrobiliœmy wspólnie. Dziêkujê pra-
cownikom, dziêkujê Wysokiej Izbie. Mam na-
dziejê, a nawet pewnoœæ, ¿e wielu z pañstwa to
doœwiadczenie przeniesie do Senatu nastêpnej
kadencji. (Oklaski)

Informujê, ¿e porz¹dek obrad osiemdziesi¹tego
trzeciego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
(Oklaski)

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

(G³os z sali: Senatorowie Karczewski, WoŸ-
niak…)

(Rozmowy na sali)
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kar-

czewskiego, a pañstwa proszê o spokój.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dobiega koñca siódma kadencja odrodzonego

Senatu, Izby, która funkcjonuje nieprzerwanie
ju¿ ponad dwadzieœcia lat. Koniec kadencji to bar-
dzo dobry czas na podsumowanie.

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

rze, przepraszam bardzo, ale… Proszê pañstwa…)
(Rozmowy na sali)
Ale mnie to nie przeszkadza.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pañstwo Se-

natorowie, proszê…)
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Mówi siê o Senacie jako o izbie refleksji. Ozna-
cza to, ¿e nasze funkcjonowanie jest uzasadnione
sprawowaniem pieczy nad jakoœci¹ prawa stano-
wionego w Sejmie, kontroli nieograniczaj¹cej siê
tylko i wy³¹cznie do kwestii techniki legislacyjnej,
lecz szerzej, kontroli racjonalnoœci przyjmowa-
nych ustaw. By ta kontrola by³a wykonywana sku-
tecznie, musi byæ spe³nionych kilka warunków.
Senat musi byæ wzglêdnie niezale¿ny od rz¹du i Se-
jmu, musi mieæ czas na refleksjê i odpowiednie
wsparcie merytoryczne. Musi te¿ byæ realnym fo-
rum œcierania siê pogl¹dów, twardej, ale rzeczowej
dyskusji. Ta dyskusja bêdzie mo¿liwa, gdy szano-
wane bêd¹ dobre obyczaje i prawa opozycji. Jeœli te
warunki bêd¹ spe³nione, Senat mo¿e dokonywaæ
rzeczy wielkich. Wiemy wszyscy, czego dokona³ Se-
nat pierwszej kadencji pod kierownictwem profe-
sora Stelmachowskiego tworz¹cy podstawy lokal-
nej samorz¹dnoœci. Powszechne by³o wówczas Ti-
schnerowskie rozumienie cnoty politycznej jako
respektu dla prawdy, uznania dla rozumu w³asne-
go i wyborców, wiary w to, ¿e ludzie s¹ darem dla
polityka i ¿e takim darem s¹ dla niego równie¿
przeciwnicy polityczni otwieraj¹cy mu oczy na in-
ne strony spo³ecznej rzeczywistoœci. Pokuœmy siê
o ocenê naszej kadencji z tej perspektywy.

Otwieraj¹c pierwsze posiedzenie obecnej ka-
dencji, ówczesny prezydent Najjaœniejszej Rze-
czypospolitej, œwiêtej pamiêci pan profesor Lech
Kaczyñski, zwróci³ uwagê na symboliczne znacze-
nie Izby, w której przysz³o nam zasiadaæ. Przy-
pomnia³, ¿e Senat istnieje tak d³ugo, jak istnieje
polski parlamentaryzm, istnieje zawsze wtedy,
gdy Polska jest wolna. Mówi³ wtedy tak: dbajmy
wiêc o Senat, o jego presti¿, jakoœæ jego pracy, bo
od tego te¿ zale¿y wolnoœæ kraju. Dalej stwierdzi³:
chcemy wolnej Polski, a wiêc chcemy i Senatu.
Tych s³ów prezydenta s³uchali z nami goœcie obec-
ni na pierwszym posiedzeniu: marsza³ek senior
Zbigniew Religa, wicemarsza³ek Sejmu Krzysztof
Putra, prezes Narodowego Banku Polskiego S³a-
womir Skrzypek, rzecznik praw obywatelskich
Janusz Kochanowski. Pomiêdzy nami zasiada³y
senator Krystyna Bochenek i senator Janina Fet-
liñska. By³ wtedy równie¿ senator Andrzej Mazur-
kiewicz. W czasie tej kadencji œmieræ zabra³a ich
wszystkich. Zabra³a równie¿ marsza³ka Stanis³a-
wa Zaj¹ca, który obj¹³ mandat po przedwczeœnie
zmar³ym Andrzeju Mazurkiewiczu. Bêdziemy za-
wsze o nich pamiêtaæ i tê pamiêæ bêdziemy prze-
kazywaæ naszym nastêpcom.

Tak na marginesie… Niestety nie da siê zapom-
nieæ o tym, jaki przebieg mia³a ostatnia wizyta
w naszym Senacie by³ego senatora, by³ego mini-
stra, profesora Zbigniewa Religi. Ja osobiœcie, jak
równie¿ wielu z nas, bêdê pamiêtaæ odtr¹cenie je-
go wyci¹gniêtej rêki, kiedy to gotowy by³ do we-
jœcia na mównicê i zabrania g³osu.

Chyba nie ma wœród nas cz³owieka, który by
nie straci³ na pok³adzie samolotu rozbitego pod
Smoleñskiem przyjació³ czy dobrych znajomych.
Ta katastrofa nie mia³a sobie równych wœród tra-
gedii w historii Polski. Niestety wiêkszoœæ senac-
ka d³ugo odrzuca³a nasze wnioski o to, byœmy
uzyskali informacje o przebiegu dochodzenia. To
niepojête… Niechêæ do prawdy, prawdy o tym
strasznym wydarzeniu, które dotknê³o nas wszy-
stkich niezale¿nie od przynale¿noœci partyjnej
i pogl¹dów politycznych.

Jak nigdy wczeœniej w historii Izby czyniono
z Senatu w tej kadencji bardzo czêsto swoist¹ ma-
szynkê do g³osowania. Regulamin przewiduje
krótkie terminy poddawania punktów pod obra-
dy, jednak nawet przy zachowaniu tych terminów
trudno jest dobrze poznaæ omawiane projekty.
Tymczasem bardzo czêsto, mo¿na powiedzieæ, ¿e
notorycznie, za zgod¹ wiêkszoœci terminy rozpa-
trywania poszczególnych punktów by³y skracane
poni¿ej norm regulaminowych. Materia³y do
dwóch czy trzech punktów porz¹dku dziennego
wielu posiedzeñ otrzymywaliœmy po terminie.
Czêsto legislatorzy nie zd¹¿yli nawet sporz¹dziæ
opinii. Taki sposób pracy Senatu uderzy³ w nas
wszystkich, bowiem obni¿y³ presti¿ ca³ej Izby i ka-
¿dego z nas z osobna. Jak mo¿na traktowaæ po-
wa¿nie Senat, który w ci¹gu dwóch dni – a to siê
uda³o na obecnym posiedzeniu – rozpatrzy³ czter-
dzieœci piêæ punktów. Staro¿ytni mawiali quod ci-
to fit, cito perit, co oznacza: co szybko powstaje,
szybko ginie. Nie chcemy, aby efekty naszej pracy
szybko przykry³ kurz zapomnienia.

Inny przyk³ad. Kilkanaœcie godzin wystarczy³o
naszej Izbie, by przewróciæ do góry nogami kodeks
wyborczy. Potem trzeba by³o go kilkakrotnie po-
prawiaæ i skutki tego zamieszania ponosimy do
dzisiaj. Przypomnê te¿ ekspresowy tryb pracy nad
ustawami dotycz¹cymi fundamentalnej proble-
matyki zdrowia.

Na szeœædziesi¹tym ósmym posiedzeniu w dniu
11 stycznia, w chwili ustalania porz¹dku dzien-
nego, nie mo¿na by³o w Senacie znaleŸæ wydruko-
wanego egzemplarza projektu bud¿etu pañstwa,
który mia³ byæ wtedy rozpatrywany. W tym tem-
pie, w tym trybie pracy, ginie z pola widzenia nasz
najwa¿niejszy obowi¹zek – obowi¹zek stanowie-
nia stabilnego i czytelnego prawa. Niestety tempo
prac pozwala³o nam jedynie na ograniczon¹ inge-
rencjê w teksty ustawy przyjmowanych przez
Sejm najczêœciej z przed³o¿enia rz¹du. Rz¹d nie
dba³ o jakoœæ legislacji. Bo gdyby dba³, nie noweli-
zowalibyœmy wci¹¿ prawa o ruchu drogowym czy
ustawy o transporcie kolejowym. Coraz trudniej-
sze do zrozumienia wype³nione rosn¹cymi sprze-
cznoœciami, coraz d³u¿sze teksty ustaw narzuca-
my naszym rodakom.

Sensem i istot¹ parlamentu jest rozmowa, dia-
log, wymiana pogl¹dów. Dominuj¹cy klub nieste-
ty zbyt czêsto ba³ siê tego dialogu i go unika³. Uni-
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ka³ te¿ uznania s³usznych i tradycyjnych obycza-
jów parlamentarnych. Kontrowersje zwi¹zane
z wyborem senatora Zbigniewa Romaszewskiego
na wicemarsza³ka Senatu wskazuj¹, ¿e wiêkszo-
œci trudno by³o siê pogodziæ z oczywistymi prawa-
mi mniejszoœci. Szczególna absurdalnoœæ sprze-
ciwu wobec osoby kandydata stawa³a siê oczywi-
sta w oczach tego, kto uzmys³owi³ sobie, ¿e chodzi
o senatora, który zasiada w tej Izbie od czasów jej
powo³ania, od pierwszej kadencji. Czy koñczymy
tê kadencjê z poczuciem dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku? Ka¿dy z nas musi to rozwa¿yæ we w³as-
nym sumieniu.

Bardzo dziêkujê wszystkim kole¿ankom i kole-
gom z senackiego klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ
za determinacjê we wprowadzaniu idei solidarnej
Polski. Dziêkujê senatorom z Platformy Obywa-
telskiej za to, i¿ gdy poznali Senat, docenili jego
rolê, znaczenie w systemie politycznym kraju
i wycofali siê – mam nadziejê, ¿e na trwa³e – ze
szkodliwego pomys³u likwidacji izby wy¿szej.
Dziêkujê wszystkim pracownikom kancelarii: za-
wsze uœmiechniêtej i ¿yczliwej pani minister Ewie
Polkowskiej, wiecznie zabieganej pani dyrektor
Marii Lasocie, zawsze ¿yczliwemu i gotowemu do
pomocy panu dyrektorowi Piotrowi Œwi¹teckie-
mu, zespo³owi sprawnie organizuj¹cemu senac-
kie wystawy, wspania³ym, œwietnie pracuj¹cym
profesjonalistom, naszym legislatorom, wszyst-
kim paniom i panom sekretarzom komisji, bez
których nasza praca nie mia³aby miejsca, by³aby
z³a, kierowcom i wszystkim tym, którzy wspierali
nas w naszej s³u¿bie.

Myœlê z nadziej¹ i optymizmem o Senacie ósmej
kadencji. Partia Prawo i Sprawiedliwoœæ zg³osi³a
do Senatu wiêcej kandydatów ni¿ ktokolwiek in-
ny. Nastêpna kadencja mo¿e wiêc byæ lepsza i dla
Senatu, i dla Polski. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia senatora

Henryka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Minister!
Chcia³bym zwróciæ siê z tego miejsca do pani

Katarzyny Hall, minister edukacji, w zwi¹zku
z wynikami kwerendy, z którymi nie tak dawno
mieliœmy okazjê zapoznaæ siê w publikacjach me-
dialnych. Chodzi o badanie wizerunku Rzeczypo-
spolitej zawartego w podrêcznikach historii naj-
nowszej krajów Unii Europejskiej. Mnie ten prze-
kaz bardzo mocno zabola³. Z rozmów wiem, ¿e nie
tylko mnie, ale i wiele, wiele innych osób. Otó¿

wci¹¿ w krajach Unii Europejskiej pokutuje wize-
runek Polski jako kraju zacofanego, kraju odsta-
j¹cego, jeœli chodzi o standardy, odstaj¹cego po-
ziomem rozwoju od wiêkszoœci krajów europej-
skich. Jest to wizerunek Polski z lat piêædzie-
si¹tych z wozem drabiniastym ci¹gniêtym przez
konie po dziurawych drogach.

Myœlê, ¿e Polska, która teraz przewodniczy Unii
Europejskiej, ma szczególn¹ okazjê zadbaæ
o zmianê tego przekazu. Myœlê, ¿e pani minister
Katarzyna Hall podczas spotkañ ze swoimi odpo-
wiednikami, ministrami do spraw edukacji, bê-
dzie mog³a nie tylko pokazaæ dorobek polskiej oœ-
wiaty, edukacji i pokazaæ nowoczesn¹, dynamicz-
nie rozwijaj¹c¹ siê Polskê, ale tak¿e powiedzieæ, ¿e
wizerunek, który wci¹¿ pokutuje w podrêczni-
kach dla szkó³ europejskich, jest niesprawiedliwy
i g³êboko zafa³szowany. Zwracam siê z tego miej-
sca o podjêcie tego trudu, bo Polska zas³uguje na
inny wizerunek.

Korzystaj¹c z okazji, ¿egnam siê z Senatem.
Chcê podziêkowaæ wszystkim, z którymi mia³em
okazjê przez te cztery lata wspó³pracowaæ: pa-
niom i panom senatorom, panu marsza³kowi, pa-
ni minister, wspó³pracownikom. To by³o bogate
i piêkne doœwiadczenie. Mia³em okazjê poznaæ
wielu wspania³ych ludzi. Te cztery lata, to boga-
ctwo doœwiadczeñ zabieram ze sob¹. Za to serde-
cznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Szanowne Kole¿anki i Szano-

wni Koledzy!
Zwracam siê w imieniu dwudziestu jeden sena-

torów klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ, w trybie re-
gulaminowym za poœrednictwem pana marsza³ka
i Kancelarii Senatu, do pani minister edukacji na-
rodowej Katarzyny Hall.

Odpowiadamy na apel Œwiatowej Rady Badañ
nad Poloni¹, poparty przez uczestników senackiej
konferencji pod tytu³em „Myœl spo³eczno-polity-
czna Jana Paw³a II. Wskazania dla polityków”.
Wnosimy o umieszczenie na liœcie obowi¹zko-
wych lektur szkolnych ksi¹¿ki autorstwa Jana
Paw³a II „Pamiêæ i to¿samoœæ”.

W uzasadnieniu przywo³ujemy bodaj jedno
z najpiêkniejszych œwiadectw wobec kultury pol-
skiej, jakie da³ najwiêkszy z Polaków: „Jestem sy-
nem Narodu, który przetrwa³ najstraszniejsze do-
œwiadczenia dziejów, którego wielokrotnie s¹sie-
dzi skazywali na œmieræ – a on pozostawa³ przy ¿y-
ciu i pozosta³ sob¹. Zachowa³ w³asn¹ to¿samoœæ
i zachowa³ w³asn¹ suwerennoœæ jako Naród – nie
opieraj¹c siê na jakichkolwiek innych œrodkach
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potêgi, ale tylko na w³asnej kulturze, która okaza-
³a siê w tym wypadku potêg¹ wiêksz¹ od tamtych
potêg. Kultura bowiem w swej wielowiekowej
ci¹g³oœci okreœla naród, stanowi jego determinan-
tê duchow¹. Bêd¹c dobrem wspólnym, przes¹dzi-
³a o jego niepodleg³oœci, suwerennoœci, o mi³oœci
do «tej ziemi», tworzy³a wiêzi miêdzy obywatelami,
wychowywa³a ich, odradza³a i wzbogaca³a”.

Jest to cytat z „Pamiêci i to¿samoœci”. Niech to
bêdzie uzasadnienie naszego wniosku. Wniosek
ten, podpisany przez dwudziestu jeden senato-
rów, z ich upowa¿nienia sk³adam na rêce pana
marsza³ka. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê pana senatora Marka Trzciñskiego

o wyg³oszenie oœwiadczenia.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie skierowane

do minister zdrowia, pani Ewy Kopacz.
31 lipca 2009 r., a tak¿e 19 listopada 2009 r.

pozwoli³em sobie wyst¹piæ w liœcie skierowanym
do premiera Tuska w sprawie konkursów prze-
prowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia na œwiadczenie us³ug w zakresie ratowni-
ctwa medycznego. Pismo moje zosta³o przekaza-
ne do rozpatrzenia pani minister. Pozwoli³em so-
bie w nim wskazaæ b³êdy, które prowadz¹ do eli-
minacji ratownictwa medycznego dzia³aj¹cego
w tradycyjnej przyszpitalnej formie ze szkod¹ dla
pacjentów oraz bezpieczeñstwa publicznego.
Wspomniane przeze mnie b³êdy to, moim zda-
niem, wadliwie przygotowane przez prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzenie regu-
luj¹ce sposób prowadzenia konkursów, które
rozstrzygaj¹, kto bêdzie œwiadczy³ us³ugi rato-
wnictwa medycznego w danym powiecie.
W swoim piœmie wskaza³em na zapisy zarz¹dze-
nia, które, moim zdaniem, jednoznacznie prefe-
ruj¹ konkretny podmiot – komercyjn¹ spó³kê
operuj¹c¹ na rynku us³ug zwi¹zanych z ratowni-
ctwem medycznym.

Z uwagi na intensywne dzia³ania lobbingowe
poprzedzaj¹ce pojawienie siê wspomnianego za-
rz¹dzenia oraz moje zastrze¿enia co do treœci
wspomnianego zarz¹dzenia zwracam siê do pani
minister o podjêcie pilnych dzia³añ zapobiega-
j¹cych likwidacji dotychczasowych stacji pogoto-
wia ratunkowego.

Pani Minister, w piœmie z 9 grudnia 2009 r.
skierowanym do szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, znak MZ-UZ-RP-024-18213-
-1/MS/09, zobowi¹za³a siê pani do rzetelnego
wyjaœnienia przedstawionych problemów,

a z uwagi na z³o¿onoœæ zagadnienia zapowiedzia³a
przed³u¿enie postêpowania. Niestety, mimo up³y-
wu lat i pomimo prób przypominania o sprawie do
dzisiaj przedstawiony przeze mnie problem nie
znalaz³ fina³u.

W czasie, kiedy brakuje reakcji ze strony mini-
sterstwa, wiele z³ego dzieje siê tam, gdzie przepro-
wadzono konkursy wy³aniaj¹ce podmiot œwiad-
cz¹cy us³ugi ratownictwa. W Zduñskiej Woli kon-
kursy przeprowadzono niezgodnie z prawem. Po-
mimo prawomocnego wyroku s¹du i up³ywu wie-
lu miesiêcy nadal us³ugi ratownictwa œwiadczone
s¹ przez, moim zdaniem, nierzeteln¹ spó³kê. W in-
nym mieœcie kontrola przeprowadzona przez mi-
nisterstwo potwierdzi³a ³amanie przepisów. Nie-
stety, nie zmieni³o to niczego, a przejmowanie
rynku – moim zdaniem ze szkod¹ dla pacjentów –
postêpuje. Za kilka tygodni rozstrzygn¹ siê kon-
kursy w Wieluniu i Pajêcznie. Procedury Narodo-
wego Funduszu Zdrowia s¹, moim zdaniem, tak
przygotowane, ¿e z góry mo¿na przewidzieæ zwy-
ciêzcê konkursu, który zwyciê¿¹ ze szkod¹ dla po-
gotowia przyszpitalnego.

Szanowna Pani Minister, jestem przekona-
ny, ¿e celem pani minister, a tak¿e prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, jest dobro oby-
wateli. Dlatego z nadziej¹ kierujê do pani swoje
oœwiadczenie z proœb¹ o podjêcie stanowczych
dzia³añ.

Chcia³bym równie¿ skierowaæ oœwiadczenie do
ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. skierowa³em do pa-
na ministra oœwiadczenie dotycz¹ce budowy ob-
wodnicy Wielunia, ale tak¿e zaplanowanego od
lat remontu obwodnicy Zduñskiej Woli oraz
oczekiwanej przez mieszkañców miasta, a szcze-
gólnie kolejarskiej dzielnicy Karsznice, budowy
³¹cznika pomiêdzy wêz³em planowanej drogi S8
w Marzeninie a drog¹ krajow¹ nr 12/14.

Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e pana odpowiedŸ
z 23 sierpnia nie zawiera informacji dotycz¹cej
niezbêdnego remontu obwodnicy w Zduñskiej
Woli. Uprzejmie proszê o uzupe³nienie odpowie-
dzi.

Odnosz¹c siê do pana odpowiedzi w sprawie
³¹cznika pomiêdzy drog¹ S8 i drog¹ krajow¹
nr 12/14, stwierdzê, ¿e trudno mi siê zgodziæ z pa-
na tez¹, z której wynika, ¿e po³¹czenie dróg o zna-
czeniu krajowym powinno byæ zrealizowane przez
samorz¹dy poprzez budowê dróg gminnych.

Uprzejmie proszê o informacjê, co musia³oby
siê staæ, aby by³o mo¿liwe wybudowanie ³¹cznika
w ramach budowy dróg krajowych, co nale¿a³oby
uczyniæ, by projekt budowy tej drogi w³¹czyæ do
projektów realizowanych przez ministra infra-
struktury i uczyniæ go realnym. Jestem przekona-
ny, ¿e minister znajdzie rozwi¹zanie pal¹cego pro-
blemu, tak by procedury formalne nie by³y prze-
szkod¹ w zrealizowaniu s³usznego oczekiwania
obywateli. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê o zabranie g³osu i wyg³oszenie oœwiad-
czenia pana Tadeusza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dzisiaj, w Uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego, sk³adam oœwiadczenie, które kierujê do
marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza.

Szanowny Panie Marsza³ku!
W roku jubileuszowym 1900 ksi¹dz KaŸmierz

Kaszelewski, proboszcz zakopiañski, jak sam
stwierdza w swoich wspomnieniach, na proœbê
kilku najpowa¿niejszych zakopiañskich górali
zaj¹³ siê spraw¹ budowy krzy¿a na Giewoncie.
Krzy¿ zamówiono w Krakowie w fabryce Górec-
kiego, która to fabryka wykona³a go w czterystu
pojedynczych kawa³kach i tak przys³a³a go kole-
j¹ do Zakopanego. 16 czerwca 1901 r. Jakub
G¹sienica-Wawrytko wraz z pomocnikiem wy-
kuli otwór pod fundament krzy¿a. Dnia 3 lipca
1901 r. postanowiono wynieœæ elementy krzy¿a
na Giewont. Uczestniczy³o w tym mniej wiêcej
piêæset osób i osiemnaœcie wozów konnych. Sa-
mego monta¿u dokona³ pan Górecki ze swoimi
pracownikami i szeœcioma góralami. Na skrzy-
¿owaniu ramion krzy¿a umieszczono tarczê
z napisem, jaki u³o¿y³ Ojciec Œwiêty dla krzy¿y
jubileuszowych: „Jesu Christo Deo, restitutae
per ipsum salutis MCM”. Poœwiêcenia krzy¿a
dokona³ ksi¹dz kanonik kanclerz Bandurski
z Krakowa dnia 19 sierpnia 1901 r.

Ta krótka historia jest przypominana przeze
mnie w czasie jubileuszu studziesiêciolecia tych
wydarzeñ. Dla nas, katolików, s¹ to niezwykle
wa¿ne chwile, bo krzy¿ na Giewoncie sta³ siê
symbolem katolickiej wiary górali i Polaków.
Przez sto dziesiêæ lat by³ œwiadkiem upadku mo-
narchii i wielkich mocarstw, wojen i zmian
ustrojowych. To b³ogos³awiony Jan Pawe³ II
w 1997 r. wywy¿szy³ ten krzy¿, przydaj¹c mu mi-
styczne cechy trwa³oœci i wiernoœci katolickiej
wierze przodków: „Wasi przodkowie na Giewon-
cie wznieœli krzy¿. Ten krzy¿ patrzy na ca³¹ Pol-
skê, od Tatr a¿ do Ba³tyku, ten krzy¿ mówi ca³ej
Polsce: Sursum corda! – W górê serca! Trzeba,
a¿eby ca³a Polska, od Ba³tyku a¿ po Tatry, pa-
trz¹c w stronê krzy¿a na Giewoncie, s³ysza³a i po-
wtarza³a: Sursum corda!”.

W przeddzieñ tej wizyty Jana Paw³a II Rada
Miasta Zakopanego zmieni³a herb miasta: wize-
runek krzy¿a na Giewoncie, a ni¿ej skrzy¿owane
klucze œwiêtego Piotra, symbol w³adzy papieskiej.

Z okazji tej wspania³ej rocznicy z³ó¿my tu, w Se-
nacie Rzeczypospolitej, ho³d pamiêci wszystkim
budowniczym krzy¿a, jego autorom, ksiê¿om i za-
kopiañskim wiernym.

(Senator œpiewa)

„Hej, krzyzu na Giewoncie,
nie zabocym jo cie,
choæ umiro³ bede,
jesce spoŸrem na cie,
choæ umiro³ bede,
jesce spoŸrem na cie.”
Scynœ Boze górolom, szczêœæ Bo¿e Polakom,

szczêœæ Bo¿e OjczyŸnie, scynœ Boze nom wsyæ-
kim, wsystko w renkach Opatrznoœci Bozej. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê pana senatora Paw³a Klimowicza o wy-

g³oszenie oœwiadczenia.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujê do pana premiera rz¹du

RP Donalda Tuska.
Szanowny Panie Premierze!
Pragnê wyraziæ wielk¹ radoœæ i satysfakcjê

w zwiazku z dzia³aniami pana rz¹du, a w szczególno-
œci uznanie dla minister zdrowia, pani Ewy Kopacz,
wiceministra Jakuba Szulca, senatorów: pani Marii
Pañczyk-Pozdziej, pana przewodnicz¹cego senackiej
Komisji Zdrowia W³adys³awa Sidorowicza, senatora
Micha³a Ok³y, senatora Rafa³a Muchackiego, sena-
toraStanis³awaBisztygi, senatoraPiotraGruszczyñ-
skiego, senatora Andrzeja Grzyba, senatora Marka
Konopki, senatora Zbigniewa Meresa, senatora Le-
szka Piechoty, senatora Janusza Sepio³a, senatora
Jacka Swakonia, senatora Andrzeja Szewiñskiego,
senatora Ryszarda Góreckiego, senatora Henryka
WoŸniaka, senatora Zbigniewa Paw³owicza, senato-
ra Andrzeja Misio³ka, pos³ów: Jaros³awa Gowina,
Katarzyny Matusik-Lipiec, Ireneusza Rasia, £uka-
sza Giba³y i œwiêtej pamiêci Zbigniewa Wasserman-
na,a tak¿e radnychmiastaKrakowa,naczele zprze-
wodnicz¹c¹ Ma³gorzat¹ Radwan-Ballad¹, i radnych
województwa ma³opolskiego, na czele z wicemar-
sza³kiem Wojciechem Kozakiem – wszyscy oni kon-
sekwentnie wspierali moj¹ inicjatywê maj¹c¹ na ce-
luuzyskaniedotacji bud¿etowejdlaUniwersyteckie-
go Szpitala Dzieciêcego w Krakowie-Prokocimiu. Nie
mo¿na zapomnieæ równie¿ o bardzo aktywnym po-
parciu, jakiego udzieli³ nam Jego Eminencja ksi¹dz
kardyna³ Stanis³aw Dziwisz.

Efekt tych trwaj¹cych przez ostatnie trzy la-
ta starañ uwa¿am za bardzo zadowalaj¹cy.
Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dzieciêcemu
w Krakowie-Prokocimiu przyznano z bud¿etu
201 milionów 361 tysiêcy z³ w ramach dotacji
z bud¿etu na przebudowê i modernizacjê obiek-
t u . T e n f a k t n i e z m i e r n i e m n i e c i e s z y .
Chcia³bym z tego miejsca panu premierowi
i wszystkim, którzy rozumiej¹ priorytetowe po-
trzeby – sprawy jak¿e wa¿ne dla ratowania ¿y-
cia i zdrowia dzieci – oraz wszystkim tym, któ-
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rzy okazali swoj¹ ¿yczliwoœæ, bardzo podziêko-
waæ. Dziêkujê!

Trzy lata usilnych starañ – zakoñczonych
sukcesem. Nie mo¿na w kilku zaledwie s³owach
podsumowaæ ogromu wysi³ków, setek rozmów,
wielu spotkañ, które przynios³y upragnione
efekty. Dziêki temu wszystkiemu osi¹gn¹³em
cel, o który zabiega³em jeszcze jako przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Krakowa i który przyœwieca³
mi podczas kampanii wyborczej do Senatu
w 2007 r. – kampanii dla mnie zwyciêskiej. Tak-
¿e dzisiaj czujê siê zwyciêzc¹, gdy¿ sprawa uzys-
kania dotacji dla szpitala w Prokocimiu by³a g³ó-
wnym celem mojego programu wyborczego.

Przypomnê, ¿e budowê szpitala w Prokocimiu
prowadzono etapami od lat szeœædziesi¹tych.
Œrodki na ten cel pochodzi³y z dotacji rz¹du USA,
nastêpnie sponsorem szpitala zosta³a amerykañ-
ska fundacja Project Hope. Dziêki jej wsparciu
kontynuowano rozbudowê szpitala, pozyskiwano
nowoczesne wyposa¿enie oraz szkolono lekarzy
i pielêgniarki w wiod¹cych oœrodkach medycz-
nych na œwiecie. Pomoc strony amerykañskiej za-
koñczy³a siê w 1995 r., kiedy szpital uznano za
wystarczaj¹co samodzielny.

Tak wa¿ny cel, jakim jest ratowanie ludzkiego
¿ycia i zdrowia, sta³ siê priorytetem w aspekcie co-
rocznej realizacji wieloletniego planu finansowa-
nia inwestycji.

Raz jeszcze dziêkujê wszystkim, którzy wspar-
li mnie w moich staraniach maj¹cych na celu
przyznanie dotacji szpitalowi w Prokocimiu –
miejscu, gdzie codziennie ratuje siê ¿ycie i zdro-
wie naszych dzieci i gdzie, jak g³osi maksyma
szpitala, dobro dziecka jest najwy¿szym dobrem.
Panie Premierze, jeszcze raz bardzo panu dziêku-
jê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Szanowni Pañstwo, dziêkujê wszystkim za oœ-
wiadczenia z³o¿one na tym ostatnim posiedzeniu.
Byliœmy dziœ te¿ œwiadkami nowych form ekspre-
sji w sk³adaniu oœwiadczeñ.

Wiêcej oœwiadczeñ nie ma.
Zamykam osiemdziesi¹te trzecie posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
(Oklaski)
Dziêkujê.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 12)
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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 S. Gogacz + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
24 S.A. Gorczyca - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
27 M.T. Grubski - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski . . . + + + + + + - + - - - - + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + - + + + + ? + + + + + ? - + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + + + - + + + + ? + + + + + ? - + +
32 S.A. Iwan - - - + + + + + + ? + - - + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
34 S. Jurcewicz - - - + + + + + + ? + - - - - + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
36 S. Karczewski + + . + + - + + + + + + + + + + + - + +
37 L. Kieres - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
38 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + ? + ? + + + + + + + + + + + - + +
41 R. Knosala - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
42 S. Kogut + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
43 M. Konopka - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
45 S. Kowalski - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + - + + + + + + + + + + + - + +
47 W.J. Kraska + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk # - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski . . + + + - + + + + + + + + + + + - + +
51 A. Massalski + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
52 Z.H. Meres - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
53 T. Misiak . . . + + + + + + - + - - - - + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 A. Misio³ek . . - + + + + + + - + - - - - + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
57 I. Niewiarowski - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
58 M. Ok³a - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
59 J. Olech - - ? ? ? ? ? + + - + ? + - + + + + ? .
60 W.Z. Ortyl . . + + + - + + + + + + + ? + + ? - + +
61 A. Owczarek . - - + + + - + + - + - - - - + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
64 Z.M. Paw³owicz - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
65 A. Person - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
68 K.M. Piesiewicz . . ? + + + + + + - + - - - - + + + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
70 Z.S. Pupa . . + + + - + + + + + + + + + + ? - + +
71 J.W. Rachoñ - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
72 M.D. Rocki - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + - + + + + + - + + + + + - + +
74 J. Rotnicka - - - + + + + + + - + - - - - + + + + +
75 J. Rulewski - - - + + + + + + - + - - + + + + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + - + + + + + + + + + + ? - + ?
77 S. Sadowski + + + + + - + + + + + + + + + + + - + +
78 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + + + - + + + + + + + + + + + - + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + - + + + + + + + + + + + - + +
82 E.S. Smulewicz - - - + + + + + + - + - - + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa - - + + + + + + + - + - - - - + + + + +
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 73 80 81 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 86 86 87 86
Za 32 37 36 82 85 48 84 86 86 37 83 34 38 40 43 85 61 50 83 84
Przeciw 39 41 43 0 0 36 1 0 0 46 0 51 48 44 42 0 0 36 1 0
Wstrzyma³o siê 1 2 2 2 1 2 1 0 0 3 3 1 0 2 1 0 25 0 3 2
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + . - . - + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + ? ? + + + - + + + + + + - + + + + ?
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
7 R.J. Bender + + ? ? + + ? - + ? ? + + + - + + ? ? +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + - + - + # + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + + + + - + + - + - + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
13 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 S. Gogacz + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
33 K. Jaworski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
36 S. Karczewski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
38 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + ? + + + + ? + + + + + + ? + + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
42 S. Kogut + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
47 W.J. Kraska + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
48 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
51 A. Massalski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
59 J. Olech - + + + + + + + + - + - + - + . + . ? +
60 W.Z. Ortyl + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
65 A. Person + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + ? + - + + + + + +
69 S. Piotrowicz + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
70 Z.S. Pupa + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
73 Z. Romaszewski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
76 C.W. Ryszka + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
77 S. Sadowski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
78 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + - + - + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
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 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 86 88 87 88 88 87 88 86 88 88
Za 87 88 53 86 88 88 87 52 87 86 85 40 87 38 51 86 88 85 86 87
Przeciw 1 0 0 0 0 0 0 35 1 1 0 47 0 48 36 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 35 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 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 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
24 S.A. Gorczyca - - - - + - + + - - - - - + - + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
27 M.T. Grubski - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski - - - - + - . + - - - - - + - + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + . + + + + + + + - + +
32 S.A. Iwan - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
34 S. Jurcewicz - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + . + + + + + + + - + +
37 L. Kieres - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
38 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + ? + + + + + + + + + + + - + - + - - +
41 R. Knosala - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
43 M. Konopka - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
45 S. Kowalski - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
48 K. Kwiatkowski - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
52 Z.H. Meres - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
53 T. Misiak - - - - + + - + - - - - - + - + + + + .
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 A. Misio³ek - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
57 I. Niewiarowski - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
58 M. Ok³a - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
59 J. Olech - . + - . - . + - - - - - - . + + . + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
61 A. Owczarek - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
64 Z.M. Paw³owicz - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
65 A. Person - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
68 K.M. Piesiewicz ? ? ? ? + ? ? + ? ? ? + ? - - + + + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
71 J.W. Rachoñ - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
72 M.D. Rocki - - - - + - - + - - - - - + - - + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
74 J. Rotnicka - - - - + - - + - - - - - + - + + + + +
75 J. Rulewski - - - - + - - + - + - - ? + - + + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + - ? +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
78 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
82 E.S. Smulewicz - - - - + - - + + + - + - + - + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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 88 87 88 88 87 88 86 88 88 86 87 88 88 88 87 88 88 87 88 87
Za 40 39 39 41 87 42 41 88 42 40 40 42 40 85 39 86 88 48 84 87
Przeciw 46 45 46 45 0 45 43 0 45 44 46 45 45 3 47 2 0 38 1 0
Wstrzyma³o siê 2 3 3 2 0 1 2 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0 1 3 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + - + . + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + . + - + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + - - + + + - + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + ? + + + - - + + + - + . +
7 R.J. Bender ? + ? + + ? + + + + ? - - + ? + - + ? +
8 J. Bergier + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + - - + ? + - + + +
11 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 S. Gogacz + + + + + + + + + + + - - + ? + - + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . - + + + + + + + + + +
26 H. Górski + + + + + + + + + + + - - + ? + - + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + .
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + # + + + + + + + + - - + ? + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
37 L. Kieres + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . + + + # + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + ? + + + + + + - - + ? + + + ? +
41 R. Knosala + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + ? - - + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
48 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + - - - + + + - + + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + + + - + + + + + + + + . +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 A. Misio³ek + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + - + . + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + + + - + + + + ? ? - + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + - - + - + - + ? +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
65 A. Person + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + ? + + + + + # + + . +
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + - + + + - + + + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
74 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + - - + - + - + ? +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + + - - + ? + - + + +
78 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + - - + + + + . + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + - - + ? + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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 88 88 88 88 88 88 88 87 87 89 89 87 90 91 91 91 90 90 88 90
Za 87 88 86 88 87 87 88 86 87 42 86 50 53 90 60 88 76 90 83 90
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1 37 37 1 2 0 14 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 29 1 0 0 5 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
3 P.£. Andrzejewski ? ? + + ? + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender ? ? + + + + + + ? + ? + + + + + ? + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 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 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
25 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
26 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ?
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
53 T. Misiak + . + + + + . + . + + + + + + + - + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
54 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
59 J. Olech + ? + + + + + + + + + + + . + ? ? ? + ?
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
65 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + - + + + + + ? + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + . + + + - + + +
74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + + + + + + + + + - ? + + + + + - + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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 91 89 91 90 90 90 89 89 89 90 90 89 89 89 91 90 90 89 90 90
Za 89 86 91 90 89 90 89 89 87 89 84 89 89 89 91 88 51 87 89 88
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Wstrzyma³o siê 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 4 2 1 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

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 S. Gogacz - + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
25 R.J. Górecki + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
26 H. Górski - + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
28 P.A. Gruszczyñski + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
29 T.J. Gruszka - + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
31 W.L. Idczak - + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + - - + - + - + - - - + + + + + + -
33 K. Jaworski - + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
35 P.M. Kaleta - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Karczewski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 L. Kieres + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
38 K.M. Kleina + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
41 R. Knosala + + + - - - - + - + - - + + + + + + + -
42 S. Kogut - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
44 B.J. Korfanty - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 S. Kowalski + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska - + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
49 R.E. Ludwiczuk + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
50 K. Majkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

54 A. Misio³ek + + + - - - + + - + + - + + + + + + + -
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
57 I. Niewiarowski + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
58 M. Ok³a + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
59 J. Olech + ? + + + + + + + + + - + + + + + . + -
60 W.Z. Ortyl - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 A. Owczarek + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
63 B.J. Paszkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
65 A. Person + + + - - - - + - + - - - + . + + + + -
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + - - - ? + - + - - - + + + + + + -
68 K.M. Piesiewicz . + + - ? - - + - + - - . . + + + + . -
69 S. Piotrowicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
72 M.D. Rocki + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
73 Z. Romaszewski . + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
74 J. Rotnicka + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
75 J. Rulewski + . + - - ? ? + - + - - - + + + + + + -
76 C.W. Ryszka - + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
77 S. Sadowski - + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
78 J. Sepio³ + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + - - - - + - + - - - + + + + + + -
83 H.T. Stok³osa + + + - - - - + - + - - - + + + + + + +
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 81 84 87 87 86 87 87 87 87 86 86 86 85 86 85 88 87 85 85 86
Za 52 83 86 37 35 26 31 87 36 86 36 34 38 85 85 88 86 84 85 34
Przeciw 29 0 0 50 49 49 46 0 51 0 50 52 47 0 0 0 0 0 0 52
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 2 12 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

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 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
24 S.A. Gorczyca - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
30 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
36 S. Karczewski + + + + + + . + + + + + . + + + + + - -
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + + ? + + + + + + + + + + + + - -
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
48 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
50 K. Majkowski + + . + . + + + + + + + + + + + + + - -
51 A. Massalski + + + + . + + + + + + + + + + + + + - -
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . + + + +

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
212 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

54 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + - + + + # + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + ? ? . + ? + + + + + - -
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ?
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + - + + + + + + + + + + - -
74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + ? ? + . + + + + + + + - -
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
78 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + . + + + + + + + + + - +
82 E.S. Smulewicz . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
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 86 87 85 88 87 88 87 88 84 86 87 88 88 89 90 90 90 90
Za 83 87 86 87 84 86 87 83 84 86 84 85 86 88 87 89 90 90 54 56
Przeciw 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33
Wstrzyma³o siê 2 0 0 0 1 2 0 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

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 S. Gogacz + - ? + + + + + + + + ? ? ? - + + + + -
24 S.A. Gorczyca - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski + - ? + + + + + + + + ? ? - - + + + + +
27 M.T. Grubski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + - ? + . + + - + + + + + + - + + + + +
30 A.S. Grzyb - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + - ? + + + + - + + + + ? + - + + + + +
32 S.A. Iwan - + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
33 K. Jaworski + - ? + + # ? - + ? + ? ? + - + + + + -
34 S. Jurcewicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + - ? + + + + - + + + + + + - + + + + +
36 S. Karczewski + - ? + . # + - + ? + ? ? ? - + + + + -
37 L. Kieres - + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
38 K.M. Kleina - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + - ? + + + + + + + + + + + + + + + + ?
41 R. Knosala - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + - ? + + + + - + + + + - + - + + + + +
43 M. Konopka - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + - ? + + + + - + + + + - + - + + + + -
45 S. Kowalski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska + - + + + + + - + + + ? ? ? - + + + + +
48 K. Kwiatkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 R.E. Ludwiczuk - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Majkowski + + ? + + + + - + + + + + + - + + + + -
51 A. Massalski + - ? + + + ? - + + + + + + - + . + + +
52 Z.H. Meres - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak - + + + + + + + + + + . + + + . + + + +
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

54 A. Misio³ek - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski - + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
58 M. Ok³a - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + ? ? ? + ? . ? + + + + + + + + + + .
60 W.Z. Ortyl + - ? + + + + - + ? ? ? - + - + + + + -
61 A. Owczarek - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + - ? + + + + - + + + + ? + - + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 S. Piotrowicz + - ? + + + ? - + + + + ? + - + . + + +
70 Z.S. Pupa + - ? + + + + ? + + ? ? ? ? - + + + + -
71 J.W. Rachoñ + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski + - ? + + + + + + + + + - + - + ? + + -
74 J. Rotnicka - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka + - ? + + ? + - + ? ? ? ? ? - + ? + + -
77 S. Sadowski + - ? + + + + + + + + + - + - + + + + +
78 J. Sepio³ - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + - ? + + + + + + ? + + - + - + + + + -
81 W. Skurkiewicz + - ? + . + + - + + + ? ? + - + + + + +
82 E.S. Smulewicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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 90 89 91 91 88 90 89 90 91 90 91 90 89 89 90 88 87 91 91 89
Za 41 50 56 90 87 86 83 66 90 83 86 78 65 81 56 87 84 91 90 75
Przeciw 49 38 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 12 1 34 1 0 0 0 12
Wstrzyma³o siê 0 1 35 1 1 2 5 1 1 7 5 12 12 7 0 0 3 0 1 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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161 162 163 164 165 166 167

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 S. Gogacz + - - + + - +
24 S.A. Gorczyca + - + - - + +
25 R.J. Górecki + + + - - + -
26 H. Górski + - - + + - +
27 M.T. Grubski + - + - - + -
28 P.A. Gruszczyñski + - + - - + -
29 T.J. Gruszka + - - + + - +
30 A.S. Grzyb + - + - - + -
31 W.L. Idczak + - - + + - +
32 S.A. Iwan + + - - - ? -
33 K. Jaworski + - - + + - +
34 S. Jurcewicz + - + - - + -
35 P.M. Kaleta + - - + + - +
36 S. Karczewski + - - + + - +
37 L. Kieres + - + - - + -
38 K.M. Kleina + - + - - + -
39 M. Klima . . . . . . .
40 P. Klimowicz ? - - + + - +
41 R. Knosala + - + - - + -
42 S. Kogut + - - + + - +
43 M. Konopka + - + - - + -
44 B.J. Korfanty + - - + + - +
45 S. Kowalski + - + - - + -
46 N.J. Krajczy . . . . . . .
47 W.J. Kraska + - - + + - +
48 K. Kwiatkowski + - + - - + -
49 R.E. Ludwiczuk + - + - - + -
50 K. Majkowski + - - + + - +
51 A. Massalski + - - + . - +
52 Z.H. Meres + - + - - + -
53 T. Misiak + - + - - + -
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161 162 163 164 165 166 167

54 A. Misio³ek + - - - - + -
55 A.A. Motyczka . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + - + - - + -
57 I. Niewiarowski + - + - - + -
58 M. Ok³a + - + - - + +
59 J. Olech + ? - - - + +
60 W.Z. Ortyl + - - + + - +
61 A. Owczarek + - + - - + .
62 M. Pañczyk-Pozdziej + - + - - + -
63 B.J. Paszkowski + - - + + - +
64 Z.M. Paw³owicz + - + - - + -
65 A. Person + - + - - + -
66 A.K. Piechniczek . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + - - - ? -
68 K.M. Piesiewicz + - + ? ? + ?
69 S. Piotrowicz + - - + . - +
70 Z.S. Pupa + - - + + - +
71 J.W. Rachoñ + - + - - + +
72 M.D. Rocki + - + - - + -
73 Z. Romaszewski - - - + + - +
74 J. Rotnicka + - + - - + -
75 J. Rulewski + - + - - + -
76 C.W. Ryszka + - - + + - +
77 S. Sadowski + - - + + - +
78 J. Sepio³ + - + - - + -
79 W. Sidorowicz . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + - - + + - +
81 W. Skurkiewicz + - - + + + +
82 E.S. Smulewicz + - + - - + -
83 H.T. Stok³osa + - - + + + +
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 91 92 92 92 90 92 90
Za 88 4 49 39 37 54 45
Przeciw 1 86 42 52 52 36 44
Wstrzyma³o siê 1 1 1 1 1 2 1
Nie g³osowa³o 1 1 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 83. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Klêski powodzi, które nawiedzi³y nasz kraj w ostatnich latach, pozwoli³y dostrzec bardzo wiele
obszarów funkcjonowania s³u¿b publicznych, które wymaga³y usprawnieñ. Mo¿na w tym miejscu
postawiæ tezê, ¿e ka¿da kolejna powódŸ dawa³a asumpt do wyci¹gniêcia pewnych wniosków na
przysz³oœæ. Przeciwdzia³anie negatywnym skutkom powodzi nale¿y postrzegaæ co najmniej w dwóch
wymiarach. Kluczowe znaczenie ma tu niew¹tpliwie urz¹dzenie odpowiedniej infrastruktury
technicznej, która pozwoli na skuteczne ograniczenie ryzyka zalania i wyrz¹dzenia szkód. Docelowo to
w³aœnie na odpowiedniej infrastrukturze przeciwpowodziowej powinien oprzeæ siê ca³y system.
Realizacja tego zadania wi¹¿e siê jednak z ogromnymi kosztami i wymaga czasu. Nale¿y przy tym zawsze
pamiêtaæ, ¿e cz³owiek w konfrontacji z si³ami natury, co do zasady, skazany jest na pora¿kê. Zatem nawet
najnowoczeœniejsze budowle reguluj¹ce bieg rzek nigdy nie bêd¹ stanowi³y stuprocentowej gwarancji
bezpieczeñstwa. Dlatego te¿ tak wa¿ny jest kolejny wymiar, w jakim mo¿e odbywaæ siê ograniczanie
negatywnych skutków klêsk ¿ywio³owych. Mam tu na wzglêdzie wszelkiego rodzaju przepisy prawa,
które pozwalaj¹, a nawet u³atwiaj¹ sprawne niesienie pomocy w sytuacji kryzysowej.

Projekt ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi znakomicie
wpisuje siê we wspomniany drugi obszar dzia³añ s³u¿¹cych walce ze skutkami powodzi. Projekt ten opie-
ra siê na bogatych doœwiadczeniach zdobytych szczególnie w ostatniej dekadzie. Wypracowane wówczas
mechanizmy prawne, na przyk³ad ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., mia³y charakter partykularny i mo¿-
na je by³o wykorzystaæ jedynie w odniesieniu do usuwania skutków konkretnego kataklizmu. Wypraco-
wany wówczas dorobek prawny obecnie pos³u¿y³ projektodawcy jako podstawa do opracowania przepi-
sów uniwersalnych, które znajd¹ zastosowanie do ewentualnych zdarzeñ przysz³ych. Jest to zasadniczy
atut niniejszego projektu ustawy. Ustalenie a priori niezbêdnych regulacji zwalnia parlament od obo-
wi¹zku pracy pod presj¹ czasu, jak mia³o to miejsce chocia¿by w roku ubieg³ym. Nadto, przyjêcie zawcza-
su odpowiednich procedur na wypadek wyst¹pienia sytuacji kryzysowej pozwala odpowiednim s³u¿bom
na w³aœciwe przygotowanie siê do ich wdro¿enia. Zatem przyjêcie przedstawionego projektu ustawy po-
zwoli przede wszystkim znacznie ograniczyæ czas, jaki musi up³yn¹æ od chwili zaistnienia zdarzenia kry-
zysowego do momentu uruchomienia œrodków finansowych przeznaczonych na niesienie pomocy po-
szkodowanym.

Warto zwróciæ uwagê na art. 1 ust. 2 projektu ustawy, który upowa¿nia Radê Ministrów do odpowied-
niego dostosowania instrumentów przewidzianych w projekcie ustawy, maj¹c na wzglêdzie przede wszy-
stkim zakres niezbêdnej pomocy. Art. 5 projektowanego aktu daje podstawy do wyp³aty jednorazowego
bezzwrotnego zasi³ku powodziowego w kwocie do 2 tysiêcy z³. Na szczególn¹ aprobatê zas³uguje w tym
przypadku fakt, i¿ procedura przyznawania i wyp³aty zasi³ku, wedle zamierzeñ projektodawcy, nie po-
winna przekroczyæ czterech dni. Niezwykle wa¿ne jest nadto odniesienie siê do zasad zwrotu gminom ko-
sztów zwi¹zanych z wyp³at¹ ekwiwalentów cz³onkom ochotniczej stra¿y po¿arnej bior¹cym udzia³ w akcji
ratowniczej oraz kosztów na pokrycie ewentualnych strat w sprzêcie specjalistycznym utraconym lub u-
szkodzonym na skutek dzia³ania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi.

Projektowany art. 8 wskazuje, ¿e usprawiedliwieniem nieobecnoœci w pracy mo¿e byæ „faktyczna nie-
mo¿noœæ œwiadczenia pracy w zwi¹zku z powodzi¹”. Przepis ten ustala nadto mo¿liwoœæ powierzenia pra-
cownikowi pracy innego rodzaju, ni¿ wynika to z umowy o pracê, jeœli spowodowane jest to koniecznoœci¹
usuwania skutków powodzi u tego pracodawcy, a tak¿e zasady wynagradzania pracownika w przypadku
zaistnienia opisanych okolicznoœci.

Przedstawione rozwi¹zania stanowi¹ jedynie niewielki przyk³ad. Projekt ustawy przewiduje bowiem
bardzo wiele innych form pomocy maj¹cych zastosowanie zarówno wobec osób fizycznych, jak równie¿
w odniesieniu do przedsiêbiorców czy samorz¹dów lokalnych. Ich szczegó³owe omówienie wykracza je-
dnak poza charakter tego wyst¹pienia. Warto dodaæ, ¿e wiele spoœród przedstawionych instrumentów
pomocowych by³o ju¿ z powodzeniem stosowanych, na przyk³ad w celu usuwania skutków ubieg³orocz-
nej powodzi.

Wysoka Izbo, projekt ustawy zawiera rozwi¹zania prawne wypracowane w praktyce. Zatem przyjêcie
ich jako sta³ych procedur na wypadek klêski ¿ywio³owej jest jak najbardziej zasadne. Proszê zatem Wyso-
k¹ Izbê o pozytywne rozpatrzenie niniejszego projektu ustawy. ¯ywiê jednoczeœnie nadziejê, ¿e nieprêdko
zaistnieje faktyczna potrzeba wykonania przyjêtych przepisów. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Przedstawiony dziœ projekt ustawy nie jest pierwszym aktem o charakterze deregulacyjnym. Warto
przypomnieæ w tym miejscu choæby ustawê z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców. Ustawy tego typu charakteryzuj¹ siê znaczn¹
przekrojowoœci¹ podejmowanych zagadnieñ i cecha ta towarzyszy tak¿e niniejszemu projektowi, bowiem
zmienia on a¿ dwadzieœcia dwie inne ustawy. Materia objêta projektem ustawy, mimo znacznego stopnia
niejednorodnoœci, daje siê jednak w pewnym stopniu usystematyzowaæ.

W pierwszej kolejnoœci pragnê zwróciæ uwagê na postulat zniesienia Dziennika Urzêdowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitora Polskiego B”. Wynika to wprost z art. 12 projektu ustawy, dokonuj¹cego nowe-
lizacji ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z projektowa-
nego art. 23, przepis koñcowy. U podstaw tej zmiany leg³a idea, aby wyeliminowaæ przypadki, kiedy pro-
ces og³aszania okreœlonych dokumentów realizowany jest w sposób ma³o efektywny. Znakomitym przy-
k³adem mo¿e byæ w tym miejscu ustawa o rachunkowoœci nakazuj¹ca publikowanie sprawozdañ finan-
sowych, wraz z innymi dokumentami, w Monitorze Polskim B. Jednoczeœnie istnieje grupa podmiotów,
które niezale¿nie od powy¿szego zobowi¹zane s¹ og³aszaæ niektóre dokumenty, tak¿e w Krajowym Reje-
strze S¹dowym. Co gorsza, zakres dokumentów og³aszanych w tych dwóch miejscach nie jest spójny.
S³usznie zatem zaproponowano, aby ujednoliciæ katalog og³aszanych dokumentów, oczywiœcie z posza-
nowaniem szczegó³owych wymogów prawa unijnego. W efekcie obowi¹zek publikacji bêdzie móg³ zostaæ
spe³niony poprzez dokonanie og³oszenia tylko w jednym publikatorze, w zale¿noœci od rodzaju podmiotu
og³oszenie odbywaæ siê bêdzie albo bezpoœrednio w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym albo w KRS.
Rozwi¹zanie to w sposób istotny pomo¿e tak¿e ograniczyæ ogólne koszty dzia³alnoœci wskazanej grupy
podmiotów – koszt og³oszenia jednej strony w Monitorze Polskim B wynosi przesz³o 700 z³, podczas gdy
ogólny koszt og³oszenia w KRS to zaledwie 250 z³.

Zniesienie wspomnianego dziennika urzêdowego poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ znowelizowania przepi-
sów ustaw, które zawiera³y odes³anie do tego publikatora. W tym zakresie projekt ustawy nowelizuje
ustawê o wydawaniu Monitora S¹dowego i Gospodarczego, ustawê o Radzie Ministrów, ustawê o Krajo-
wym Rejestrze S¹dowym, jak równie¿ ustawê o restrukturyzacji niektórych nale¿noœci publicznopra-
wnych od przedsiêbiorców, ustawê o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publi-
cznych, ustawê o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, ustawê
o europejskim ugrupowaniu wspó³pracy terytorialnej. Wypada dodaæ, ¿e w przypadku ostatniej grupy
aktów prawnych przepis nowelizuj¹cy nie dokonuje zmian dotycz¹cych zakresu og³aszanych informacji,
lecz jedynie wskazuje inny w³aœciwy publikator. Przedstawiona grupa zmian zas³uguje na pozytywn¹
ocenê nie tyko ze wzglêdu na obni¿enie kosztów dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych, ale równie¿ ze
wzglêdu na uproszczenie i ujednolicenie niektórych obowi¹zków. Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci, ¿e ogra-
niczenie liczby oficjalnych publikatorów, choæby tylko o jeden, wp³ynie pozytywnie na poprawê przejrzysto-
œci ca³ego systemu.

Oczywiœcie projekt ustawy deregulacyjnej, nad którym dziœ debatujemy, odnosi siê równie¿ do innych
istotnych zagadnieñ, które warto choæby w skrócie przedstawiæ. W zakresie prawa pracy projekt ustawy
okreœla na nowo zasady, na których bêdzie mo¿liwe wykorzystywanie zaleg³ego urlopu. Zgodnie z zapro-
ponowanym nowym brzmieniem art. 168 kodeksu pracy pracownik bêdzie mia³ tak¹ mo¿liwoœæ a¿ do
koñca wrzeœnia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym powsta³a ta zaleg³oœæ. Rozwi¹zanie to wp³ynie po-
zytywnie na funkcjonowanie zak³adów pracy oraz umo¿liwi pracownikom wykorzystanie zaleg³ego urlo-
pu w bardziej dogodnym terminie.

Projekt ustawy przedstawia szereg nowych rozwi¹zañ z zakresu prawa podatkowego. Pewn¹ nowoœci¹
bêdzie mo¿liwoœæ wydawania ogólnej interpretacji podatkowej przez ministra w³aœciwego do spraw finan-
sów publicznych nie tylko z urzêdu, ale równie¿ w trybie wnioskowym. Przyjêcie tej zmiany nie mog³o siê
obyæ bez szczegó³owego okreœlenia trybu, w jakim wniosek mo¿e zostaæ rozpatrzony. Wypada przychyliæ
siê tak¿e do zmian dotycz¹cych ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które przewiduj¹ wyd³u¿enie
terminu na z³o¿enie deklaracji na podatek od nieruchomoœci.

Niezwykle istotne s¹ zmiany dokonywane w ustawie o podatku akcyzowym. Projektodawca przewi-
dzia³ miêdzy innymi poszerzenie mo¿liwoœci zastosowania odstêpstwa od ogólnej zasady wy³¹czaj¹cej
mo¿liwoœæ stosowania uproszczonych procedur celnych w odniesieniu do wyrobów akcyzowych. W tym
celu proponuje siê uchyliæ obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy wykonawcze i uregulowaæ przedmiotowe kwe-
stie na gruncie ustawowym. Wprowadzenie u³atwieñ dla importerów i eksporterów mo¿liwe jest w du¿ej
mierze dziêki sprawnie funkcjonuj¹cym elektronicznym systemom wspomagaj¹cym nadzór celny. St¹d
u³atwienia te nie powinny spowodowaæ istotnych zagro¿eñ z punktu widzenia interesu Skarbu Pañstwa.
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Nale¿y jednak dodaæ, ¿e w przypadku obrotu paliwami silnikowymi, jeœli wysokoœæ obrotu nie przekroczy
w roku podatkowym 40 milionów z³, lub alkoholem etylowym projektodawca wy³¹czy³ mo¿liwoœæ zastoso-
wania rzeczonych u³atwieñ.

Na koniec pragnê wspomnieæ o u³atwieniach bezpoœrednio odnosz¹cych siê do ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej. Zaproponowane rozwi¹zania wype³niaj¹ pewn¹ lukê poprzez uregulowanie
zasad, na jakich mo¿liwe jest utworzenie w Polsce oddzia³u przez osoby fizyczne posiadaj¹ce obywatel-
stwo polskie, lecz prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za granic¹. Ponadto ustawa precyzuje zasady lik-
widacji oddzia³ów wskutek decyzji podjêtej przez przedsiêbiorcê zagranicznego oraz zasady utworzenia
przedstawicielstwa. Jako powi¹zane z przedmiotowymi przepisami nale¿y przytoczyæ zmiany w prawie
bankowym polegaj¹ce na ograniczeniu wymagañ proceduralnych w przypadku tworzenia przedstawi-
cielstwa przez bank zagraniczny lub instytucjê kredytow¹. Jedynym organem w³aœciwym do sprawowa-
nia nadzoru w tym zakresie bêdzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Reasumuj¹c, wypada po raz kolejny wyraziæ uznanie dla woli i determinacji projektodawcy do syste-
matycznej pracy na rzecz dostosowywania przepisów prawa w taki sposób, aby jak najlepiej s³u¿y³y one
obywatelom lub przedsiêbiorcom. Przedstawione przeze mnie przyk³ady nie stanowi¹ wyczerpuj¹cego
omówienia wszystkich zaproponowanych zmian, ale znakomicie oddaj¹ intencje projektodawcy, który
d¹¿y zarówno do likwidacji b¹dŸ ograniczenia niektórych obowi¹zków nak³adanych na wskazane grupy
podmiotów, jak równie¿ do doprecyzowania przepisów bêd¹cych dotychczas Ÿród³em powa¿nych w¹tpli-
woœci interpretacyjnych. Zwa¿ywszy na przytoczone argumenty pragnê zarekomendowaæ Wysokiej Izbie
przyjêcie niniejszego aktu. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa proponuje miêdzy innymi zmianê art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa. Przepis ten okreœla

zasady wydawania ogólnej interpretacji podatkowej przez Ministra Finansów.
Obecnie interpretacji takiej dokonuje minister z urzêdu, przepis nie przewiduje mo¿liwoœci wyst¹pienia

z wnioskiem o dokonanie takiej interpretacji. Mo¿liwoœæ tak¹ wprowadza procedowana zmiana przepisu.
Pomimo ¿e obecna regulacja nie dopuszcza sk³adania wniosku o wydanie ogólnej interpretacji, za dopu-

szczalne uwa¿a siê wyst¹pienie konkretnego podmiotu do wspomnianego ministra o skorzystanie z upra-
wnienia przewidzianego w art. 14a. Oczywiœcie pismo zawieraj¹ce taki wniosek bêdzie jedynie sygnalizacj¹
w¹tpliwoœci prawnych, których wyjaœnienie jest niezbêdne w celu zapewnienia jednolitego stosowania pra-
wa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Minister Finansów nie jest w ¿a-
dnym stopniu zwi¹zany tym stanowiskiem i tylko do niego bêdzie nale¿eæ ocena istnienia takiej potrzeby
i skorzystania z uprawnienia do dokonania rozwa¿anej interpretacji. Sens wprowadzanej regulacji uzale¿-
niony jest wiêc od mo¿liwoœci skutecznego wyegzekwowania od organu wydania interpretacji ogólnej.

Tymczasem zgodnie z art. 3 §2 pktami 4a i 8 prawa o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego podlegaæ bêd¹ jedynie pisemne interpretacje przepisów prawa
podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach oraz jedynie bezczynnoœæ lub przewlek³e prowa-
dzenie postêpowania w przypadkach indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

Wydaje siê zatem, i¿ wprowadzane rozwi¹zania powinny zostaæ skorelowane ze zmian¹ ustawy o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi w sposób umo¿liwiaj¹cy, analogicznie jak w przypadku in-
terpretacji indywidualnej, wyegzekwowania uprawnienia. W przeciwnym wypadku nowe rozwi¹zania
art. 14a ordynacji podatkowej mog¹ naruszaæ konstytucyjn¹ zasadê prawa do s¹du, art. 45, art. 77 ust. 2
konstytucji.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Przedstawiony projekt nowelizacji obejmuje swoim zakresem dwa akty prawne, ustawê o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawê o prawach pacjenta oraz
Rzeczniku Praw Pacjenta. Istot¹ zaproponowanych zmian jest rozszerzenie i ujednolicenie katalogu
ograniczeñ na³o¿onych na osoby sprawuj¹ce wskazane funkcje rzecznika.

Warto zaznaczyæ, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ograniczenie prowadzenia dodatkowej dzia-
³alnoœci oraz dodatkowego zatrudnienia przez osoby pe³ni¹ce funkcjê rzecznika jest regulowane w spo-
sób bardzo ró¿norodny. W przypadku rzecznika ubezpieczonych mamy do czynienia zarówno z przepisa-
mi o znacznym stopniu szczegó³owoœci, które zabraniaj¹ takiej osobie utrzymywania œciœle okreœlonych
relacji ze wskazan¹ grup¹ podmiotów jak zak³ady ubezpieczeñ czy towarzystwa emerytalne, jak i z przepi-
sem ogólnym, zakazuj¹cym wykonywania innych czynnoœci, które pozostawa³yby w sprzecznoœci z obo-
wi¹zkami rzecznika albo mog³yby wywo³aæ podejrzenie o jego stronniczoœæ lub interesownoœæ. Z kolei
w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka istniej¹ce ograniczenia maj¹ charakter bardziej ogólny i odnosz¹ siê
do zakazu ³¹czenia tej funkcji z zajmowaniem innego stanowiska – wyj¹tek stanowi tu jedynie stanowis-
ko profesora szko³y wy¿szej – lub wykonywania innych zajêæ zawodowych. Rzecznik praw dziecka nie mo-
¿e nadto nale¿eæ do partii politycznej oraz prowadziæ dzia³alnoœci publicznej niedaj¹cej siê pogodziæ
z obowi¹zkami i godnoœci¹ jego urzêdu. W podobny sposób uregulowane zosta³y równie¿ zakazy odno-
sz¹ce siê do rzecznika praw obywatelskich. W œwietle przedstawionych przyk³adów szczególnie jaskrawo
rysuje siê sytuacja prawna osoby piastuj¹cej urz¹d rzecznika praw pacjenta. W tym przypadku bowiem
obowi¹zuj¹ca ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie wskazuje ¿adnych tego typu
ograniczeñ. Bior¹c to pod uwagê, konieczne wydaje siê ustanowienie pewnych minimalnych standar-
dów, które w sposób jednolity regulowa³yby ograniczenia zwi¹zane z pe³nieniem funkcji rzecznika. Uwa-
¿am, ¿e omawiany dziœ projekt ustawy w ca³oœci realizuje ten postulat, poniewa¿ przewiduje, ¿e tak jak
w przypadku rzecznika praw dziecka czy rzecznika praw obywatelskich, osoby sprawuj¹ce urz¹d rzeczni-
ka ubezpieczonych lub rzecznika praw pacjenta nie bêd¹ mog³y zajmowaæ innego stanowiska, z wyj¹t-
kiem stanowiska zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ naukow¹, ani wykonywaæ innych zajêæ zawodowych, nale-
¿eæ do partii politycznej, ani te¿ prowadziæ dzia³alnoœci publicznej niedaj¹cej siê pogodziæ z obowi¹zkami
i godnoœci¹ tego urzêdu.

Na gruncie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
zmiana ta bêdzie wprowadzona poprzez wyodrêbnienie z dotychczasowego katalogu ograniczeñ ustawo-
wych – odnosi³ siê on zarówno do rzecznika ubezpieczonych, jak równie¿ do pracowników jego biura –
grupy przepisów odnosz¹cych siê wy³¹cznie do rzecznika ubezpieczonych. W ten sposób pracownicy biu-
ra rzecznika nadal bêd¹ objêci dotychczasowymi zakazami, a zakazy dotycz¹ce rzecznika bêd¹ mog³y zo-
staæ rozszerzone w opisanym wy¿ej zakresie. W przypadku ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw
Pacjenta nowelizacja polegaæ bêdzie po prostu na dodaniu wskazanego katalogu ograniczeñ do przepi-
sów reguluj¹cych zasady powo³ywania rzecznika oraz jego zastêpcy, odpowiednio art. 43 i 46 ustawy.

Analizuj¹c przytoczone fakty, mo¿na stwierdziæ, ¿e przyjêcie niniejszego projektu ustawy nie tylko po-
zwoli ujednoliciæ obowi¹zuj¹ce prawo, ale tak¿e przyczyni siê tak¿e do umacniania wœród obywateli po-
czucia niezale¿noœci i bezstronnoœci urzêdu rzecznika praw pacjenta oraz rzecznika ubezpieczonych.
Proszê zatem Wysok¹ Izbê o pozytywne rozpatrzenie zaproponowanych zmian. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa po wielu latach oczekiwañ wype³nia lukê systemow¹ co do regulacji zasad fun-

kcjonowania umowy deweloperskiej, zapewniaj¹c konsumentom, u¿ytkownikom i najemcom ochronê ze
strony w³adz publicznych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

W art. 4 wskazuje siê, i¿ deweloper jest zobowi¹zany zapewniæ nabywcom co najmniej jeden z nastêpu-
j¹cych œrodków ochrony: zamkniêty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachu-
nek powierniczy i gwarancjê ubezpieczeniow¹ czy te¿ otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwa-
rancjê bankow¹.

Zgodnie z t¹ regulacj¹ wyp³ata œrodków albo nast¹pi po przekazaniu mieszkania czy te¿ domu jednoro-
dzinnego nabywcy w przypadku prowadzenia zamkniêtego mieszkaniowego rachunku powierniczego,
albo bêdzie uwalniana transzami przy jednoczesnym zachowaniu drugiego wystêpuj¹cego kumulaty-
wnie sposobu zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Proponowana przez Komisjê Gospodarki Narodowej zmiana tego przepisu poprzez dodanie pktu 4,
w którym przewiduje siê dodatkowy œrodek ochrony w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku po-
wierniczego, wydaje siê os³abiaæ stopieñ ochrony nabywców. Oczywiœcie rozwi¹zanie takie mo¿e skutko-
waæ mniejszymi potencjalnymi kosztami po stronie dewelopera i teoretycznie zmniejszeniem ceny naby-
cia.

Niemniej jednak nale¿y poddaæ pod rozwagê, czy taki sposób zabezpieczenia zapewni optymaln¹ reali-
zacjê ochronnego celu ustawy, który leg³ u podstaw ratio legis zawartych w niej rozwi¹zañ.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad

Projekt ustawy o timeshare odnosi siê, ujmuj¹c najogólniej, do rodzaju umów nazywanych tym
samym okreœleniem, reguluj¹cych odp³atne nabywanie przez konsumenta prawa do korzystania
w okresach wskazanych w umowie z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, jeœli umowa taka
zawierana jest na okres d³u¿szy ni¿ rok. Zagadnienie to by³o ju¿ w pewnej mierze uregulowane na gruncie
prawa krajowego moc¹ ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania
z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka¿dym roku (…). Niemniej jednak
wzrost popularnoœci tego typu umów oraz koniecznoœæ dalszego dostosowywania prawodawstwa
krajowego do dyrektyw unijnych spowodowa³, ¿e do Wysokiej Izby przed³o¿ony zosta³ projekt nowej
ustawy.

Szczegó³owy zakres przedmiotowy projektu ustawy okreœlony zosta³ w art. 1 i oprócz umowy timeshare
odnosi siê on równie¿ do: umów o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, umów poœrednictwa w odsprze-
da¿y timeshare lub d³ugoterminowego produktu wakacyjnego, jak te¿ umów o uczestnictwo w systemie
wymiany. W przepisie tym przes¹dzono tak¿e, ¿e ustawa ma zastosowanie do wspomnianych rodzajów
umów, pod warunkiem ¿e zawierane s¹ one pomiêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentem. Dlatego te¿ wspo-
mniany projekt ustawy mo¿na zaliczyæ do grupy aktów prawnych, których zasadniczym celem jest w³aœ-
nie ochrona praw konsumentów. Szeroki zakres zastosowania niniejszego projektu ustawy jest oczywi-
œcie rozwi¹zaniem korzystnym z punktu widzenia konsumenta. Poruszana problematyka uregulowana
zosta³a tu bowiem w sposób kompleksowy, obejmuj¹c szereg produktów i us³ug, które, jak pokaza³a
praktyka ostatnich lat, bardzo czêsto s¹ oferowane jako produkty i us³ugi powi¹zane z timeshare, na
przyk³ad systemy wymiany czy systemy odsprzeda¿y.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e rozszerzeniu uleg³ zakres pojêciowy timeshare. Zgodnie z zapisami
projektu ustawy timeshare obejmie ju¿ nie tylko nieruchomoœci, ale równie¿ wszelkie miejsca zakwatero-
wania, a zatem miêdzy innymi równie¿ miejsca na statkach, w przyczepach samochodowych czy w dom-
kach turystycznych.

Projekt ustawy wzorem implementowanej dyrektywy du¿o uwagi poœwiêca realizacji obowi¹zków in-
formacyjnych wzglêdem konsumenta. W celu sprecyzowania i ujednolicenia informacji, które przedsiê-
biorca ma obowi¹zek przekazaæ konsumentowi, projektodawca zaproponowa³ ustanowienie piêciu stan-
dardowych formularzy informacyjnych. Formularze te dotycz¹ odpowiednio: umowy timeshare, umowy
o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, umowy poœrednictwa w odsprzeda¿y timeshare lub d³ugotermi-
nowego produktu wakacyjnego, umowy o uczestnictwo w systemie wymiany. Okreœlono ponadto stan-
dardowy formularz odst¹pienia od umowy. Niezwykle istotny jest wymóg zapisany w art. 9 projektu usta-
wy, wedle którego przedsiêbiorca powinien przekazaæ konsumentowi szczegó³owe informacje dotycz¹ce
danej umowy jeszcze przed jej zawarciem. Przepis ten dotyczy zarówno umowy w³aœciwej, jak i ewentual-
nej umowy przedwstêpnej. Dalsze przepisy uœciœlaj¹ dodatkowo, ¿e przekazanie to musi nast¹piæ z takim
wyprzedzeniem, aby konsument mia³ mo¿liwoœæ zapoznania siê z treœci¹ tych informacji przed zawar-
ciem umowy. Co wiêcej, informacje te musz¹ byæ przekazane nieodp³atnie, w sposób jasny i zrozumia³y,
na piœmie lub na innym trwa³ym noœniku informacji. Wypada dodaæ ponadto, ¿e informacje przekazane
konsumentowi na standardowych formularzach informacyjnych stanowi¹, co do zasady, integraln¹
czêœæ zawartej nastêpnie umowy.

Zaprezentowany projekt aktu normatywnego okreœla równie¿, ¿e w przypadku emitowania reklam do-
tycz¹cych produktów tego rodzaju, czyli zwi¹zanych z timeshare, istnieje obowi¹zek wskazania miejsca,
gdzie mo¿liwe jest uzyskanie szczegó³owych informacji na dany temat, zaœ w przypadku organizacji spot-
kañ o charakterze promocyjno-handlowym informacje te musz¹ byæ dostêpne dla konsumenta przez ca³y
czas trwania spotkania. Zaproponowane w tym zakresie przepisy wypada zatem oceniæ pozytywnie, bo-
wiem ustanawiaj¹ one warunki wystarczaj¹ce do tego, aby konsument móg³ dokonaæ œwiadomej oceny
i wyboru oferty najlepiej dostosowanej do jego potrzeb.

W projekcie ustawy znalaz³y siê tak¿e inne przepisy, które w sposób szczególny maj¹ chroniæ konsu-
menta. Mam tu na myœli unormowania art. 25 i 26 projektowanego aktu dotycz¹ce warunków i terminów
odst¹pienia od zwartej umowy oraz wynikaj¹cy z art. 34 projektu ustawy przepis ograniczaj¹cy mo¿li-
woœæ ¿¹dania przez przedsiêbiorcê dodatkowych œwiadczeñ, na przyk³ad przed up³ywem terminu do od-
st¹pienia od umowy. Nie doœæ, ¿e w art. 12 projektu ustawy zobowi¹zano przedsiêbiorcê, aby jeszcze
przed zawarciem umowy w sposób jasny i zrozumia³y zwróci³ konsumentowi uwagê na kwestie wynika-
j¹ce ze wspomnianych art. 25. 26 i 34, to wedle brzmienia art. 17 projektu ustawy postanowienia wynika-
j¹ce ze wskazanych przepisów musz¹ znaleŸæ siê w treœci samej umowy. Co wiêcej, konsument musi je
odrêbnie podpisaæ.

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 83. posiedzenia Senatu 227



Na koniec wypada podkreœliæ, ¿e z art. 7 projektu ustawy wynika, ¿e przepisy te powinny stanowiæ je-
dynie pewny minimalny standard. Oznacza to zatem, ¿e z jednej strony, przedsiêbiorca mo¿e ustanowiæ
warunki korzystniejsze ani¿eli przewidziane w ustawie, z drugiej jednak strony, w ka¿dym przypadku,
gdy postanowienia umowne okaza³yby siê mniej korzystne ni¿ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa, zastêpczo stosowaæ siê bêdzie w³aœnie przepisy ustawowe.

Maj¹c na uwadze zarówno fakt, ¿e opisany rodzaj dzia³alnoœci zyskuje z roku na rok na popularnoœci,
jak równie¿ uwzglêdniaj¹c potrzebê przyjêcia do krajowego porz¹dku prawnego w³aœciwych unormowañ
wynikaj¹cych z dyrektyw unijnych, uwa¿am, ¿e przyjêcie niniejszego projektu ustawy jest w pe³ni uzasa-
dnione. Jestem tak¿e przekonany, ¿e przepisy zawarte w tym akcie oka¿¹ siê skutecznym narzêdziem
s³u¿¹cym ochronie praw konsumenta. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym

porz¹dku obrad

Potrzeba nowelizacji aktów prawnych wskazanych w tytule projektu ustawy wynika z koniecznoœci
ograniczenia licznych niejasnoœci interpretacyjnych, jakie powsta³y w efekcie stosowania
obowi¹zuj¹cych przepisów. Ponadto projektodawca dostrzeg³ potrzebê zmiany i uzupe³nienia niektórych
zapisów w taki sposób, aby by³y one lepiej dostosowane do istniej¹cych obecnie realiów. Mówi¹c ogólnie,
projekt ustawy skupia siê na poprawie sytuacji zwierz¹t w naszym kraju.

Ju¿ na wstêpie wypada zwróciæ uwagê na wynikaj¹ce z projektu ustawy nowe brzmienie art. 6. Fun-
kcjonuj¹cemu obecnie zakazowi zabijania zwierz¹t towarzysz¹ zwroty niedookreœlone, takie jak „nieuza-
sadnione”, „niehumanitarne”. Potencjalny adresat wskazanej normy mo¿e zatem wyci¹gn¹æ – sk¹din¹d
nies³uszny – wniosek, ¿e generalnie zabijanie zwierz¹t w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa jest dopuszczal-
ne, o ile tylko nie jest ono nieuzasadnione lub niehumanitarne. Dlatego te¿ celowe jest odejœcie od tej for-
my redakcyjnej na rzecz sformu³owania prostego i czytelnego zakazu, na przyk³ad „zabrania siê zabijania
zwierz¹t”, przy jednoczesnym okreœleniu zamkniêtego, skonkretyzowanego katalogu wyj¹tków od tej re-
gu³y. Zgodnie z projektowanymi przepisami zabijanie zwierz¹t bêdzie dopuszczalne na zasadzie wyj¹tku,
na przyk³ad w celu pozyskania miêsa i skór, w przypadku dzia³añ niezbêdnych do usuniêcia powa¿nego
zagro¿enia sanitarnego ludzi lub zwierz¹t, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ograniczenia populacji zwierz¹t ³o-
wnych. Projektodawca podkreœla jednak, ¿e nawet wówczas uœmiercenie zwierzêcia powinno zostaæ
przeprowadzone zgodnie z przepisami art. 33 ustawy o ochronie zwierz¹t lub zgodnie z odrêbnymi przepi-
sami.

Istotne zmiany poczynione zosta³y tak¿e w odniesieniu do zakazu znêcania siê nad zwierzêtami. Pro-
jektodawca nie tylko doprecyzowa³ niektóre istniej¹ce przepisy, chocia¿by art. 6 ust. 2 pkt 1 projektu
ustawy, w którym uœciœlono, ¿e za niedozwolone prawem okaleczenie zwierzêcia mo¿e zostaæ uznane tak-
¿e znakowanie zwierz¹t sta³ocieplnych poprzez wypalanie lub wymra¿anie, przycinanie psom uszu i ogo-
na, jeœli zabieg tego rodzaju czyniony jest w celu innym ani¿eli ratowanie zdrowia lub ¿ycia tego zwierzê-
cia, ale tak¿e istotnie rozszerzy³ katalog czynów, które wype³niaj¹ zakres przedmiotowy tego zakazu. Zgo-
dnie z dodanymi do wspomnianego art. 6 ust. 2 pktami 16–19 projektu ustawy do czynnoœci uznawanych
za znêcanie siê nad zwierzêtami zaliczana bêdzie równie¿ zoofilia, wystawianie zwierzêcia domowego lub
gospodarskiego na dzia³anie warunków atmosferycznych zagra¿aj¹cych jego zdrowiu lub ¿yciu, utrzy-
mywanie zwierzêcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody, transportowanie lub przetrzymywanie w celu
sprzeda¿y ¿ywych ryb w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych im oddychanie, gdy maj¹ zbyt ma³o wody. S³u-
sznym uzupe³nieniem przytoczonych wy¿ej rozwi¹zañ jest znowelizowany art. 9 ust. 2 projektu ustawy
dotycz¹cy zwierz¹t domowych. Zgodnie ze wskazan¹ norm¹ zabronione bêdzie „trzymanie zwierz¹t do-
mowych na uwiêzi w sposób sta³y d³u¿ej ni¿ 12 godzin w ci¹gu doby lub powoduj¹cy u nich uszkodzenie
cia³a lub cierpienie oraz niezapewniaj¹cy mo¿liwoœci niezbêdnego ruchu”. W przepisie wskazano nadto,
¿e „d³ugoœæ uwiêzi nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 3 m”. Jeœli tylko przepis ten bêdzie skutecznie egzekwowany,
mo¿e okazaæ siê skutecznym rozwi¹zaniem problemu polegaj¹cego na uwi¹zywaniu zwierz¹t domowych,
w tym przypadku chodzi szczególnie o psy, w sposób ur¹gaj¹cy jakimkolwiek standardom.

Tak precyzyjne okreœlenie zachowañ, które w œwietle prawa s¹ nieakceptowane, wp³ynie zapewne na
poprawê sytuacji wielu zwierz¹t poprzez promowanie wœród spo³eczeñstwa w³aœciwych standardów po-
stêpowania. Projektowane zmiany u³atwi¹ tak¿e dzia³anie s³u¿bom odpowiedzialnym za egzekwowanie
przepisów dotycz¹cych ochrony zwierz¹t. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e projekt ustawy nak³ada
okreœlone obowi¹zki w tym zakresie równie¿ na stra¿e gminne.

Przepisem o jeszcze wiêkszej donios³oœci jest niew¹tpliwie art. 9a projektu ustawy, który nakazuje ka¿-
demu, kto napotka porzuconego psa lub kota, w szczególnoœci pozostawionego na uwiêzi, powiadomiæ
o tym najbli¿sze schronisko dla zwierz¹t, stra¿ gminn¹ lub Policjê. Przepis ten stanowi czytelny sygna³, ¿e
troska o los zwierz¹t nie jest wy³¹cznie zadaniem wyznaczonych do tego s³u¿b lub organizacji spo³ecz-
nych, ale tak naprawdê jest obowi¹zkiem ka¿dego z nas.

Warto zwróciæ uwagê na dodawane w projekcie ustawy art. 10a i 10b. Celem wskazanych regulacji jest
ograniczenie handlu zwierzêtami domowymi na targach, targowiskach i gie³dach oraz wprowadzania do
obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Projektodawca podkreœla, ¿e opisane dzia³a-
nia po³¹czone s¹ najczêœciej z transportem i przetrzymywaniem zwierz¹t w nieodpowiednich warunkach.
Istniej¹ca obecnie sytuacja jest niepo¿¹dana tak¿e z uwagi na fakt, ¿e sprzyja ona bezprawnemu uœmier-
caniu zwierz¹t, na przyk³ad tych, których nie uda³o siê sprzedaæ, oraz wp³ywa na wzrost liczby bezpañ-
skich psów i kotów, porzucanych przez ich w³aœcicieli. Przyjêcie wskazanych przepisów spowoduje, ¿e za-
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kup psa lub kota w zorganizowanej formie bêdzie mo¿liwy za poœrednictwem podmiotu, którego statuto-
wym celem jest prowadzenie hodowli. Wyj¹tek w zakresie wprowadzania do obrotu psów i kotów przewi-
dziano tak¿e wzglêdem podmiotów prowadz¹cych schroniska dla zwierz¹t oraz organizacji, których sta-
tutowym celem jest ochrona zwierz¹t. ¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e przyjêcie wskazanych przepisów pozwo-
li osi¹gn¹æ zamierzony cel, a w szczególnoœci pozwoli wielu bezpañskim zwierzêtom umieszczonym
w schroniskach znaleŸæ swój nowy dom.

Walka z bezdomnoœci¹ zwierz¹t bêdzie dodatkowo wzmocniona poprzez zobowi¹zanie wszystkich
gmin do corocznego uchwalania programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domnoœci zwierz¹t. W obecnym stanie prawnym gminy mia³y jedynie tak¹ mo¿liwoœæ. Jednoczeœnie pro-
jektowany art. 11a ust. 2 znacznie rozszerza katalog elementów, które obligatoryjnie musz¹ siê znaleŸæ
w rzeczonym programie. Z przytoczonymi przepisami koresponduje art. 11 ust. 3 projektu ustawy, w któ-
rym wskazano, ¿e od³owienie bezdomnego zwierzêcia mo¿e mieæ miejsce co do zasady tylko wówczas, gdy
gmina jest mu w stanie zapewniæ miejsce w schronisku dla zwierz¹t. Projektodawca zaznacza, ¿e celem
tego przepisu jest wyeliminowanie przypadków, gdy od³owione zwierzêta wskutek braku dostatecznej licz-
by miejsc w schroniskach dla zwierz¹t lub ze zwyk³ej chêci ograniczenia kosztów dzia³alnoœci by³y maso-
wo uœmiercane. Zapisy projektu ustawy pozwol¹ gminom na skuteczniejszy nadzór w tym zakresie, co
ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku, gdy od³awianie zwierz¹t gmina zleci³a podmiotom zewnê-
trznym.

Reasumuj¹c, chcê powiedzieæ, ¿e jestem przekonany, i¿ przed³o¿ony Wysokiej Izbie projekt ustawy
oka¿e siê skutecznym narzêdziem s³u¿¹cym poprawie standardów ochrony zwierz¹t. Zwracam siê zatem
z proœb¹ o jego przyjêcie. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym

porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t w art. 6 ust. 2 zawiera definicjê

znêcania siê nad zwierzêtami, zgodnie z któr¹ przez znêcanie siê nad zwierzêtami nale¿y rozumieæ zada-
wanie albo œwiadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpieñ w szczególnoœci w jeden ze wskazy-
wanych w tym przepisie sposobów.

Nowelizacja tej ustawy rozszerza katalog czynów definiowanych jako znêcanie siê nad zwierzêtami.
W pkcie 16 przewiduje siê, i¿ znêcaniem siê jest „praktykowanie zachowañ seksualnych polegaj¹cych na
obcowaniu p³ciowym ze zwierzêtami, których celem jest wykorzystywanie zwierz¹t (zoofilia)”. Tym sa-
mym zdefiniowane zostaje nowe przestêpstwo, zoofilia, gdy¿ znêcanie siê jest na podstawie art. 35 ust. 1a
kwalifikowane jako przestêpstwo.

Analizuj¹c wskazany przepis art. 6 ust. 2 pkt 16, trzeba wskazaæ dwa problemy, które zasadniczo rzu-
tuj¹ na jego zakres. Odpowiedzialnoœci karnej podlega tylko osoba, która praktykowa³a zachowania sek-
sualne wobec zwierz¹t. Oznacza to, ¿e jednokrotne obcowanie p³ciowe nie jest penalizowane. Dopiero po-
wtarzane zachowanie sprawcy, praktykowanie, groziæ bêdzie sankcj¹ karn¹. Po drugie, nie bêdzie prze-
stêpstwem ka¿de praktykowanie zachowañ polegaj¹cych na obcowaniu p³ciowym ze zwierzêtami, lecz
tylko dzia³ania podejmowane w celu wykorzystywania zwierz¹t.

Wydaje siê, i¿ taka redakcja przepisu jest b³êdna i wymaga poprawek.

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 83. posiedzenia Senatu 231



Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa, nad któr¹ debatujemy, budzi wiele emocji i kontrowersji zw³aszcza na polskiej wsi. Wynika to

zarówno z genezy tej ustawy, jak i poszczególnych jej zapisów. Ustawa jest bowiem projektem poselskim,
a ujmuj¹c rzecz precyzyjniej, tworem nadmiernie infantylnych pos³ów i pos³anek, którzy o zwierzêtach
wiedz¹ tyle, co o swoim psie i kocie le¿¹cym na kanapie, pokracznym i oty³ym od pieszczot i nieracjonal-
nego karmienia. Ci mi³oœnicy Pere³ek i Filutków, ogl¹daj¹c wraz ze swymi pupilami telewizjê, g³êboko
prze¿ywaj¹ okrutne zachowanie ludzi wobec zwierz¹t, które s¹ przez nich porzucane, g³odzone i bite. Me-
dia co jakiœ czas epatuj¹ takimi zachowaniami okrutników, które przecie¿ maj¹ charakter incydentalny.
Nie s¹ na tyle powszechne, by wymaga³y interwencji prawnej dotycz¹cej wszystkich Polaków.

W tradycji i kulturze polskiej wsi gospodarz dba o swoje zwierzêta. Maj¹ one okreœlon¹ pozycjê w spo³e-
cznoœci wiejskiej, niejednokrotnie traktowane s¹ jak cz³onkowie rodziny. Ludzie, których zachowanie od-
biega od tej normy, s¹ napiêtnowani przez s¹siadów i przez wiejsk¹ spo³ecznoœæ przywo³ywani do porz¹d-
ku. Takie zachowanie polskiego rolnika wynika z prawa naturalnego i kultury chrzeœcijañskiej. Miesz-
kañcy wsi w moim okrêgu wyborczym traktuj¹ wiêc tê ustawê jako próbê, tu pos³u¿ê siê cytatem, „wtyka-
nia nosa przez paniusie z miasta w nie swoje sprawy”. Jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy, bo ustawa
powsta³a pod wp³ywem tak zwanych organizacji prozwierzêcych, bez nale¿ytych konsultacji ze stowarzy-
szeniami hodowców, co w efekcie spowodowa³o umieszczenie w niej zapisów prawnych maj¹cych cha-
rakter ¿yczeniowy i daleko odbiegaj¹cy od precyzji, jakiej wymaga siê od dobrego prawa.

Symbolem ustawy sta³ siê zapis obœmiewany przez wszystkich rolników o s³ynnym ju¿ trzymetrowym
³añcuchu i zakazie ponaddwunastogodzinnego trzymania psa na uwiêzi. Jeden z moich s¹siadów, które-
mu powiedzia³em o tym zakazie, zaœmia³ mi siê w nos i zapyta³. O które dwanaœcie godzin chodzi? Nocn¹
czy dzienn¹ zmianê? Kto tego ma pilnowaæ i kto mnie sprawdzi? Postawicie policjanta przed moj¹ zagro-
d¹? Zapis ten, a tak¿e kilka innych, narazi³ nas na œmiesznoœæ, a ustawê na samym jej starcie zdeprecjo-
nowa³ w oczach wielu Polaków.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierz¹t jest dla mnie pretekstem do g³êbszej refleksji, któr¹ chcê siê

z pañstwem podzieliæ w moim ostatnim wyst¹pieniu w Senacie. Z moich szesnastoletnich doœwiadczeñ
pracy w polskim parlamencie wynika, ¿e mamy tendencjê do nadmiernego regulowania ¿ycia spo³eczne-
go i gospodarczego, ¿e nadmiernie wierzymy w skutecznoœæ karz¹cej rêki prawa, nie doceniaj¹c roli edu-
kacji i wychowania m³odych i nie tylko m³odych Polaków. Gdy tylko pojawi siê jakiœ problem, który zbul-
wersuje okreœlone œrodowiska i zainteresuje media, natychmiast powoduje to reakcjê w postaci regulacji
prawnych. Powstaje ustawa, a my jesteœmy zadowoleni, ¿e problem zosta³ rozwi¹zany. Tymczasem nie
wszystko mo¿na i trzeba regulowaæ ustawami. Nie zawsze mno¿enie zakazów i zaostrzanie kar jest skute-
czne. Powstaje w ten sposób wiele ustaw, których zapisy s¹ martwe i o których ju¿ nikt nie pamiêta. Chce-
cie pañstwo przyk³adu? Oto on. Przed kilkunastu laty debatowaliœmy w tej Izbie nad ustaw¹ o jêzyku pol-
skim. Jej celem by³a ochrona naszej mowy ojczystej przed zalewem angielszczyzny. Piêkny i szczytny by³
to cel, tylko kto dziœ o tej ustawie pamiêta? Kto jej przestrzega? Nikt. Ilekroæ jadê samochodem z Pi³y do
Warszawy, tylekroæ przeje¿d¿am obok knajpy, na której szyldzie widnieje dŸwiêczna nazwa „Big £yk”.

Przypominam o tym w nadziei, ¿e w przysz³ym Senacie zajmiecie siê pañstwo likwidacj¹ zbêdnych
przepisów, a nie tworzeniem nowych. Dotyczy to zw³aszcza prawa gospodarczego. Jako przedsiêbiorca
wiem z w³asnego doœwiadczenia, ¿e polskie przedsiêbiorstwa, powiedzia³bym, tkwi¹ w gorsecie przepisów
prawnych, który hamuje ich rozwój. Trzeba wiêc polskie prawo uproœciæ jak najszybciej. Eksperci miê-
dzynarodowi twierdz¹, ¿e deregulacja gospodarki, czyli jej odbiurokratyzowanie, mo¿e spowodowaæ
wzrost gospodarczy w Polsce w wysokoœci nawet do 10%. I tym nale¿y siê zaj¹æ, nad tym debatowaæ, a nie
dyskutowaæ nad d³ugoœci¹ ³añcucha, do którego uwi¹zany mo¿e byæ wiejski burek.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jak ju¿ wspomnia³em, jest to moje ostatnie wyst¹pienie w Senacie. Podj¹³em decyzjê o ostatecznym

odejœciu z polityki i nie kandydujê w zbli¿aj¹cych siê wyborach. Chcia³bym wiêc podziêkowaæ mar-
sza³kom Izby oraz paniom i panom senatorom za wspó³pracê i kole¿eñsk¹ atmosferê. ¯yczê pañstwu suk-
cesów w zbli¿aj¹cych siê wyborach oraz zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. S³owa te kie-
rujê tak¿e do tych senatorów PiS, którzy niechêtnie przyjêli mój powrót do Senatu i usi³owali zorganizo-
waæ bojkot. Wielu z nich okaza³o siê potem sympatycznymi kolegami. Im równie¿ ¿yczê sukcesów w ¿yciu
politycznym i osobistym. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym szóstym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wœród przepisów porz¹dkuj¹cych ustawê – Prawo o ruchu drogowym znajduje siê tak¿e omawiana

w tej chwili nowela. Nowela ta ma na celu regulacjê kwestii dotycz¹cych przejazdu pojazdów nienormo-
wanych po drogach publicznych.

W obecnie obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym w zakresie trybu i warunków uzyskiwania zezwoleñ na
ruch pojazdów nienormatywnych wi¹¿¹ce jest rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 16 grudnia
2004 r. zaœ op³aty i kary za ich poruszanie siê reguluje ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.

W tej chwili ustawodawca postanowi³ przenieœæ przepisy dotycz¹ce op³at za wydanie zezwolenia na
przejazd pojazdów nienormatywnych, a tak¿e kar za ich niedozwolony b¹dŸ niezgodny z prawem przejazd
z ustawy o drogach publicznych do ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Polega to w szczególnoœci na prze-
niesieniu do tej ostatniej ustawy pojêæ „pojazd nienormatywny”, „pilot” i „³adunek niepodzielny”. I tak
„pojazdem nienormatywnym” okreœla siê pojazd lub zespó³ pojazdów, którego nacisk osi wraz z ³adun-
kiem lub bez ³adunku jest wiêkszy od dopuszczalnego przewidzianego dla danej drogi w przepisach o dro-
gach publicznych, albo którego wymiary lub rzeczywista masa ca³kowita wraz z ³adunkiem lub bez niego
s¹ wiêksze od dopuszczalnych przewidzianych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

W zakresie wydawania zezwoleñ na przejazd pojazdu nienormatywnego zosta³ rozszerzony katalog or-
ganów mog¹cych go udzieliæ. Oprócz starosty, Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i na-
czelnika urzêdu celnego dopisani zostaj¹ jeszcze zarz¹dca drogi oraz prezydent miasta na prawach po-
wiatu.

W myœl przepisów ruch pojazdu nienormatywnego bêdzie dozwolony pod warunkiem uzyskania ze-
zwolenia odpowiedniej kategorii, przestrzegania warunków przejazdu w nim okreœlonych, pilotowania
przejazdu takiego pojazdu przez pilota, a tak¿e zachowania szczególnej ostro¿noœci przez kieruj¹cego po-
jazdem. Ustawodawca zaproponowa³ siedem kategorii zezwoleñ na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Okreœli³ tak¿e przes³anki, od których ma byæ uzale¿nione uzyskanie ka¿dego z nich, organy, które je wy-
daj¹, i op³aty za ich uzyskanie.

W nowelizacji wskazuje siê tak¿e kary pieniê¿ne za przejazd bez zezwolenia b¹dŸ sposób z nim niezgod-
ny. Kara ma byæ nak³adana decyzj¹ administracyjn¹ przez organ o stosownej w³aœciwoœci miejscowej.
Chodzi tu o organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Stra¿y Granicznej, S³u¿by Celnej lub o za-
rz¹dcê drogi. Zobowi¹zanymi do jej uiszczenia bêd¹ w szczególnoœci organizator transportu, nadawca,
odbiorca, za³adowca lub spedytor, jeœli okolicznoœci albo dowody wskazuj¹, ¿e godzili siê oni na przejazd
bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami. Je¿eli wy¿ej wymienieni maj¹ siedzibê w kraju, z którym
Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnej egzekucji kar pieniê¿nych, kontroluj¹cy ma pobraæ kaucjê
w wysokoœci odpowiadaj¹cej przewidywanej karze pieniê¿nej.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Uporz¹dkowanie kwestii dotycz¹cych pojazdów nienormatywnych
w jednej ustawie ma wyj¹tkowy walor pozytywny, podobnie jak niwelowanie luk w dotychczas obowi¹zu-
j¹cym porz¹dku prawnym. S¹ to niew¹tpliwie zalety omawianej tu noweli, do której przyjêcia gor¹co za-
chêcam. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym dziewi¹tym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Omawiane obecnie zmiany dotycz¹ niezwykle trudnej i delikatnej materii, której uregulowanie jest ko-

nieczne ze wzglêdu na zmieniaj¹cy siê œwiat i wystêpuj¹ce w nim nowe zagro¿enia. Szczególnie mam tu
na myœli zagro¿enie zwi¹zane ze zdarzeniami zachodz¹cymi w cyberprzestrzeni. Podstawowym krokiem
jest tutaj zdefiniowanie pojêcia cyberprzestrzeni, wprowadzone do ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o stanie wyj¹tkowym oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej. Cyberprzestrzeñ
jest tu rozumiana jako przestrzeñ przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinfor-
matyczne, okreœlone w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych
zadania publiczne, wraz z powi¹zaniami miêdzy nimi i relacjami z u¿ytkownikami.

Omawiana nowelizacja daje mo¿liwoœæ wprowadzenia odpowiednio stanu wojennego, stanu wyj¹tko-
wego lub stanu klêski ¿ywio³owej w przypadku zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, szczególnie jego kon-
stytucyjnego ustroju, bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego, przez dzia³ania lub zdarzenia
w cyberprzestrzeni. Kolejn¹ wa¿n¹ zmian¹ wprowadzon¹ przez tê nowelizacjê jest zdefiniowanie pojêcia
zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, przez które rozumie siê celowe dzia³ania godz¹ce w niepodleg³oœæ,
niepodleg³oœæ terytorium, wa¿ny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierzaj¹ce do unie-
mo¿liwienia albo powa¿nego zak³ócenia normalnego funkcjonowania pañstwa, podejmowane przez ze-
wnêtrzne w stosunku do niej podmioty.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To niezwykle donios³a nowelizacja. Stwarza ona instrumenty dzia³ania
w dziedzinie dot¹d nieopisanej i niesprecyzowanej dok³adnie przez polskie prawo, jej przyjêcie jest wiêc
bardzo wa¿ne i potrzebne. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Materia, nad któr¹ debatujemy w tej chwili, dla wielu osób mo¿e byæ osobliwa. Osobliwy mo¿e siê wy-

dawaæ konkretnie fakt, ¿e pojêcie nielegalnego handlu w kodeksie wykroczeñ zosta³o opisane doœæ w¹s-
ko. Istot¹ niniejszej nowelizacji jest zmiana tego stanu rzeczy.

Ma to polegaæ na wprowadzeniu nowego typu wykroczenia, polegaj¹cego na prowadzeniu sprzeda¿y na
terenie nale¿¹cym do gminy lub bêd¹cym w jej zarz¹dzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez w³a-
œciwe organy gminy. Czyn ten zagro¿ony jest kar¹ grzywny.

Ustawa daje tak¿e mo¿liwoœæ orzeczenia przepadku towarów przeznaczonych do sprzeda¿y, choæby
nawet nie stanowi³y w³asnoœci sprawcy.

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ karze podlegaæ ma prowadzenie sprzeda¿y na terenie
nale¿¹cym do gminy lub bêd¹cym w jej zarz¹dzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez w³aœciwe or-
gany gminy. Tymczasem zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych op-
³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemaj¹cych
osobowoœci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach. Targowiskiem ustawa nazywa zaœ
wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzeda¿. W mojej opinii takie uregulowania mog¹ w przy-
sz³oœci byæ Ÿród³em pewnych nieœcis³oœci i niedopowiedzeñ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wskazana przeze mnie w¹tpliwoœæ jest do rozwa¿enia, jednak zasadni-
czo kierunek zmian zawartych w nowelizacji wydaje siê s³uszny, a zmiany – godne przyjêcia. Dziêkujê za
uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Truizmem jest stwierdzenie, ¿e prawodawstwo polskie w okresie PRL pe³ne by³o absurdów, tworzono

skomplikowane pojêcia i instytucje. Szczêœliwie po 1989 r. wiêkszoœæ z nich uda³o siê wyeliminowaæ z ob-
rotu prawnego. Niestety pewne pozosta³oœci ci¹gle funkcjonuj¹ i w³aœnie usuniêciu jednej z nich s³u¿y ni-
niejsza nowela.

Chodzi tutaj o instytucjê komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwoœci w randze departa-
mentu. W aktualnym stanie prawnym komórka ta wykonuje zadania zwierzchniego nadzoru nad s¹dami
wojskowymi w zakresie organizacji i dzia³alnoœci administracyjnej w imieniu ministra sprawiedliwoœci.
Nowelizacja zak³ada powierzenie zadañ tej komórki bezpoœrednio ministrowi sprawiedliwoœci. Przewidu-
je tak¿e zniesienie stanowiska sêdziego komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwoœci w randze
departamentu. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej nowelizacji stan¹ siê oni sêdziami wojskowego s¹du
okrêgowego. Minister sprawiedliwoœci bêdzie musia³ wyznaczyæ takim sêdziom stanowiska s³u¿bowe
w wojskowym s¹dzie okrêgowym.

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia og³oszenia. Przepis obliguj¹cy ministra spra-
wiedliwoœci do wyznaczenia sêdziom zajmuj¹cym stanowisko sêdziego departamentu stanowisk s³u¿bo-
wych w wojskowym s¹dzie okrêgowym wejdzie w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od daty og³oszenia.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W moim przekonaniu zapisy opisanej nowelizacji id¹ w dobrym kie-
runku i s¹ ze wszech miar godne przyjêcia. Dziêkujê bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzydziestym trzecim porz¹dku obrad

Zasadniczy cel uchwalenia przed³o¿onego pod obrady Wysokiej Izby projektu ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o Rzeczniku Praw Obywatelskich zwi¹zany jest z koniecznoœci¹ pe³nego wykonania zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych. Na marginesie tylko pozwolê sobie przywo³aæ zmiany
wynikaj¹ce z art. 17c oraz art. 21 projektu ustawy. Pierwsza z nich polega na usuniêciu luki prawnej
zwi¹zanej z uprawnieniem do przetwarzania danych osobowych, druga zaœ ma charaktery wy³¹cznie
porz¹dkowy (zast¹pienie s³ów „bud¿et centralny” s³owami „bud¿et pañstwa”).

Podpisany przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Protokó³ Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stoso-
wania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania umo¿liwia
pañstwom sygnatariuszom – w ujêciu bardzo ogólnym – wykonanie jego postanowieñ na trzy sposoby.
Art. 3 protoko³u przewiduje, ¿e mo¿e to byæ utworzenie, wyznaczenie b¹dŸ utrzymanie ju¿ istniej¹cego or-
ganu wyposa¿onego w odpowiednie kompetencje. Czynnoœci tej musi towarzyszyæ tak¿e utrzymanie, wy-
znaczenie b¹dŸ utworzenie jednego lub kilku niezale¿nych krajowych mechanizmów prewencji w celu za-
pobiegania torturom na poziomie krajowym.

Trzeba w tym miejscu podnieœæ, ¿e w naszym kraju od wielu lat dzia³a rzecznik praw obywatelskich.
Jest to podmiot wyspecjalizowany, którego zadaniem jest stanie na stra¿y konstytucyjnych praw i wolno-
œci cz³owieka oraz obywatela. Tym samym ju¿ obecnie rzecznik uprawniony jest miêdzy innymi do weryfi-
kacji tego, w jakim stopniu przestrzegany jest zakaz tortur, wyra¿ony w art. 40 konstytucji. Z uwagi na to
odpowiedni¹ form¹ wykonania postanowieñ protoko³u powinno byæ utrzymanie dzia³alnoœci tego orga-
nu. Mo¿na jednak dostrzec pewne braki zwi¹zane z okreœleniem niektórych kompetencji rzecznika. Ist-
niej¹ bowiem obszary, w których kompetencje te nie s¹ okreœlone w sposób w pe³ni odpowiadaj¹cy zakre-
sowi kompetencji, w które zgodnie z przepisami protoko³u winien byæ wyposa¿ony podmiot pe³ni¹cy fun-
kcjê organu wizytuj¹cego.

Dostosowanie przepisów w przedmiotowym zakresie polegaæ bêdzie na przyjêciu trzech zmian. Po pier-
wsze, zgodnie z art. 8 ust. 2 projektu ustawy zobowi¹zano rzecznika do regularnego sprawdzania sposo-
bu traktowania osób pozbawionych wolnoœci. Projektowany przepis nie wp³ywa na merytoryczny zakres
dzia³alnoœci rzecznika, stanowi jednak istotne uzupe³nienie i rozszerzenie zasady wyra¿onej w art. 8
ust. 1 ustawy, zgodnie z któr¹ rzecznik podejmuje czynnoœci tylko wówczas, jeœli „poweŸmie wiadomoœæ
wskazuj¹c¹ na naruszenie wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela”. Dodaæ wypada, ¿e zasada regularno-
œci dzia³añ jest jednym z fundamentów funkcjonowania krajowego mechanizmu prewencji. Kolejna
zmiana polega na wyraŸnym okreœleniu, ¿e w ramach wykonywania kompetencji organu wizytuj¹cego
rzecznik bêdzie mia³ nie tylko prawo do odbywania spotkañ z osobami pozbawionymi wolnoœci (co istot-
ne, bez obecnoœci innych osób), ale równie¿ prawo do rejestrowania dŸwiêku lub obrazu w miejscach,
w których przebywaj¹ osoby pozbawione wolnoœci. Mówi o tym projektowany art. 13 ust. 1a. Przepis ten
uœciœla, ¿e czynnoœæ ta wymaga uzyskania zgody osoby, która ma byæ rejestrowana. Pozytywnie nale¿y
oceniæ ponadto uregulowanie sposobu postêpowania z tak uzyskanymi nagraniami. Ostatnia zmiana za-
pisana jest w art. 1 ust. 4 projektowanego aktu i polega na okreœleniu, ¿e rzecznik „wykonuje funkcje or-
ganu wizytuj¹cego do spraw zapobiegania torturom (…) w rozumieniu protoko³u fakultatywnego”. Prze-
pis ten zaliczyæ nale¿y do regulacji porz¹dkowych, nie rozszerza on bowiem zakresu merytorycznego
dzia³alnoœci rzecznika praw obywatelskich. Jego celem jest za to wyraŸne wskazanie, ¿e to w³aœnie ten or-
gan zosta³ wyznaczony do pe³nienia w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji organu wizytuj¹cego.

Efektem wejœcia w ¿ycie opisanych zmian bêdzie przede wszystkim ugruntowanie i wzmocnienie fun-
kcjonuj¹cych w naszym kraju mechanizmów prewencyjnych, których celem jest przeciwdzia³anie tortu-
rom oraz innym przejawom nieludzkiego i poni¿aj¹cego traktowania w odniesieniu do osób pozbawio-
nych wolnoœci. Projekt ustawy zas³uguje na przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzydziestym czwartym porz¹dku obrad

Omawiana dziœ nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody niesie ze sob¹ wiele zmian
dotycz¹cych ró¿nych aspektów funkcjonowania parków narodowych. W mojej ocenie najwa¿niejsze s¹
jednak w tym wypadku te przepisy projektu ustawy, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na osi¹gniêcie
podstawowego celu, w jakim zosta³y powo³ane parki narodowe. Mam tu na myœli – odwo³ujê siê do art. 8
ustawy o ochronie przyrody – zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej, zasobów, tworów i sk³adników
przyrody nieo¿ywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenie w³aœciwego stanu zasobów i sk³adników
przyrody oraz odtworzenie zniekszta³conych siedlisk.

Zgodnie z postanowieniami uchwalonej niedawno ustawy o finansach publicznych likwidacji uleg³y
gospodarstwa pomocnicze dzia³aj¹ce przy jednostkach bud¿etowych. Zmiana ta dotknê³a tak¿e parki na-
rodowe, które funkcjonuj¹ obecnie wy³¹cznie jako jednostki bud¿etowe, a co za tym idzie, nie maj¹ praw-
nej mo¿liwoœci zatrzymywania uzyskiwanych przychodów. W praktyce przychody te s¹ odprowadzane
w ca³oœci na rachunek bud¿etu pañstwa, a nastêpnie, na wniosek ministra w³aœciwego do spraw œrodo-
wiska, redystrybuowane do tych jednostek za poœrednictwem rezerwy celowej. Nie ulega zatem w¹tpliwo-
œci, ¿e rozwi¹zanie takie, przede wszystkim ze wzglêdu na istotne wyd³u¿enie procesu uruchamiania
œrodków finansowych, nie przystaje do realiów funkcjonowania parków narodowych. Wiele zadañ reali-
zowanych przez takie parki jest bowiem uzale¿nionych od wystêpuj¹cych w danym momencie czynników
przyrodniczych lub atmosferycznych, które nie zawsze mo¿na przewidzieæ z takim wyprzedzeniem, aby
mo¿liwe by³o uruchomienie œrodków z rezerwy celowej. W ostatnim czasie mo¿na by³o nawet us³yszeæ
opinie, ¿e wejœcie w ¿ycie nowych przepisów o finansach publicznych wrêcz sparali¿owa³o dzia³alnoœæ
parków narodowych.

St¹d te¿, zgodnie z art. 8a ust. 1 projektu ustawy, parki narodowe ulegn¹ przekszta³ceniu w pañstwo-
we osoby prawne. Sam projektodawca podkreœla, ¿e zmiana ta zapewni mo¿liwoœæ sprawnego funkcjono-
wania parków narodowych i wykonywania zadañ ustawowych. Ponadto, w myœl art. 8g ust. 1 projektu
ustawy, podmioty te bêd¹ mog³y prowadziæ samodzieln¹ gospodarkê finansow¹, której podstaw¹ bêdzie
roczny plan finansowy.

Warto w tym kontekœcie podkreœliæ, ¿e potrzeby finansowe zwi¹zane z wykonywaniem przez parki na-
rodowe na³o¿onych na nie obowi¹zków s¹ znaczne – w skali roku wydatki na ten cel poch³aniaj¹ oko³o
200 milionów z³. Oczywiœcie nawet po przyjêciu niniejszego projektu ustawy nadal najwiêkszy udzia³
w tej kwocie bêd¹ mia³y œrodki pochodz¹ce bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa, niemniej jednak niezwykle
istotne jest, aby parki narodowe mia³y mo¿liwoœæ uzyskiwania wsparcia finansowego równie¿ z innych
Ÿróde³.

W celu rozwi¹zania tego problemu powsta³ art. 8h ust. 1 projektu ustawy, w którym okreœlono, jakie
œrodki mog¹ stanowiæ przychody parku narodowego. Oprócz wspomnianej dotacji z bud¿etu pañstwa
przepis ten wskazuje na przyk³ad dotacje i po¿yczki z funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej,
ró¿norakie wp³ywy z tytu³u dzia³alnoœci prowadzonej przez park narodowy – jest to dzia³alnoœæ edukacyj-
na, wynajem pomieszczeñ, dzier¿awa, najem, u¿ytkowanie nieruchomoœci – a ponadto wp³ywy z tytu³u
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, wp³ywy z op³at za udostêpnienie informacji o zasobach przyrodni-
czych oraz z tytu³u udostêpniania informacji o œrodowisku i jego ochronie. Przychodami parku narodo-
wego mog¹ byæ równie¿ miêdzy innymi œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej oraz inne niepod-
legaj¹ce zwrotowi œrodki ze Ÿróde³ zagranicznych, a tak¿e dotacje z bud¿etów jednostek samorz¹du tery-
torialnego przeznaczone na realizacjê zadañ zwi¹zanych z ochron¹ wartoœci przyrodniczych lub kulturo-
wych regionu. Parki narodowe zyskaj¹ dodatkowo mo¿liwoœæ prowadzenia – w ograniczonym zakresie –
dzia³alnoœci gospodarczej oraz zaci¹gania, za zgod¹ ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska, kredytów
i po¿yczek.

Reasumuj¹c – opisane zmiany pozwol¹ na znaczne usprawnienie dzia³alnoœci parków narodowych,
przede wszystkim ze wzglêdu na zagwarantowanie im samodzielnoœci w prowadzeniu gospodarki finan-
sowej oraz z uwagi na okreœlenie w bardzo szeroki sposób Ÿróde³ mo¿liwych przychodów. Wskazane czyn-
niki stanowi¹, w moim przekonaniu, niezbêdne warunki skutecznej realizacji zadañ na³o¿onych na te
podmioty. Uwa¿am zatem, ¿e projekt ustawy zas³uguje na akceptacjê. Dziêkujê.

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
238 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 83. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pamiêæ historyczna jest elementem naszej to¿samoœci narodowej. Jest to pamiêæ o czasach wielkich

zwyciêstw i triumfów lecz tak¿e o pora¿kach i tragediach. Symbolem takiej tragedii, okrucieñstwa i jedno-
czeœnie pomnikiem pamiêci jest dawny nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny Oœwiêcim-Brzezin-
ka. Fundacja Auschwitz-Birkenau dba o to miejsce pamiêci. Dotacja, która ma byæ jej udzielona, ma s³u-
¿yæ wy³¹cznie uzupe³nieniu Kapita³u Wieczystego i nie mo¿e byæ wydana w inny sposób, czyli bezpoœre-
dnio na realizacjê celów fundacji. Jedyny sposób jest nastêpuj¹cy. Dochody powsta³e z tytu³u inwesto-
wania czêœci kapita³u wieczystego pochodz¹ce z dotacji fundacja bêdzie mog¹ przeznaczyæ wy³¹cznie na
konserwacjê terenu i pozosta³oœci by³ego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zag³ady
KL Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau w Oœwiêcimiu.

Dotacja ma stanowiæ równowartoœæ 10 milionów euro w z³otych wed³ug kursu og³aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzaj¹cym dzieñ przekazania œrodków na rzecz fun-
dacji. Kwotê ma przekazaæ minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ca³oœci lub w transzach,
jednak nie póŸniej ni¿ do koñca 2015 r. W myœl przepisów dotacja ma byæ wyp³acona po zawarciu umowy
miedzy ministrem kultury a fundacj¹.

Dotacja ma podlegaæ zwrotowi w przypadku, gdyby zosta³a wykorzystana w sposób inny ni¿ wskazany
w ustawie lub gdyby podjêto uchwa³ê o zmianie przeznaczenia kapita³u wieczystego fundacji. Fundacja
ma tak¿e do koñca marca ka¿dego roku sk³adaæ ministrowi kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawozdania za poprzedni rok. Sprawozdanie takie ma zawieraæ rzeczowo-finansowe rozliczenie zadañ
realizowanych ze œrodków pochodz¹cych z dochodów z inwestowania czêœci kapita³u wieczystego funda-
cji pochodz¹cej z dotacji, a tak¿e informacjê o sposobie inwestowania œrodków pochodz¹cych z dotacji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Cel ustawy jest s³uszny, pobudki dzia³ania fundacji szlachetne, a ko-
rzyœci z tego dzie³a mog¹ byæ wielkie i to nie tylko dla Ma³opolski Zachodniej i Polski, ale i dla ca³ego œwia-
ta, dla którego Auschwitz-Birkenau powinien byæ ci¹gle ¿ywym symbolem. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem trzydziestym szóstym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pomimo ¿e Auschwitz prze¿y³o kilkadziesi¹t tysiêcy wiêŸniów, którzy byli œwiadkami pope³nionych

zbrodni, pomimo ¿e œwiadkowie pozostawili po sobie tysi¹ce zeznañ, relacji i wspomnieñ, zachowa³a siê
znaczna iloœæ dokumentów, zdjêæ i materia³ów, po ponad pó³ wieku od tej koszmarnej zbrodni nadal s¹
ludzie i organizacje, które zaprzeczaj¹ temu, ¿e w obozie tym zamordowano setki tysiêcy ludzi, ¿e dzia³a³y
tu komory gazowe i krematoria, które dziennie mog³y spaliæ kilka tysiêcy zw³ok.

Œwiadkowie tej zbrodni odchodz¹. Nie mo¿emy pozwoliæ, by zapomniano, i¿ to „ludzie ludziom zgoto-
wali ten los”, ¿e Auschwitz by³ miejscem ludobójstwa.

W³adys³aw Bartoszewski s³usznie zauwa¿y³, ¿e „Auschwitz-Birkenau to najwiêkszy w historii œwiata
cmentarz bez grobów. To zobowi¹zuje”.

Od stycznia do pocz¹tku wrzeœnia 2011 r. Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zwiedzi³o milion
osób. W ubieg³ym roku tereny by³ego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego odwiedzi³o
1,4 miliona osób. Miejsce Pamiêci Auschwitz jest najczêœciej odwiedzanym muzeum w Polsce.

Miejmy nadziejê, ¿e przyznanie dotacji bud¿etowej dla utworzonej w 2009 r. fundacji wraz ze œrodkami
wyasygnowanymi przez inne pañstwa, z pozwoleniem na prowadzenie d³ugofalowych prac konserwator-
skich i ochronê Miejsca Pamiêci, umo¿liwi wychowanie przysz³ych pokoleñ w duchu historycznej prawdy
– tak aby zbrodnia z Auschwitz-Birkenau nigdy nie zosta³a zapomniana i powtórzona w przysz³oœci.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem czterdziestym trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana uwzglêdniaj¹ca twierdzenia zawarte w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego

z 15 marca 2011 r., P. 7/09, stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sier-
pnia 1997 r. – Prawo bankowe, DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zmianami, z konstytucj¹ zas³uguje na
poparcie.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ bowiem, ¿e art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo ban-
kowe w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece oraz niektórych innych ustaw, w zwi¹zku z art. 244 §1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, w czêœci, w jakiej nadaje moc prawn¹ dokumentu urzêdowego
ksiêgom rachunkowym i wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowi¹zków
wynikaj¹cych z czynnoœci bankowych w postêpowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest
niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 konstytucji.

Banki s¹ instytucjami o charakterze prywatnym i nie stanowi¹ ju¿ elementu systemu organów w³adzy
publicznej. Nadawanie dokumentom bankowym charakteru dokumentów urzêdowych implikuje nieko-
rzystny rozk³ad ciê¿aru dowodowego w postêpowaniu s¹dowym, art. 244 k.p.c., który zostaje przerzuco-
ny na stronê s³absz¹, czyli klienta. Rozwój bankowoœci elektronicznej dodatkowo utrudnia kontrolê
klienta nad prawid³owoœci¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych. W tej sytuacji proponowana zmiana
art. 95 ust. 1 prawa bankowego znajduje pe³ne uzasadnienie i wpisuje siê w analogiczn¹ zmianê dokona-
n¹ ju¿ w art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych; DzU 2011 nr 152, poz. 900.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ treœæ proponowanego przepisu art. 95 ust. 1 prawa bankowego, pozba-
wiaj¹c wskazanych w nim dokumentów charakteru dokumentów urzêdowych, pozostawia im walor sta-
nowi¹cy podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej zgodnie z art. 31 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W paŸdzierniku 2009 r. w odpowiedzi na konkurs nr 23/RPOWL/8.1/2009 Pañstwowa Szko³a Wy¿sza

im. Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie projektu pod nazw¹
„Campus Uczelni – Hala Sportowa z czêœci¹ dydaktyczn¹ PSW im. Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej Podlas-
kiej”. Wniosek zosta³ pozytywnie oceniony pod wzglêdem formalnym, merytorycznym i strategicznym, je-
dnak ze wzglêdu na wyczerpanie dostêpnej alokacji nie otrzyma³ dofinansowania i zosta³ umieszczony na
liœcie rezerwowej.

Z uwagi na fakt, i¿ planowana inwestycja jest bardzo wa¿na z punktu widzenia zarówno spo³ecznoœci
lokalnej, jak i ca³ego regionu, w³adze uczelni wysy³a³y liczn¹ korespondencjê do marsza³ka województwa
z proœb¹ o dokonanie wyboru tego projektu do dofinansowania w momencie pojawienia siê wolnych œrod-
ków. Urz¹d marsza³kowski, jako instytucja poœrednicz¹ca, w swoich pismach wskazywa³, i¿ jedn¹ z mo¿-
liwoœci dofinansowania projektu by³oby uwolnienie œrodków finansowych z oszczêdnoœci poprzetargo-
wych uzyskanych przez wnioskodawców, którzy otrzymywali dofinansowanie w ramach wy¿ej wymienio-
nego konkursu.

Wielokrotnie, zarówno w korespondencji, jak równie¿ podczas spotkañ, w³adze uczelni zwraca³y siê do
marsza³ka województwa o przedstawienie informacji o wielkoœci wolnych œrodków powsta³ych w wyniku
rozstrzygniêtych przetargów. Niestety, do dnia dzisiejszego uczelnia nie otrzyma³a konkretnej informacji,
a odpowiedzi urzêdu marsza³kowskiego s¹ enigmatyczne, nie mo¿na z nich wywnioskowaæ, ile przetar-
gów zosta³o rozstrzygniêtych ani te¿ jakie œrodki ma do dyspozycji urz¹d marsza³kowski w wyniku po-
wsta³ych oszczêdnoœci poprzetargowych.

W œwietle przekazywanych przez urz¹d marsza³kowski informacji, tak¿e w ostatniej odpowiedzi, po-
wstaje pytanie, czy nadzór nad wykorzystaniem œrodków europejskich jest w³aœciwy.

Rodzi siê równie¿ pytanie, czy zasadne jest przesuwanie oszczêdnoœci powsta³ych w wyniku przepro-
wadzonych postêpowañ do innych postêpowañ w ramach tego samego projektu, podczas gdy s¹ uczelnie
wy¿sze oczekuj¹ce na finansowanie swoich projektów.

Zwracam siê z proœb¹ do Pani Minister o sprawdzenie tego stanu rzeczy.

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!
Rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny, w trakcie którego uczniów i nauczycieli czeka wiele wa¿nych zmian.

W perspektywie najbli¿szego czterolecia jedn¹ z najwa¿niejszych jest wprowadzenie tak zwanych
e-podrêczników.

W zwi¹zku z tym wielkim skokiem cywilizacyjnym chcia³bym zapytaæ Pani¹ Minister o harmonogram
dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia e-podrêczników, a tak¿e o koszty, jakie z tytu³u ich wprowadze-
nia ma ponieœæ bud¿et pañstwa w latach 2011–2015.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Niebawem rozpoczyna siê nowy rok akademicki. W jego trakcie wdro¿onych zostanie wiele zmian. Jesteœ-

my w trakcie intensywnego wprowadzania procesu boloñskiego, który obejmuje gros kierunków studiów.
Spogl¹daj¹c na ich iloœæ, pragnê zapytaæ Pani¹ Minister, jakie maj¹ byæ dalsze kroki na drodze wpro-

wadzania procesu boloñskiego? Czy wprowadzenie go na wszystkich dotychczasowych kierunkach by³o
konieczne oraz czy zosta³y jeszcze jakieœ kierunki, na których powinniœmy to uczyniæ?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Od 2008 r. rz¹d wprowadza projekt intensywnej budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje

boisko Orlik 2012”. Kolejnym etapem tej donios³ej inwestycji jest miêdzy innymi tworzenie „Bia³ych Orli-
ków” – jak je siê okreœla – czyli lodowisk dla dzieci i m³odzie¿y.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o informacjê na temat planów tworzenia w najbli¿szym czterole-
ciu „Bia³ych Orlików” na terenie województwa ma³opolskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem powiatów
chrzanowskiego, myœlenickiego, oœwiêcimskiego, suskiego i wadowickiego.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako rolnik i przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” zwracam siê do Pana Mini-

stra w zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami odnoœnie do projektu ustawy o œrodkach ochrony roœlin. W opi-
nii licznych œrodowisk eksperckich projekt ten nie zawiera istotnych dla zdrowia cz³owieka i ochrony na-
turalnego œrodowiska wymogów, stanowi¹cych podstawê w zakresie wdra¿ania tych¿e preparatów do
praktyki rolniczej.

W przedmiotowym projekcie ustawy nale¿y bezwzglêdnie uwzglêdniæ koniecznoœæ wykonania badañ
dotycz¹cych toksycznoœci zarówno substancji czynnych, jak te¿ metabolitów tych substancji, w stosun-
ku do zwierz¹t wy¿szych, a tak¿e cz³owieka. Wymienione charakterystyki powinny byæ umieszczone
w charakterystykach poszczególnych pestycydów i udostêpnione u¿ytkownikom. Poszczególne substan-
cje chemiczne stanowi¹ce zwi¹zki pochodne wyjœciowych substancji aktywnych powinny byæ wyszcze-
gólnione w tym zakresie w etykietach poszczególnych œrodków ochrony roœlin. W procedurze rejestracji
œrodków ochrony roœlin o dzia³aniu systemicznym nale¿y uwzglêdniæ okreœlenie zarówno okresu pre-
wencji, jak równie¿ okresu karencji, w stosunku do organizmów zwierzêcych od¿ywiaj¹cych siê nekta-
rem, py³kiem b¹dŸ te¿ sokiem roœlin, które mia³yby byæ chronione przy pomocy tych preparatów. Œrodki
ochrony roœlin wdra¿ane do praktyki rolniczej powinny byæ przetestowane w zakresie czasu trwania
w pod³o¿u, materiale roœlinnym oraz produktach zwierzêcych podlegaj¹cych oddzia³ywaniu tych œrod-
ków. Œrodki ochrony roœlin powinny byæ oceniane pod wzglêdem zarówno bezpoœredniego, jak równie¿
poœredniego zagro¿enia dla organizmów ¿ywych i naturalnego œrodowiska. Œrodki ochrony roœlin wdra-
¿ane do praktyki rolniczej powinny charakteryzowaæ siê œciœle okreœlonym czasem toksycznego oddzia³y-
wania wobec zwalczanych organizmów, niezbêdnym do spowodowania zamierzonego efektu w œciœle
okreœlonym czasie. W zwi¹zku z tym wymienione preparaty nie mog¹ charakteryzowaæ siê d³ugotrwa³ym
toksycznym oddzia³ywaniem w miejscu ich naniesienia, a tym bardziej w szeroko pojêtym naturalnym
œrodowisku. Wdra¿ane do praktyki rolniczej neurotoksyczne œrodki ochrony roœlin o dzia³aniu systemi-
cznym powinny posiadaæ dostêpn¹ dla u¿ytkowników charakterystykê badañ toksykologicznych, stano-
wi¹c¹ podstawê do ich rejestracji. Charakterystyka w³aœciwoœci toksykologicznych nowo rejestrowanych
œrodków ochrony roœlin powinna zawieraæ okreœlenie klasy toksycznoœci, okresu karencji oraz okresu
prewencji, a tak¿e wskazanie metodyki okreœlenia wymienionych parametrów. Ustawa o œrodkach
ochrony roœlin powinna zawieraæ jasno sformu³owane przepisy w zakresie odpowiedzialnoœci, jak rów-
nie¿ procedury egzekwowania konsekwencji w przypadku stwierdzenia szkód spowodowanych wadli-
wym zastosowaniem tych¿e preparatów w praktyce rolniczej.

Proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do powy¿szych propozycji, jak równie¿ o jasne stwierdze-
nie, czy w opinii Pana Ministra zg³aszany przez Pana projekt z uwagi na swe braki nie stanowi zagro¿enia
dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra g³êboko zaniepokojony wynikami kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli,

zgodnie z którymi spó³ka ELEWARR (nale¿¹ca do Agencji Rynku Rolnego) ma zwróciæ kwotê a¿ 1,4 milio-
na z³ wraz z odsetkami z tytu³u pobierania nienale¿nych wynagrodzeñ przez cz³onków jej kierownictwa.
Wed³ug uzyskanych przeze mnie informacji kontrola NIK objê³a centralê ARR, ELEWARR i cztery jego od-
dzia³y, a dotyczy³a okresu od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Jak poinformowa³o kierownictwo
izby, fundusz p³ac w ELEWARR mia³ zostaæ przekroczony o kwotê 608 tysiêcy z³. Kontrolerzy stwierdzili
tak¿e pogorszenie wyników finansowych spó³ki, dekapitalizacjê jej maj¹tku, a tak¿e spadek roli ELE-
WARR w przechowywaniu zapasów interwencyjnych UE. W toku kontroli stwierdzono ra¿¹ce naruszenia
tak zwanej ustawy kominowej, a ³¹czna kwota nienale¿nie pobranych wynagrodzeñ wynios³a oko³o 1 mi-
liona 400 tysiêcy z³. Ponadto rada nadzorcza, poza przepisowymi uprawnieniami, przyzna³a cz³onkom
zarz¹du kwartalne premie.

NIK negatywnie oceni³a te¿ sprawowanie przez prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru w³aœcicielskie-
go nad spó³k¹ ELEWARR. Kontrola wykaza³a, ¿e zysk spó³ki w 2008 r. spad³ o ponad 80% w stosunku do
2007 r., a w 2009 r. – o kolejne 20% w porównaniu do poprzedniego roku. Prawie dziesiêciokrotnie
zmniejszy³a siê rentownoœæ spó³ki, a firma osi¹ga³a zysk jedynie dziêki dzia³aniom niezwi¹zanym z obro-
tem zbo¿em i jego przechowywaniem. Wartoœæ aktywów trwa³ych zmniejszy³a siê ze 100 do 80 milio-
nów z³, a poziom zu¿ycia œrodków trwa³ych osi¹gn¹³ 50%, zaœ maszyn i urz¹dzeñ – 75%. G³ównym powo-
dem negatywnej oceny nadzoru w³aœcicielskiego by³ brak reakcji na ra¿¹ce naruszenia prawa w spó³ce
oraz pasywna postawa ARR wobec strategicznego planowania w spó³ce. Jak poda³a NIK, w ELEWARR ta-
kich planów nie by³o, a dzia³alnoœæ prowadzono w oparciu o plany roczne.

Takie nagromadzenie zarzutów o charakterze finansowym, prawnym i organizacyjnym ka¿e zapytaæ
o kwalifikacje podleg³ych Panu Ministrowi kadr Agencji Rynku Rolnego, które mia³y dopuœciæ siê tak da-
lekich nieprawid³owoœci i zaniedbañ w sprawowaniu nadzoru w³aœcicielskiego spó³ki kluczowej dla pol-
skiego rynku zbo¿owego.

Proszê równie¿ o informacjê, czy stwierdzone przez NIK nieprawid³owoœci bêd¹ mia³y negatywny
wp³yw na bie¿¹ce funkcjonowanie ELEWARR, w tym czy nie bêd¹ stanowi³y zagro¿enia dla jego statuto-
wej dzia³alnoœci.

Wnoszê tak¿e o wskazanie, jakie decyzje podj¹³ Pan wobec osób odpowiedzialnych za nieuzasadnione
i nieuprawnione wydatkowanie œrodków finansowych przez ELEWARR z zaznaczeniem, czy fundusze te
nie trafi³y przypadkiem na konta Pana partyjnych kolegów.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Dziêkujê za odpowiedŸ na moje oœwiadczenie senatorskie z dnia 7 lipca 2011 r. udzielon¹ w piœmie
604/1213/O11/11/MG z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Ze zdumieniem stwierdzam, ¿e argumentuj¹c swoje stanowisko, u¿ywa Pan Minister stwierdzeñ nieo-
dzwierciedlaj¹cych stanu faktycznego, jak chocia¿by takiego, ¿e „organy samorz¹dowe miasta £odzi [...] nie
podjê³y w³aœciwych dzia³añ maj¹cych na celu ostateczne uregulowanie spraw w³asnoœci dzia³ki”, gdy¿ jak
wskaza³em w moim oœwiadczeniu senatorskim z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. skierowanym do ówczesnego
ministra obrony narodowej – a znajduje to potwierdzenie w pozostaj¹cych w mojej dyspozycji dokumen-
tach – sprawa le¿a³a w gestii wojewody ³ódzkiego. Przy tej okazji nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e poprzednik Pana
Ministra na tym stanowisku nie poczyni³ ¿adnych starañ, by sprawê przyspieszyæ.

Stanowisko Pana Ministra pe³ne jest niekonsekwencji, chocia¿by takich jak ta: skoro konsultacje co
do dalszych losów nie s¹ wymagane, a zatem, jak domniemywam, ich nie by³o – chocia¿ Pan Minister nie
odpowiedzia³ wprost na to pytanie, wiêc pozostaje w tej kwestii tylko domniemanie – to sk¹d wziê³o siê
stwierdzenie w piœmie sekretarza stanu pana Czes³awa Pi¹tasa, sygnatura 2851/DWiPO, z dnia 16 czer-
wca 2011 r. o akceptacji dzia³añ przez ca³e œrodowisko „ludzi skrzyde³”?

Kolejn¹ niekonsekwencj¹ jest to, ¿e Pan Minister powo³uje siê na „Koncepcjê rozwoju muzealnictwa
wojskowego w latach 2009–2018”, która powsta³a w momencie, gdy wiedza o istnieniu eksponatów nie
by³a Ministerstwu Obrony Narodowej znana, co wynika z odpowiedzi za moje oœwiadczenie senatorskie
z dnia 16 lipca 2009 r. Nie mog³a zatem ta koncepcja obejmowaæ przedmiotów, o których istnieniu autor
koncepcji nie mia³ pojêcia. Pan Minister raczy³ stwierdziæ, i¿ dalsze losy eksponatów nie wymagaj¹ kon-
sultacji œrodowiskowych ani te¿ akceptacji innych podmiotów, poniewa¿ chodzi tu o statki powietrzne,
których dysponentem s¹ Si³y Powietrzne. W sensie prawnym jest to racja. Jednak oœmielam siê zwróciæ
uwagê Pana Ministra na to, ¿e jest to maj¹tek, który powsta³ ze œrodków polskiego podatnika, tak¿e po-
datnika ³ódzkiego, a zatem moralnie w³aœciwe by³oby zwrócenie siê do tych, którzy s¹ rzeczywistymi fi-
nansuj¹cymi powstanie maj¹tku, którym obecnie Si³y Powietrzne administruj¹. Ignorowanie woli miesz-
kañców £odzi i zbywanie ich stwierdzeniami, ¿e konsultacje nie s¹ wymagane, nie jest w³aœciwym sto-
sunkiem urzêdnika do obywatela. Czêsto zwyk³y szacunek dla obywateli wymaga uczynienia wiêcej, ni¿
jest to wymagane.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ, czy konserwacja eksponatów i dalsza ich ekspozy-
cja nie mog³yby odbywaæ siê w £odzi. Wówczas koszty zwi¹zane z transportem mog³yby zostaæ wyelimino-
wane, a œrodki uzyskane z instytucji niezwi¹zanych z wojskiem mo¿na przeznaczyæ na inne cele. Nie bez
znaczenia jest te¿ fakt, ¿e mo¿liwoœci wsparcia ze strony w³adz samorz¹dowych £odzi, konsekwentnie,
podobnie jak wola mieszkañców, ignorowane, s¹ zdecydowanie wiêksze ni¿ Dêblina, a jak wiem, o tak¹
pomoc do w³adz samorz¹dowych Dêblina wystêpowano, wiêc nie jest tak, ¿e œrodków na wszystko wy-
starczy.

Proszê tak¿e Pana Ministra o przedstawienie treœci porozumienia z 20 lipca 2011 r., na które Pan Mini-
ster siê powo³uje, poniewa¿, jak wynika z odpowiedzi Pana Ministra, w tej sprawie naros³o wiele nieporo-
zumieñ i niedomówieñ.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o spotkanie z w³adzami samorz¹dowymi £odzi i œrodowiskami
mi³oœników zabytków, które mo¿e te niejasnoœci wyjaœniæ. Podejmujê siê takie spotkanie zorganizowaæ.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba
oraz senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz do sekretarza Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja Kunerta

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Sekretarzu!
W 72. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej Senat Rzeczypospolitej Polskiej czci pamiêæ bohaterów

i mêczenników – ofiar masowych zbrodni niemieckich dokonanych na ludnoœci cywilnej na Pomorzu
Gdañskim, w obozie koncentracyjnym Stutthof, w Lasach Piaœnickich, w Lesie Szpêgawskim, w Mniszku
i pod Klamrami, w obozie przesiedleñczym i pracy w Potulicach, w Lasach Barbarki i w wielu innych miej-
scach. Miejsca te, w których dokonano pierwszych na Pomorzu, na Kaszubach, w Kociewiu, na ¯u³a-
wach, na Powiœlu i na Kujawach zbrodni ludobójstwa, pozostaj¹ szczególnym symbolem mêczeñstwa
i martyrologii mieszkañców tego regionu.

Obóz Stutthof (1939–1945), który uzyska³ status „pañstwowego obozu koncentracyjnego” dnia
7 stycznia 1942 r., w rzeczywistoœci zosta³ za³o¿ony w chwili wybuchu II wojny œwiatowej, w dniu
2 wrzeœnia 1939 r. W miejscu tym od pierwszych dni wojny osadzano ocala³ych z pogromów (dokonywa-
nych przez specjalne grupy operacyjne policji bezpieczeñstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa) Polaków i ¯y-
dów. Szacuje siê, ¿e w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof zginê³o od 63 tysiêcy do 65 tysiêcy
ludzi. WiêŸniowie ginêli na skutek morderczej pracy, fatalnych warunków obozowego ¿ycia, egzekucji,
w tym w komorze gazowej, na skutek chorób, braku opieki lekarskiej, a tak¿e w wyniku ewakuacji obo-
zu.

Wczoraj w Senacie otwarto wystawê poœwiêcon¹ ofiarom obozu Stutthof. Przypomnê kilku mêczenni-
ków tego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

B³ogos³awiony ksi¹dz Franciszek Rogaczewski urodzony 23 grudnia 1892 r. w Lipinkach ko³o Œwiecia,
uczeñ Collegium Marianum i gimnazjum w Che³mnie. Studiowa³ w Seminarium Duchownym w Pelpli-
nie. W 1920 r. podj¹³ pracê duszpastersk¹ na terenie Wolnego Miasta Gdañska w Gdañsku Wrzeszczu,
a nastêpnie trafi³ do koœcio³a œw. Brygidy i œw. Józefa w Gdañsku. Rzecznik sprawy polskiej w Gdañsku,
dzia³acz polonijny, twórca trzydziestu organizacji i stowarzyszeñ polskich. 2 wrzeœnia do³¹czono go do
pierwszej grupy wiêŸniów obozu koncentracyjnego Stutthof. 11 stycznia 1940 r. wraz z grup¹ gdañskich
pocztowców i kolejarzy zosta³ rozstrzelany w przyobozowym lesie. Beatyfikowany przez b³ogos³awionego
Jana Paw³a II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie wœród stu oœmiu mêczenników polskich z czasów wojny.

B³ogos³awiony ksi¹dz Bronis³aw Komorowski urodzony 29 maja 1889 r. w Bar³o¿nie ko³o Skórcza,
uczeñ Collegium Marianum. Po tym, jak zda³ maturê w Che³mnie, studiowa³ w Seminarium Duchownym
w Pelplinie. W okresie miêdzywojennym by³ organizatorem duszpasterstwa polonijnego w Wolnym Mie-
œcie Gdañsku, budowniczy polskich koœcio³ów, twórca wielu organizacji religijno-narodowych Polonii
gdañskiej, harcerstwa i studentów. Jedyny Polak w radzie miejskiej Gdañska (1933–1934), kandydat do
Sejmu Gdañskiego. Aresztowany 1 wrzeœnia 1939 roku, 2 wrzeœnia przywieziony w celu budowania obo-
zu koncentracyjnego Stutthof. W marcu 1940 r. w³¹czony do karnego komando, w Wielki Pi¹tek 1940 r.
rozstrzelany w lesie opodal obozu. Beatyfikowany przez b³ogos³awionego Jana Paw³a II.

Ksi¹dz Feliks Bolt, pose³ i senator Rzeczypospolitej. Ca³e jego ¿ycie by³o walk¹ o polskie Pomorze.
Ksi¹dz Feliks Bolt uznawany jest za autorytet oraz wzór osobowoœci pomorskiej – tworzy³ w Che³mnie
Zwi¹zek Filomatów Pomorskich oraz Bractwo Pomorskie w Toruniu, a tak¿e Towarzystwo Badania Ru-
chu Niepodleg³oœciowego na Pomorzu. Po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ aresztowany przez gestapo
i osadzony w Dêbowej £¹ce, sk¹d porzez obóz w Che³mnie trafi³ do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdz-
ie zmar³ 7 kwietnia 1940 r. wycieñczony chorob¹.

Ksi¹dz senator Alfons Schulz zas³u¿ony w walce o polsk¹ granicê zachodni¹. Od pocz¹tku swej pracy
kap³añskiej uczestniczy³ w dzia³alnoœci polskich organizacji spo³eczno-kulturalnych. By³ proboszczem
w Konarzynach oraz Subkowach. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Organizacji Wojskowej Pomorza. Ksi¹dz Schulz zgin¹³ mêczeñsk¹
œmierci¹ w obozie koncentracyjnym Stutthof.

Jedn¹ z ofiar niemieckich siepaczy jest równie¿ Piotr Szturmowski, Pomorzanin z Kociewia, rolnik,
spo³ecznik, dzia³acz narodowy, wybitny patriota, trzykrotny pose³ na Sejm RP (1922–1935). Z wielkim za-
anga¿owaniem piêtnowa³ agresywn¹, antypolsk¹ politykê Hitlera. Jego nazwisko znalaz³o siê na jednej
z pierwszych list osób do aresztowania. Zgin¹³ 12 wrzeœnia 1939 r. bestialsko zamordowany przez hitle-
rowców w lesie (niedaleko Kobyla) pod Pogódkami.
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W Lasach Piaœnickich, Lesie Szpêgawskim i Mniszku od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. hitlerowcy ze
szczególnym okrucieñstwem zamordowali oko³o 30 tysiêcy osób, w tym przedstawicieli miejscowej inteli-
gencji, zw³aszcza duchowieñstwa, oraz dzia³aczy polskiego ruchu narodowego. W czasie pomorskiej
krwawej jesieni i okupacji 1939–1945 Niemcy wymordowali nauczycieli, ksiê¿y, kupców, robotników,
ziemian i rolników, czêsto tylko dlatego, ¿e byli Polakami. Pamiêæ Im i czeœæ!

Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat oddaj¹ ho³d bohaterom i mêczennikom – ofiarom
zbrodni niemieckich na Pomorzu Gdañskim, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadne wiêc jest
wsparcie rozpoczêtych prac nad ich uczczeniem poprzez budowê pomnika Ofiar Masowej Zbrodni na Po-
morzu Gdañskim.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Ostatnie wydarzenia zwi¹zane z emisj¹ programu w TVP2, w którym bra³a udzia³ osoba jawnie odwo³u-
j¹ca siê do satanizmu, zmuszaj¹ do zadania pytania, jaka jest misja telewizji publicznej op³acanej przez
Polaków. Czy czynienie z takiej osoby jurora i eksperta jest dowartoœciowaniem szkodliwych wzorców
przez niego prezentowanych?

W czasach rewolucji informatycznej i medialnej telewizja publiczna ma mo¿liwoœci promowania b¹dŸ
piêtnowania okreœlonych osób i idei, dlaczego wiêc ryzykuje sw¹ misjê dla promocji z³a i niemoralnych
postaw? Ktoœ, kto wystêpuje w mediach, dla wielu staje siê swoistym autorytetem. Czy rzeczywiœcie ta-
kich autorytetów potrzeba szczególnie wra¿liwemu m³odszemu pokoleniu?

Wierzê, ¿e troska o moralnoœæ i pozytywne zachowania sprowokuje KRRiT do podjêcia zdecydowanych
dzia³añ w dziele obrony etyki i ogólnie pojmowanego dobra. Od nas wszystkich zale¿y, jak bêdzie wy-
gl¹da³a przysz³oœæ Polski i Polaków, dlatego powinniœmy byæ szczególnie ostro¿ni i odpowiedzialni, jeœli
chodzi o kwestie wartoœci i kreowania osobowoœci medialnych!

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

oraz senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Panie Ministrze!
Raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego przedstawi³ tragiczn¹ sytua-

cjê organizacyjn¹ w administracji pañstwowej. S³u¿by publiczne dzia³aj¹ obok obowi¹zuj¹cych je regu³
i z ich pogwa³ceniem.

Pan premier podj¹³ ju¿ decyzjê w sprawie odpowiedzialnoœci politycznej ministra obrony narodowej,
który – jak sam siê przyzna³ – nawet nie wiedzia³, jak Ÿle dzia³aj¹ niektóre jednostki w kierowanym przez
niego resorcie.

Jednak raport sygnalizuje równie¿ b³êdy w postêpowaniu Biura Ochrony Rz¹du, które nie podlega re-
sortowi obrony narodowej. Jak Pan Minister odnosi siê do postulatów uruchomienia mechanizmów od-
powiedzialnoœci politycznej za te niedoci¹gniêcia? Czy w³aœciwy, resortowy minister zdawa³ sobie z nich
sprawê?

Witold Idczak
Maciej Klima

Do wiadomoœci:
– prezes Rady Ministrów Donald Tusk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Kazimierza Jaworskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,

Jacka Swakonia, Lucjana Cichosza, Piotra Kaletê,
W³adys³awa Dajczaka i Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna

Na podstawie art. 49 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu z dnia 23 listopa-
da 1990 r. (MP 1991, nr 2, poz. 11) pragniemy z³o¿yæ oœwiadczenie nastêpuj¹cej treœci.

Polska jest krajem cywilizacji europejskiej wyros³ej na fundamencie chrzeœcijañstwa. Nasz naród od
tysi¹ca lat deklaruje przywi¹zanie do tej tradycji. O tym w³aœnie mówi ustawa o radiofonii i telewizji,
stwierdzaj¹c, i¿ audycje lub inne przekazy powinny szanowaæ przekonania religijne odbiorców, a zw³asz-
cza chrzeœcijañski system wartoœci.

Z zasadami tymi z pewnoœci¹ nie koresponduje promowanie w telewizji publicznej osób, które z godze-
nia w tak okreœlony fundament uczyni³y sobie sposób budowania komercyjnej kariery poprzez budzenie
niezdrowych kontrowersji i sensacji.

Regu³¹ funkcjonowania instytucji jest ponoszenie personalnej odpowiedzialnoœci ich zwierzchników
za faktycznie spowodowane skutki. Zapewne nie jest Pan zwolennikiem dzia³añ, o których wy¿ej mowa.
Niestety to Pan by³ zobowi¹zany do tego, by nie dopuœciæ do zaistnia³ej sytuacji – emitowania przez publi-
czn¹ telewizjê wieloodcinkowego programu promuj¹cego osoby, które nie powinny siê tam znaleŸæ.

Jest miar¹ upadku kultury naszego ¿ycia publicznego, i¿ nie poda³ siê Pan do dymisji niezw³ocznie po
tym, gdy dosz³o do skandalu. W tej sytuacji jesteœmy zmuszeni apelowaæ do Pana o uczynienie tego teraz,
kiedy z ka¿dym dniem narasta wzburzenie spo³eczne artyku³owane g³osami naszych ksiê¿y biskupów,
autorytetów i zwyk³ych ludzi.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
Grzegorz Wojciechowski
Jacek Swakoñ
Lucjan Cichosz
Piotr Kaleta
W³adys³aw Dajczak
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W ostatnich latach byliœmy œwiadkami wystêpowania w Polsce znacznej iloœci niszczycielskich klêsk
¿ywio³owych i zjawisk atmosferycznych. Wydatki ponoszone z bud¿etu pañstwa na likwidacjê skutków
tych zdarzeñ siêgaj¹ setek milionów z³otych i pokrywane s¹ z kieszeni wszystkich podatników. Nie ulega
najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e staj¹c w obliczu ogromnego dramatu osób poszkodowanych wskutek klêski
¿ywio³owej, nie sposób odmówiæ im pomocy. Niemniej jednak taka postawa pañstwa mo¿e w dalszej per-
spektywie prowadziæ do ugruntowania wœród opinii publicznej przeœwiadczenia, ¿e nie warto ponosiæ do-
datkowych kosztów ubezpieczenia, bo przecie¿ w wypadku zaistnienia strat spowodowanych katakliz-
mem pañstwo pokryje poniesione straty.

Wydaje siê zatem, ¿e jednym z elementów szeroko pojêtego systemu przeciwdzia³ania negatywnym
skutkom klêsk ¿ywio³owych powinno byæ skuteczne promowanie ubezpieczenia od klêsk ¿ywio³owych.
Najefektywniejszym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie powszechnego obowi¹zku ubezpieczenia siê od
klêsk ¿ywio³owych. Szczegó³owe unormowania mog³yby jednak przewidywaæ zró¿nicowanie sk³adki
w zale¿noœci od natê¿enia czynników ryzyka oraz od sytuacji materialnej danej osoby (w przypadku osób
najbiedniejszych sk³adka op³acana by³aby z bud¿etu pañstwa). Eksperci w zakresie ubezpieczeñ pod-
kreœlaj¹, ¿e rozwi¹zania tego typu z powodzeniem funkcjonuj¹ w wielu innych krajach. Co wiêcej, zda-
niem rzecznika ubezpieczonych, wprowadzenie tego systemu mog³oby ograniczyæ liczne nieprawid³owo-
œci, jakie wystêpuj¹ obecnie w toku wyp³aty odszkodowañ (zani¿anie wysokoœci odszkodowania, opóŸ-
nianie wyp³aty).

Zwracam siê zatem z wnioskiem o przeanalizowanie mo¿liwoœci przyjêcia stosownych przepisów w tym
zakresie. W mojej ocenie, system ten powinien d¹¿yæ do zapewnienia maksymalnej efektywnoœci przy jak
najmniejszym obci¹¿eniu bud¿etu gospodarstw domowych.

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

Przepisy z zakresu promocji zatrudnienia przewiduj¹ wiele instrumentów, których celem jest ograni-
czenie zjawiska bezrobocia. Mam tu na myœli na przyk³ad mo¿liwoœæ ubiegania siê przez bezrobotnego
o dofinansowanie zwi¹zane z zamiarem podjêcia przez niego dzia³alnoœci gospodarczej. Przedmiotowa
kwestia zosta³a szczegó³owo uregulowana w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia
25 lipca 2011 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposa¿enia lub dopo-
sa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. W §7 rozporz¹dzenia wskazano dwie kategorie przes³anek, które mu-
sz¹ zostaæ zweryfikowane przez w³aœciwego starostê przed podjêciem decyzji o przyznaniu dofinansowa-
nia. Po pierwsze, oceniane s¹ przes³anki o charakterze formalnym, czyli kompletnoœæ wniosku i sytuacja
wnioskodawcy. Przyznanie dofinansowania uzale¿nione jest jednak równie¿ od tego, czy starosta dyspo-
nuje odpowiednimi œrodkami na ten cel. O uwzglêdnieniu lub odmowie uwzglêdnienia wniosku o dofi-
nansowanie starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie trzydziestu dni od dnia
z³o¿enia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzglêdnienia wniosku starosta podaje przyczynê od-
mowy.

Wydaje siê jednak, ¿e obowi¹zuj¹ca obecnie odformalizowana forma rozpatrywania wniosku mo¿e byæ
krzywdz¹ca dla wnioskodawcy szczególnie w przypadku odmownego za³atwienia wniosku. Bezrobotny
nie mo¿e bowiem poddaæ stanowiska starosty pod ocenê innego organu. Nie ma mo¿liwoœci odwo³ania siê
od otrzymanej pisemnej informacji. Oczywiœcie nie chodzi w tym miejscu o przypadki, gdy odmowa wyni-
ka z braku œrodków, ale o sytuacje, kiedy starosta – zdaniem bezrobotnego – niew³aœciwie oceni³ prze-
s³anki formalne dotycz¹ce wniosku lub osoby bezrobotnego.

Maj¹c to na uwadze, proszê Pani¹ Minister o ewentualne podjêcie dzia³añ w celu zagwarantowania
bezrobotnym mo¿liwoœci z³o¿enia odwo³ania od stanowiska starosty.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

W myœl art. 71 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji „komornik odpo-
wiada dyscyplinarnie za zawinione dzia³ania lub zaniechania”. Stronami wszczêtego wskutek tych naru-
szeñ postêpowania dyscyplinarnego, zgodnie z art. 75f ustawy, s¹ wy³¹cznie wnioskodawca, czyli podmiot,
który z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego, oraz obwiniony komornik, asesor lub ap-
likant komorniczy, przeciwko któremu z³o¿ono przedmiotowy wniosek. Rozwi¹zanie to ró¿ni siê zatem od
analogicznych procedur reguluj¹cych postêpowanie dyscyplinarne przeciwko adwokatom oraz radcom
prawnym, bowiem ustawa o komornikach s¹dowych i egzekucji nie przyznaje w takim przypadku pokrzyw-
dzonemu statusu strony. Dla porównania, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
stanowi, i¿ „stronami w postêpowaniu dyscyplinarnym s¹ oskar¿yciel, obwiniony i pokrzywdzony”, a ust. 4
niniejszego przepisu uœciœla, i¿ „pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zosta³o bezpoœrednio na-
ruszone postêpowaniem radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego”.

Brak analogicznego zapisu w ustawie o komornikach s¹dowych i egzekucji jest wysoce krzywdz¹cy, al-
bowiem osoba pokrzywdzona przez komornika nie mo¿e uczestniczyæ w prowadzonym postêpowaniu
dyscyplinarnym, nie ma dostêpu do akt tego postêpowania, a tak¿e pozbawiona jest mo¿liwoœci wniesie-
nia odwo³ania od rozstrzygniêcia s¹du dyscyplinarnego. Wydaje siê, ¿e w przedstawionej sytuacji trudno
wskazaæ racjonalne przes³anki, które przemawia³yby za zró¿nicowaniem sytuacji prawnej osób pokrzyw-
dzonych przez komornika i osób, które ucierpia³y na skutek dzia³añ przedstawicieli innych zawodów pra-
wniczych.

Uwa¿am zatem, i¿ w pe³ni uzasadnione jest podjêcie dzia³añ legislacyjnych, których celem jest nada-
nie osobie pokrzywdzonej przez komornika statusu strony w toczonym przeciwko niemu postêpowaniu
dyscyplinarnym.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Analiza obowi¹zuj¹cych przepisów prawa sk³ania do postawienia tezy, ¿e nie przewiduj¹ one ¿adnych
norm, które pozwoli³yby na jednoznaczn¹ ocenê prawn¹ sytuacji, w jakiej znalaz³y siê osoby transsek-
sualne.

Aktualnie osoby te, jeœli zechc¹ uregulowaæ swoj¹ sytuacjê prawn¹, zmuszone s¹ oprzeæ siê na wypra-
cowanym przez orzecznictwo s¹dów, a zatem niewi¹¿¹cym, modelu postêpowania. Postêpowanie to pole-
ga na z³o¿eniu pozwu przeciwko w³asnym rodzicom o ustalenie p³ci i prowadzone jest w oparciu o art. 189
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego. Wskazany przepis stanowi, ¿e „po-
wód mo¿e ¿¹daæ ustalenia przez s¹d istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma
w tym interes prawny”. Na tej podstawie mo¿na nastêpnie, na drodze postêpowania administracyjnego,
¿¹daæ dokonania dodatkowej wzmianki w akcie urodzenia, odnosz¹cej siê do p³ci i imienia wnioskodaw-
cy.

Opisany stan rzeczy sprawia, ¿e wskazane osoby, oprócz ogromnego dyskomfortu psychicznego
zwi¹zanego z zaburzeniem identyfikacji p³ciowej, staj¹c przed s¹dem, napotykaj¹ dalsze problemy wyni-
kaj¹ce z braku ustanowionych regu³ postêpowania (nie wiadomo chocia¿by, jakie dokumenty nale¿y do-
³¹czyæ do pozwu). Pewn¹ w¹tpliwoœæ mo¿e budziæ tak¿e obecna praktyka polegaj¹ca na koniecznoœci
skierowania pozwu przez osobê transseksualn¹ przeciw w³asnym rodzicom. Brak ustanowionych praw-
nie jednoznacznych regu³ postêpowania odnosz¹cych siê do opisanego przypadku powoduje równie¿ nie-
pewnoœæ po stronie organu orzekaj¹cego.

Wydaje siê zatem, ¿e w istocie mamy tu do czynienia ze swoist¹ luk¹ w prawie. Oczywiœcie przedstawio-
ny problem mo¿e budziæ pewne kontrowersje, niemniej jednak zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zweryfi-
kowanie potrzeby ustanowienia w³aœciwych przepisów odnosz¹cych siê do przedmiotowego zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pragnê podnieœæ problem niewystarczaj¹cej ochrony interesów osób z zaburzeniami psychicznymi w za-
kresie ustanawiania na ich rzecz pe³nomocnika z urzêdu w postêpowaniu przed s¹dem opiekuñczym.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym art. 48 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
s¹d ma mo¿liwoœæ ustanowienia dla osoby, której postêpowanie dotyczy bezpoœrednio, adwokata z urzê-
du, nawet bez z³o¿enia wniosku, je¿eli osoba ta ze wzglêdu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna
do z³o¿enia wniosku, a s¹d uzna udzia³ adwokata w danej sprawie za potrzebny. Wydaje siê jednak, i¿ fa-
kultatywna mo¿liwoœæ udzielenia pomocy prawnej osobie chorej psychicznie nie stanowi w tym przypad-
ku wystarczaj¹cej gwarancji ochrony jej praw w toku procesu s¹dowego. Szczególne w¹tpliwoœci budzi
fakt, ¿e sêdzia – nie posiadaj¹c przecie¿ z regu³y wiedzy specjalistycznej z dziedziny psychiatrii – mo¿e b³ê-
dnie oceniæ zdolnoœæ pods¹dnego do nale¿ytego prowadzenia swoich spraw i nie przyznaæ mu pomocy
prawnej. W konsekwencji osoba taka bêdzie wystêpowaæ w sprawie samodzielnie, przez co jej zdolnoœæ do
w³aœciwej obrony swoich interesów mo¿e zostaæ istotnie ograniczona.

Jak siê wydaje, opisanej sytuacji mo¿na zapobiec poprzez wprowadzenie do wskazanego na wstêpie
przepisu zmiany w postaci obligatoryjnego nakazu ustanowienia w takim przypadku adwokata z urzêdu.
Proszê zatem Pani¹ Minister o rozwa¿enie przedmiotowej kwestii.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Panie Ministrze!
Jako wykonuj¹cy mandat senatora, zwracam siê do Pana Ministra w imieniu mieszkañców gminy

Skoroszyce, w powiecie nyskim, w województwie opolskim, o podjêcie natychmiastowych dzia³añ
w zwi¹zku ze sk³adowiskiem odpadów w Skoroszycach. Obecnie, wed³ug moich wyborców, dochodzi do
ska¿enia wody i gruntu, a to zagra¿a zdrowiu i ¿yciu ludzi.

Grunt, na którym aktualnie znajduje siê sk³adowisko odpadów, zosta³ wydzier¿awiony przez gminê
Skoroszyce przed oœmioma laty na sk³adowisko u¿ywanych opon, które mia³yby byæ przerabiane na pali-
wo alternatywne. Po¿ar, który wybuch³ przed trzema laty na sk³adowisku, spowodowa³, ¿e firma Agda wy-
cofa³a swoj¹ dzia³alnoœæ, ale terenu nie uprz¹tniêto, jest tam wysypisko œmieci. Rada powiatu uzna³a, ¿e
starostwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za pozostawion¹ górê odpadów. Mieszkañcy Skoroszyc zostali
pozostawieni sami sobie, a rada gminy Skoroszyce nie przed³u¿y³a dzier¿awy dotychczasowemu u¿ytko-
wnikowi gruntu, który nie uporz¹dkowa³ terenu. W niewielkiej odleg³oœci od tego miejsca s¹ zabudowa-
nia mieszkalne i ujêcia wodne.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o interwencjê.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Norberta Krajczego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Micha³a Boszkê, Wojciecha Skurkiewicza, Kazimierza Jaworskiego,

Witolda Idczaka, Tadeusza Gruszkê i Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Poniewa¿ wykonujemy mandat senatora, zwracamy siê do Pana Ministra z oœwiadczeniem doty-
cz¹cym pomocy rolnikom w powiecie brzeskim (województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skar-
bimierz i Lubsza.

Podczas nawa³nicy z opadami gradu w dniu 5 wrzeœnia zniszczeniu uleg³o ponad dwieœcie budynków
mieszkalnych i gospodarczych, wraz z dachami. Gradobicie nie oszczêdzi³o nawet koœcio³a w miejscowo-
œci Strzelniki – spadaj¹ce konary drzew uszkodzi³y dach. Najwiêksz¹ tragedi¹ jest to, ¿e zosta³y zniszczo-
ne zgromadzone w stodo³ach zbo¿a z tegorocznych ¿niw. Wiêkszoœæ rolników tych gmin jest nieubezpie-
czona. Wstêpnie s³u¿by starosty powiatu brzeskiego szacuj¹ straty na kwotê 1,5 miliona z³.

Dla nas, jako senatorów RP, tragedi¹ jest to, ¿e jeszcze niedawno wraz z rolnikami tych gmin dziêkowa-
liœmy na uroczystoœciach do¿ynkowych za dobre tegoroczne zbiory.

W za³¹czeniu przesy³amy pisma starosty brzeskiego M. Stefañskiego oraz wójta gminy Lubsza*.

Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Boszko
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Jaworski
Witold Idczak
Tadeusz Gruszka
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê ze spraw¹ w¹tpliwoœci zwi¹zanych z procedur¹ organi-
zowania egzaminu maturalnego.

Przepisy reguluj¹ce przeprowadzenie egzaminu maturalnego wykluczaj¹ mo¿liwoœæ odwo³ania siê od
decyzji Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. Warto zaznaczyæ, ¿e dostêp zdaj¹cego do arkusza odpowiedzi
jest ograniczony, gdy¿ dopuszczalne jest tylko zapoznanie siê z prac¹ w siedzibie OKE pod nadzorem pra-
cownika.

Ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminuj¹cych nie da siê zweryfikowaæ, nawet je¿eli b³¹d
polega na z³ym przeliczeniu punktów.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeanalizowanie tego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy o systemie oœwiaty czêœæ samorz¹dów w ca³ej Polsce zdecydowa³a siê
na podjêcie uchwa³ dotycz¹cych podwy¿ek op³aty za miejsce w przedszkolu.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e ¿aden przepis nowej ustawy o systemie oœwiaty nie obliguje samorz¹dów do pod-
wy¿ek op³at przedszkolnych. Warto dodaæ, ¿e na przyk³ad w Gdañsku rodzice dzieci w wieku przedszkol-
nym bêd¹ p³aciæ mniej za miejsce w przedszkolu. Jednak w du¿ej czêœci gmin op³ata ta zosta³a podwy¿-
szona przy okazji zmiany ustawy.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeanalizowanie tego zaga-
dnienia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Burmistrz gminy Tuszyn skierowa³ do mojego biura senatorskiego pismo, w którym przedstawi³ przewi-
dywane konsekwencje wykonania w dwóch etapach wêz³a autostradowego „Tuszyn” w planowanym obec-
nie kszta³cie. Z uwagi na to, ¿e ewentualne skutki realizacji tej inwestycji w dwóch etapach mog¹ nie tylko
pogorszyæ sytuacjê gospodarcz¹ gminy Tuszyn, ale tak¿e spowodowaæ powa¿ne niedogodnoœci komunika-
cyjne w po³udniowej czêœci powiatu ³ódzkiego wschodniego, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ pro-
œb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wykonania wspomnianego wy¿ej wêz³a autostradowego jednoetapowo,
w pe³nym zakresie i nieodk³adanie w czasie realizacji ca³oœci tej inwestycji.

Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e obecnie zak³ada siê rozdzielenie budowy wêz³a autostradowego w Tu-
szynie na dwa etapy. Pierwszy z nich mia³by polegaæ jedynie na wybudowaniu wjazdu z kierunku £odzi na
autostradê z drogi krajowej nr 1 w kierunku po³udniowym na Katowice, zjazdu z autostrady A1 od strony
po³udniowej na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku pó³nocnym na £ódŸ oraz wjazdu z drogi krajowej nr 1 od
strony Piotrkowa Trybunalskiego na Gdañsk. Nie planuje siê wykonania od razu zjazdu z autostrady A1
z kierunku Katowic bezpoœrednio na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, zjazdu
z autostrady A1 z kierunku Gdañska na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku £odzi oraz wjazdu z kierunku £o-
dzi na autostradê z drogi krajowej nr 1 w kierunku pó³nocnym na Gdañsk. Je¿eli wêze³ autostradowy
„Tuszyn” by³by budowany dwuetapowo, to po zakoñczeniu pierwszej czêœci prac kierowcy jad¹cy drog¹
krajow¹ nr 1 nie mogliby zje¿d¿aæ w Tuszynie na autostradê A1 w kierunku Gdañska. Kierowcy jad¹cy
autostrad¹ A1 z kierunku Katowic nie mogliby zje¿d¿aæ na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku Piotrkowa Try-
bunalskiego. Kierowcy jad¹cy z kierunku £odzi nie mogliby równie¿ zjechaæ na autostradê A1 w kierunku
Gdañska.

Konsekwencj¹ realizacji projektowanego rozwi¹zania bêdzie pogorszenie sytuacji gospodarczej Tuszy-
na, w którym zlokalizowane s¹ targowiska. Istniej¹ce rozwi¹zania komunikacyjne pozwalaj¹ przyjez-
dnym zarówno jad¹cym z po³udnia, jak i z pó³nocy zjechaæ na wspomniane place targowe, a tak¿e udaæ
siê w drogê powrotn¹ bez koniecznoœci wyje¿d¿ania z Tuszyna. Ewentualna dwuetapowa realizacja wêz³a
w zaprojektowanym kszta³cie zniechêci potencjalnych klientów do dokonywania zakupów na targowis-
kach. Nowi inwestorzy, którzy zainteresowali siê Tuszynem i tworzeniem w okolicy wêz³a autostradowego
nowych miejsc pracy, nie zrealizuj¹ tych planów. Wybudowanie autostrady A1 z „niepe³nym” wêz³em au-
tostradowym paradoksalnie mo¿e przyczyniæ siê do spadku przychodów z handlu targowego i likwidacji
obecnie istniej¹cych tam miejsc pracy oraz do zmniejszenia szans na utworzenie nowych miejsc pracy
nie tylko w gminie Tuszyn.

Podzielona na dwa etapy realizacja projektu bêdzie równie¿ niekorzystna dla po³udniowej czêœci po-
wiatu ³ódzkiego wschodniego – spowoduje wzrost natê¿enia ruchu na drodze krajowej na terenie gminy
Tuszyn i gminy Rzgów, a tak¿e nasili ruch na drodze nr 714. Bêdzie to niekorzystne, gdy¿ ju¿ obecnie dro-
gi te s¹ bardzo obci¹¿one. Budowa niepe³nego wêz³a autostradowego w projektowanym kszta³cie nie jest
rozwi¹zaniem u³atwiaj¹cym tworzenie ewentualnych objazdów oraz zapewnienie w³aœciwego dostêpu do
drogi karetkom pogotowia i pojazdom stra¿y po¿arnej.

W programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015 przewiduje siê mo¿liwoœæ zmian wysokoœci
wydatków na poszczególne zadania wskutek niemo¿liwych do przewodzenia rozstrzygniêæ przetargów
oraz zlecania robót dodatkowych. W trakcie wykonywania odcinka autostrady A1 Stryków – Tuszyn do-
konano oszczêdnoœci wskutek rezygnacji z budowy wiaduktu nad ulic¹ trakcyjn¹ w £odzi (WA261). Zao-
szczêdzone œrodki mog³yby zostaæ wydane na sfinansowanie budowy wêz³a autostradowego w Tuszynie
w pe³nym zakresie.

Z powy¿szych wzglêdów zwracam siê do Pana Ministra o ponowne rozwa¿enie mo¿liwoœci rozszerzenia
zadania budowy wêz³a autostradowego w Tuszynie i wykonania go jednoetapowo, tak aby umo¿liwiæ
w najbli¿szym czasie zjazd z autostrady A1 z kierunku Katowic bezpoœrednio na drogê krajow¹ nr 1 w kie-
runku Piotrkowa Trybunalskiego, zjazd z autostrady A1 z kierunku Gdañska na drogê krajow¹ nr 1
w kierunku £odzi oraz wjazd z kierunku £odzi na autostradê z drogi krajowej nr 1 w kierunku pó³nocnym
na Gdañsk. Uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Ministerstwo Infrastruktury rozpo-
cznie prace zmierzaj¹ce do dokonania stosownej zmiany w projekcie wspomnianego wy¿ej wêz³a auto-
stradowego.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma g³osami sprzeciwu, jakie docieraj¹ do moich biur senatorskich, w sprawie usta-

wy o nasiennictwie, a dok³adniej w sprawie GMO, uprzejmie proszê o dok³adniejsze przyjrzenie siê ca³ej
sprawie.

GMO to genetycznie zmodyfikowany organizm, czyli organizm transgeniczny. Jak czytamy na stronie
Ministerstwa Œrodowiska, „organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny ni¿ organizm cz³owie-
ka, w którym materia³ genetyczny zosta³ zmieniony w sposób niezachodz¹cy w warunkach naturalnych”.

Pytanie brzmi, czy obywatele mog¹ siê czuæ bezpieczni? Korporacje we wprowadzeniu na rynek roœlin
genetycznie zmodyfikowanych dostrzegaj¹ nowe mo¿liwoœci, miêdzy innymi wy¿sze plony, a tym samym
mo¿liwoœæ ograniczenia g³odu na œwiecie. Jednak ka¿dego z nas nachodz¹ spore w¹tpliwoœci.

Pytanie brzmi, czy na dziœ badania nad GMO s¹ na tyle rzetelne, by móc wprowadzaæ zmiany na tak
szerok¹ skalê. Efekty tego wydaj¹ siê byæ bardzo trudne do przewidzenia.

¯ywnoœæ GMO jest odporna na czynniki chemiczne, dlatego mo¿na je tak¿e stosowaæ w trakcie wzro-
stu roœliny, a nie tylko przed jej wysiewem. Kolejnym problemem staj¹ siê pozosta³oœci herbicydów w ¿y-
wnoœci. Czy to nie oka¿e siê zbyt szkodliwe dla naszego zdrowia?

Kolejna sprawa. Nasiona GMO s¹ nawet do czterech razy dro¿sze ni¿ normalne, uprawy nie s¹ bardziej
wydajne, nie chroni¹ te¿ œrodowiska. Tu nasuwa siê z kolei pytanie, czy limitowanie dostêpu do nasion
regionalnych nie zahamuje rozwoju gospodarczego Polski.

Co jest najistotniejsze – wprowadzenie technologii GMO zaburza równowagê przyrody i powoduje ne-
gatywne skutki, miêdzy innymi ja³owienie gleby, niskie plony i sta³e zagro¿enie chorobami.

Docieraj¹ do mnie nie tylko g³osy sprzeciwu wobec ustawy dotycz¹cej GMO, obywatele czuj¹ siê pomi-
niêci, gdy¿ nikt nie przeprowadzi³ z nimi konsultacji w tak kluczowej kwestii.

Szanowny Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o rozwa¿enie zmiany ustawy i wdro¿enie
odpowiednich przepisów, które nie bêd¹ wzbudza³y tylu w¹tpliwoœci i obaw spo³eczeñstwa.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Czêstochowie zg³osili siê pañstwo Lucyna i Marian K. w sprawie swo-

jego syna Rados³awa K. przebywaj¹cego w zak³adzie karnym od 2005 r. z przerw¹ na leczenie. Obecnie
odby³ on ju¿ 3/4 kary. Starania o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie odnosz¹ skutku.

Jak twierdz¹ Lucyna i Marian K., stan zdrowia ich syna jest bardzo z³y, równie¿ stan zdrowia psychicz-
nego, i ci¹gle siê pogarsza. W tej chwili nie s¹ oni w stanie nawi¹zaæ z nim logicznego kontaktu.

Chcia³bym prosiæ Pana Ministra o przeanalizowanie prawid³owoœci postêpowania s¹du penitencjarne-
go w Czêstochowie. Jak bowiem zwrócili uwagê rodzice osadzonego, w ich odczuciu s¹d w Czêstochowie
nie wykona³ wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 13 kwietnia 2011 r. (sygn. akt IV KK 39/11) wydanego po
kasacji prokuratora generalnego. Niestety, pañstwo Lucyna i Marian K. nie posiadaj¹ wyroku s¹du
w Czêstochowie, gdy¿ nie s¹ stron¹ w sprawie, zaœ ich syn jest w takim stanie psychicznym, ¿e nie jest
w stanie ani sporz¹dziæ, ani podpisaæ wniosku o dorêczenie wyroku z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o podjêcie dzia³añ przewidzianych w obowi¹zuj¹cych przepisach.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego w Czêstochowie zg³osi³ siê pan Robert J. i poinformowa³ o nieprawid³o-

woœciach w dzia³aniach podejmowanych w stosunku do jego osoby przez I Urz¹d Skarbowy w Czêstocho-
wie.

Wed³ug Roberta J. w grudniu 2004 r. naczelnik tego urzêdu udzieli³ mu b³êdnej informacji o stosowa-
niu obni¿onej stawki podatku VAT. Pan Robert J., polegaj¹c na udzielonej mu informacji, wystawi³ faktu-
ry VAT, wykazuj¹c wy¿szy podatek od naliczonego o kwotê kilkuset tysiêcy z³otych, a nastêpnie rozpocz¹³
sp³atê tych¿e nale¿noœci. Konsekwencj¹ tej sp³aty by³a utrata p³ynnoœci finansowej, której nie uda³o siê
przywróciæ po otrzymaniu zawiadomienia od dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Oœrodek Zamiej-
scowy w Bielsku Bia³ej o nieprawid³owoœciach w otrzymanej informacji.

Mimo ewidentnej pomy³ki I Urz¹d Skarbowy w Czêstochowie – zdaniem Roberta J. – podj¹³ wiele repre-
syjnych dzia³añ w stosunku do jego osoby. Polega³y one na wytoczeniu mu spraw karnych pozostaj¹cych
w œcis³ym zwi¹zku z dzia³aniami podatnika, podejmowanymi bezpoœrednio w wyniku b³êdnej interpreta-
cji dokonanej przez urz¹d skarbowy. Ostatecznie postêpowanie to zosta³o umorzone przez S¹d Rejonowy
w Czêstochowie w marcu 2009 r. Robert J. by³ te¿ nêkany – wed³ug jego oœwiadczenia – licznymi kontrola-
mi, pisa³ o kilkanastu kontrolach w krótkim czasie, co utrudnia³o mu dzia³alnoœæ i by³o w jego ocenie ro-
dzajem kary za udowodnienie I Urzêdowi Skarbowemu dzia³ania niezgodnego z prawem.

Panie Prezesie, w tym stanie rzeczy zasadne by³oby przeprowadzenie kontroli I Urzêdu Skarbowego
w Czêstochowie w zakresie prawid³owoœci prowadzonych przez ten urz¹d dzia³añ wobec Roberta J.

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!
25 lipca 2011 r. do mojego biura poselskiego po raz kolejny zwróci³ siê pan Marcin S. z proœb¹ o konty-

nuowanie interwencji w jego sprawie. Chodzi o postêpowanie przygotowawcze (œledztwo) tocz¹ce siê
w Prokuraturze Okrêgowej w Katowicach pod sygn. akt VI Ds. 35/10/s. Z pisma skierowanego przez Pa-
na Prokuratora Generalnego w odpowiedzi na moje oœwiadczenie z³o¿one na posiedzeniu Senatu 12 lipca
2011 r. wynika, ¿e nadzór nad ww. œledztwem prowadzony jest w sposób prawid³owy.

Niestety tak¹ ocenê muszê zakwestionowaæ. W rozmowie z pokrzywdzonym Marcinem S. dowiedzia-
³em siê, ¿e 7 lipca 2011 r. poprosi³ w rozmowie telefonicznej prowadzonej z Prokuratorem Prokuratury
Okrêgowej w Katowicach o przesuniêcie terminu przes³uchania wyznaczonego na dzieñ 8 lipca, gdy¿ jego
pe³nomocnicy nie mogli wzi¹æ w nim udzia³u. Nastêpnie w dniu 8 lipca 2011 r. przes³a³ faksem pismo
z proœb¹ o odroczenie przes³uchania, ze wzglêdu na nieobecnoœæ pe³nomocników.

W rozmowie telefonicznej odbytej tego samego dnia pan Marcin S. zosta³ przez Pani¹ Prokurator poin-
formowany o tym, ¿e zostanie ukarany grzywn¹. Us³ysza³ tak¿e zarzuty dotycz¹ce pisanych przez niego
pism o zbyt wolno prowadzonym postêpowaniu, z podkreœleniem, ¿e najpierw sam prosi o jego przyspie-
szenie, a nastêpnie o odroczenie terminu przes³uchania. Faktycznie, w dniu 8 lipca 2011 r. Prokurator
Prokuratury Okrêgowej wyda³ postanowienie o ukaraniu Marcina S. grzywn¹ w wysokoœci 2 tysiêcy z³
z tytu³u niestawienia siê na przes³uchanie. W dniu 15 lipca pana Marcina S. otrzyma³ kolejne wezwanie
z terminem na dzieñ 25 lipca.

Zdaniem pana Marcina S. wysokoœæ grzywny, jak i ponowne wezwanie na dzieñ 25 lipca, a tak¿e uwagi
czynione przez Pani¹ Prokurator œwiadcz¹ o tym, ¿e w swoisty sposób jest karany za wczeœniejsze pisma
i interwencje dotycz¹ce sposobu i szybkoœci prowadzenia postêpowania.

Panie Prokuratorze Generalny, nie oceniaj¹c oczywiœcie celowoœci podejmowanych decyzji przez Pro-
kuratora prowadz¹cego œledztwo, pragnê zwróciæ uwagê na wy¿ej opisane zdarzenia. Mianowicie naj-
pierw (wed³ug oœwiadczenia pana Marcina S.) przez kilka miesiêcy nie wyznacza siê terminu przes³ucha-
nia, nastêpnie, pomimo wniosku o odroczenie sprawy ze wzglêdu na sezon urlopowy i niemo¿noœæ repre-
zentowania przez pe³nomocników, wyznacza siê szybko jeden po drugim kolejne terminy i karze siê
œwiadka wyj¹tkowo wysok¹ kar¹ za niestawiennictwo.

W tej sytuacji raz jeszcze proszê o sprawdzenie prawid³owoœci prowadzonego œledztwa.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z trwaj¹cymi od lat problemami, na jakie napotykaj¹ inwestycje
zwi¹zane z budow¹ drogi na odcinku Lubieñ – Rabka oraz obwodnic dla Mszany Dolnej i Limanowej. Pro-
jekty te mimo wielokrotnych obietnic po dziœ dzieñ nie doczeka³y siê realizacji i to pomimo tego, i¿ w prze-
sz³oœci podejmowano ju¿ konkretne kroki ukierunkowane na ich realizacjê, takie jak sporz¹dzenie doku-
mentacji projektowej, uzyskanie pozwoleñ na budowê czy opinii œrodowiskowej, zawi¹zywanie konsor-
cjów, których celem by³o poprowadzenie danej inwestycji itp. W niektórych przypadkach dzia³ania te by³y
na tyle zaawansowane, ¿e pojawia³y siê zapowiedzi okreœlaj¹ce konkretny termin ukoñczenia budowy,
które, jak siê mia³o potem okazaæ, pozostawa³y jedynie na papierze.

Czy podejmowanie powy¿szych dzia³añ ukierunkowanych na realizacjê inwestycji, to jest budowy dro-
gi Lubieñ – Rabka i obwodnic, nieprowadz¹cych, jak siê potem okaza³o, do sfinalizowania projektów,
a tym samym do rozwi¹zania, a przynajmniej znacznego zmniejszenia problemów komunikacyjnych,
z jakimi borykaj¹ siê mieszkañcy tych miejscowoœci, nie jest marnotrawstwem œrodków, które poch³onê-
³y kolejne plany, pozwolenia, opinie, ekspertyzy i sporz¹dzanie dokumentacji? Zw³aszcza ¿e nie s¹ to ma-
³e kwoty. Kto jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy, za wydawanie pieniêdzy na cele zwi¹zane z budo-
wami, które ostatecznie nie dochodz¹ do skutku?

Budowa odcinka Lubieñ – Rabka, najtrudniejszego technicznie odcinka tak zwanej zakopianki, jest
przedsiêwziêciem, którego realizacjê zapowiadano ju¿ wielokrotnie, a termin oddania go do u¿ytku wy-
znaczano na rok 2010 lub 2011. Pomimo ambitnych planów (zakres planowanych prac obejmowa³ budo-
wê dwujezdniowej drogi ekspresowej Lubieñ – Rabka o d³ugoœci 17,5 km, dwujezdniowego odcinka Rab-
ka – Chabówka, to jest drogi klasy g³ównej przyspieszonej, dwóch wêz³ów w Skomielnej Bia³ej i Zaborni,
tunelu pod Luboniem Ma³ym, dziesiêciu wiaduktów, trzech estakad oraz mostu na rzece Lubieñce) i sta-
rañ poczynionych w celu przygotowania inwestycji, budowa tej drogi po dziœ dzieñ nie doczeka³a siê reali-
zacji, a przysz³oœæ inwestycji jest niepewna, o czym œwiadczy wykreœlenie jej z projektu „Programu budo-
wy dróg krajowych na lata 2011–2015”. Decyzja ta poskutkuje nie tylko kolejnym od³o¿eniem w czasie
tak potrzebnej mieszkañcom budowy, ale równie¿ koniecznoœci¹ sporz¹dzenia na nowo kosztownej do-
kumentacji i opinii niezbêdnych do realizacji projektu. By temu przeciwdzia³aæ, nowotarscy radni zwróci-
li siê z apelem o utrzymanie w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” projektu budowy
drogi Lubieñ – Rabka. Jak Ministerstwo Infrastruktury ustosunkuje siê do tego apelu? Jakie œrodki po-
dejmuje resort ze swej strony, by spe³niæ obietnice od lat sk³adane mieszkañcom i przeciwdzia³aæ marno-
waniu œrodków, jakie ju¿ poch³onê³y przygotowania do tej inwestycji?

Od lat na swoj¹ obwodnicê czeka Mszana Dolna, nadal jednak o tej inwestycji tylko siê mówi. Stwier-
dzenie, ¿e obwodnica jest miastu potrzebna, a bêdzie potrzebna coraz bardziej z uwagi na narastaj¹ce na-
tê¿enie ruchu ko³owego, nie doczeka³o siê ¿adnych dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji tej inwestycji. Bu-
dowa ci¹gle jest w planach, a jako termin jej realizacji ci¹gle wyznacza siê niesprecyzowan¹ przysz³oœæ.
Czy inwestycja ta jest ujêta w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”? Kiedy zostan¹
podjête konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji tego projektu?

O budowê obwodnicy od co najmniej dwudziestu piêciu lat stara siê Limanowa. Budowa po raz kolejny
zostanie od³o¿ona na bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ z powodu planów GDDKiA, która zdecydowa³a, ¿e nie
powstanie tam ma³a obwodnica. Zamiast ma³ej mia³a powstaæ du¿a, jednak jest to przedsiêwziêcie wy-
magaj¹ce ogromnych nak³adów finansowych, które z uwagi na to, ¿e droga krajowa nr 28 nie jest drog¹
strategiczn¹ dla pañstwa, nie zostan¹ poczynione, gdy¿ nie ma œrodków pieniê¿nych niezbêdnych na ich
pokrycie. Dlaczego GDDKiA wycofa³a siê z pomys³u budowy ma³ej obwodnicy, która mog³aby choæby
w czêœci rozwi¹zaæ problemy mieszkañców Limanowej, i powróci³a do planów budowy du¿ej obwodnicy,
która nie rozwi¹¿e ich wcale, bo nie ma na ni¹ pieniêdzy?

Bardzo proszê o szczegó³owe i wyczerpuj¹ce odpowiedzi na powy¿sze pytania, jak równie¿ o interwen-
cjê Pana Ministra w ramach posiadanych œrodków i kompetencji, zmierzaj¹c¹ do realizacji wymienio-
nych inwestycji.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Brak koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce to jeden z najpowa¿niejszych grzechów

III Rzeczypospolitej. Do 1989 r. najwiêcej m³odzie¿y kszta³ci³o siê w nurcie szkolnictwa zasadniczego za-
wodowego, które oferowa³o przygotowanie zawodowe o w¹skim profilu oraz ma³y zakres kszta³cenia ogól-
nego. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zasadnicze szko³y zawodowe zaczêto likwidowaæ. Najwa¿niej-
szym tego powodem by³ upadek lub restrukturyzacja zak³adów prowadz¹cych szko³y przyzak³adowe
i niezrozumia³a dla mnie ideologiczna niechêæ do tego typu edukacji, któr¹ nies³usznie uznano za relikt
PRL. Jednoczeœnie wzrasta³a liczba techników, a tak¿e liceów ogólnokszta³c¹cych, z których czêœæ po-
wstawa³a na bazie szkó³ zawodowych.

Znacznemu iloœciowemu ograniczeniu szkolnictwa zawodowego nie towarzyszy³a praca nad jego mo-
dernizacj¹ i tworzeniem nowych mechanizmów powi¹zania z gospodark¹. Brak ca³oœciowych reform
w szkolnictwie zawodowym wynika³ nie tylko z braku jasnej docelowej wizji tego rodzaju edukacji, ale
tak¿e z bardzo niskich nak³adów finansowych na ca³¹ oœwiatê. A szkolnictwo zawodowe by³o i jest dro¿sze
ni¿ szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce.

Zgodnie z za³o¿eniami rozpoczêtej w 1999 r. reformy systemu edukacji szkolnictwo ponadgimnazjalne,
w tym zawodowe, przekazano w gestiê powiatu. Zak³adano upowszechnienie kszta³cenia ogólnego i ogra-
niczenie szkolnictwa stricte zawodowego. Utworzono nowy rodzaj szkó³, to jest trzyletnie licea profilowa-
ne, maj¹ce zapewniaæ kszta³cenie „ogólnozawodowe”. W³adze oœwiatowe liczy³y na to, ¿e nast¹pi odejœcie
od specjalistycznego kszta³cenia zawodowego na etapie szko³y w kierunku edukacji ustawicznej w miarê
potrzeb ju¿ w toku pracy zawodowej. Jednoczeœnie system kszta³cenia ustawicznego nie sta³ siê przed-
miotem zainteresowania reformatorów i w efekcie mamy to, co mamy – brak dobrze zorganizowanego
i dostosowanego do potrzeb rynku systemu edukacji zawodowej.

Przypominam te fakty w kontekœcie ostatnich oszczêdnoœciowych decyzji rz¹du, których ofiar¹ znowu
pad³a edukacja zawodowa. Zwrócili mi na to uwagê rzemieœlnicy, którzy zg³osili siê do mojego biura sena-
torskiego z proœb¹, abym w tej sprawie interweniowa³ w ministerstwie. Dowiedzia³em siê od nich, ¿e od
pocz¹tku bie¿¹cego roku s¹ k³opoty z refundowaniem kosztów zwi¹zanych z praktyczn¹ nauk¹ uczniów
zawodowych u pracodawców. Moi goœcie, owi rzemieœlnicy, oœwiadczyli, ¿e jeœli to siê nie zmieni, jeœli nie
otrzymaj¹ pieniêdzy za praktyczne nauczanie zawodu, wraz z nowym rokiem szkolnym nie bêd¹ podpisy-
wali umów dotycz¹cych praktycznej nauki zawodu. Z kolei z jednego z listów, jaki otrzyma³em od wybor-
ców, dowiedzia³em siê, ¿e „oszczêdnoœciowa kosa ministra Rostowskiego obciê³a równie¿ œrodki na sta¿e
dla absolwentów”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister Katarzyny Hall z dwoma pytaniami. Czy w ministerstwie
pracuje siê wreszcie nad nowoczesn¹ koncepcj¹ szkolnictwa zawodowego w Polsce? Jakiedecyzjepodejmie
ministerstwo, aby rzemieœlnicy podjêli siê praktycznej nauki zawodu i nie zbojkotowali umów w nowym
roku szkolnym?

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Polski system prawny nie sprzyja przedsiêbiorczoœci i przedsiêbiorcom. Pod wzglêdem przychylnoœci dla

przedsiêbiorców Polska jest na 72. miejscu na œwiecie. Pod wzglêdem prawa podatkowego i stopnia jego
skomplikowania jesteœmy na miejscu 121. i nawet dwadzieœcia dwa kraje afrykañskie wyprzedzaj¹ nas pod
tym wzglêdem. Ustawa o podatku od osób fizycznych by³a nowelizowana sto dziewiêædziesi¹t jeden razy.
Aby uzyskaæ u nas pozwolenie na budowê, trzeba czekaæ œrednio ponad trzysta trzydzieœci jeden dni.
W Czechach, Niemczech, a nawet na Bia³orusi formalnoœci zwi¹zane z budow¹ za³atwia siê trzy razy krócej.
W Polsce, by ruszyæ z budow¹, trzeba sporz¹dziæ trzydzieœci dwa dokumenty. Po co? W³aœnie takie pytanie
zada³a mi jedna z mieszkanek mojego okrêgu wyborczego. W liœcie skierowanym do biura senatorskiego
opisuje swoje zmagania z biurokracj¹.

„Mam niewielki, ale w³asny domek w… – tu nie wymieniê nazwy miejscowoœci na proœbê autorki listu.
Pokryty jest eternitem, który postanowi³am zamieniæ na inne pokrycie dachowe. Uda³am siê do Urzêdu
Miasta, aby skorzystaæ z programu utylizacji eternitu. Tam dowiedzia³am siê, ¿e zajmuje siê tym tylko je-
dna firma i muszê poczekaæ do przysz³ego roku. Mogê jednak przy pomocy kolejnej firmy zdj¹æ go i bezpie-
czne sk³adowaæ, ale w tej sprawie muszê pójœæ do starostwa. Posz³am wiêc do starostwa i tam dowiedzia-
³am siê, ¿e takiej czynnoœci nie mo¿e wykonaæ byle «budowlaniec», którego ju¿ sobie za³atwi³am, lecz tylko
odpowiednia – wskazana przez starostwo – firma. Na pytanie «jaka? » otrzyma³am ca³¹ listê. Po jej prze-
jrzeniu okaza³o siê, ¿e tylko jedna firma znajduje siê w moim mieœcie. Posz³am do jej w³aœciciela. Potrak-
towa³ mnie jak g³upi¹ blondynkê i zaœpiewa³ tak¹ cenê, ¿e szczêka mi opad³a. Siad³am wiêc do telefonu
i zaczê³am dzwoniæ po wszystkich firmach z listy, które znajdowa³y siê w promieniu stu kilometrów od
mojego miasta. Znalaz³am tak¹ w Obornikach i przyst¹pi³am do zbierania odpowiednich dokumentów.
Zabra³o mi to kolejne kilka tygodni. Ze stert¹ papierzysk uda³am siê do odpowiedniego wydzia³u staro-
stwa. Tam bardzo uprzejma urzêdniczka na widok mojej teczki z dokumentami zareagowa³a s³owami, po
których ciarki przesz³y mi po plecach. «Na oko widzê, ¿e ma pani tego za ma³o». Po obejrzeniu okaza³o siê,
¿e brakuje mi jeszcze kilku zaœwiadczeñ, miêdzy innymi projektu, który musi zrobiæ uprawniony do tego
«budowlaniec» (znowu wydatek). Pokornie zapisywa³am zaœwiadczenia, jakie mam jeszcze zebraæ do cza-
su, gdy pani urzêdniczka zakomunikowa³a mi, ¿e wszystko to muszê mieæ w czterech egzemplarzach dla
czterech wydzia³ów starostwa, które musz¹ wiedzieæ o moim nowym dachu. Przy czym nie mog¹ to byæ
proste kopie, lecz dokumenty, ka¿dy oddzielnie poœwiadczony przez owego «budowlañca», którego muszê
dodatkowo op³aciæ. Spojrza³am na komputer pani urzêdniczki i zapyta³am mocno zdenerwowana: «czy
nie mog³aby pani zeskanowaæ moich dokumentów, potwierdziæ ich wiarygodnoœæ i rozes³aæ po owych wy-
dzia³ach? » Odpar³a, ¿e nie ma skanera, a gdyby nawet mia³a, to i tak by to nic nie da³o, bo takie s¹ przepi-
sy. Wróci³am do domu i napisa³am list do Pana. Niech Pan, Panie Senatorze, coœ z tym zrobi.”

Zrobiæ mogê jedno. Mogê namówiæ starostów, by kupili kilka skanerów – jeden kosztuje oko³o dwustu
z³otych – i wyg³osiwszy to oœwiadczenie, zainspirowaæ ministra infrastruktury do popracowania nad lik-
widacj¹ idiotycznych przepisów.

Cztery lata temu Platforma Obywatelska obieca³a zaj¹æ siê odbiurokratyzowaniem prawa gospodarczego.
Obiektywnie muszê przyznaæ, ¿e trochê poprawiono sytuacjê, ale ci¹gle – jak wynika z listu – za ma³o.

Tymczasem biurokracja zw³aszcza w sferze budownictwa ma powa¿ne skutki gospodarcze. Polskie
przedsiêbiorstwa wykaza³y w pierwszym pó³roczu tego roku 56 miliardów z³ zysku, a inwestycji prywat-
nych jest bardzo ma³o, bo przedsiêbiorcy chc¹ stabilizacji, chc¹ pewnoœci i nie tylko obawiaj¹ siê perturba-
cji makroekonomicznych, ale tak¿e nie maj¹ czasu na to, aby przez rok kompletowaæ papiery. Trzeba to up-
roœciæ jak najszybciej! Z w³aœnie takim apelem zwracam siê do pana, Panie Ministrze Grabarczyk.

Przeczyta³em w którymœ ze specjalistycznych czasopism oceny miêdzynarodowych ekspertów dotycz¹ce
polskiej gospodarki. Twierdz¹ oni, ¿e jej odbiurokratyzowanie mog³oby spowodowaæ wzrost gospodarczy
na nawet na poziomie dziesiêciu procent. Wymaga to jednak odwagi i determinacji w ³amaniu biurokraty-
cznych barier, które ci¹gle tkwi¹ w mentalnoœci urzêdników, zw³aszcza tych z urzêdów centralnych. Mam
nadziejê, ¿e nowy rz¹d, który powstanie po wyborach, poradzi sobie z tym problemem.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Mimo wyborczych obietnic Platformy Obywatelskiej sprzed czterech lat, mimo pracy komisji sejmowej

„Przyjazne Pañstwo”, mimo wielu nowych ustaw i nowelizacji, ci¹gle jeszcze w polskim prawie funkcjonu-
je wiele absurdów i biurokratycznych barier. Co wiêcej, w miejsce usuniêtych przez prawodawców poja-
wiaj¹ siê nowe, g³ównie w tak zwanym prawie powielaczowym, czyli w rozporz¹dzeniach ministrów, które
najczêœciej powstaj¹ poza kontrol¹ parlamentu. Tê gorzk¹ refleksjê sprowokowa³ tym razem minister rol-
nictwa, który wyda³ wytyczne w sprawie sposobu szacowania szkód rolniczych zawieraj¹ce przepisy
uniemo¿liwiaj¹ce rolnikom sk³adanie wniosków o pomoc. Zwróci³ mi na to uwagê jeden z rolników gospo-
daruj¹cych w Dolinie Noteci, który w liœcie do mnie pisze, co nastêpuje.

„Przy zg³aszaniu szkód nakazuje mi siê w oœwiadczeniu podawaæ cenê uzyskan¹ lub prognozowan¹
w roku szkody w produkcji zwierzêcej bez mo¿liwoœci informowania o wielkoœci sprzeda¿y, któr¹ komisja
przyjmuje na poziomie œredniej z trzech lat, nawet w przypadku zaniechania lub znacz¹cego obni¿enia
poziomu produkcji w roku powstania szkody. Uzasadnia siê to wymogami zwi¹zanymi z programem
komputerowym, tak jakby urzêdnicy byli niewolnikami komputera, a nie odwrotnie. Moim zdaniem – pi-
sze ów rolnik – jako produkcjê winno siê przyjmowaæ produkcjê sprzedan¹, a nie wartoœæ ³¹k i zielonek
w plonie g³ównym, które przeznacza siê na pasze, a sprzeda¿ jest realizowana w postaci mleka lub ¿ywca.
Licz¹c oddzielnie zielonki i zbo¿a paszowe oraz ¿ywiec i mleko, powiêkszam sztucznie wartoœæ produkcji
mojego gospodarstwa, wartoœæ produkcji. £¹cz¹c wartoœæ produkcji zwierzêcej liczonej po wy¿szych
w 2011 r. cenach bez uwzglêdnienia bardzo wysokich kosztów produkcji roœlinnej, która przeznaczana
jest na paszê, a w której powsta³y wysokie straty, trudno uzyskaæ limit 30% strat, który warunkuje uzys-
kanie kredytu klêskowego. W takiej sytuacji ja i moi s¹siedzi, mimo ra¿¹cego pogorszenia stanu finanso-
wego gospodarstwa, nie mo¿emy skorzystaæ z kredytu, który nam siê nale¿y.”

Mój wyborca, który jest w³aœcicielem gospodarstwa i prowadzi pe³n¹ ksiêgowoœæ, ilustruje dalej ten
ministerialny bubel prawny konkretnym wyliczeniem. Strata na produkcji liczona wed³ug wytycznych
ministerstwa rolnictwa wynios³a w jego gospodarstwie 21%, podczas gdy strata rzeczywista po uwzglê-
dnieniu kosztów produkcji wynios³a 82%.

Zwracam siê do zatem Pana Ministra Marka Sawickiego z pytaniem, co ma zamiar zrobiæ z tym niezbyt
m¹drym przepisem. Proponujê, aby, po pierwsze, umo¿liwiæ osobom prawnym oraz innym rolnikom pro-
wadz¹cym pe³n¹ ksiêgowoœæ ustalanie wielkoœci produkcji i kosztów na podstawie danych ksiêgowych, co
powinno byæ podstaw¹ do ustalenia straty finansowej. Po drugie, ustaliæ w pozosta³ych gospodarstwach ze
wzglêdu na specyfikê roku 2011, kiedy s¹ wy¿sze ceny na produkty, rozliczenia strat tylko w produkcji,
w której one wystêpuj¹ bez uwzglêdnienia produkcji w ca³ym gospodarstwie albo obliczaæ stratê w gospo-
darstwach tych rolników w oparciu o przychody ze sprzeda¿y i koszty produkcji.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwróci³ siê do mojego biura senatorskiego pan Wojciech C. – prowadz¹cy niewielk¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ w zakresie handlu – który zosta³ powa¿nie skrzywdzony z powodu nieuczciwoœci swoich kontra-
hentów i straci³ ponad 100 tysiêcy z³. Zainwestowa³ on w modernizacjê obiektu, który póŸniej przej¹³ cech
rzemios³ ró¿nych w C. Pan C. od kilku lat bezskutecznie walczy o naprawienie swojej krzywdy. Aktualnie
z³o¿y³ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa do Prokuratury Rejonowej w C.

Bêd¹c przekonany, na podstawie dokumentów, z którymi siê zapozna³em, ¿e pan C. rzeczywiœcie zo-
sta³ powa¿nie skrzywdzony, zwracam siê z niniejszym oœwiadczeniem do Pana Prokuratora Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Seremeta i proszê, by zawiadomienie pana C. zosta³o potraktowane
z najwy¿sz¹ powag¹ i by Pan Prokurator Generalny obj¹³ nadzorem s³u¿bowym postêpowanie w tej spra-
wie. Z góry dziêkujê za podjêcie interwencji w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do ministra sprawiedliwoœci
Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Do biura senatorskiego zwróci³y siê z proœb¹ o pomoc w³adze gminy Sokolniki, które bezskutecznie

próbuj¹ z³o¿yæ skargê na dzia³alnoœæ S¹du Rejonowego w Sieradzu – Wydzia³ Gospodarczy w zakresie
procesu og³oszenia upad³oœci Spó³dzielni Mleczarskiej „OSMLECZ” w Sokolnikach. Poniewa¿ gmina So-
kolniki jest wierzycielem spó³dzielni, jak równie¿ dlatego, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców, dostawców mleka
i udzia³owców tego zak³adu posiada swoje wierzytelnoœci, uznajê za konieczne przekazanie przedmioto-
wej skargi.

Uprzejmie prosimy Pana Premiera i Pana Ministra o objêcie sprawy nadzorem oraz o rozwa¿enie podjê-
cia interwencji w tej sprawie. Ponadto zwracamy siê z proœb¹ do Pana Prokuratora Generalnego o spraw-
dzenie prawid³owoœci postêpowania prowadzonego w tej sprawie przez Prokuraturê Rejonow¹ w Wielu-
niu, znak sprawy: 2 Ds.505/11.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, do ministra œrodowiska
Andrzeja Kraszewskiego, do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera oraz do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do biura senatorskiego zwrócili siê mieszkañcy Gminy £yszkowice, powiat ³owicki, po³o¿onej w woje-

wództwie ³ódzkim, z proœb¹ o podjêcie interwencji w sprawie planowanej w miejscowoœci Zakulin budowy
farmy wiatrowej „Bonwid”.

Dwa z szeœciu wiatraków maj¹ powstaæ w miejscowoœci Zakulin. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego wiatraki maj¹ znajdowaæ siê w odleg³oœci poni¿ej 500 m od zabudowañ. Planowane wia-
traki maj¹ mieæ moc do 3 MW, wysokoœæ 170 m i rozpiêtoœæ skrzyde³ 120 m. Mieszkañcy obawiaj¹ siê po-
gorszenia jakoœci ¿ycia i pozbawienia mo¿liwoœci rozbudowy swoich budynków i gospodarstw. Wieœ Za-
kulin to wieœ typowo rolnicza i rolnicy prowadz¹cy swoje gospodarstwa obawiaj¹ siê, i¿ realizacja inwe-
stycji budowlanej o takim charakterze w ich otoczeniu spowoduje znaczne pogorszenie warunków gospo-
darowania, obni¿y wartoœæ ich nieruchomoœci, ograniczy mo¿liwoœci inwestycyjne oraz zrujnuje ¿ycie
biologiczne na tym terenie.

Mieszkañcy podnosz¹ jeszcze jeden fakt. Otó¿ dzia³ki, na których powstaj¹ wiatraki, s¹ w¹skie, co ozna-
cza, ¿e ramiona wiatraków bêd¹ znajdowaæ siê nad s¹siednimi dzia³kami, na co ich w³aœciciele nie wyra¿aj¹
zgody. A przecie¿ realizacja inwestycji budowlanej bez zgody s¹siada jest naruszeniem jego prawa w³asno-
œci. Zatem nasuwa siê zasadne pytanie – czy taka lokalizacja wiatraków we wsi Zakulin jest zgodna z prze-
pisami? Prosimy o informacje odnoœnie do zasad i sposobu lokalizacji oraz na temat odleg³oœci od zabudo-
wañ, w jakiej musz¹ znaleŸæ siê wiatraki takiego typu, jakie bêd¹ budowane w Zakulinie.

Ponadto, jak podnosz¹ mieszkañcy, projekt planu zosta³ latem ubieg³ego roku tylko wy³o¿ony do
wgl¹du w urzêdzie gminy, a mieszkañcy wsi nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. Oczywi-
ste jest, ¿e nie ka¿dy mieszkaniec wsi o charakterze rolniczym ma czas na œledzenie na bie¿¹co wydarzeñ
w gminie, tym bardziej w okresie wzmo¿onych prac polowych, to jest w czasie ¿niw. W ten sposób projekt
planu zagospodarowania przestrzennego uprawomocni³ siê bez sprzeciwu mieszkañców. Podjêcie takie-
go postanowienia przez w³adze gminy oznacza, i¿ nie zosta³y przeprowadzone konsultacje spo³eczne. Czy
pominiêcie opinii mieszkañców przy tej inwestycji jest zasadne? Prosimy o informacje odnoœnie do zasad
i trybu postêpowania w zakresie informowania mieszkañców przy okazji tego rodzaju inwestycji. Ponadto
mieszkañcy wsi Zakulin podnosz¹ problem skandalicznego, ich zdaniem, trybu podejmowania uchwa³y
przez radê gminy.

Pod z³o¿onym w biurze senatorskim protestem podpisali siê prawie wszyscy mieszkañcy wsi Zakulin
(94 podpisy), zatem uprzejmie prosimy Panów Ministrów o zapoznanie siê z ich argumentami, o podjêcie
interwencji w powy¿szej sprawie, a przede wszystkim o sprawdzenie poprawnoœci realizacji inwestycji.
Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ poœród przeciwników inwestycji s¹ tak¿e mieszkañcy, którym proponowano
inwestycje na ich dzia³kach.

Z powa¿aniem,
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do pe³ni¹cego
obowi¹zki kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Do biur senatorskich zwracaj¹ siê ludzie, którzy jako dzieci zostali po barbarzyñsku i trwale okaleczeni

przez funkcjonariuszy niemieckiego pañstwa. Niestety, ich moralna i fizyczna krzywda dotychczas nie
zosta³a w ¿aden sposób choæby w czêœci zrekompensowana.

Zatem zwracamy siê do Pani Minister i Pana Ministra z zapytaniem: czy znane s¹ Pañstwu takie przy-
padki i czy istnieje mo¿liwoœæ uzyskania przez takie osoby zadoœæuczynienia doznanych krzywd? Jakie
s¹ mo¿liwoœci prawne w tym zakresie? Jakie dokumenty powinni posiadaæ poszkodowani, by uznano ich
krzywdê?

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e niejednokrotnie okolicznoœci tych przestêpstw wskazuj¹, ¿e ich powo-
dem by³a patriotyczna postawa, a barbarzyñskie dzia³anie funkcjonariuszy niemieckiego pañstwa by³o
skierowane przeciwko tym dzieciom przede wszystkim za to, ¿e by³y one dzieæmi polskimi.

UprzejmieprosimyPani¹Minister i PanaMinistrao rozwa¿eniepodjêcia interwencjiwpowy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister
Pragnê podziêkowaæ, Pani Minister Zdrowia, za szybk¹ i rzeczow¹ odpowiedŸ z dnia 30 wrzeœnia br.

(znak MZ-PLO-460-9945-271/KB/11), jak¹ otrzyma³em w odpowiedzi na moje oraz panów senatorów
Macieja Klimy i Wojciecha Skurkiewicza oœwiadczenie z³o¿one na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 5 sier-
pnia br. dotycz¹ce trudnej sytuacji w³aœcicieli aptek prowadzonych przez magistrów farmacji.

Treœæ odpowiedzi wskazuje, ¿e Pani Minister zna sprawê. Jednak¿e w imieniu aptekarzy województwa
³ódzkiego i nie tylko, reprezentuj¹cych niewielkie apteki prowadzone przez samych farmaceutów, uprzej-
mie prosimy Pani¹ Minister o przes³anie stanowiska resortu, którym pani kieruje, w zakresie spraw, py-
tañ oraz postulatów zg³oszonych w oœwiadczeniu z³o¿onym na 82. posiedzeniu Senatu,
nr BPS/DSK-043-3971/11, bowiem w ¿adnej odpowiedzi udzielonej przez Pani¹ Minister na moje oœ-
wiadczenia (z 77. i 82. posiedzenia Senatu) nie znalaz³em odpowiedzi na pytania w nich postawione. Po-
nownie wiêc uprzejmie proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi.

W za³¹czeniu do oœwiadczenia przekazujemy kserokopie paragonów i faktur przekazanych przez œro-
dowisko aptekarzy. Po zapoznaniu siê z nimi ewidentnie widaæ ogromne zagro¿enie ze strony wielkich
sieci farmaceutycznych dla istnienia w Polsce ma³ych aptek. Ca³¹ sprawê opisywa³em w oœwiadczeniu
z dnia 5 sierpnia br. Nale¿y podkreœliæ, i¿ apteki sieciowe, wykorzystuj¹c wci¹¿ obowi¹zuj¹c¹ wadliw¹
ustawê refundacyjn¹ z maksymaln¹ cen¹ urzêdow¹, bezlitoœnie drenuj¹ bud¿et NFZ i stosuj¹ dumping
cenowy wobec swojej konkurencji, czyli ma³ych, pojedynczych aptek rodzinnych. Przyk³ady: za³¹czone
paragony za insuliny z apteki „Nova” w Sandomierzu. „Dobroczyñca” (Robin Hood czy te¿ Janosik), apte-
ka sieciowa „Nova”, rozdaje „biednym” insuliny i inne leki refundowane „prawie za darmo”, po czym na-
ci¹ga „bogatych” (a w zasadzie tych samych „biednych”, czyli podatników) na nieuzasadnion¹, wygóro-
wan¹ do przesady refundacjê.

Pani Minister, prosimy o wyjaœnienie dlaczego tak siê dzieje. Czemu resort zdrowia nie reaguje na pro-
testy œrodowiska aptekarzy? W za³¹czeniu przesy³amy ponadto spostrze¿enia œrodowiska aptekarzy od-
noœnie do opisanego procederu.

Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o przedstawienie stanowiska w zakresie postulatów œrodowiska ap-
tekarzy oraz o rozwa¿enie podjêcia interwencji w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami œcigania
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o wy-
mianie informacji z organami œcigania pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 27 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „2aa i 2ab, ” dodaje

siê wyrazy „dotycz¹ osób, o których mowa w ust. 2a i”;
2) w art. 27 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b w pkt 1 wyrazy „niekoduj¹cych regionach genomu” zastêpuje siê

wyrazami „niekoduj¹cej czêœci DNA”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Uchwa³a w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami œcigania pañstw cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej zosta³a podjêta przez Senat na 83. posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat proponuje
wprowadzenie do ustawy 2 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat proponuje wskazanie krêgu osób, których dane mo¿e pobieraæ, uzyskiwaæ,
gromadziæ, przetwarzaæ, sprawdzaæ i wykorzystywaæ Policja w celu realizacji zadañ ustawowych.

Senat dostrzeg³, ¿e wprowadzenie dwóch nowych ustêpów 2aa i 2ab oraz zmiana treœci wprowadzenia
do wyliczenia (dodanie odes³ania do czterech ustêpów) zmieni³o przepis w taki sposób, ¿e nie okreœla on
osób, których dane bêd¹ przetwarzane przez Policjê.

Poprawka nr 2 ujednolica terminologiê ustawy i dostosowuje j¹ do brzmienia nowego przepisu art.
145j ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji (w dodawanym rozdziale 10c).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych
z usuwaniem skutków powodzi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 33 w ust. 1 w pkt 4 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:

„5) œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego.”;
2) w art. 34:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ochotnicza stra¿ po¿arna mo¿e otrzymaæ z bud¿etu pañstwa dotacjê na pokrycie strat wynika-

j¹cych z utraty lub trwa³ego uszkodzenia specjalistycznego sprzêtu, je¿eli utrata lub uszkodze-
nie nast¹pi³y na skutek dzia³ania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi.”,

b) dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Ochotnicza stra¿ po¿arna, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od zakoñczenia dzia³ania

ratowniczego przekazuje ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych, za poœrednictwem
komendanta powiatowego (miejskiego) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zestawienie poniesionych
strat w wymiarze rzeczowym i wartoœciowym. W zestawieniu uwzglêdnia siê kwotê przys³ugu-
j¹c¹ z tytu³u ubezpieczenia utraconego lub uszkodzonego sprzêtu, o którym mowa w ust. 2.

4. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, po uzyskaniu opinii Komendanta G³ównego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, wystêpuje do ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych
z wnioskiem o przyznanie œrodków na dotacje dla ochotniczych stra¿y po¿arnych. Po przyzna-
niu œrodków przez ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych, minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych przekazuje dotacjê ochotniczej stra¿y po¿arnej, o której mowa w ust. 2.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi, postanowi³ wprowadziæ do
niej 2 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat postanowi³ w sposób jednoznaczny wskazaæ, ¿e œwiadczeñ uzyska-
nych w zwi¹zku z powodzi¹ nie wlicza siê do dochodu, od wysokoœci którego odrêbne przepisy uzale¿niaj¹
uzyskanie œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³, i¿ dotacjê na pokrycie strat wynikaj¹cych z utraty lub trwa³ego
uszkodzenia specjalistycznego sprzêtu u¿ywanego podczas dzia³ania ratowniczego prowadzonego
w trakcie powodzi, powinna otrzymywaæ ochotnicza stra¿ po¿arna, a nie w³aœciwa gmina. Ponadto Sena-
torowie rozszerzyli przyjêt¹ przez Sejm regulacjê o wskazanie trybu postêpowania w sprawie o przyznanie
dotacji.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przedsiêbiorców

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy o re-
dukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przedsiêbiorców, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 4 w pkt 6 w lit. c, w ust. 2 na koñcu dodaje siê wyrazy „, a w odniesieniu do spó³dzielni -

w „Monitorze Spó³dzielczym””;
2) w art. 9, w art. 14a w § 1 skreœla siê wyraz „zainteresowanego”;
3) w art. 9, w art. 14a w § 1 po wyrazach „(interpretacje ogólne)” dodaje siê wyrazy „; wnioskodawc¹ nie

mo¿e byæ organ administracji publicznej”;
4) w art. 9, w art. 14a w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w okreœlonych decyzjach,
postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz
organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przysz³ych,
oraz w takich samych stanach prawnych.”;

5) w art. 9, w art. 14a § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Interpretacjê ogóln¹ wydaje siê, je¿eli w dniu z³o¿enia wniosku w sprawach, o których mowa

w § 2 pkt 2, nie toczy siê postêpowanie podatkowe lub postêpowanie kontrolne organu kontroli
skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zosta³o wniesione odwo³anie lub za¿alenie.”;

6) w art. 9, w art. 14a § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji

ogólnej bez rozpatrzenia, je¿eli:
1) nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spe³nia innych wymogów

okreœlonych przepisami prawa, lub
2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny

nie uleg³ w tym zakresie zmianie.”;
7) w art. 9, w art. 14a:

a) w § 5 po zdaniu pierwszym dodaje siê zdanie w brzmieniu:
„Postanowienie nie zawiera danych identyfikuj¹cych stronê postêpowania, w którym wydano de-

cyzjê, postanowienie lub interpretacjê indywidualn¹, wskazan¹ we wniosku o wydanie inter-
pretacji ogólnej.”,

b) dodaje siê § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Prawo dostêpu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych identyfi-

kuj¹cych stronê postêpowania, w którym wydano decyzjê, postanowienie lub interpretacjê in-
dywidualn¹, wskazan¹ we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.”;

8) w art. 9, w art. 14a dodaje siê § 5b w brzmieniu:
„§ 5b. Na pisemne ¿¹danie ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych organy podatkowe

oraz organy kontroli skarbowej przekazuj¹ niezw³ocznie akta dotycz¹ce wskazanych we
wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowieñ oraz interpretacji indywidual-
nych.”;

9) w art. 9, w art. 14a dodaje siê § 5c w brzmieniu:
„§ 5c. Op³ata podlega zwrotowi wy³¹cznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot op³aty

nastêpuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.”;
10) w art. 9, w art. 14a dodaje siê § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obs³ugi wnioskodaw-
ców mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, upowa¿niæ podleg³e organy do wydawania, jako organ
pierwszej instancji, postanowieñ o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynnoœci, o któ-
rych mowa w § 5b, okreœlaj¹c jednoczeœnie w³aœciwoœæ rzeczow¹ oraz miejscow¹ upowa¿nio-
nych organów.”;

11) w art. 9, w art. 14a dodaje siê § 8 w brzmieniu:
„§ 8. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, bior¹c pod uwagê zapewnienie sprawnoœci

postêpowania, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogól-
nej, który zawiera dane identyfikuj¹ce wnioskodawcê, dane wskazane w § 2, oraz sposób uisz-
czenia op³aty.”;



12) w art. 12 po pkt 6 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 20b uchyla siê ust. 2; ”;

13) w art. 16 w pkt 5 w lit. b, w ust. 2 w pkt 1 skreœla siê wyraz „aktualnego”;
14) w art. 21 w pkt 1 w lit. d, w pkt 25 wyrazy „miejsce inne ni¿ sk³ad podatkowy, ” zastêpuje siê wyrazami

„inne ni¿ sk³ad podatkowy, miejsce”;
15) w art. 21 w pkt 2, w art. 7c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku podmiotu rozpoczynaj¹cego dzia³alnoœæ w zakresie paliw silnikowych, warunkiem
stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 paŸdziernika 1992 r. ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny, jest:

1) w roku rozpoczêcia dzia³alnoœci – z³o¿enie oœwiadczenia, w którym podmiot zadeklaruje
osi¹gniêcie w danym roku obrotu przekraczaj¹cego wymagan¹ wysokoœæ obrotu
zmniejszon¹ proporcjonalnie do liczby miesiêcy prowadzenia dzia³alnoœci;

2) w roku nastêpuj¹cym po roku rozpoczêcia dzia³alnoœci – uzyskanie w roku rozpoczêcia
dzia³alnoœci obrotu przekraczaj¹cego wymagan¹ wysokoœæ obrotu zmniejszon¹ pro-
porcjonalnie do liczby miesiêcy prowadzenia dzia³alnoœci.”;

16) w art. 21 w pkt 3, w art. 9a w ust. 1 w pkt 7 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 8
w brzmieniu:
„8) powstanie ubytków wyrobów wêglowych.”;

17) w art. 21 w pkt 6, w ust. 3a i 3c po wyrazie „siedziby” dodaje siê wyrazy „lub zamieszkania”;
18) w art. 21 w pkt 6 po wyrazach „art. 16” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako

lit. a i dodaje siê lit. b i c w brzmieniu:
„b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je¿eli dane zawarte w zg³oszeniu rejestracyjnym lub w pisemnym powiadomieniu o zamiarze
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jako poœrednicz¹cy podmiot wêglowy ulegn¹ zmianie,
podmiot jest obowi¹zany zg³osiæ zmianê w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu celnego w terminie
7 dni, licz¹c od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.”,

c) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Poœrednicz¹cy podmiot wêglowy jest obowi¹zany poinformowaæ w³aœciwego naczelnika urzê-

du celnego o zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoœci w tym charakterze, w terminie 7 dni, li-
cz¹c od dnia, w którym zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci.”; ”;

19) w art. 21 w pkt 10, w art. 31a w ust. 7 wyrazy „, oraz dokument dostawy, o którym mowa w ust. 3 pkt
2, ” zastêpuje siê wyrazami „oraz dokument dostawy”;

20) w art. 21 w pkt 10, w art. 31a w ust. 10 po wyrazie „roku” dodaje siê wyrazy „poprzedzaj¹cego rok,
w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udzia³. Zak³ad energoch³onny nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wy-
odrêbniony w istniej¹cym przedsiêbiorstwie zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych,
w tym zobowi¹zania, przeznaczonych do realizacji okreœlonych zadañ gospodarczych, który zarazem
móg³by stanowiæ niezale¿ne przedsiêbiorstwo samodzielnie realizuj¹ce te zadania”;

21) w art. 21 w pkt 11 w zdaniu wstêpnym wyrazy „6 i 7 otrzymuj¹” zastêpuje siê wyrazami „7 otrzymuje”
oraz skreœla siê ust. 6;

22) w art. 29 w pkt 3 po wyrazach „art. 4” dodaje siê wyrazy „pkt 1 – 6”;
23) w art. 29 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) art. 1 pkt 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o redukcji niektórych obowi¹zków
obywateli i przedsiêbiorców i uchwali³ do niej 23 poprawki. Poprawki Senatu porz¹dkuj¹, koryguj¹ i uzu-
pe³niaj¹ regulacje uchwalone przez Sejm.

Poprawka nr 1 koreluje przepisy ustawy o rachunkowoœci z przepisami ustawy – Prawo spó³dzielcze.
Zgodnie z nowelizowanym przez uchwalon¹ przez Sejm ustawê, art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowoœci
og³oszenie, o którym mowa w art. 70 ust. 1 tej ustawy nastêpuje w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.
Dotychczasowe brzmienie art. 70 ust. 2 zak³ada³o stosowne og³oszenie – w stosunku do spó³dzielni –
w Monitorze Spó³dzielczym. Ta ostania norma w dalszym ci¹gu jest konstytuowana przez - nie zmieniany
- art. 89 § 2 Prawa spó³dzielczego. St¹d zasadnym jest, w opinii Senatu, jednoznaczne przes¹dzenie o in-
tencjach ustawodawcy w tym zakresie. Poprawka zak³ada, ¿e sprawozdania finansowe spó³dzielni publi-
kowane s¹ nie w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym, a w Monitorze Spó³dzielczym.

Przyjmuj¹c poprawki nr 2 – 11 Senat mia³ na celu skorygowanie przepisów sk³adaj¹cych siê na zmody-
fikowan¹ instytucjê interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego.

W ocenie Senatu wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi dokonywana przez Ministra Finansów
interpretacja ogólna, nastêpuje nie tylko z urzêdu, ale i na wniosek powinno nieœæ ze sob¹ dalsze zmiany.
Zmiany te powinny uwzglêdniaæ, ¿e dokonana w drodze interpretacji ogólnej, wyk³adnia przepisów pra-
wa podatkowego, nie jest przejawem oceny prawnej stanowiska wnioskuj¹cego na tle zindywidualizowa-
nego stanu faktycznego, lecz stanowi abstrakcyjne wyjaœnienia przepisów prawnych. Kieruj¹c siê tym
za³o¿eniem, a tak¿e zak³adaj¹c koniecznoœæ doprecyzowania niektórych rozwi¹zañ, Senat wprowadzi³ ni-
¿ej przedstawione poprawki.

Poprawka nr 2 zak³ada mo¿liwoœæ zg³oszenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa
podatkowego, przez ka¿dy podmiot, a nie tylko podmiot zainteresowany. Poprawka nr 3 przes¹dza, ¿e
wnioskuj¹cym o wydanie interpretacji ogólnej, nie mo¿e byæ organ administracji publicznej. Poprawka
nr 4 ma na celu precyzyjne okreœlenie aktów wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli
skarbowej, w zakresie których mo¿e wyst¹piæ niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego,
uzasadniaj¹ce wydanie interpretacji ogólnej. Poprawka nr 5 przeredagowuje przepis okreœlaj¹cy prze-
s³anki wydania interpretacji ogólnej, wskazuj¹c na przypadki, w których minister bêdzie zobligowany do
wydania interpretacji, w miejsce obecnego wskazania na przypadki uniemo¿liwiaj¹ce dokonania inter-
pretacji. Poprawka nr 6 wprowadza zmiany do katalogu przes³anek pozostawienia wniosku o wydanie in-
terpretacji ogólnej bez rozpatrzenia. Poprawka nr 7 zak³ada anonimizacjê danych osobowych stron po-
stêpowania, w którym wydano decyzjê, postanowienie lub interpretacje indywidualn¹, wskazan¹ we
wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Poprawka nr 8 obliguje organy podatkowe oraz organy kontroli
skarbowej do przekazywania akt spraw wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Po-
prawka nr 9 zak³ada, ¿e wniosek, którego nastêpstwem by³o wydanie interpretacji ogólnej, nie powinien
podlegaæ op³acie oraz jednoczeœnie, ¿e op³acie takiej powinien podlegaæ wniosek niezasadny (w przypad-
ku braku zasadnoœci wydania interpretacji). Poprawka nr 10 upowa¿nia ministra do delegowania, na
podleg³e mu organy, kompetencji do wydawania postanowieñ o pozostawieniu wniosków o wydanie in-
terpretacji ogólnej bez rozpatrzenia oraz do wystêpowania do organów podatkowych oraz do organów
kontroli skarbowej o akta spraw wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji. Poprawka nr 11 upo-
wa¿nia ministra do okreœlenia wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

Poprawka nr 12 zmierza do prawid³owego wprowadzenia zmian do ustawy, uwzglêdniaj¹c ostatni¹ no-
welizacjê ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dokonan¹ usta-
w¹ z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych oraz niektórych innych ustaw. Senat zauwa¿a, ¿e koniecznym jest uchylenie w art. 20b ustawy
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (w brzmieniu nadanym noweliza-
cj¹ z dnia 4 marca 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r.) ustêpu 2, jako bezprzedmiotowego w dniu wejœcia
w ¿ycie zmian w tej ustawie przewidzianych uchwalon¹ rozpatrywan¹ regulacj¹ (1 stycznia 2013 r.).

Poprawka nr 13 ujednolica przepisy zawarte w punktach 1 – 3 art. 97 ust. 2 ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Poprawka nr 14 jednoznacznie oddaje normê wyra¿on¹ w przepisie. W ocenie Senatu wskazana jest
zmiana polegaj¹ca na przestawieniu szyku zdania. W brzmieniu przepisu nadanym rozpatrywan¹ nowe-
lizacj¹ fraza „w którym znajduj¹ siê importowane wyroby akcyzowe” odnosiæ siê mo¿e do „miejsca impor-
tu” lub do „sk³adu podatkowego”.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 15 Senat uzna³ za zasadne usuniecie w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze stosowa-
niem procedur uproszczonych. Na podstawie art. 7c ust. 3 dodawanego do ustawy o podatku akcyzowym
procedury uproszczone, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 paŸdziernika 1992 r. ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny, maj¹ zastosowanie do podmiotów,
których wysokoœæ obrotu w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us³ug, paliwami silnikowymi,
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przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym 40 mln z³. W przypadku podmiotu rozpoczynaj¹cego dzia-
³alnoœæ w zakresie paliw silnikowych, warunkiem stosowania procedur uproszczonych, jest z³o¿enie
przez ten podmiot oœwiadczenia, w którym zadeklaruje osi¹gniêcie w danym roku wymaganej wysokoœci
obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesi¹ce (art. 7c ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Na podstawie przytoczonych przepisów podmiot, który rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w poprzednim roku po-
datkowym, aby skorzystaæ z procedur uproszczonych, musi w roku rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodar-
czej osi¹gn¹æ obrót przekraczaj¹cy 40 mln z³., niezale¿nie od iloœci miesiêcy, w którym prowadzi³ dzia³al-
noœæ. Doprowadzi to do sytuacji, w których podmiot w pierwszym roku dzia³alnoœci skorzysta z procedur
uproszczonych deklaruj¹c osi¹gniêcie obrotu proporcjonalnie do liczby miesiêcy prowadzenia dzia³alno-
œci, nastêpnie osi¹gnie obrót, który bêdzie zgodny z deklaracj¹ ale mniejszy ni¿ 40 mln z³, a w nastêpnym
roku nie bêdzie móg³ skorzystaæ z procedur uproszczonych. Wydaje siê, ¿e jest to niezamierzony efekt
obecnej redakcji przepisów. (Ponadto obecne brzmienie art. 7c ust. 4 zdaje siê sugerowaæ, ¿e w deklaracji
podmiotu przychody powinny byæ rozpisane na poszczególne miesi¹ce. Równie¿ w tym przypadku trudno
wskazaæ uzasadnienie dla takiego rozwi¹zania.)

W opinii Senatu zasadnym jest dokonanie niezbêdnych zmian w przepisach dotycz¹cych nowych roz-
wi¹zañ zwi¹zanych z opodatkowaniem akcyz¹ wyrobów wêglowych (poprawki nr 16, 18, 19, 20 i 21).
Zmiany te maj¹ na celu doprecyzowanie b¹dŸ korektê przepisów uchwalonych przez Sejm. Poprawka nr
16 jednoznacznie wskazuje, ¿e w przypadku wyrobów wêglowych przedmiotem opodatkowania akcyz¹
jest tak¿e powstanie ubytków wyrobów wêglowych. Poprawka nr 18 zak³ada na³o¿enie na poœrednicz¹cy
podmiot wêglowy szczegó³owych obowi¹zków informacyjnych wzglêdem naczelnika urzêdu celnego,
zwi¹zanych ze zmian¹ lub zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoœci. Poprawka 19 skreœla b³êdne odes³a-
nie. Poprawka nr 20 wprowadza zmiany w definicji zak³adu energoch³onnego. Poprawka nr 21 skreœla
zmianê wprowadzaj¹c¹ zbêdne zastrze¿enie.

Poprawka nr 17 ujednolica przepisy uwzglêdniaj¹c, ¿e poprzez siedzibê identyfikuje siê osobê prawn¹,
a nie osobê fizyczn¹. W tym zakresie propozycja poprawki ujednolica art. 16 ust. 3a i 3c z art. 16 ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym.

Poprawka nr 22 zak³ada wczeœniejsze wejœcie w ¿ycie zmian zwi¹zanych z wy³¹czeniem z publikacji
numerów PESEL osób uzyskuj¹cych certyfikat ksiêgowego. W ocenie Senatu póŸniejsze wejœcie w ¿ycie
zmian wprowadzanych do ustawy o rachunkowoœci (nie 1 stycznia 2012 r., a 1 stycznia 2013 r.) znajduje
uzasadnienie jedynie w stosunku do tych zmian, które zwi¹zane s¹ ze zniesieniem Dziennika Urzêdowe-
go Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. Natomiast w stosunku do zniesienia publikacji numeru
PESEL ksiêgowych zasadnym by³oby wprowadzenie vacatio legis przyjêtej dla ca³ej ustawy.

Poprawka nr 23 przesuwa termin wejœcia w ¿ycie zmian uchylaj¹cych obowi¹zek zasiêgania opinii up-
rawnionych rzeczoznawców o projektach budowlanych, w których przewiduje siê pomieszczenia pracy.
Senat przychylaj¹c siê do zasadnoœci dokonania takiej nowelizacji prawa, stwierdzi³, ¿e potrzebny jest
czas do przygotowania alternatywnych sposobów zabezpieczenia odpowiedniego standardu projektów,
tak aby uwzglêdnia³y wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy. Dlatego Senat odroczy³ termin wejœcia
¿ycie omawianych przepisów do dnia 1 stycznia 2014 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia
bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postê-
powania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1:

a) w pkt 1:
– w lit. a, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyrazy „lub podmiot dokonuj¹cy

przywozu gazu ziemnego w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
lub obronnoœci¹ pañstwa, opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem
ciep³a do odbiorców w gospodarstwach domowych”,

– w lit. b, w ust. 5 skreœla siê wyrazy „lub podmiot dokonuj¹cy przywozu gazu ziemnego w zwi¹zku
z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa, opiek¹
zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w gospodar-
stwach domowych”,

– w lit. c, w ust. 5c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przedsiêbiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 5, zwolnione z obowi¹zku utrzymywa-

nia zapasów obowi¹zkowych gazu ziemnego, jest obowi¹zane: ”,
– w lit. d, w ust. 6 skreœla siê wyrazy „oraz podmioty”,

b) w pkt 2, w art. 24a w ust. 2 skreœla siê wyrazy „lub podmiot dokonuj¹cy przywozu gazu ziemnego
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa,
opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w gospo-
darstwach domowych”,

c) w pkt 3 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „lub podmiot, o których mowa w ust. 1, ustalaj¹” zastêpuje siê wyra-
zami „, o którym mowa w ust. 1, ustala”,

d) w pkt 6:
– w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „lub podmiotów dokonuj¹cych przywozu gazu ziemnego

w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa,
opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w go-
spodarstwach domowych”,

– w lit. c, w ust. 4 i w ust. 5 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „lub podmiot dokonuj¹cy przywozu gazu
ziemnego w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹
pañstwa, opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbior-
ców w gospodarstwach domowych” oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê
wyrazy „lub podmiotu”,

– w lit. e, w ust. 8 i 9 skreœla siê wyrazy „lub podmiot dokonuj¹cy przywozu gazu ziemnego w zwi¹z-
ku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa, opiek¹
zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w gospodar-
stwach domowych”,

e) w pkt 7, w art. 53 skreœla siê wyrazy „lub podmiotu dokonuj¹cego przywozu gazu ziemnego
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa,
opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w gospo-
darstwach domowych”,

f) w pkt 8 w lit. a:
– w tiret pierwszym, w pkt 19 oraz w tiret drugim, w pkt 19b skreœla siê wyrazy „lub podmiotu do-

konuj¹cego przywozu gazu ziemnego w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa, opiek¹ zdrowotn¹, edukacj¹ lub wytwarzaniem lub do-
starczaniem ciep³a do odbiorców w gospodarstwach domowych”,

– w tiret drugim, w pkt 19a wyrazy „lub podmiotu, o których mowa” zastêpuje siê wyrazami ”,
o którym mowa”,



g) w pkt 11 skreœla siê wyrazy „lub podmiot dokonuj¹cy przywozu gazu ziemnego w zwi¹zku z wyko-
nywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa, opiek¹ zdrowotn¹,
edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w gospodarstwach domo-
wych”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia
bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw i wprowadzi³ do niej jedn¹ poprawkê.

Nowelizacja art. 24 ust. 2 ustawy zak³ada, ¿e podmioty dokonuj¹ce przywozu gazu ziemnego w zwi¹z-
ku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obronnoœci¹ pañstwa, opiek¹ zdrowotn¹,
edukacj¹ lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciep³a do odbiorców w gospodarstwach domowych bêd¹
obowi¹zane utrzymywaæ zapasy gazu ziemnego. Senat uzna³, ¿e na³o¿enie takiego obowi¹zku nie jest
uzasadnione potrzebami bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa. Utrzymanie zapasu gazu ziemnego
bêdzie trudne do spe³nienia oraz kosztowne, co ostatecznie wp³ynie na wzrost cen towarów i us³ug œwiad-
czonych przez te podmioty.

Zdaniem Senatu powy¿sze uzasadnia poprawkê do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy nafto-
wej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpie-
czeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych
innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) skreœla siê pkt 2,
b) w pkt 4, w art. 8a dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:

„8. O ile ustawa nie stanowi inaczej, do rachunków zbiorczych stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce rachunków papierów wartoœciowych.”;

2) w art. 12:
a) w pkt 1, w pkt 2 skreœla siê wyraz „publiczne” oraz wyraz „publicznych”,
b) w pkt 2, w pkt 1 wyrazy „– w przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych” zastêpuje siê

wyrazem „, albo”,
c) w pkt 3, w lit. a skreœla siê wyrazy „– w przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych”;

3) w art. 14 w pkt 1, w pkt 9a skreœla siê wyrazy „z dnia 29 lipca 2005 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Analizuj¹c dotychczasow¹ treœæ art. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (definicja pojêcia
„rachunek papierów wartoœciowych”) uznano, i¿ dodawany ust. 4 nie mieœci siê w przedmiocie regulacji
tego artyku³u (poprawka nr 1). Kwestia tego, jakie przepisy znajd¹ zastosowanie do rachunków zbior-
czych powinna byæ uregulowana w dodawanym art. 8a (jako ostatni ustêp). Nale¿y bowiem pamiêtaæ, i¿
w przypadku podzia³u artyku³u na ustêpy pomiêdzy poszczególnymi ustêpami musz¹ wystêpowaæ
okreœlone powi¹zania treœciowe (zob. § 55 ust. 3 i 4 Zasad techniki prawodawczej). Wobec tego, i¿ rachu-
nek zbiorczy jest instytucj¹ inn¹ od rachunku papierów wartoœciowych o takich powi¹zaniach w odnie-
sieniu do ust. 4 i dotychczasowych ust. 1-3 mówiæ nie mo¿na. Sam fakt, i¿ ustawodawca przyj¹³, ¿e czêœæ
przepisów dotycz¹cych rachunków papierów wartoœciowych bêdzie stosowana do rachunków zbiorczych
nie oznacza, i¿ takie powi¹zanie powstaje. Nale¿y mieæ na wzglêdzie równie¿ komunikatywnoœæ ustawy
dla adresatów. O tym co to jest rachunek zbiorczy i jakie przepisy znajd¹ do niego zastosowanie adresat
powinien siê dowiadywaæ z przepisu podstawowego dla danej instytucji, w tym przypadku dodawanego
art. 8a.

W zwi¹zku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustaw¹ t¹ Senat zaj¹³ siê
w dniu 13 wrzeœnia br.) rozpatrzona ustawa powinna uwzglêdniæ fakt, i¿ nowelizacja ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych eliminuje z systemu prawnego instytucjê publicznych certyfikatów inwestycyj-
nych. Zgodnie z art. 4 ust. 3 wskazanej nowelizacji, publiczne certyfikaty inwestycyjne z dniem wejœcia
w ¿ycie tej nowelizacji stan¹ siê certyfikatami inwestycyjnymi. Vacatio legis rozpatrzonej ustawy jest
d³u¿sze ni¿ vacatio legis ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (wejdzie ona w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia) i w zwi¹zku
z tym dojdzie do sytuacji, w której zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych dokonywana rozpatrzo-
n¹ ustaw¹ w dniu 1 stycznia 2012 r. na³o¿y siê na przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych
w brzmieniu nadanym nowelizacj¹ z 31 sierpnia 2011 r. W konsekwencji w dniu 1 stycznia 2012 r. w sys-
temie prawnym znów pojawi siê pojêcie „publicznego certyfikatu inwestycyjnego”, a tym samym ustawa
o funduszach inwestycyjnych w tym zakresie stanie siê wewnêtrznie sprzeczna. Celem unikniêcia pro-
blemów w przysz³oœci Senat proponuje przyjêcie poprawki nr 2. Treœæ poprawki uwzglêdnia brzmienie
art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 136 ust. 2 pkt 1 i art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. a nadane ustaw¹ o zmianie ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym.

W zwi¹zku z tym, i¿ w art. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (jest to przepis meryto-
ryczny ogólny) sformu³owano skrót tytu³u ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawodawca
jest obowi¹zany pos³ugiwaæ siê tym skrótem w ca³ym akcie. Dodawany do art. 2 tej ustawy pkt 9a nie uw-
zglêdnia skrótu i w zwi¹zku z tym, kieruj¹c siê Zasadami techniki prawodawczej, Senat uchwali³ popraw-
kê nr 3.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, z zastrze¿eniem art.

15 ust. 1a”;
2) w art. 1 w pkt 6:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w ust. 8 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) z dniem og³oszenia lub innym okreœlonym przez zgromadzenie inwestorów – w przypadku
zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem inwesty-
cyjnym zamkniêtym, na któr¹ zgromadzenie inwestorów wyrazi³o zgodê; ”, ”,

b) w lit. c, w ust. 9 wyrazy „ust. 8 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 8 pkt 1a”;
3) w art. 5 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wszczête i niezakoñczone przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy postêpowania w sprawie
o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniêtego emituj¹cego wy³¹cz-
nie niepubliczne certyfikaty inwestycyjne umarza siê.”;

4) w art. 6 wyraz „zobowi¹zane” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zane”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o funduszach in-
westycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Przepis art. 14 ust. 1 wskazuje, kto mo¿e utworzyæ fundusz inwestycyjny. Natomiast o warunkach
(wymaganiach), które musz¹ byæ spe³nione, aby utworzyæ fundusz, stanowi art. 15. W myœl art. 15 ust. 1
pkt 3 utworzenie funduszu wymaga wydania zezwolenia przez Komisjê Nadzoru Finansowego. Analogi-
czn¹ normê zawarto w art. 14 ust. 1. Maj¹c na wzglêdzie fakt, ze kwestia warunków (wymagañ) tworzenia
funduszu nie mieœci siê w art. 14, ale w art. 15 Senat przyj¹³ poprawkê nr 1. Redaguj¹c tê poprawkê kiero-
wano siê równie¿ tym, i¿ b³êdne z punktu widzenia Zasad techniki prawodawczej jest powtarzanie przepi-
sów. W analizowanym przypadku nie doœæ ¿e mamy do czynienia z powtórzeniem, to jeszcze powtórzenie
to jest niedok³adne. Przepis art. 14 ust. 1 mówi o uzyskaniu zezwolenia, natomiast przepis art. 15 ust. 1
pkt 3 mówi o wydaniu zezwolenia (mo¿na tu równie¿ mówiæ o z³amaniu nakazu zachowania konsekwen-
cji terminologicznej). Jednoczeœnie za zbêdne (niemaj¹ce ¿adnej wartoœci normatywnej) nale¿y uznaæ do-
konane w art. 14 ust. 1 „zastrze¿enie” art. 15 ust. 1a. Pozostawienie takiego „zastrze¿enia” mog³oby suge-
rowaæ, i¿ w art. 15 ust. 1a ustawodawca sformu³owa³ wyj¹tek od zasady, w myœl której fundusz inwesty-
cyjny mo¿e byæ utworzony wy³¹cznie przez towarzystwo. Jako ¿e art. 15 ust. 1a jest odstêpstwem od zasa-
dy z art. 15 ust. 1 wzajemna relacja pomiêdzy tymi przepisami jest oczywista (zob. § 23 ust. 3 Zasad te-
chniki prawodawczej).

Dodaj¹c do ust. 8 nowy punkt nie uwzglêdniono § 89 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, który stano-
wi, i¿ dodaj¹c nowy punkt w obrêbie ustêpu zachowuje siê dotychczasow¹ numeracjê. W analizowanym
przepisie zmieniaj¹cym ustawodawca de facto przenumerowania dokona³.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, i¿ celem art. 5 jest uregulowanie kwestii zwi¹zanych ze
wszczêtymi a niezakoñczonymi postêpowaniami dotycz¹cymi udzielenia przez Komisjê Nadzoru Finan-
sowego zezwoleñ „na utworzenie zamkniêtego funduszu inwestycyjnego, który zgodnie ze statutem fun-
duszu nie bêdzie oferowany w drodze oferty publicznej ani dopuszczony do obrotu na rynku regulowa-
nym, ani wprowadzony do alternatywnego sytemu obrotu”. W zwi¹zku z tym, i¿ nowe przepisy takich po-
stêpowañ w ogóle nie przewiduj¹ przyjêto poprawkê nr 3.

Senat uchwali³ poprawkê nr 4 maj¹c na wzglêdzie, i¿ Ÿród³em obowi¹zku, o którym mowa w art. 6, jest
ustawa (zob. art. 3 ust. 1).
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1, w art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zajmowaæ innego stanowiska, z wyj¹tkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego
w szkole wy¿szej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce nauko-
wej, ani wykonywaæ innych zajêæ zawodowych; ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o nadzorze ubezpiecze-
niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Poprawka zmierza do tego, aby osoba pe³ni¹ca funkcjê Rzecznika Ubezpieczonych mog³a ³¹czyæ j¹ z za-
jmowaniem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wy¿szej, w Polskiej Akademii
Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej. W opinii Senatu rozwi¹zanie przyjête przez
Sejm by³o zbyt rygorystyczne. Dopuszczenie ³¹czenia wy¿ej wskazanych stanowisk przez Rzecznika
Ubezpieczonych nie oznacza, i¿ interesy ubezpieczonych by³yby gorzej chronione.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej
dotycz¹cej podzia³u krajowych kosztów poboru, które s¹ zatrzymywane,

gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹ udostêpniane bud¿etowi UE,
sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycz¹cej podzia³u krajowych kosztów
poboru, które s¹ zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹ udostêpniane bud¿etowi UE, spo-
rz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7 w lit. c, w § 2 wyrazy „numer ewidencyjny” zastêpuje siê wyrazem „numer”;
2) w art. 1 w pkt 34, w § 1 wyrazy „ci¹¿¹cych na nim zobowi¹zaniach alimentacyjnych” zastêpuje siê wy-

razami „ci¹¿¹cym na nim obowi¹zku alimentacyjnym”;
3) w art. 1 w pkt 63, w art. 160 w § 3 po wyrazach „w § 1 pkt 1” dodaje siê wyrazy „, w § 2”;
4) w art. 1 w pkt 69, w art. 168a w § 3 wyrazy „orzeczenia lub decyzji, o których” zastêpuje siê wyrazami

„decyzji, o których”;
5) w art. 1 w pkt 69, w art. 168a w § 4 skreœla siê wyrazy „w stosunku”;
6) w art. 1 w pkt 73, w art. 173 w § 2 w pkt 6:

a) wyrazy „przerwê wykonania kary” zastêpuje siê wyrazami „przerwê w wykonaniu kary”,
b) wyrazy „przerwy wykonania kary” zastêpuje siê wyrazami „przerwy w wykonaniu kary”;

7) w art. 1:
a) w pkt 74, w art. 173a w § 1 wyraz „Kurator” zastêpuje siê wyrazami „S¹dowy kurator”,
b) w pkt 76, w art. 175a w § 2 po wyrazach „ustalonej dla” dodaje siê wyraz „s¹dowych”;
8) w art. 1 w pkt 93, w art. 217b w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Korespondencjê, o której mowa w § 2 i 3, administracja aresztu œledczego dorêcza tymczasowo are-
sztowanemu, który podpisem i dat¹ potwierdza jej odbiór.”;

9) w art. 1 w pkt 98 w lit. c, w § 4a wyrazy „pracownika zak³adu karnego i aresztu œledczego” zastêpuje
siê wyrazami „pracownika zak³adu karnego lub aresztu œledczego”;

10) w art. 5 w pkt 1, w § 1 wyrazy „numer ewidencyjny” zastêpuje siê wyrazem „numer”;
11) w art. 10 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do za¿aleñ na postanowienia wydane w toku postêpowania wykonawczego, wniesionych przed
dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Uchwa³a w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw zosta³a podjêta przez Senat na 83. posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat proponuje wpro-
wadzenie do ustawy 11 poprawek.

Poprawki nr 1 i 10 wynikaj¹ z potrzeby dostosowania przepisów dwóch nowelizowanych ustaw do
zmian wprowadzonych w nowej ustawie o ewidencji ludnoœci. Uchwalona dnia 24 wrzeœnia 2010 r. usta-
wa o ewidencji ludnoœci, wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2012 r. W art. 15 w ust. 1 w odniesieniu do nu-
meru PESEL pos³uguje siê ona terminem „numer identyfikacyjny”. Senat, wprowadzaj¹c poprawkê
w uchwalonym brzmieniu chcia³ uniezale¿niæ terminologiê zmienianych kodeksów od ka¿dorazowej
zmiany terminologicznej dokonanej w ustawie o ewidencji ludnoœci.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 3 Senat kierowa³ siê przekonaniem, ¿e istotne jest wyraŸne wskazanie
w art. 160 w § 3, ¿e obowi¹zek bezzw³ocznego skierowania wniosku o odwo³anie warunkowego zwolnie-
nia, istnieje tak¿e w przypadkach okreœlonych w art. 160 § 2.

Do najwa¿niejszych zmian nale¿y poprawka oznaczona nr 8, która dotyczy art. 217b Kodeksu karnego
wykonawczego. Senat stwierdzi³, ¿e skoro korespondencja skazanego z podmiotami wskazanymi w art.
217b § 2 i 3 nie podlega cenzurze (art. 8a § 3 Kkw) to nie jest dopuszczalne zapoznawanie siê przez admini-
stracjê aresztu œledczego z treœci¹ takich pism i na podaniu tej treœci tymczasowo aresztowanemu do wia-
domoœci.

Równie istotna jest poprawka oznaczona nr 11, która wprowadza przepis przejœciowy rozstrzygaj¹cy,
które przepisy bêd¹ w³aœciwe do rozpoznawania za¿aleñ wniesionych przed wejœciem w ¿ycie ustawy. Po
wejœciu w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej skazani w wielu przypadkach utrac¹ prawo wniesienia za¿alenia,
które w dotychczasowym stanie prawnym im przys³ugiwa³o. W tej sytuacji Senat kieruj¹c siê potrzeb¹
poszanowania konstytucyjnej zasady bezpieczeñstwa prawnego oraz zasady pewnoœci prawa, proponuje
wprowadzenie normy intertemporalnej, która zabezpieczy pozycjê prawn¹ tych osób, które wnios³y za¿a-
lenie przed wejœciem w ¿ycie ustawy.

Pozosta³e poprawki Senatu maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy tekst ustawy w zakresie stosowanej termi-
nologii oraz redakcji przepisów.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego,
ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Reje-
strze Karnym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 611td w § 2 wyraz „wykonywania” zastêpuje siê wyrazem „odbywania”;
2) w art. 1 w pkt 3:

a) w art. 611td w § 3, w art. 611tk w § 1 w pkt 2, w art. 611ua w § 2 oraz w art. 611ug w § 3 w pkt 2 po
wyrazie „cz³onkowskim” dodaje siê wyrazy „Unii Europejskiej”,

b) w art. 611u w § 2 po wyrazie „cz³onkowskiego” dodaje siê wyrazy „Unii Europejskiej”;
3) w art. 1 w pkt 3, w art. 611tg w § 1 po wyrazach „o wykonanie” dodaje siê wyrazy „w Rzeczypospolitej

Polskiej”;
4) w art. 4 § 1 i 2 oznacza siê odpowiednio jako ust. 1 i 2;
5) w art. 5:

a) § 1 i 2 oznacza siê odpowiednio jako ust. 1 i 2,
b) w dotychczasowym § 2 wyrazy „w § 1” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 1”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Uchwa³a w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy o prokuraturze
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zosta³a podjêta przez Senat na 83. posiedzeniu w dniu 13
wrzeœnia 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 5 poprawek.

Poprawka nr 1 Senatu precyzuje przepis i wskazuje, ¿e zgodnie z terminologi¹ Kodeksu karnego wyko-
nawczego skazany karê „odbywa”.

Poprawka nr 2 uzupe³nia i precyzuje zmieniane przepisy i stanowi, ¿e ustawa reguluje stosunki pomiê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej.

Poprawka nr 3 dodaje wyrazy, które expressis verbis wska¿¹, ¿e przedmiotem wyst¹pieñ, o których
mowa w rozdziale 66g jest wykonanie kary pozbawienia wolnoœci w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawki nr 4 i 5 wprowadzaj¹ prawid³owe oznaczenie jednostek redakcyjnych i zgodnie z zasadami
techniki prawodawczej dziel¹ art. 4 i 5 na ustêpy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 7;
2) w art. 1 w pkt 18, § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Pismo z³o¿one w placówce pocztowej operatora publicznego lub innego operatora pocztowego
mo¿e zostaæ odebrane tak¿e przez osobê upowa¿nion¹ na podstawie pe³nomocnictwa pocztowego
do odbioru przesy³ek pocztowych, o którym mowa w przepisach okreœlaj¹cych warunki wykonywa-
nia powszechnych us³ug pocztowych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
– pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z póŸn. zm.).”;

3) w art. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:
„40) w art. 3941:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Za¿alenie do S¹du Najwy¿szego przys³uguje na postanowienie s¹du drugiej instancji

odrzucaj¹ce skargê kasacyjn¹ oraz na postanowienie s¹du drugiej lub pierwszej in-
stancji odrzucaj¹ce skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orze-
czenia.”,

b) po § 1 dodaje siê § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Za¿alenie do S¹du Najwy¿szego przys³uguje tak¿e w razie uchylenia przez s¹d drugiej

instancji wyroku s¹du pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoz-
nania.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do postêpowania przed S¹dem Najwy¿szym tocz¹cego siê na skutek za¿alenia stosuje

siê odpowiednio art. 394 § 2 i 3, art. 395, art. 397 § 1, art. 3986 § 3, art. 39810, art. 39814,
art. 39815 § 1 zdanie pierwsze, art. 39816, art. 39817 i art. 39821.”; ”;

4) w art. 1 w pkt 72, w art. 7562:
a) w zdaniu pierwszym wyrazy „w sprawach dotycz¹cych pieczy lub” zastêpuje siê wyrazami „przez

uregulowanie sposobów”,
b) w zdaniu drugim po wyrazie „10511” dodaje siê wyrazy ”, a je¿eli zabezpieczenie polega na uregulo-

waniu sposobu kontaktów z dzieckiem – art. 5821 § 3, ”;
5) w art. 1 w pkt 79 w lit. c, w § 22 wyrazy „obowi¹zany jest rozliczyæ” zastêpuje siê wyrazem „rozliczy”;
6) w art. 1 w pkt 86 po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:

„a1) uchyla siê § 4, ”;
7) w art. 9 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „art. 531, ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowa-
dziæ do niej 7 poprawek.

W ocenie Senatu konieczne jest skreœlenie w art. 1 pkt 7 oraz skorygowanie odes³ania zawartego w art.
9 w ust. 2. Powo³any art. 1 pkt 7 wprowadza adresatów ustawy w b³¹d, gdy¿ sugeruje dokonanie noweli-
zacji art. 531 ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.). Tymczasem porównanie obo-
wi¹zuj¹cego brzmienia tego przepisu (nadanego ustaw¹ z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ko-
deks postêpowania cywilnego) z brzmieniem przytoczonym w art. 1 pkt 7 prowadzi do wniosku, ¿e w isto-
cie nie dojdzie w tym wypadku do ¿adnej zmiany. Przedmiotowe postanowienie ustawy nowelizuj¹cej pro-
cedurê cywiln¹ narusza zatem § 82 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” i powinno zostaæ usuniête jako sprzeczne z zasadami popraw-
nej legislacji (poprawka nr 1). Poprawka nr 7 modyfikuj¹ca treœæ art. 9 ust. 2 ustawy stanowi z kolei kon-
sekwencjê skreœlenia wskazanego wy¿ej punktu 7 w art. 1.

Za uchybienie o podobnym charakterze nale¿y uznaæ nadanie nowego brzmienia ca³emu art. 3941

k.p.c. (art. 1 pkt 40), w sytuacji gdy wprowadzana w tym przepisie zmiana polega na nadaniu nowego
brzmienia paragrafom 1 i 3 oraz na dodaniu § 11. Wobec tego wypada zauwa¿yæ, ¿e wed³ug § 87 ust. 2
„Zasad techniki prawodawczej” w przypadku, gdy artyku³y ustawy s¹ podzielone na jednostki redakcyjne
ni¿szego stopnia, a zmianê wprowadza siê tylko w którejœ z tych jednostek, mo¿na poprzestaæ na przyto-
czeniu nowego brzmienia wy³¹cznie tej zmienianej jednostki redakcyjnej. Tak te¿ zredagowany zosta³ np.
art. 1 pkt 15. W zwi¹zku z tym, dla zachowania jednolitoœci na gruncie ustawy, zasadne staje siê nadanie
nowego brzmienia art. 1 pkt 40 (poprawka nr 3).

Zdaniem Senatu wskazane jest równie¿ doprecyzowanie odes³ania zamieszczonego w dodawanym § 11

w art. 139 k.p.c. (art. 1 pkt 18). Przepis ten wprowadza do procedury cywilnej instytucjê pe³nomocnictwa
pocztowego, uregulowan¹ w § 18 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków wykonywania powszechnych us³ug pocztowych. Jednak w treœci wymienionego
mowa jest nie o tym akcie wykonawczym, lecz o ustawie zawieraj¹cej podstawê do jego wydania, tj. usta-
wie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, w której to sk¹din¹d dopuszczono jedynie mo¿liwoœæ wy-
dania przesy³ki pe³nomocnikowi adresata (art. 26 ust. 2 pkt 2). Dlatego bardziej precyzyjne bêdzie pos³u-
¿enie siê na gruncie nowego przepisu terminologi¹ odsy³aj¹c¹ do przywo³anego rozporz¹dzenia, a nie zaœ
do samej ustawy – Prawo pocztowe (poprawka nr 2).

Wprowadzaj¹c pozosta³e poprawki Senat kierowa³ siê natomiast dba³oœci¹ o pe³n¹ koherencjê odes³añ
(poprawka nr 4, lit b), spójnoœæ przepisów procedury cywilnej (poprawka nr 6), a tak¿e poprawnoœæ styli-
styczn¹ nowelizowanych przepisów (poprawka nr 4, lit. a i poprawka nr 5).
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 64:

a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2”,
b) w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach „o której” dodaje siê wyraz „mowa”;

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 64:
a) w ust. 3:

– w pkt 1 wyrazy „tej us³ugi” zastêpuje siê wyrazami „za jednostkê rozliczeniow¹ us³ugi albo cen¹
za po³¹czenie, w przypadku us³ugi taryfikowanej za ca³e po³¹czenie”,

– w pkt 2 po wyrazach „jednostkê rozliczeniow¹ us³ugi” dodaje siê wyrazy „albo ceny za po³¹czenie,
w przypadku us³ugi taryfikowanej za ca³e po³¹czenie, ”,

– w pkt 3 wyrazy „ceny us³ugi” zastêpuje siê wyrazami „ceny za jednostkê rozliczeniow¹ us³ugi al-
bo ceny za po³¹czenie, w przypadku us³ugi taryfikowanej za ca³e po³¹czenie, ”,

b) w ust. 6 wyrazy „cenie za minutê po³¹czenia do numeru danej us³ugi albo o ca³kowitej jej cenie” za-
stêpuje siê wyrazami „cenie za jednostkê rozliczeniow¹ us³ugi albo cenie za po³¹czenie, w przy-
padku us³ugi taryfikowanej za ca³e po³¹czenie”;

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 64 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dostawca publicznie dostêpnej us³ugi telekomunikacyjnej jest obowi¹zany bezp³atnie zapewniæ

abonentowi bêd¹cemu stron¹ zawartej umowy okreœlenie progu kwotowego, dla ka¿dego okresu
rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla ka¿dego miesi¹ca kalendarzowego, po przekro-
czeniu którego dostawca publicznie dostêpnej us³ugi telekomunikacyjnej bêdzie obowi¹zany do:
1) natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia;
2) zablokowania na ¿¹danie abonenta mo¿liwoœci wykonywania po³¹czeñ na numery us³ug o pod-

wy¿szonej op³acie i odbierania po³¹czeñ z takich numerów, chyba ¿e nie bêd¹ powodowa³y obo-
wi¹zku zap³aty po stronie abonenta.

Dostawca jest obowi¹zany oferowaæ abonentom co najmniej trzy progi kwotowe, które wynosz¹
35, 100 i 200 z³otych.”;

4) w art. 1 w pkt 1, w art. 64 po ust. 5 dodaje siê ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku us³ug telefonicznych œwiadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefo-

nicznych obowi¹zek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, uwa¿a siê za wykonany, je¿eli dostawca publi-
cznie dostêpnej us³ugi telekomunikacyjnej wykona³ co najmniej trzy próby po³¹czenia z abonen-
tem w ci¹gu 24 godzin od chwili przekroczenia progu kwotowego.”;

5) w art. 1 w pkt 2, art. 64a otrzymuje brzmienie:
„Art. 64a. Dostawca publicznie dostêpnej us³ugi telekomunikacyjnej jest obowi¹zany, na ¿¹danie

abonenta, do:
1) nieodp³atnego blokowania po³¹czeñ wychodz¹cych na numery us³ug o podwy¿szonej

op³acie oraz po³¹czeñ przychodz¹cych z takich numerów,
2) nieodp³atnego blokowania po³¹czeñ wychodz¹cych na numery poszczególnych rodza-

jów us³ug o podwy¿szonej op³acie oraz po³¹czeñ przychodz¹cych z takich numerów,
3) umo¿liwienia abonentowi okreœlenia maksymalnej ceny za jednostkê rozliczeniow¹ us-

³ugi albo ceny za po³¹czenie, w przypadku us³ugi taryfikowanej za ca³e po³¹czenie,
i nieodp³atnego blokowania po³¹czeñ wychodz¹cych na numery us³ug o podwy¿szonej
op³acie, których cena przekracza cenê maksymaln¹ okreœlon¹ przez abonenta w ¿¹da-
niu, oraz po³¹czeñ przychodz¹cych z takich numerów

– chyba ¿e takie po³¹czenia nie bêd¹ powodowa³y obowi¹zku zap³aty po stronie abonenta.”;
6) w art. 1 w pkt 3, w art. 65 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Dostawca us³ugi o podwy¿szonej op³acie” zastêpuje siê
wyrazami „Podmiot realizuj¹cy dodatkowe œwiadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1”,

b) skreœla siê pkt 4;
7) w art. 1 w pkt 4:

a) w lit. a:
– zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”,



– skreœla siê ust. 2,
b) skreœla siê lit. b;

8) w art. 1 w pkt 5, w art. 144a w ust. 2 wyrazy „3 dni robocze” zastêpuje siê wyrazami „7 dni roboczych”;
9) w art. 1 w pkt 5, w art. 144a w ust. 2 po wyrazie „wp³yniêcia” dodaje siê wyraz „wniosku”;

10) w art. 1 w pkt 5, w art. 144a w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpisu z rejestru przedsiêbiorców albo ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub innego w³aœciwe-

go rejestru prowadzonego w pañstwie pochodzenia, chyba ¿e dany podmiot jest wpisany do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z póŸn. zm.); ”;

11) w art. 1 w pkt 7, w art. 207a w ust. 1 wyrazy „pozwoleñ radiowych oraz rezerwacji czêstotliwoœci” zastê-
puje siê wyrazami: „pozwoleñ radiowych, rezerwacji czêstotliwoœci oraz czasowego u¿ywania urz¹dze-
nia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji, o którym mowa w art. 144a, ”;

12) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 1 w za-

kresie dotycz¹cym art. 64 ust. 5 oraz pkt 2 w zakresie dotycz¹cym art. 64a pkt 2 i 3, które
wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, postanowi³ wprowadziæ
do jej tekstu 12 poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter porz¹dkowy.
Poprawka nr 2 ma na celu ujednolicenie terminologii w zakresie okreœlenia ceny us³ugi.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 3, Senat uzna³ za konieczne doprecyzowanie, i¿ ustalenie progu kwotowego

dotyczy ka¿dego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku – jak ma to miejsce w przypadku
pre-paid – ka¿dego cyklu miesiêcznego. Ponadto, zdaniem Senatu, nale¿y na³o¿yæ na dostawców obo-
wi¹zek ustalenia co najmniej trzech progów kwotowych.

Poprawka nr 4 ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której dostawca us³ug œwiadcz¹cy us³ugi w sta-
cjonarnej publicznej sieci telefonicznej nie bêdzie móg³ zrealizowaæ obowi¹zku polegaj¹cego na poinfor-
mowaniu abonenta o fakcie przekroczenia progu kwotowego.

Poprawka nr 5 ma charakter porz¹dkuj¹cy.
Poprawka nr 6 powoduje zmianê podmiotu zobowi¹zanego do przekazywania Prezesowi UKE informa-

cji s³u¿¹cych do prowadzenia rejestru numerów wykorzystywanych do œwiadczenia us³ug o podwy¿szo-
nej op³acie, z przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego na dostawcê dodatkowego œwiadczenia. Zdaniem Se-
natu przyczyni siê to do wiêkszej aktualnoœci rejestru.

Poprawka nr 7 skreœla zbêdny, zdaniem Senatu, przepis dotycz¹cy wydawania pozwolenia radiowego
w zakresie czêstotliwoœci przeznaczonych do u¿ytkowania jako rz¹dowe.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 8, Senat uzna³ za konieczne wyd³u¿enie do 7 dni terminu na wyra¿enie zgody
na czasowe u¿ytkowanie urz¹dzenia radiowego na czêstotliwoœciach rz¹dowych. Zdaniem Senatu termin
3 dniowy jest nadmiernie skrócony w stosunku do wagi podejmowanej decyzji.

Poprawka nr 9 ma charakter porz¹dkowy.
Poprawka nr 10 uwzglêdnia ostatnie zmiany w zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie

z nowymi przepisami nie mo¿na ¿¹daæ od przedsiêbiorców danych zawartych w publicznie dostêpnych
rejestrach.

Poprawka nr 11 ma na celu rozszerzenie mo¿liwoœci zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynno-
œciach poprzez obwieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Komuni-
kacji Elektronicznej tak¿e w przypadku postêpowañ w sprawach dotycz¹cych dopuszczenia czasowego
u¿ywania urz¹dzenia radiowego. Zdaniem Senatu przyczyni siê to do przyspieszenia postêpowania.

Poprawka nr 12 ma na celu zagwarantowanie przedsiêbiorcom telekomunikacyjnym odpowiedniego
czasu na dokonanie odpowiednich zmian w systemach, niezbêdnych do prawid³owego wykonywania
obowi¹zków równie¿ w przypadkach okreœlonych w nowo zredagowanym art. 64a.

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
306 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1 w pkt 16, w art. 61 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „przetargu” zastêpuje
siê wyrazami „postêpowania w sprawie wyboru spó³ki”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu dnia 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, postanowi³ wprowa-
dziæ do niej 1 poprawkê.

Poprawka doprecyzowuje, ¿e uzgodnienia, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, powinny poprzedzaæ ka¿de postêpowanie w sprawie
wyboru spó³ki, której zostanie powierzona budowa lub eksploatacja autostrady. Art. 61 ust. 2 w brzmie-
niu przyjêtym przez Sejm zawê¿a³ obowi¹zek dokonania uzgodnieñ wy³¹cznie do sytuacji, gdyby mia³y
one poprzedzaæ og³oszenie przetargu. Wy³onienie spó³ki mo¿e siê jednak odbyæ nie tylko w drodze prze-
targu, ale równie¿ w trybie postêpowania koncesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2009
r. o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o bezpieczeñstwie morskim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o bezpieczeñstwie morskim, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 3 w pkt 8 skreœla siê wyrazy „ustanowieniu lub”;
2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z nastêpuj¹cych œrodków ochrony:
1) zamkniêty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancjê ubezpieczeniow¹;
3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancjê bankow¹;
4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.”;

3) w art. 7 skreœla siê ust. 4;
4) w art. 13 wyrazy „œrodki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej

wysokoœci dokonanych przez nabywcê wp³at” zastêpuje siê wyrazami „przypadaj¹ce mu œrodki pozo-
sta³e na mieszkaniowym rachunku powierniczym”;

5) w art. 14 w ust. 1 po wyrazach „umowy deweloperskiej” dodaje siê wyrazy „, innego ni¿ na podstawie
art. 29, ”;

6) tytu³ rozdzia³u 4 otrzymuje brzmienie:
„Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa”;

7) w art. 15:
a) w ust. 1:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „, na mocy której, bank” zastêpuje siê wyrazami „lub
gwarancjê ubezpieczeniow¹, na mocy której bank lub zak³ad ubezpieczeñ”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odst¹pienia przez nabywcê od umowy deweloperskiej na postawie art. 29 ust. 1 pkt 6.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku odst¹pienia przez nabywcê od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1

pkt 6 wysokoœæ wyp³aty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza siê o kwotê œrodków wyp³aconych
nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.”,

c) w ust. 3 wyrazy „albo roszczenie do ubezpieczyciela” zastêpuje siê wyrazami „lub gwarancja ubez-
pieczeniowa”;

8) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stosowania zabezpieczenia roszczeñ nabywcy, o których mowa w art. 15, z chwi-
l¹ wyp³aty œrodków z tytu³u udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
roszczenia przys³uguj¹ce nabywcy przeciwko bankowi prowadz¹cemu rachunek powierniczy
przechodz¹ na gwaranta.”,

b) w ust. 2 wyrazy „umowa ubezpieczenia” zastêpuje siê wyrazami „gwarancja ubezpieczeniowa”;
9) w art. 18 w ust. 3 i w art. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „przedsiêbiorcy” zastêpuje siê wy-

razem „przedsiêbiorstwa”;
10) w art. 22 w ust. 1 w pkt 9 w lit. a skreœla siê wyrazy „jakie ponosi nabywca w zwi¹zku z dokonywaniem

wp³at na rachunek, ”;
11) w art. 22 w ust. 1 w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególnoœci nazwê ubezpieczyciela, gwarantowan¹ kwotê oraz

termin obowi¹zywania gwarancji; ”;
12) w art. 22 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) numer decyzji o pozwoleniu na budowê oraz oznaczenie organu, który j¹ wyda³ oraz informacjê
czy jest ostateczna lub czy jest zaskar¿ona; ”;

13) w art. 22 w ust. 1 w pkt 11 wyraz „prac” zastêpuje siê wyrazem „robót”;
14) w art. 22 w ust. 1 w pkt 15 wyrazy „oraz o” zastêpuje siê wyrazami „, w tym”;
15) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiany w treœci umowy deweloperskiej, o których mowa w ust. 2, wi¹¿¹ nabywcê tylko wtedy, gdy
wyrazi³ zgodê na w³¹czenie ich do treœci umowy.”;



16) w art. 29 w ust. 1:
a) w pkt 2 po wyrazach „zawartymi w prospekcie informacyjnym” dodaje siê wyrazy „lub w za³¹czni-

kach” oraz skreœla siê u¿yte po raz drugi wyrazy „w prospekcie informacyjnym”,
b) w pkt 3 po wyrazach „prospektu informacyjnego” dodaje siê wyrazy „wraz z za³¹cznikami”,
c) pkt 4 wyraz „za³¹czniku” zastêpuje siê wyrazem „za³¹cznikach”,
d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) je¿eli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowê dewelopersk¹, nie zawiera
informacji okreœlonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowi¹cego za³¹cznik do usta-
wy; ”;

17) w art. 31 w ust. 1 wyrazy „takie roszczenie zosta³o z³o¿one” zastêpuje siê wyrazami „zosta³ z³o¿ony
wniosek o wpis takiego roszczenia”;

18) w art. 34 wyrazy „postanowieniom art. 11 i art. 12” zastêpuje siê wyrazami „przepisom ustawy” oraz
po wyrazach „zgromadzone na” dodaje siê wyrazy „zamkniêtym mieszkaniowym rachunku powierni-
czym lub”;

19) w art. 35 w pkt 1, w ust. 6:
a) w pkt 1 wyrazy „oraz dokumentacji powykonawczej” zastêpuje siê wyrazami „, uwzglêdniaj¹c za-

wartoœæ projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelnoœci danych”,
b) w pkt 2 po wyrazach „obiektów budowlanych” dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c przydatnoœæ

gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpo-
wiedniej kategorii geotechnicznej”;

20) w art. 37 i 38 wyraz „rozpoczêtych” zastêpuje siê wyrazami „, w odniesieniu do których rozpoczêcie
sprzeda¿y nast¹pi³o”;

21) po art. 39 dodaje siê art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. Rada Ministrów dokona przegl¹du funkcjonowania przepisów ustawy i przed³o¿y Sejmowi

informacjê o skutkach jej obowi¹zywania wraz z propozycjami zmian, w terminie 2 lat od
dnia jej wejœcia w ¿ycie.”;

22) w za³¹czniku do ustawy, w prospekcie informacyjnym w czêœci ogólnej w podczêœci I w tabeli wyrazy
„przeznaczonego do obs³ugi publicznoœci” zastêpuje siê wyrazem „przedsiêbiorstwa”;

23) w za³¹czniku do ustawy, w prospekcie informacyjnym w czêœci ogólnej w podczêœci III w tabeli skreœ-
la siê wiersz „ubezpieczenie zwrotu wp³aconych kwot z tytu³u niewykonania umowy deweloper-
skiej*”;

24) w za³¹czniku do ustawy, w prospekcie informacyjnym w czêœci ogólnej w podczêœci III w tabeli w pod-
tytule „Inne informacje” dodaje siê wiersz w brzmieniu:
„Informacja o mo¿liwoœci zapoznania siê w lokalu przedsiêbiorstwa przez osobê zainteresowan¹ za-

warciem umowy deweloperskiej z:
1) aktualnym stanem ksiêgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomoœci;
2) kopi¹ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego, jeœli podmiot podlega wpisowi do

Krajowego Rejestru S¹dowego lub aktualnym zaœwiadczeniem o wpisie do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej;

3) kopi¹ pozwolenia na budowê;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwesty-

cji przez spó³kê celow¹ – sprawozdaniem spó³ki dominuj¹cej;
5) projektem architektoniczno-budowlanym: ”;

25) w za³¹czniku do ustawy, w prospekcie informacyjnym w czêœci indywidualnej wyrazy „Podpis osoby
upowa¿nionej do reprezentacji dewelopera oraz piecz¹tka firmowa” zastêpuje siê wyrazami „Podpis
dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczêæ firmowa”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i uchwali³ do niej 25 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat, maj¹c na celu usuniêcie niespójnoœci uregulowañ dotycz¹cych za-
mkniêtego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w szczególnoœci w kontekœcie art. 10 ustawy, zgod-
nie z którym bank wyp³aca deweloperowi œrodki wp³acone przez nabywcê na ten rachunek po otrzymaniu
aktu notarialnego przenosz¹cego na nabywcê prawo, o którym mowa w art. 1, stan¹³ na stanowisku, i¿
definicja zamkniêtego mieszkaniowego rachunku powierniczego powinna stanowiæ jedynie o przeniesie-
niu na nabywcê prawa, o którym mowa w art. 1 niniejszej ustawy.

Zasadniczym celem poprawek nr 2, 6, 7, 8, 11 i 23 jest zast¹pienie wymienionego w tych przepisach
produktu ubezpieczeniowego w postaci umowy ubezpieczenia – gwarancj¹ ubezpieczeniow¹.

W opinii Senatu maj¹c na uwadze cel przedmiotowego zabezpieczenia finansowego oraz rodzaj chro-
nionego dobra (tj. wp³at dokonywanych przez nabywcê), uzasadniona jest w¹tpliwoœæ, co do uznania
umowy ubezpieczenia, za najbardziej adekwatne zabezpieczenie finansowe tego rodzaju dzia³alnoœci.
Wskazane w przedmiotowej ustawie œrodki ochrony maj¹ charakter czysto kontraktowy, tj. maj¹ na celu
zabezpieczenie interesów nabywcy wynikaj¹cych z umów zawartych pomiêdzy nabywc¹ a deweloperem,
maj¹cych na celu ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu mieszkalnego i przeniesienie w³asnoœci tego
lokalu na nabywcê, czy te¿ przeniesienie na nabywcê w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanej domem je-
dnorodzinnym.

Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie Senat proponuje zast¹pienie umowy ubezpieczenia – gwarancj¹ ubezpie-
czeniow¹, bêd¹c¹ produktem ubezpieczeniowymi bardziej adekwatnym dla zabezpieczenia przedmioto-
wych interesów nabywców. Stronami takich umów gwarancji bêd¹ zak³ady ubezpieczeñ, co z kolei nie bê-
dzie ogranicza³o dopuszczalnych œrodków ochrony do produktów oferowanych jedynie przez banki.

Poprawka nr 2 usuwa tak¿e nieprawid³owoœæ, wystêpuj¹c¹ w art. 4 we wprowadzenia do wyliczenia
w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm. W praktyce bowiem nabywca nie nabywa procesu (a tak zdefi-
niowane zosta³o przedsiêwziêcie deweloperskie), lecz okreœlone w art. 1 ustawy prawo. Ponadto Izba uz-
na³a za zasadne uzupe³nienie katalogu œrodków ochrony, wymienionych w art. 4, dodatkowo o otwarty
mieszkaniowy rachunek powierniczy istniej¹cy samodzielnie.

Poprawki nr 6, 11 i 23 maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy, dostosowuj¹ brzmienie przepisów do propozycji
maj¹cych na celu zast¹pienie umowy ubezpieczenia gwarancj¹ ubezpieczeniow¹.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 7 Senat ponadto proponuje zmianê drugiej z przes³anek realizacji œwiadcze-
nia z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zgodnie z przedstawion¹ zmian¹ gwarant mia³by wyp³a-
ciæ stosowne œwiadczenie na ¿¹danie nabywcy, ale dopiero w przypadku, gdy ten odst¹pi od umowy de-
weloperskiej z powodu nieterminowego spe³nienia œwiadczenia przez dewelopera (odst¹pienie na podsta-
wie art. 29 ust. 1 pkt 6). Wymóg odst¹pienia od umowy deweloperskiej zdaniem Izby chroni³by przed sy-
tuacjami „nadmiernego, nieuzasadnionego zaspokojenia” nabywcy, jakie mog³oby wyst¹piæ, gdyby na-
bywca uzyska³ œwiadczenie z tytu³u gwarancji (nie odstêpuj¹c jednoczeœnie od umowy), a nastêpnie de-
weloper przeniós³ na niego – choæ nieterminowo – prawo w³asnoœci lokalu.

Nadmiernemu zaspokojeniu nabywcy przeciwdzia³aæ bêdzie równie¿ proponowane nowe brzmienie
ust. 2 art. 15 ustawy. Bêdzie on stosowany w sytuacji, gdy nabywca odst¹pi³ od umowy deweloperskiej,
a nastêpnie podj¹³ œrodki z rachunku powierniczego. Wówczas wysokoœæ wyp³aty z tytu³u gwarancji ban-
kowej lub ubezpieczeniowej powinna byæ pomniejszona o kwotê œrodków wyp³aconych nabywcy z miesz-
kaniowego rachunku powierniczego.

Poprawka nr 8 zmierza ponadto do tego, aby w sytuacji wyp³aty przez bank lub zak³ad ubezpieczeñ
œwiadczenia z tytu³u gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w przypadku gdy nabywca lokalu od-
st¹pi³ od umowy deweloperskiej, nabywca ten nie uzyska³ nastêpnie œrodków z rachunku powierniczego.
Poprawka umo¿liwia, w przypadku braku stosownych zapisów w umowach gwarancji, przejœcie na gwa-
ranta roszczenia nabywcy o wyp³atê œrodków zgromadzonych na rachunku powierniczym.

Celem poprawki nr 3 jest usuniêcie z ustawy przepisu niezgodnego z postanowieniami ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Artyku³ 13 ustawy w brzmieniu przyjêtym przez Sejm okreœla expressis verbis wysokoœæ wyp³aty na
rzecz nabywcy w przypadku odst¹pienia przez jedn¹ ze stron od umowy deweloperskiej. Stanowi on, ¿e
bank w takiej sytuacji wyp³aca nabywcy œrodki w nominalnej wysokoœci dokonanych przez nabywcê
wp³at. Zdaniem Izby nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e w momencie odst¹pienia od umowy zgromadzone
na rachunku œrodki przypadaj¹ce nabywcy nie musz¹ byæ równe wp³atom dokonanym przez nabywcê.
Bêdzie tak w przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, je¿eli deweloper pode-
jmowa³ œrodki z tego rachunku wraz z realizacj¹ kolejnych etapów inwestycji. Ponadto wskazany stan
nierównoœci miêdzy sum¹ œrodków wp³aconych a zgromadzonych wyst¹pi, jeœli do œrodków na rachunku
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bêd¹ doliczane odsetki. Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat wprowadzi³ poprawkê nr 4, skutkiem której
wyp³acie bêd¹ podlega³y jedynie œrodki dostêpne na rachunku w momencie realizacji tej transakcji.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ usuniêcia mog¹cych powstawaæ w¹tpliwoœci interpretacyjnych, które
w sposób istotny mog¹ wp³yn¹æ na stosowanie ustawy i wprowadzenia wyraŸnego rozró¿nienia skutków
art. 13 i 14, Senat przyj¹³ poprawkê nr 5

Przyjmuj¹c poprawki nr 9 i 23 Senat uzna³, i¿ sformu³owanie „w lokalu przedsiêbiorcy” powinno zostaæ
zmienione na „w lokalu przedsiêbiorstwa”. Pojêcie „lokal przedsiêbiorstwa” ma ugruntowane znaczenie
prawne i doktrynalne. Przez lokal przedsiêbiorstwa nale¿y rozumieæ miejsce przeznaczone do obs³ugiwa-
nia publicznoœci i oznaczone zgodnie z przepisami o dzia³alnoœci gospodarczej (ustawa z dnia z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny). Pojêcie to œwiadomie nawi¹zuje do identycznego terminu w art. 97 KC. Wy-
k³adnia tych pojêæ powinna byæ ze sob¹ zharmonizowana. Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat uzna³ za za-
sadne wprowadzenie omawianej zmiany do ustawy.

Poprawka nr 10 dookreœla, i¿ koszty, jakie ewentualnie ponosi nabywca w zwi¹zku z dokonywaniem
wp³at na rachunek powierniczy, nie maj¹ charakteru kosztów prowadzenia tego rachunku.

Poprawka nr 12 uwzglêdnia, ¿e na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane wydawana jest de-
cyzja o pozwoleniu na budowê.

Z uwagi na zdefiniowanie w ustawie – Prawo budowlane pojêcia „roboty budowlane” (art. 3 pkt 7), za-
stêpuje siê poprawk¹ nr 13 zwrot „prac budowlanych” sformu³owaniem „robót budowlanych”.

Art. 21 ustawy wprowadza rozwi¹zanie przewiduj¹ce na³o¿enie na dewelopera obowi¹zku umo¿liwie-
nia osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej zapoznania siê w lokalu przedsiêbiorstwa
z dokumentami potwierdzaj¹cymi informacje zawarte prospekcie informacyjnym dotycz¹cymi: aktual-
nego stanu ksiêgi wieczystej, odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego, kopii pozwolenia na budowê, spra-
wozdania finansowego, projektu architektoniczno-budowlanego. Rozwi¹zanie takie umo¿liwia osobie
zainteresowanej zawarciem umowy uzyskanie dodatkowych informacji na temat dewelopera, jednoczeœ-
nie powoduje unikniêcie nadmiaru dokumentów dorêczanych przez dewelopera wraz z prospektem in-
formacyjnym (co w niektórych przypadkach mo¿e byæ utrudnione - np. projekt architektoniczno – bu-
dowlany). W opinii Senatu informacja o takiej mo¿liwoœci powinna obowi¹zkowo znaleŸæ siê w prospekcie
informacyjnym. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie Senat przyj¹³ poprawki nr 14 i 24.

Poprawka nr 15 ma charakter precyzuj¹cy. Obecne brzmienie przepisu mo¿e rodziæ w¹tpliwoœci, i¿ na-
bywca, niezale¿nie od charakteru zmian, jakie wprowadzi³ deweloper w treœci prospektu informacyjnego
lub w treœci za³¹czników, musi je zaakceptowaæ. Zdaniem Izby wyra¿aj¹c zgodê na przedmiotowe zmiany
nabywca musi mieæ ich pe³n¹ œwiadomoœæ.

Poprawka nr 16 koryguje przepis uwzglêdniaj¹c przyjêt¹ nomenklaturê ustawy.
Poprawka nr 17 dostosowuje terminologiê przepisu do ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece. Nale-

¿y zauwa¿yæ, i¿ do ksiêgi wieczystej nie mo¿na „z³o¿yæ roszczenia”, natomiast sk³ada siê wniosek o wpis
roszczenia.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 18 Senat uzupe³ni³ przepis penalizuj¹c równie¿, niezgodn¹ z przepisami
ustawy, wyp³atê deweloperowi œrodków zgromadzonych na zamkniêtym mieszkaniowym rachunku po-
wierniczym.

Celem poprawki nr 19 jest uzupe³nienie przepisu o brakuj¹ce wytyczne.
Poprawka nr 20 doprecyzowywuje przepis przejœciowy okreœlaj¹cy cezurê obowi¹zywania regulacji

ustawy w zakresie regulacji zawartej w art. 4. Rozwi¹zanie proponowane w przed³o¿eniu sejmowym w po-
³¹czeniu z szerok¹ definicj¹ przedsiêwziêcia deweloperskiego i jego rozpoczêcia, w opinii Senatu mo¿e
skutkowaæ tym, i¿ deweloper, który dokona zakupu gruntu przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, nie bê-
dzie objêty wymogami art. 4. Deweloperzy bêd¹ mieli zatem czas na rozpoczêcie przedsiêwziêæ deweloper-
skich w taki sposób (np. zakup gruntu), aby omin¹æ przedmiotowe przepisy. Wskutek tego mo¿e dojœæ do
sytuacji, i¿ po wejœciu ustawy w ¿ycie na rynku bêd¹ przez d³ugi okres funkcjonowa³y równolegle projekty
inwestycyjne objête ochron¹ wynikaj¹c¹ z art. 4, jak i bez tej ochrony. Spowoduje to w konsekwencji ist-
nienie dwóch systemów prawnych a jednoczeœnie przyczyni siê do dyskryminacji niektórych dewelope-
rów (w szczególnoœci ma³ych), którzy nie bêd¹ w stanie zapewniæ sobie odpowiednio wczeœniej banku zie-
mi. Maj¹c powy¿sze na uwadze zasadnym jest wprowadzenie przyjêtej przez Senat poprawki.

Senat z uwagi na donios³e skutki spo³eczne i gospodarcze zwi¹zane z wdro¿eniem przepisów ustawy,
proponuje wprowadzenie w ustawie przepisu nak³adaj¹cego na Radê Ministrów obowi¹zek dokonania
przegl¹du funkcjonowania jej przepisów i przed³o¿enia Sejmowi informacji o skutkach jej obowi¹zywania
wraz z projektem zmian, w terminie 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy (poprawka nr 21).

Poprawka nr 25 ma charakter redakcyjny.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o timeshare

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy o ti-
meshare, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o d³ugoterminowych umowach turystycznych”;
2) w art. 22 w ust. 1 po wyrazach „wezwaæ konsumenta” dodaje siê wyrazy „bêd¹cego stron¹ umowy

o d³ugoterminowy produkt wakacyjny”;
3) w art. 23 w ust. 1 po wyrazie „Konsument” dodaje siê wyrazy „bêd¹cy stron¹ umowy o d³ugotermino-

wy produkt wakacyjny”;
4) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275,
z póŸn. zm.) w art. 601 uchyla siê § 5 i 6.”;

5) w art. 46 wyrazy „z dnia 19 sierpnia 2011 r. o timeshare” zastêpuje siê wyrazami „z dnia … o d³ugoter-
minowych umowach turystycznych”;

6) w za³¹czniku nr 5 do ustawy wyrazy „z dnia 19 sierpnia 2011 r. o timeshare” zastêpuje siê wyrazami
„z dnia … o d³ugoterminowych umowach turystycznych”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o timeshare i uchwali³ do niej 6 po-
prawek.

Poprawki nr 1, 5 i 6 maj¹ na celu okreœlenie tytu³u ustawy w jêzyku polskim w sposób adekwatny do jej
zakresu przedmiotowego. W opinii Senatu zaproponowany w dotychczasowym brzmieniu tytu³ ustawy
mo¿e powodowaæ u adresatów tego aktu prawnego mylne przekonanie, i¿ obejmuje on swoj¹ regulacj¹ je-
dynie umowy o timeshare, podczas gdy omawiana ustawa okreœla równie¿ zasady i tryb zawierania miê-
dzy przedsiêbiorc¹ a konsumentem umów o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, umów poœrednictwa
w odsprzeda¿y timeshare lub d³ugoterminowego produktu wakacyjnego oraz umów o uczestnictwo w sy-
stemie wymiany. Jednoczeœnie zdaniem Izby, maj¹c na wzglêdzie ochronê jêzyka polskiego bêd¹cego ele-
mentem to¿samoœci narodowej, przy redagowaniu aktów prawnych konieczne jest pos³ugiwanie siê pol-
sk¹ terminologi¹.

Projekt ustawy zawarty w przed³o¿eniu rz¹dowym (druk sejmowy nr 4439) zawiera³ dwa osobne roz-
dzia³y obejmuj¹ce swoim zakresem przepisy szczególne dla umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyj-
ny (rozdzia³ 5) oraz przepisy szczególne dla umowy timeshare (rozdzia³ 6). W toku prac legislacyjnych
w Sejmie, z uwagi na fakt, i¿ rozdzia³ 6 projektu ustawy sk³ada³ siê jedynie z jednego przepisu, dokonano
po³¹czenia omawianych jednostek systematyzacyjnych, grupuj¹c zawarte w nich przepisy w jeden roz-
dzia³ (obecny rozdzia³ 4 zatytu³owany: Przepis szczególne dla umowy timeshare oraz umowy o d³ugoter-
minowy produkt wakacyjny). Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, i¿ w wyniku podjêtych zmian mo¿e powstaæ
w¹tpliwoœæ, do którego rodzaju umowy maj¹ zastosowanie poszczególne przepisy rozdzia³u 4. Senat,
pragn¹c w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci okreœliæ prawa i obowi¹zki przedsiêbiorcy i konsumenta, w za-
le¿noœci od rodzaju zawartej umowy, wprowadzi³ poprawki nr 2 i 3.

Celem poprawki nr 4 jest wyeliminowanie sankcji karnej postaci kary ograniczenia wolnoœci albo kary
grzywny za naruszenie przez przedsiêbiorcê okreœlonych obowi¹zków wzglêdem konsumenta doty-
cz¹cych umowy o timeshare, umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, umowy poœrednictwa w od-
sprzeda¿y timeshare lub d³ugoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w syste-
mie wymiany. Senat tym samym podziela opiniê, i¿ sankcje karne nie s¹ w³aœciwym œrodkiem zapewnie-
nia prawid³owego wykonania zobowi¹zania przez strony umowy cywilnoprawnej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zak³adowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o europejskich radach zak³adowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o rencie socjalnej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w ust. 2:

a) w pkt 1 w lit. a wyrazy „5 500 euro” zastêpuje siê wyrazami „15 000 euro”,
b) w pkt 1 w lit. b:

– w tiret pierwszym i drugim wyrazy „7 000 euro” zastêpuje siê wyrazami „20 000 euro”,
– w tiret trzecim wyrazy „30 000 euro” zastêpuje siê wyrazami „50 000 euro”,

c) w pkt 2 wyrazy „150 euro” zastêpuje siê wyrazami „250 euro”,
d) w pkt 4 w czêœci wspólnej wyrazy „3 000 euro” zastêpuje siê wyrazami „50 000 euro”,
e) w pkt 7 wyrazy „5 000 euro” zastêpuje siê wyrazami „6 000 euro”;

2) w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „pojazdy kolejowej” zastêpuje siê wyrazami „pojazdy kolejowe”;
3) w art. 1 w pkt 14, w art. 23b w ust. 1 w czêœci wspólnej wyraz „dopuszczanie” zastêpuje siê wyrazem

„dopuszczenie”;
4) w art. 1 w pkt 14, w art. 23b w ust. 14 wyrazy „od koñca wyznaczonego okresu” zastêpuje siê wyraza-

mi „od koñca terminu”;
5) w art. 1 w pkt 14, w art. 23d w ust. 4 w pkt 2 wyraz „uchylaj¹ca” zastêpuje siê wyrazem „uchylaj¹cej”;
6) w art. 1 w pkt 14, w art. 23e w ust. 2 w pkt 1 wyraz „dopuszczanie” zastêpuje siê wyrazem

„dopuszczenie”;
7) w art. 1 w pkt 14, w art. 23f w ust. 2 w pkt 3 wyraz „informacjê” zastêpuje siê wyrazem „informacje”;
8) w art. 1 w pkt 14, w art. 23g w ust. 2 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „dopuszczania” za-

stêpuje siê wyrazem „dopuszczenia”;
9) w art. 1 w pkt 16, w art. 25a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyrazy „o nazwach”;

10) w art. 1 w pkt 16, w art. 25a w ust. 3 w pkt 4 wyraz „struktura” zastêpuje siê wyrazem „strukturê”;
11) w art. 1 w pkt 18, w art. 25ca w ust. 6 w pkt 1 wyraz „spe³niania” zastêpuje siê wyrazem „spe³nienia”;
12) w art. 1 w pkt 18, w art. 25cb w ust. 9 w pkt 1 w lit. a wyrazy „z prac ziemnych” zastêpuje siê wyrazami

„prac ziemnych”;
13) w art. 1 w pkt 19, w art. 25g w ust. 3 wyrazy „w Biuletynie Informacji Publicznej ministra w³aœciwego

do spraw transportu” zastêpuje siê wyrazami „w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-
towej urzêdu obs³uguj¹cego ministra w³aœciwego do spraw transportu”;

14) w art. 1 w pkt 20, w art. 25ga w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „z wyj¹tkiem danych dotycz¹cych w³aœciciela po-
jazdu” zastêpuje siê wyrazami „, z wyj¹tkiem danych dotycz¹cych w³aœciciela pojazdu, ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, wprowadzi³ do niej 14 poprawek.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 1, Senat postanowi³ podwy¿szyæ op³aty za czynnoœci wykonywane przez Pre-
zesa Urzêdu Transportu Kolejowego, przywracaj¹c ich katalog w wersji zaproponowanej pierwotnie przez
Radê Ministrów. Zdaniem Senatorów, zmiana przyjêta w tym zakresie przez Sejm mo¿e nie pozwoliæ na
pokrycie kosztów czynnoœci, do których obowi¹zany jest Prezes UTK.

Poprawki nr 2 – 14 maj¹ charakter redakcyjny, zmierzaj¹ do zapewnienia ustawie spójnoœci terminolo-
gicznej oraz dostosowuj¹ j¹ do postanowieñ innych aktów prawnych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 4c wyrazy „ust. 4a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4b”;
2) w art. 1 w pkt 22, w ust. 1a wyrazy „wy³¹czenia z dzier¿awy” zastêpuje siê wyrazami „wypowiedzenia

przez agencjê umowy dzier¿awy w zakresie wy³¹czenia”;
3) w art. 4 dodaje siê ust. 12–15 w brzmieniu:

„12. W odniesieniu do nieruchomoœci rolnych lub ich czêœci, których dzier¿awa jest niezbêdna do:
1) wykonania obowi¹zków lub zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyznan¹ danemu dzier¿awcy przed

dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy pomoc¹ finansow¹ wspó³finansowan¹ lub finansowa-
n¹ z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich lub Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, lub

2) spe³nienia warunków przyznania pomocy, o której mowa w pkt 1, je¿eli wniosek o jej przyznanie
zosta³ z³o¿ony przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, oraz wykonania obowi¹zków lub
zobowi¹zañ zwi¹zanych z t¹ pomoc¹ po jej przyznaniu

– termin wy³¹czenia u¿ytków rolnych okreœla siê najwczeœniej na dzieñ nastêpuj¹cy po dniu za-
koñczenia przez dzier¿awcê wykonywania obowi¹zków, zobowi¹zañ lub spe³nienia warunków,
o których mowa w pkt 1 i 2.

13. Termin, o którym mowa w ust. 12, okreœla siê na wniosek dzier¿awcy sk³adany ³¹cznie z oœwiad-
czeniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

14. Do wniosku, o którym mowa w ust. 13, dzier¿awca do³¹cza dokumenty, wydane przez podmiot
przyznaj¹cy pomoc, potwierdzaj¹ce spe³nienie przes³anek, o których mowa w ust. 12, zawieraj¹ce
w szczególnoœci termin z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy lub termin przyznania pomocy
oraz wskazanie nieruchomoœci, ich powierzchni, a tak¿e okresu niezbêdnego do wykonania obo-
wi¹zków, zobowi¹zañ lub spe³nienia warunków, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i 2.

15. U¿ytki rolne, o których mowa w ust. 12, Agencja Nieruchomoœci Rolnych przeznacza do sprzeda-
¿y na zasadach okreœlonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹ w terminie roku od dnia up³ywu terminu na ich wy³¹czenie.”;

4) w art. 9 po wyrazie „Agencja” dodaje siê wyrazy „Nieruchomoœci Rolnych”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uchwali³ do
niej 4 poprawki.

W dodawanym do ustawy art. 30 ust. 4c znajduje siê b³¹d w odes³aniu do innego przepisu. Aby go po-
prawiæ Senat wprowadzi³ poprawkê nr 1.

Do art. 38 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa dodany zosta³ ust.
1a, na podstawie którego w umowach dzier¿awy bêd¹ zawierane klauzule o mo¿liwoœci wy³¹czenia
z dzier¿awy 30% powierzchni u¿ytków rolnych bêd¹cych przedmiotem dzier¿awy. Przepis nie okreœla try-
bu wy³¹czenia gruntów z dzier¿awy, pozostawiaj¹c stronom ukszta³towanie tego postanowienia w umo-
wie. Je¿eli strony umowy nie doprecyzuj¹ tej klauzuli, to do wy³¹czenia nieruchomoœci z dzier¿awy konie-
czne bêdzie zgodne oœwiadczenie stron. Oznacza to, ¿e wy³¹czenie bêdzie uzale¿nione od zgody dzier¿aw-
cy wyra¿onej, albo w chwili podpisywania umowy dzier¿awy (okreœlenie warunków wy³¹czenia) albo –
w przypadku nieokreœlenia warunków wy³¹czenia – w oœwiadczeniu o wy³¹czeniu. Obecnoœæ tego przepi-
su w ustawie nie zmienia sytuacji prawnej stron umowy, z wyj¹tkiem ograniczenia mo¿liwoœci przewidze-
nia umow¹ wy³¹czenia u¿ytków rolnych z dzier¿awy, poprzez okreœlenie górnej granicy w wysokoœci 30 %
powierzchni u¿ytków rolnych bêd¹cych przedmiotem dzier¿awy. Senat uzna³, ¿e nale¿y stworzyæ warun-
ki u³atwiaj¹ce Agencji Nieruchomoœci Rolnych wy³¹czenie nieruchomoœci z umów dzier¿awy poprzez na-
³o¿enie na strony umowy dzier¿awy obowi¹zku zawarcia w umowie klauzuli, na podstawie której Agencji
bêdzie przys³ugiwa³o prawo wypowiedzenia umowy w zakresie 30% powierzchni u¿ytków rolnych bê-
d¹cych przedmiotem dzier¿awy (poprawka nr 2).

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 3 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nale¿y umo¿liwiæ wykonanie obowi¹z-
ków lub zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyznan¹ dzier¿awcom pomoc¹ finansow¹ wspó³finansowan¹ lub fi-
nansowan¹ z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich lub Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dlatego nieruchomoœci konieczne do
realizacji tych obowi¹zków i zobowi¹zañ, zgodnie z poprawka Senatu, nie mog¹ byæ wy³¹czone z dzier¿a-
wy przed zakoñczeniem realizacji programów pomocowych.

W art. 9 ustawa pos³uguje siê wyra¿eniem „Agencja” na okreœlenie Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Poniewa¿ ustawa nie wprowadza takiej skróconej formy okreœlania Agencji Nieruchomoœci Rolnych, Se-
nat przyj¹³ poprawkê nr 4.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t
oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, wpro-
wadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 12 skreœla siê wyrazy „zadawania œmierci” oraz wyrazy „zadawanie

œmierci” zastêpuje siê wyrazem „dzia³anie”;
2) w art. 1 w pkt 3 w lit. c w tiret pi¹tym, pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) obcowanie p³ciowe ze zwierzêciem (zoofilia); ”;
3) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „lub na wniosek” zastêpuje siê wyrazami „po uzyskaniu in-

formacji od”;
4) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 3 skreœla siê wyrazy „cz³onek Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, ”;
5) w art. 1 w pkt 10 w lit. c, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zastrzelenie zwierzêcia wolno ¿yj¹cego (dzikiego) – przez osobê uprawnion¹ do u¿ycia broni palnej.”;
6) w art. 1 w pkt 11, w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „ustalenie w³aœciciela psa w celu pouczenia go” zastêpuje siê

wyrazami „pouczenie w³aœciciela psa”;
7) w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „2 lat” zastêpuje siê wyrazami „lat 2”;
8) w art. 1 w pkt 15, w art. 37e dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, nastêpuje w trybie przepisów Kodeksu postêpo-
wania w sprawach o wykroczenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ochronie zwie-
rz¹t oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach i uchwali³ do niej 8 poprawek.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, nowelizacja art. 4 pkt 12 polega na poszerzeniu zakresu
definicji szczególnego okrucieñstwa. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa definiuje je tylko w odniesieniu do
zabijania zwierzêcia („szczególne okrucieñstwo zabijaj¹cego zwierzê”) i nie odnosi siê do przypadków znê-
cania siê.1 Ustawodawca zmieniaj¹c wyra¿enie definiowane definicji (definiendum) pozostawi³ nie zmie-
nione wyra¿enie definiuj¹ce (definiens) w nastêpuj¹cym brzmieniu – „rozumie siê przez to przedsiêbranie
przez sprawcê dzia³añ charakteryzuj¹cych siê drastycznoœci¹ form i metod zadawania œmierci, a zw³asz-
cza zadawanie œmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacj¹ na zwiêkszenie roz-
miaru cierpieñ i czasu ich trwania”. Tak sformu³owane definiens odnosi siê jedynie do przypadków okru-
cieñstwa towarzysz¹cego zadawaniu œmierci. Oznacza to, ¿e pojêcia „szczególne okrucieñstwo” oraz
„szczególne okrucieñstwo zabijaj¹cego zwierzê” w rozumieniu ustawy s¹ to¿same, i nie mo¿na ich odno-
siæ do znêcania, które nie prowadzi do œmierci zwierzêcia. Senat d¹¿¹c do objêcia definicj¹ szczególnego
okrucieñstwa, równie¿ znêcania siê nad zwierzêtami przeredagowa³ wyra¿enie definiuj¹ce wprowadzaj¹c
poprawkê nr 1.

Ustawa rozszerza katalog czynów traktowanych przez ustawodawcê jako znêcanie siê nad zwierzêta-
mi. M.in. znajduje siê w nim zoofilia, definiowana, jako praktykowanie zachowañ seksualnych polega-
j¹cych na obcowaniu p³ciowym ze zwierzêtami, których celem jest wykorzystywanie zwierz¹t (art. 6 ust. 2
pkt 16). Poniewa¿ znêcanie jest na podstawie art. 35 ust. 1a. kwalifikowane, jako przestêpstwo, definicja
zoofilii okreœla znamiona czynu zabronionego. Nale¿a³o zatem odnieœæ do niej regu³y tworzenia przepisów
karnych. Przy analizie omawianego przepisu Senat zauwa¿y³ nastêpuj¹ce problemy. Po pierwsze, zgod-
nie z brzmieniem przepisu odpowiedzialnoœci karnej bêdzie podlega³a tylko osoba która praktykowa³a za-
chowania seksualne wobec zwierz¹t. Oznacza to, ¿e jednokrotne obcowanie p³ciowe nie bêdzie karane.
Dopiero powtarzane zachowanie sprawcy (praktykowanie) spotka siê z represj¹. Drugi aspekt, na który
Senat zwróci³ uwagê to znamiê celu, którym jest wykorzystywanie zwierz¹t. Nie bêdzie wiêc przestêp-
stwem ka¿de praktykowanie zachowañ polegaj¹cych na obcowaniu p³ciowym ze zwierzêtami, a tylko te
czyny, które bêd¹ podejmowane w celu wykorzystywania zwierz¹t (liczba mnoga). Aby wiêc skazaæ za zoo-
filiê trzeba bêdzie dowieœæ, ¿e poza praktykowaniem zachowañ seksualnych wobec zwierz¹t, zachowanie
sprawcy mia³o na celu wykorzystywanie zwierz¹t. Ustawodawca nie wskaza³, o jaki rodzaj wykorzystania
zwierz¹t chodzi w omawianym przepisie. W rozumieniu tak sformu³owanego przepisu wykorzystywanie
zwierz¹t nie mo¿e byæ wykorzystywaniem seksualnym, gdy¿ ka¿de obcowanie p³ciowe ze zwierzêciem jest
podejmowane w celu jego wykorzystania seksualnego. Senat uzna³, ¿e ustawodawca b³êdnie zredagowa³
przepis, chc¹c niepotrzebnie podkreœliæ, ¿e zachowanie sprawcy ma mieæ na celu wykorzystanie seksual-
ne zwierzêcia i usun¹³ z jego treœci znamiê celu. Ponadto, formu³uj¹c poprawkê Senat postanowi³, ¿e ka-
ralne bêdzie ju¿ jednokrotne obcowanie p³ciowe nawet z jednym zwierzêciem (poprawka nr 2).

Senat d¹¿¹c do uproszczenia procedury wydania decyzji czasowo odbieraj¹cej zwierzê (art. 7) odebra³
Policji, stra¿y gminnej, lekarzom weterynarii oraz przedstawicielom organizacji spo³ecznych, których
statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t prawo wnoszenia wniosku wszczynaj¹cego postêpo-
wanie. Zgodnie z wol¹ Senatu wójt (burmistrz, prezydent miasta) bêd¹ dzia³aæ z urzêdu korzystaj¹c z in-
formacji otrzymanych od wymienionych podmiotów (poprawka nr 3).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 33 ust. 3 potrzebê uœmiercenia zwierzêcia stwierdza lekarz wetery-
narii, cz³onek Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, inspektor organizacji spo³ecznej, której statutowym celem
dzia³ania jest ochrona zwierz¹t, funkcjonariusz Policji, stra¿y ochrony kolei, stra¿y gminnej, Stra¿y Gra-
nicznej, pracownik S³u¿by Leœnej lub S³u¿by Parków Narodowych, stra¿nik Pañstwowej Stra¿y £owiec-
kiej, stra¿nik ³owiecki lub stra¿nik Pañstwowej Stra¿y Rybackiej. Senat postanowi³ wy³¹czyæ z tego kata-
logu podmiotów cz³onków Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, uznaj¹c, ¿e nieposiadaj¹ wystarczaj¹cych
kwalifikacji (poprawka nr 4).

Redakcja przepisu art. 33 ust. 4 rodzi w¹tpliwoœci, czy wyra¿enie w pkt 2 po œredniku odnosi siê tylko
do pkt 2, czy mo¿e nale¿y je wi¹zaæ równie¿ z pkt 1. Senat stwierdzi³, ¿e mo¿liwoœæ zastrzelenia powinna
odnosiæ siê tylko do zwierz¹t dzikich i wprowadzi³ poprawkê nr 5.

Na podstawie art. 33a ust 3 pkt 1 dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu ³owieckiego mo¿e podj¹æ dzia³ania
zapobiegaj¹ce wa³êsaniu siê psów na terenie obwodu poprzez m.in. ustalenie w³aœciciela psa w celu pou-
czenia go o obowi¹zku sprawowania kontroli nad zwierzêciem. W myœl tego przepisu œrodkiem zapobie-
gaj¹cym wa³êsaniu siê psów jest ustalenie w³aœciciela psa. W rzeczywistoœci takim œrodkiem jest poucze-
nie w³aœciciela psa o obowi¹zku sprawowania kontroli. Ustalenie w³aœciciela jest tylko warunkiem zasto-
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sowania œrodka. Poniewa¿ przytoczony warunek jest konieczny oraz oczywisty, Senat pomin¹³ go
w brzmieniu przepisu (poprawka nr 6).

Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny. Senat nada³ przepisowi brzmienie uwzglêdniaj¹ce tradycyj-
nie przyjêty sposób okreœlania kary pozbawienia wolnoœci.

Zgodnie z przepisem art. 37e karze grzywny podlega nabycie zwierz¹t wbrew zakazom okreœlonym
w art. 10b ust. 1. Brzmienie przepisu nie pozwala ustaliæ czy czyn zabroniony jest przestêpstwem czy wy-
kroczeniem. Bior¹c pod uwagê, ¿e czyn zabroniony ma szkodliwoœæ spo³eczn¹ nie wiêksz¹ ni¿ zbycie
zwierz¹t w sposób zabroniony w art. 10a ust.1, które zosta³o zakwalifikowane jako wykroczenie, Senat
uzna³, ¿e czyn okreœlony w art. 37e równie¿ powinien byæ wykroczeniem. Aby jednoznacznie o tym prze-
s¹dziæ Senat wprowadzi³ poprawkê nr 8.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w pkt 22:

a) w lit. b skreœla siê wyrazy „(Dz. U. L 74 z 20.3.1992, str. 1–9)”,
b) w lit. d wyraz „ustanawiaj¹ce” zastêpuje siê wyrazem „ustanawiaj¹cego”,
c) w lit. h skreœla siê wyrazy „Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz¹cych siê do transportu drogowego oraz
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równie¿ uchylaj¹ce roz-
porz¹dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. U. L 102 z 11.4.2006, str. 1–14)”,

d) w lit. m skreœla siê wyrazy „(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póŸn. zm.)”,
e) w lit. o skreœla siê wyrazy „(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.)”;

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 16a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedsiêbiorcy albo osoby fizycznej, którzy posiadali licencjê i zaprzestali wykonywania dzia³alno-

œci gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego.”;
3) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „od dnia” zastêpuje siê wyrazami „po dniu”;
4) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 2 w pkt 3 w lit. c wyrazy „numer ewidencyjny Powszechnego Elektro-

nicznego Systemu Ewidencji Ludnoœci (PESEL), zwany dalej „numerem PESEL”” zastêpuje siê wyra-
zami „numer PESEL”;

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 2 w pkt 3 w lit g wyrazy „modu³ów szkolenia” zastêpuje siê wyrazami
„cyklów zajêæ”;

6) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 4 skreœla siê u¿yty po raz drugi wyraz „oraz”;
7) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 1c w pkt 2 wyrazy „przewozów drogowych” zastêpuje siê wyrazami

„przewozu drogowego”;
8) w art. 1 po pkt 11 dodaje siê pkt 11a w brzmieniu:

„11a) w art. 56 w ust. 1 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje pkt 4 w brzmieniu:
„4) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebez-

piecznych (Dz. U. Nr …, poz. …).”; „;
9) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a w ust. 2 skreœla siê wyrazy „- w odniesieniu do kontroli drogowej”;

10) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a w ust. 3 w pkt 1–4 wyrazy „do dnia” zastêpuje siê wyrazami „przed
dniem”;

11) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „œrednio 10” zast¹piæ wyrazami „œrednio do 10”;
12) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je¿eli czyn bêd¹cy naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje jednoczeœnie
znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ stosuje siê wy³¹cznie
przepisy o odpowiedzialnoœci administracyjnej.”;

13) w art. 1 w pkt 16, w art. 92b w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyraz „wypoczynku” zastêpuje siê wyrazem
„odpoczynku”;

14) w art. 1 w pkt 16, w art. 92b w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyraz „zmieniaj¹ce” zastêpuje siê wyrazem
„zmieniaj¹cego”;

15) w art. 1 w pkt 16, w art. 92b w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „w prawie” zastêpuje siê wyrazami „w spra-
wie”;

16) w art. 4:
a) po pkt 2 pkt dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 73 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Rejestracji pojazdów nale¿¹cych do cz³onków obcych si³ zbrojnych, personelu cywilnego
i cz³onków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywaj¹cych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów miêdzynarodowych, na wniosek w³adz
wojskowych tych si³ zbrojnych, dokonuje starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce pobytu tych
osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2b. Rejestracji pojazdów nale¿¹cych do obcych si³ zbrojnych przebywaj¹cych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, na podstawie umów miêdzynarodowych, dokonuje w³aœciwy organ Si³



Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten wydaje dowód rejestracyjny i zalegalizowane
tablice rejestracyjne oraz nalepkê kontroln¹, chyba ¿e dla danego pojazdu tablice (tablica) reje-
stracyjne lub nalepka kontrolna nie s¹ wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza siê bezpo-
œrednio na pojeŸdzie.”; ”,

b) po pkt 3 dodaje siê pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw trans-
portu oraz ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych okreœli, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic reje-
stracyjnych pojazdów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów nale-
¿¹cych do obcych si³ zbrojnych przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na podstawie umów miêdzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a tak-
¿e jednostki organizacyjne w³aœciwe w tych sprawach.”;

3b) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kartê pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego ni¿ okreœlony w ust. 1, wydaje, za

op³at¹ i po uiszczeniu op³aty ewidencyjnej, w³aœciwy w sprawach rejestracji starosta
przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy³¹cze-
niem pojazdów zabytkowych i pojazdów. o których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4.”; ”;

17) w art. 4 w pkt 4 w lit. a wyrazy „tiret pierwszy” zastêpuje siê wyrazami „czêœæ wspólna”;
18) w art. 6 w pkt 1, w pkt 6a wyrazy „definicje pory nocnej zawart¹ w tym przepisie stosuje siê wy³¹cznie

dla celów ustalania czasu pracy” zastêpuje siê wyrazami „definicjê pory nocnej zawart¹ w tym przepi-
sie stosuje siê wy³¹cznie do celów ustalania czasu pracy”;

19) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. W ustawie z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 5 w pkt 12 uchyla siê lit. a–c;
2) w art. 11 uchyla siê pkt 1.”;

20) po art. 7 dodaje siê art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr …, poz. …)

w art. 117 uchyla siê pkt 4 i 5.”;
21) w art. 8 wyraz „skreœla” zastêpuje siê wyrazem „uchyla”;
22) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, stosuje siê
w sprawach o na³o¿enie kary pieniê¿nej za naruszenie obowi¹zków lub warunków przewozu
drogowego, wszczêtych i nie zakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹ przed dniem jej wejœcia w ¿y-
cie.”;

23) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 1 w lp. 4 wyrazy „przepisów o czasie prowadzenia pojazdu
obowi¹zuj¹cych przerw i odpoczynków” zastêpuje siê wyrazami „przepisów o czasie prowadzenia po-
jazdu, obowi¹zuj¹cych przerwach i odpoczynku”;

24) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 1 skreœla siê lp. 5;
25) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 1 w lp. 14.1 wyrazy „zosta³y niedozwolone urz¹dzenia dodat-

kowe wp³ywaj¹ce na jego niew³aœciwe funkcjonowanie” zastêpuje siê wyrazami „zosta³o niedozwolone
urz¹dzenie dodatkowe wp³ywaj¹ce na niew³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzenia rejestruj¹cego”;

26) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 1 w lp. 14.16 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
„Niezgodnoœæ oznaczenia czasowego na wykresówce z urzêdowym czasem kraju rejestracji pojazdu -

za ka¿d¹ wykresówkê”;
27) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 1 w lp. 15 wyrazy „Za wykonanie” zastêpuje siê wyrazem

„Wykonanie”;
28) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 2:

a) w lp. 4 wyrazy „kierowcy lub konwojenta” zastêpuje siê wyrazami „osoby obs³uguj¹cej lub opieku-
na zwierz¹t”,

b) w lp. 5 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
„Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierz¹t”,

c) w lp. 6 wyrazy kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
„D³ugotrwa³y przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych ni¿ zarejestrowane

nieparzystokopytne, byd³a, owiec, kóz i œwiñ bez sporz¹dzenia dziennika podró¿y”,
d) w lp. 7 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

„D³ugotrwa³y przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych ni¿ zarejestrowane nie-
parzystokopytne, byd³a, owiec, kóz i œwiñ z nieprawid³owo sporz¹dzonym dziennikiem podró¿y”,
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e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym
œwiadectwa zdrowia zwierz¹t lub dokumentów
okreœlonych w art. 4 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr
1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochro-
ny zwierz¹t podczas transportu i zwi¹zanych z tym
d z i a ³ a ñ o r a z z m i e n i a j ¹ c e g o d y r e k t y w y
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz¹dzenie
(WE) nr 1255/97

500

f) w lp. 9 wyrazy „zwierz¹t lub naruszenia zasad postoju” zastêpuje siê wyrazami „danego gatunku
zwierz¹t”,

g) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Dopuszczenie do przewozu zwie-
rz¹t pojazdem nieprzystosowa-
nym do przewozu danego gatun-
ku zwierz¹t

1.000

29) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 3 po lp. 1.6 dodaje siê lp. 1.7 w brzmieniu:

1.7. Uzale¿nienie wynagrodzenia kie-
rowcy od iloœci przewiezionych
rzeczy

8.000

30) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 3 w lp. 3.7 wyraz „nieposiadaj¹cego” zastêpuje siê wyrazem
„nieposiadaj¹cemu”;

31) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 3 w lp. 3.9 wyraz „Umieszczania” zastêpuje siê wyrazem
„Umieszczanie”;

32) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 3 w lp. 6.2.1 po wyrazie „wskazañ” skreœla siê wyraz
„urz¹dzenia”;

33) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 3 w lp. 6.3.6 wyrazy „Okazana wykresówka nie zawiera prze-
pisowych wpisów: ” zastêpuje siê wyrazami „Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów: ”;

34) w za³¹czniku do ustawy, w za³¹czniku nr 3 w lp. 6.3.7 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
„Nieokazanie podczas kontroli w przedsiêbiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tacho-

grafu cyfrowego lub dokumentu potwierdzaj¹cego fakt nieprowadzenia pojazdu – za ka¿dy dzieñ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu dnia 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do niej
34 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 8, Senat postanowi³ w sposób jednoznaczny wskazaæ, ¿e inspektor Inspekcji
Transportu Drogowego jest uprawniony do nak³adania kar pieniê¿nych zgodnie z przepisami ustawy
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Poprawka nr 12 zapewnia precyzjê przepisowi, na podstawie którego osoba fizyczna nie poniesie za ten
sam czyn odpowiedzialnoœci karnej i administracyjnej. Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie
drogowym, podmiot wykonuj¹cy przewóz drogowy lub inne czynnoœci zwi¹zane z tym przewozem z naru-
szeniem obowi¹zków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniê¿nej w wysokoœci od 50
z³otych do 10.000 z³otych za ka¿de naruszenie. W myœl ust. 2 w art. 92a, je¿eli czyn bêd¹cy naruszeniem
przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje jednoczeœnie znamiona wykroczenia, w stosunku do
podmiotu bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ stosuje siê wy³¹cznie przepisy niniejszej ustawy. Art. 92a ust. 2 mia³
zapobiec sytuacji, w której osoba fizyczna, wbrew zasadzie ne bis in idem, odpowiada³aby dwukrotnie za
ten sam czyn – ponosi³aby bowiem odpowiedzialnoœæ karn¹ (kara grzywny) i administracyjn¹ (kara pie-
niê¿na). Redakcja art. 92a w wersji przyjêtej przez Sejm, mo¿e jednak nie spe³niæ takiego za³o¿enia, bo-
wiem podstawy prawne do zastosowania obydwu re¿imów odpowiedzialnoœci znajduj¹ siê w ustawie
o transporcie drogowym (art. 92 i art. 92a).

W poprawce nr 16 Senat okreœli³ zasady rejestrowania pojazdów nale¿¹cych do cz³onków obcych si³
zbrojnych, personelu cywilnego i cz³onków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, prze-
bywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacja taka jest niezbêdna ze wzglêdu na ci¹¿¹ce
na Polsce zobowi¹zania wynikaj¹ce z umów miêdzynarodowych.

Poprawka nr 19 modyfikuje przepis uchylaj¹cy normy zawarte w ustawie –Prawo o ruchu drogowym,
które wchodz¹c w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r., zniweczy³yby zmiany przyjête w opiniowanej ustawie.
Korekta Senatu uwzglêdnia okolicznoœæ, ¿e niektóre przepisy wprowadzone w ¿ycie uchylan¹ jednostk¹
redakcyjn¹ ju¿ obowi¹zuj¹.

Poprawka nr 20 zmierza do zapobie¿enia sytuacji, w której z dniem 1 stycznia 2012 r. wejd¹ w ¿ycie
przepisy wzajemnie siê wykluczaj¹ce. W art. 117 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych zaproponowano zmiany w art. 92 ustawy o transporcie drogowym oraz w za-
³¹czniku do tej ustawy. Poniewa¿ nowela bêd¹ca przedmiotem prac Senatu zmienia art. 92 ustawy
o transporcie drogowym oraz zastêpuje jej dotychczasowy za³¹cznik trzema nowymi, konieczne by³o za-
pobie¿enie sytuacji, w której z dniem 1 stycznia 2012 r. wejd¹ w ¿ycie przepisy zawieraj¹ce opisan¹ sprze-
cznoœæ.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 22, Senat postanowi³ zapewniæ nale¿yt¹ precyzjê przepisowi okreœlaj¹cemu
zasady stosowania nowego prawa do spraw wszczêtych pod rz¹dami prawa dotychczasowego.

Poprawka nr 24 usuwa z za³¹cznika do ustawy przepis stanowi¹cy powtórzenie normy zawartej
w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Poprawki nr 28 i 29 zapewniaj¹ przepisom zawartym w za³¹czniku nr 2 oraz 3 do ustawy zgodnoœæ z po-
stanowieniami prawa wspólnotowego – rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie ochrony zwierz¹t podczas transportu i zwi¹zanych z tym dzia³añ oraz zmieniaj¹cym dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz¹dzenie (WE) nr 1255/97, a tak¿e rozporz¹dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹cym wspólne zasa-
dy dotycz¹ce warunków wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego i uchylaj¹cym dyrektywê Rady
96/26/WE.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny, zmierzaj¹ do zapewnienia ustawie spójnoœci termino-
logicznej oraz dostosowuj¹ j¹ do postanowieñ innych aktów prawnych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 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 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o Policji, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci

konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasa-
dach jego podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawo-
dowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „numer ewidencyjny” zastêpuje siê wyraza-

mi „numer identyfikacyjny”;
2) w art. 1 w pkt 16 w lit. d, w ust. 2c po wyrazach „profilem zaufanym ePUAP” dodaje siê wyrazy „, w ro-

zumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z póŸn. zm)”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Uchwa³a w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zosta³a podjêta przez Se-
nat na 83. posiedzeniu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 2 popra-
wek.

Poprawka nr 1 precyzuje terminologiê ustawy, a potrzeba jej przyjêcia wynika ze zmian wprowadzo-
nych w nowej ustawie o ewidencji ludnoœci.

Uchwalona dnia 24 wrzeœnia 2010 r. ustawa o ewidencji ludnoœci, wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia
2012 r. W art. 15 w ust. 1 w odniesieniu do numeru PESEL pos³uguje siê ona terminem „numer identyfi-
kacyjny”.

Poprawka nr 2 wskazuje akt prawny, z którego zaczerpniêto wyra¿enie „profil zaufany ePUAP”, nie zde-
finiowane w nowelizowanej ustawie.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej
na uzupe³nienie Kapita³u Wieczystego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy o do-
tacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupe³nienie Kapita³u Wieczystego, przyjmuje
tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o wspó³pracy rozwojowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o wspó³pracy rozwojowej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 1 po wyrazach „Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju, ” dodaje siê wyrazy „w tym pañ-

stwami objêtymi programem Partnerstwa Wschodniego, ”;
2) w art. 2 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „pañstwom objêtym programem Partnerstwa Wschodniego oraz

innym”;
3) w art. 7 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, na okres 2 lat, ”;
4) w art. 10 skreœla siê ust. 4;
5) w art. 10 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, w drodze umowy, mo¿e zleciæ fundacji, o której mowa
w ust. 3, obs³ugê konkursu, o którym mowa w ust. 1.”;

6) w art. 13 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „edukacji rozwojowej” zastêpuje siê wyrazami „edukacji globalnej”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy
o wspó³pracy rozwojowej, postanowi³ wprowadziæ do niej 6 poprawek.

Poprawki nr 1 i 2 zmierzaj¹ do zapewnienia spójnoœci przepisom okreœlaj¹cym zakres podmiotowy
ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, okreœla ona organizacjê, zasady i formy wspó³pracy rozwojowej po-
dejmowanej z pañstwami wymienionymi na liœcie biorców pomocy rozwojowej ustalonej przez Komitet
Pomocy Rozwojowej Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanymi dalej „pañstwami rozwi-
jaj¹cymi siê”. Z kolei w myœl art. 2 ust. 1, przez wspó³pracê rozwojow¹ rozumie siê ogó³ dzia³añ podejmo-
wanych przez organy administracji rz¹dowej w celu udzielania pañstwom objêtym programem Partner-
stwa Wschodniego oraz innym pañstwom rozwijaj¹cym siê, zgodnie z zasad¹ solidarnoœci miêdzynarodo-
wej, pomocy rozwojowej oraz pomocy humanitarnej.

Analiza obydwu przywo³anych przepisów prowadzi do wniosku, ¿e ich zakres jest ró¿ny. Art. 1 ust. 1
stanowi, ¿e wspó³praca rozwojowa jest adresowana wy³¹cznie do krajów rozwijaj¹cych siê, z kolei art. 2
ust. 1 definiuje wspó³pracê rozwojow¹ jako ogó³ dzia³añ adresowanych do pañstw rozwijaj¹cych siê (w ro-
zumieniu art. 1 ust. 1) oraz pañstw objêtych programem Partnerstwa Wschodniego.

Abstrahuj¹c od powodów, dla których ustawê rozszerzono o wskazanie pañstw objêtych programem
Partnerstwa Wschodniego (obecnie wszystkie one znajduj¹ siê na liœcie biorców pomocy rozwojowej
OECD a wiêc s¹ w rozumieniu ustawy pañstwami rozwijaj¹cymi siê), zmiana taka powinna zdaniem Se-
natu polegaæ na uzupe³nieniu art. 1 ust. 1 okreœlaj¹cego zakres podmiotowy ustawy.

Poza wzglêdami legislacyjnymi, poprawki nr 1 i 2 zapobiegn¹ w¹tpliwoœciom interpretacyjnym w sy-
tuacji, gdyby lista biorców pomocy rozwojowej OECD i katalog pañstw objêtych programem Partnerstwa
Wschodniego przesta³y siê pokrywaæ.

Poprawka nr 3 usuwa wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ zawart¹ w art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym mini-
ster w³aœciwy do spraw zagranicznych na podstawie Wieloletniego programu wspó³pracy rozwojowej, op-
racowuje co roku, na okres 2 lat, plan wspó³pracy rozwojowej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat postanowi³ usun¹æ z ustawy przepis, który powoduje w¹tpliwoœci co
do jego zgodnoœci z systemem prawa. W myœl art. 10 ust. 3 ustawy, ze wzglêdu na szczególne warunki po-
lityczne w pañstwie, w którym ma byæ realizowane zadanie z zakresu wspó³pracy rozwojowej, minister
w³aœciwy do spraw zagranicznych bêdzie móg³ zleciæ jego realizacjê Polskiej Fundacji Miêdzynarodowej
Wspó³pracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieæ Jak”. Fundacja otrzyma wówczas dotacjê celow¹ z czêœci bud¿e-
towej, której dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw zagranicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 4, rada
fundacji sk³adaæ siê bêdzie z pos³ów i senatorów powo³ywanych przez ministra w³aœciwego do spraw za-
granicznych w porozumieniu odpowiednio z Marsza³kiem Sejmu i Marsza³kiem Senatu oraz innych osób
posiadaj¹cych doœwiadczenie w zakresie wspó³pracy rozwojowej.

Konstrukcja, w œwietle której ustawa okreœla zasady powo³ywania organu fundacji, nie respektuje po-
stanowieñ art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach stanowi¹cego, ¿e ustrój organów fundacji
nale¿y okreœliæ w jej statucie. Takie rozwi¹zanie mo¿e ponadto powodowaæ w¹tpliwoœci co do jego zgod-
noœci z art. 12 Konstytucji RP, zapewniaj¹cym fundacjom wolnoœæ tworzenia i dzia³ania.

Poprawka nr 5 rozszerza ustawê o przepis, na podstawie którego minister w³aœciwy do spraw zagrani-
cznych bêdzie móg³ zleciæ Polskiej Fundacji Miêdzynarodowej Wspó³pracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieæ
Jak” obs³ugê konkursu dla podmiotów ubiegaj¹cych siê o wykonywanie zadañ z zakresu wspó³pracy roz-
wojowej. Zdaniem Senatorów taki zabieg legislacyjny u³atwi stosowanie ustawy w praktyce.

Poprawka nr 6 zmierza do zapewnienia ustawie spójnoœci terminologicznej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy
Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,

a Republik¹ Serbii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Serbii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 29 kwietnia 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo,
przyjêtej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzj¹ III/7,

w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy o ra-
tyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjêtej podczas III Spotkania Stron Konwencji, De-
cyzj¹ III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu,
przyjêtej przez Konferencjê Ogóln¹ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy

w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjêtej przez Konferencjê Ogóln¹ Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o op³atach w sprawach karnych

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 op³atach w sprawach kar-
nych.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o op³atach w sprawach karnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223,
z 1995 r. Nr 89, poz. 443 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2272) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o op³atach oraz nale¿noœciach œwiadków, bieg³ych i stron w sprawach karnych”;
2) po art. 20 dodaje siê art. 20a – 20l w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Œwiadkowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y z miejsca jego zamieszkania do miejsca
wykonywania czynnoœci postêpowania na wezwanie s¹du oraz kosztów noclegu i utrzy-
mania w miejscu przes³uchania.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje siê na warunkach okreœlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy, wed³ug zasad obo-
wi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych na obszarze kraju.

Art. 20b. 1. Œwiadkowi przys³uguje zwrot zarobków lub dochodów utraconych z powodu stawienni-
ctwa w s¹dzie.

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za ka¿dy dzieñ udzia³u w czynnoœciach
postêpowania na wezwanie s¹du przyznaje siê œwiadkowi w wysokoœci jego przeciêtnego
dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku œwiadka pozostaj¹cego w stosunku pracy
przeciêtny dzienny utracony zarobek oblicza siê wed³ug zasad okreœlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 173 Kodeksu pracy, dotycz¹cych ekwiwalentu pieniê¿nego
za urlop.

3. Górn¹ granicê nale¿noœci, o których mowa w ust. 2, stanowi równowartoœæ 4, 6 % kwoty
bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431), której wysokoœæ, ustalon¹ wed³ug odrêbnych za-
sad, okreœla ustawa bud¿etowa.



Art. 20c. 1. Prawo do ¿¹dania nale¿noœci przewidzianych w art. 20a i art. 20b s³u¿y osobie wezwanej
w charakterze œwiadka, je¿eli siê stawi³a, choæby nie zosta³a przes³uchana.

2. W wypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania nale¿noœci przewidzianych w art. 20a
i art. 20b zostanie wezwana w charakterze œwiadka w kilku sprawach na ten sam dzieñ,
przyznaje siê jej te nale¿noœci tylko raz.

3. Œwiadkowi, który zg³osi³ siê bez wezwania s¹du, nale¿noœci przewidziane w art. 20a i art.
20b mog¹ byæ przyznane tylko w wypadku, gdy zosta³ przes³uchany przez s¹d.

Art. 20d. S¹d przyznaje zwrot kosztów podró¿y i kosztów noclegu równie¿ osobie towarzysz¹cej
œwiadkowi, je¿eli œwiadek ze wzglêdu na stan zdrowia nie móg³ przybyæ do s¹du bez opieki
osoby mu towarzysz¹cej.

Art. 20e. Przepisów art. 20a–20c nie stosuje siê do œwiadków pozostaj¹cych w s³u¿bie publicznej, je-
¿eli powo³ani zostali do zeznawania w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by. W tych przypadkach
œwiadkowi s³u¿y prawo do nale¿noœci przewidzianych w przepisach dla pracowników
pañstwowych w razie pe³nienia czynnoœci poza zwyk³ym miejscem s³u¿bowym.

Art. 20f. 1. Bieg³emu powo³anemu przez s¹d przys³uguje zwrot kosztów podró¿y z miejsca jego za-
mieszkania do miejsca wykonywania czynnoœci postêpowania oraz kosztów noclegu
i utrzymania w miejscu wykonywania czynnoœci postêpowania. Przepisy art. 20c ust. 1
i 2 stosuje siê odpowiednio.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje siê na warunkach okreœlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy, wed³ug zasad obo-
wi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych na obszarze kraju.

Art. 20g. 1. Bieg³emu powo³anemu przez s¹d przys³uguje wynagrodzenie za wykonan¹ pracê oraz
zwrot poniesionych przez niego wydatków.

2. Wysokoœæ wynagrodzenia bieg³ego okreœla siê, uwzglêdniaj¹c wymagane kwalifikacje,
potrzebny do wydania opinii czas i nak³ad pracy. Przepisy wydane na podstawie art. 9
pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z póŸn. zm.

1)
) stosuje siê.

3. Wynagrodzenie bieg³ego, bêd¹cego podatnikiem podatku od towarów i us³ug, podwy¿sza siê
o stawkê podatku od towarów i us³ug przewidzian¹ dla tego rodzaju czynnoœci w przepisach
o podatku od towarów i us³ug, obowi¹zuj¹c¹ w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Art. 20h. 1. Bieg³emu wezwanemu do s¹du, w razie nieskorzystania z jego us³ug, przys³uguje zwrot
utraconych zarobków lub dochodów.

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje siê bieg³emu przy uwzglêdnieniu jego kwa-
lifikacji i czasu zu¿ytego w zwi¹zku z wezwaniem, jednak w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ 3, 7
% kwoty bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw, za ka¿dy dzieñ. Przepis art. 20c ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

Art. 20i. W wypadku gdy obowi¹zuj¹ce przepisy przewiduj¹ przyznanie stronie nale¿noœci
w zwi¹zku z jej udzia³em w postêpowaniu, nale¿noœci te przyznaje siê stronie w wysoko-
œci przewidzianej dla œwiadków.

Art. 20j. 1. Zwrot kosztów podró¿y, kosztów noclegu i utrzymania, utraconego zarobku lub docho-
du, wynagrodzenia i wydatków przyznaje siê na wniosek œwiadka lub bieg³ego z³o¿ony
na piœmie lub ustnie do protoko³u.

2. Wniosek o przyznanie nale¿noœci, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê niezw³ocznie, nie
póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu trzech dni po wykonaniu czynnoœci, a je¿eli czynnoœci by³y
podejmowane na rozprawie – najpóŸniej w ci¹gu trzech dni po rozprawie. Osoby, które
nie zg³osi³y ¿¹dania w tym terminie, trac¹ prawo do przyznania im tych nale¿noœci.

3. Roszczenie o zwrot nale¿noœci, o których mowa w ust. 1, przedawnia siê z up³ywem lat
trzech, licz¹c od dnia powstania tego roszczenia.

4. Œwiadek, bieg³y lub strona powinni byæ pouczeni o prawie i sposobie zg³oszenia wniosku
o zwrot nale¿noœci oraz o skutkach niezachowania terminu wskazanego w ust. 2.

Art. 20k. 1. Nale¿noœci œwiadków, bieg³ych, i stron przyznaje i ustala s¹d.
2. Przyznan¹ nale¿noœæ nale¿y wyp³aciæ niezw³ocznie. W przypadku braku takiej mo¿liwo-

œci nale¿noœæ przekazuje siê przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez ob-
ci¹¿ania œwiadka, bieg³ego lub strony op³at¹ pocztow¹ lub kosztami przelewu.

Art. 20l. Przepisy art. 20a-20k stosuje siê odpowiednio w razie wezwania œwiadka lub strony oraz
powo³ania bieg³ego przez inny organ procesowy.”.
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U z 2010 r. Nr 7, poz. 44, Nr 152, poz. 1016 i Nr 197,
poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 i Nr 163, poz. 981.



Art. 2.

Traci moc dekret z dnia 26 paŸdziernika 1950 r. o nale¿noœciach œwiadków, bieg³ych i stron w postêpo-
waniu s¹dowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445, z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z 2009 r. Nr 221, poz. 1739 oraz
z 2011 r. Nr 72, poz. 389).

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do rozstrzygniêcia
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r. (sygn. akt SK 13/08), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ
przepisu art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 26 paŸdziernika 1950 r. o nale¿noœciach œwiadków, bieg³ych i stron
w postêpowaniu s¹dowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445, z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 oraz z 2009 r. Nr 221, poz.
1739; dalej jako: dekret) z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Sentencja wyroku zosta³a opublikowana w Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2011 r. Nr 72, poz. 389. Pe³ny tekst
orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. z 2011 r., Nr 2A, poz. 11.

2. Przedmiot i istota wypowiedzi Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Kognicji Trybuna³u poddany zosta³ przepis determinuj¹cy wysokoœæ kosztów podró¿y, o których
zwrot mog¹ ubiegaæ siê œwiadkowie wzywani w postêpowaniach karnych, a tak¿e w sprawach rozpozna-
wanych na podstawie ustawy z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr
111, poz. 765, z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z póŸn. zm.). W myœl zakwestionowanego art. 4 ust. 1, za
koszty podró¿y uznaje siê koszty przejazdu œrodkiem transportu masowego (kolej¹, autobusem itp.)
w klasie najni¿szej, w braku zaœ takiego œrodka – koszty przejazdu najtañszym z dostêpnych œrodków lo-
komocji. Natomiast w postêpowaniu cywilnym œwiadkom przys³uguje zwrot kosztów podró¿y wed³ug ko-
rzystniejszych zasad. Mianowicie: odes³anie zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o ko-
sztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z poŸn. zm.) nakazuje s¹dowi
stosowaæ odpowiednio regulacje rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi za-
trudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na
obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z póŸn. zm.). W szczególnoœci œwiadkowi wezwanemu przez s¹d
orzekaj¹cy w oparciu o przepisy procedury cywilnej mo¿e zostaæ przyznany zwrot kosztów przejazdu sa-
mochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem, o ile tylko wybór takiego w³aœnie œrodka transpor-
tu by³ uzasadniony w danych okolicznoœciach. Równie¿ w przypadku zwrotu kosztów podró¿y œrodkiem
transportu zbiorowego nie ma tu ograniczenia do równowartoœci op³aty uiszczonej za przejazd w klasie
najni¿szej, a jedynie s¹d powinien mieæ na wzglêdzie ulgi, do jakich œwiadek jest uprawniony.

W istocie wiêc orzeczenie w sprawie SK 13/08 zapad³o w okreœlonym kontekœcie normatywnym, który
to sta³ siê t³em dla wywodów s¹du konstytucyjnego.

2.2. Zgodnie z art. 64 ust. 2 Konstytucji w³asnoœæ i inne prawa maj¹tkowe oraz prawo dziedziczenia
podlegaj¹ równej dla wszystkich ochronie prawnej.

Jak przypomnia³ Trybuna³, ustawodawca zachowuje swobodê w kreowaniu „innych praw maj¹tko-
wych”, o których mowa w przytoczonym przepisie, i to tak z punktu widzenia ich charakteru prawnego,
jak i w aspekcie ich przenoszalnoœci. Niemniej kompetencja ta nie mo¿e byæ w ¿adnym razie odczytywana
jako prawo do arbitralnego kszta³towania treœci czy te¿ granic praw maj¹tkowych spe³niaj¹cych identy-
czne funkcje tudzie¿ chroni¹cych podobne interesy. Co wiêcej: art. 64 ust. 2 ustawy zasadniczej nie pozo-
stawia w¹tpliwoœci co do tego, ¿e ochrona praw maj¹tkowych nie mo¿e byæ ró¿nicowana podmiotowo.
Przepis ten stanowi zatem jedno z odniesieñ ogólnej zasady równoœci przewidzianej w art. 32 ust. 1 Kon-
stytucji, gdy¿ zapewnienie równej dla wszystkich ochrony prawnej jest elementem równego traktowania
przez w³adze publiczne.

Wobec tego warto w tym miejscu odwo³aæ siê do ugruntowanego w orzecznictwie konstytucyjnym spo-
sobu rozumienia zasady równoœci. Otó¿ zasada ta „(…) stanowi nakaz jednakowego traktowania podmio-
tów prawa w obrêbie okreœlonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzuj¹ce siê w rów-
nym stopniu dan¹ cech¹ istotn¹ powinny byæ traktowane równo, a wiêc wed³ug jednakowej miary, bez
zró¿nicowañ zarówno dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych.” Aczkolwiek nie zawsze odstêpstwo od
równego traktowania sytuacji podobnych musi byæ konstytucyjnie niedopuszczalne – mog¹ bowiem za-
chodziæ przypadki, gdy odmienne potraktowanie podmiotów wyró¿niaj¹cych siê wspóln¹ cechê relewan-
tn¹ bêdzie usprawiedliwione. Aby jednak oceniæ tê kwestiê, nale¿y odpowiedzieæ na trzy pytania. Po pier-
wsze, trzeba zbadaæ, czy przyjête kryterium ró¿nicowania pozostaje w racjonalnym zwi¹zku z celem i tre-
œci¹ regulacji. Po drugie, konieczne jest ustalenie, czy waga interesu, któremu takie ró¿nicowanie ma
s³u¿yæ, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostan¹ jednoczeœnie naruszone.
I wreszcie nale¿y sprawdziæ, czy wprowadzane ró¿nicowanie mo¿e byæ uzasadnione przez powo³anie in-
nych wartoœci, zasad albo norm konstytucyjnych, legitymuj¹cych dostatecznie odejœcie od standardu ró-
wnego traktowania podmiotów podobnych.
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2.3. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, cech¹ istotn¹ przemawiaj¹c¹ za równym traktowaniem
œwiadków jest stawienie siê na wezwanie organu procesowego w celu z³o¿enia zeznañ. Równe traktowa-
nie œwiadków w zakresie zwrotu kosztów podró¿y poniesionych w zwi¹zku ze stawiennictwem przed
s¹dem uzasadnione jest poza tym rol¹ oraz obowi¹zkami ci¹¿¹cymi na œwiadkach. „Funkcja zeznañ
œwiadka w postêpowaniu karnym i cywilnym jest to¿sama i polega na umo¿liwieniu dokonania ustaleñ
faktycznych istotnych dla rozpoznania kwestii stanowi¹cej przedmiot rozstrzygniêcia. W tym kontekœcie
analogiczne s¹ równie¿ obowi¹zki œwiadków w ramach obu rodzajów postêpowania s¹dowego. (…) Po-
winnoœæ stawiennictwa na wezwanie, której realizacja zabezpieczona jest sankcj¹ okreœlon¹ w art. 285
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) oraz art.
274 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.),
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia przez œwiadka kosztów podró¿y do miejsca przes³uchania. £¹czy
siê to z okreœlonym uszczerbkiem w zakresie praw maj¹tkowych œwiadka, zas³uguj¹cych – w ocenie Try-
buna³u – na ochronê w œwietle art. 64 ust. 2 Konstytucji. (…) nak³ady ponoszone przez œwiadków z tytu³u
realizacji ustawowych obowi¹zków wobec wymiaru sprawiedliwoœci nie s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od
tego, czy obowi¹zki te s¹ realizowane w postêpowaniu karnym, czy te¿ cywilnym. Rodzaj procedury w ¿a-
den sposób nie ma wp³ywu na wysokoœæ kosztów podro¿y œwiadka do miejsca wezwania.”

Zwa¿ywszy zatem, ¿e unormowanie objête art. 4 ust. 1 dekretu ma zapewniæ zwrot kosztów dojazdu do
s¹du, nie mo¿na mówiæ o istnieniu wiêzi miêdzy celem regulacji oraz zastosowanym kryterium ró¿nico-
wania. Wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego trudno ponadto okreœliæ interes, któremu owo ró¿nicowanie
mia³oby s³u¿yæ, a tym samym wskazaæ argumenty na rzecz preferencyjnego traktowania œwiadków wzy-
wanych w sprawach cywilnych. Nie da siê tak¿e ustaliæ zwi¹zku miêdzy przyjêtym kryterium ró¿nicowa-
nia a jakimikolwiek innymi wartoœciami, zasadami b¹dŸ normami wywodzonymi z ustawy zasadniczej.

Niezale¿nie od tego Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e: „Racjonalne unormowania dotycz¹ce zwrotu kosztów sta-
wiennictwa na wezwanie s¹du maj¹ wp³yw na sposób wykonywania przez œwiadka jego ustawowych obo-
wi¹zków, a nierównoœæ w zakresie zwrotu tych kosztów w postêpowaniu karnym i cywilnym godzi w spra-
wnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci. Mo¿e bowiem negatywnie nastawiaæ œwiadków w postêpowaniu kar-
nym do realizacji obowi¹zku sk³adania zeznañ przed s¹dem.” Tym samym – jak zaakcentowane zosta³o
w uzasadnieniu – nierównoœæ wynikaj¹ca z zakwestionowanego przepisu stanowi ingerencjê nie tylko
w prawa maj¹tkowe œwiadka, lecz równie¿ w istotny interes publiczny.

2.4. Trybuna³ Konstytucyjny zdecydowa³ siê na odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zu-
j¹cej art. 4 ust. 1 dekretu, uznaj¹c ¿e wyeliminowanie niekonstytucyjnej normy z porz¹dku prawnego
z dniem opublikowania wyroku mog³oby staæ siê Ÿród³em w¹tpliwoœci co do zasad, które powinny byæ sto-
sowane w postêpowaniu karnym, karnym-skarbowym lub wykroczeniowym. Zgodnie wiêc z punktem II
sentencji, orzeczenie Trybuna³u wywo³a skutki prawne po up³ywie 12 miesiêcy od dnia og³oszenia Dzien-
niku Ustaw, tj. z dniem 6 kwietnia 2012 r.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Wobec koniecznoœci wykonania wyroku z dnia 22 marca 2011 r. nale¿a³o rozwa¿yæ, czy samo przenie-
sienie do dekretu rozwi¹zania funkcjonuj¹cego na gruncie art. 86 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych by³oby wystarczaj¹ce, jako ¿e powa¿ne zastrze¿enia w œwiet-
le wypowiedzi Trybuna³u wywo³uje tak¿e postanowienie art. 3 ust. 1 i 2 uzale¿niaj¹ce mo¿liwoœæ zg³osze-
nia przez œwiadka ¿¹dania zwrotu kosztów od odleg³oœci, jaka dzieli miejsce zamieszkania œwiadka od
miejsca wykonywania czynnoœci urzêdowej. Dodatkowo zmiany wymaga³by równie¿ art. 7 dekretu regu-
luj¹cy kwestiê zwrotu kosztów osobie towarzysz¹cej œwiadkowi w sytuacji, gdy ten ostatni – ze wzglêdu
na stan zdrowia – nie by³ w stanie samodzielnie przybyæ do s¹du. Poza tym w¹tpliwoœci budzi te¿ unormo-
wanie z art. 16, które upowa¿nia Ministra Sprawiedliwoœci do wydania, w porozumieniu z Ministrem Fi-
nansów i „innymi w³aœciwymi ministrami”, rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego „wysokoœæ nale¿noœci lub ich
najwy¿szego wymiaru przewidzianego w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 5 i art. 11”. Wskazanemu ministro-
wi przyznana zosta³a zatem kompetencja do ustalenia w przepisach rangi podustawowej odmiennych
stawek ni¿ te okreœlone w dekrecie. Do tego nie zosta³ on wyposa¿ony w ¿adne wytyczne odnoœnie do tre-
œci aktu, o którym mowa, a na³o¿ony nañ obowi¹zek porozumienia siê z innymi organami nie jest z pew-
noœci¹ ujêty w sposób precyzyjny – zob. art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tak¿e przegl¹d innych przepisów de-
kretu nasuwa refleksje co do celowoœci ich zmiany (przyk³adowo wskazane by³oby wprowadzenie wiêk-
szej elastycznoœci w zakresie sposobu przekazywania œwiadkom przys³uguj¹cych im nale¿noœci, albo-
wiem w dzisiejszych warunkach gospodarczych czêœciej wykorzystywane s¹ przelewy bankowe ani¿eli
przekazy pocztowe – por. art. 15 ust. 2 dekretu i art. 93 ust. 2 ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych).

Niezbêdna by³aby wiêc gruntowna nowelizacja dekretu dla dostosowania go tak do wymogów p³y-
n¹cych z ustawy zasadniczej, jak i obecnych realiów.
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Dlatego te¿ projektodawca zdecydowa³ siê na inny wariant realizacji wytycznych Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, a mianowicie – na w³¹czenie uregulowañ objêtych dekretem do ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r.
o op³atach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223, z póŸn. zm.), przy równoczesnej zmianie
tytu³u tej¿e ustawy. Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e proponuje siê tutaj analogiczne zasady zwrotu nale¿-
noœci œwiadkom jak w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Podo-
bnie ma siê sk¹din¹d rzecz z kosztami podró¿y, wynagrodzeniami czy innymi nale¿noœciami przyznawa-
nymi bieg³ym oraz stronom. Nade wszystko w odniesieniu do bieg³ych przewidziano stosowanie tych sa-
mych przepisów o wynagrodzeniach, które s³u¿¹ za podstawê przyznawania tego typu nale¿noœci w po-
stêpowaniu cywilnym (projektowany art. 20g ust. 2). Zrównuje siê równie¿ uprawnienia tzw. osób towa-
rzysz¹cych, które wedle projektu równie¿ w sprawach karnych bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o zwrot poniesio-
nych kosztów dojazdu do s¹du (lub innego organu procesowego – patrz dodawany art. 20l), a tak¿e kosz-
tów noclegu na zasadach okreœlonych w powo³anym ju¿ rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych
pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u po-
dró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z póŸn. zm.) – projektowany art. 20d. Wypa-
da równie¿ nadmieniæ, ¿e projektowana ustawa zachowuje aktualnie obowi¹zuj¹ce maksymalne stawki
dla kosztów przyznawanych tytu³em wynagrodzenia za utracony dochód b¹dŸ zarobek (art. 20b ust. 3
i art. 20 h ust. 2; por. § 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wyso-
koœci nale¿noœci œwiadków i stron w postêpowaniu s¹dowym – Dz. U. Nr 48, poz. 284, oraz § 15 rozpo-
rz¹dzenia z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg³ych w po-
stêpowaniu s¹dowym – Dz. U. Nr 46, poz. 254, z pó¿n. zm.).

Poniewa¿ stosownie do art. 21 nowelizowanej ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach
karnych jej przepisy stosuje siê równie¿ w postêpowaniach o przestêpstwa lub wykroczenia skarbowe
oraz w postêpowaniu regulowanym ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postêpowania w spra-
wach o wykroczenia, to nie ma potrzeby tworzenia odrêbnych przepisów dla tych procedur. Z kolei wobec
„skonsumowania” wszystkich postanowieñ dekretu przez projektowan¹ ustawê z jednej strony, a z dru-
giej – ustawê z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, projektodawca przewi-
dzia³ uchylenie pierwszego z wymienionych aktów normatywnych (art. 2 projektu).

W projekcie nie zamieszczono przepisu o charakterze przejœciowym, normuj¹cego kwestiê spraw w to-
ku, gdy¿ skutkowa³oby to dalszym utrzymywaniem niekonstytucyjnych rozwi¹zañ, a tylko te zostan¹
w istocie zmienione wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy o zmianie ustawy o op³atach w sprawach karnych.

4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ przes³any do zaopiniowania Ministrowi Sprawiedliwoœci, Ministrowi Pracy, Mi-
nistrowi Finansów, S¹dowi Najwy¿szemu, Krajowej Radzie S¹downictwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej,
Krajowej Radzie Radców Prawnych, Stowarzyszeniu Sêdziów Polskich „Iustitia” oraz Helsiñskiej Funda-
cji Praw Cz³owieka.

Pisemne uwagi w stosunku do niektórych rozwi¹zañ zawartych w projektowanych przepisach przedsta-
wili Minister Pracy i Minister Finansów. W trakcie pierwszego czytania opiniê odnoœnie do projektu zapre-
zentowa³ tak¿e przedstawiciel Ministra Sprawiedliwoœci, wskazuj¹c na celowoœæ kontynuowania prac le-
gislacyjnych. Pozosta³e podmioty nie zg³osi³y ¿adnych zastrze¿eñ wobec proponowanych regulacji.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa mo¿e spowodowaæ skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa w postaci wzrostu wydatków w czê-
œci „S¹dy powszechne”. Jednak¿e ostatecznie wyst¹pienie takiego wzrostu bêdzie zale¿eæ od decyzji po-
dejmowanych przez s¹dy w konkretnych sprawach. Nie zawsze bowiem s¹d bêdzie zmuszony przyznaæ
œwiadkowi zwrot kosztów dojazdu w³asnym œrodkiem transportu. W szczególnoœci, w przypadku gdy za-
sadny bêdzie jedynie zwrot równowartoœci ceny biletu na przejazd poci¹giem lub autobusem (tzn. gdy
œwiadek mia³ mo¿liwoœæ dojazdu takim œrodkiem transportu), s¹d bêdzie móg³ poprzestaæ na przyznaniu
takiej w³aœnie kwoty. Mo¿na wrêcz za³o¿yæ, ¿e w praktyce w szeregu spraw nadal bêd¹ podejmowane takie
same decyzje jak dotychczas, poniewa¿ brak bêdzie podstaw do uwzglêdnienia ¿¹dania œwiadka w szer-
szym zakresie.

W zwi¹zku z brzmieniem projektowanego art. 20l to samo trzeba by powiedzieæ o ewentualnym wzro-
œcie wydatków w czêœciach „Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”, „Sprawy wewnêtrzne”,
„Obrona narodowa”, „Centralne Biuro Antykorupcyjne” czy „Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego”.

Co siê tyczy zaœ pozosta³ych nale¿noœci, jakich mog¹ domagaæ siê œwiadkowie, jak równie¿ biegli i stro-
ny, to pozostawia siê je na dotychczasowym poziomie.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Leona Kieresa do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póŸn.
zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w art. 399 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Na podstawie okreœlonej w art. 4011 oraz w art. 4012 postêpowanie mo¿e byæ wznowione rów-

nie¿ w razie zakoñczenia go postanowieniem.”;

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r.
Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88,
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769
i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999
r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,
poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070
i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199,
poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121,
poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356
i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264,
poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz.
1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662,
Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243 i Nr 181 poz.
1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 100, poz. 648, Nr 110, poz. 706,
Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507,
Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179,
poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 24 poz. 125, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109,
poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155 poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217,
poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654,
Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854 i Nr 149, poz. 887.



2) po art. 4011 dodaje siê art. 4012 w brzmieniu:
„Art. 401

2
. Mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygniêcia or-

ganu miêdzynarodowego dzia³aj¹cego na mocy umowy miêdzynarodowej ratyfikowa-
nej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹.”;

3) w art. 412:
a) po § 3 dodaje siê § 31 w brzmieniu:

„§ 31. Je¿eli do rozstrzygniêcia o wznowieniu postêpowania na podstawie przewidzianej w art.
4011 w³aœciwy jest s¹d drugiej instancji, s¹d ten orzeka tylko o dopuszczalnoœci wzno-
wienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje s¹dowi pierwszej instancji.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W przypadku, gdy do rozstrzygniêcia o wznowieniu postêpowania w³aœciwy jest S¹d Naj-

wy¿szy, przepis § 31 stosuje siê odpowiednio. Orzekaj¹c o dopuszczalnoœci wznowienia
w sytuacji okreœlonej w art. 4011, S¹d Najwy¿szy uchyla w ca³oœci lub w czêœci orzeczenie
s¹du drugiej instancji i przekazuje rozpoznanie sprawy s¹dowi pierwszej instancji.”;

4) w art. 416 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje siê, je¿eli skarga o wznowienie postêpowania zosta³a oparta na

podstawie wznowienia okreœlonej w art. 4011 lub w art. 4012.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa zwi¹zana z postanowieniem sygnalizacyjnym Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa realizuje postulaty sformu³owane w uzasadnieniu postanowienia Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2009 r. (sygn. akt S 5/09), sygnalizuj¹cego ustawodawcy potrzebê
podjêcia prac legislacyjnych celem sprecyzowania trybu rozpoznawania skarg o wznowienie opartych na
podstawie z art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póŸn. zm.; dalej jako: k.p.c. lub kodeks).

Sentencja przywo³anego wy¿ej orzeczenia oraz jego motywy zosta³y zamieszczone w OTK Z.U. z 2009 r.,
Nr 7A, poz. 121.

2. Przedmiot i istota wypowiedzi Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Postanowienie z dnia 7 sierpnia 2009 r. zosta³o wydane na kanwie sprawy, w której skar¿¹cy za-
rzuci³ niezgodnoœæ art. 412 § 2 k.p.c. z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 w zwi¹zku z art. 190
ust. 4 Konstytucji (sygn. akt Ts 220/07). Trybuna³ doszed³ jednak do wniosku, ¿e przedmiotowe zarzuty
dotycz¹ w istocie luki prawnej, a nie pominiêcia ustawodawczego, i st¹d te¿ nie podlegaj¹ kognicji s¹du
konstytucyjnego. Niemniej zarówno argumenty przytoczone w tej sprawie, jak i artyku³owane w innych
skargach konstytucyjnych (sygn. akt Ts 219/07, Ts 289/07 oraz Ts 24/09), pozwoli³y Trybuna³owi
stwierdziæ, ¿e system prawny wykazuje niespójnoœæ, bêd¹c¹ wynikiem wspomnianej luki. Owa niespój-
noœæ dotyczy ustawowej konkretyzacji prawa do wznowienia postêpowania po wydaniu przez Trybuna³
Konstytucyjny wyroku obalaj¹cego domniemanie konstytucyjnoœci konkretnej normy prawnej, a wiêc
prawa porêczonego na mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji.

2.2. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e postêpowanie wywo³ane skarg¹ o wznowienie nie musi – co do zasady –
spe³niaæ wszystkich wymogów p³yn¹cych z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji, Trybuna³ zaakcento-
wa³, ¿e s¹dowe gwarancje rozpoznania takiej skargi powinny byæ jednoczeœnie dostosowane do celu wy-
znaczonego przez art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej. Celem tym jest bowiem przywrócenie konstytucyj-
noœci, która dozna³a uszczerbku w zwi¹zku z istnieniem i dzia³aniem w porz¹dku prawnym normy uzna-
nej nastêpnie za niekonstytucyjn¹. W opinii Trybuna³u Konstytucyjnego, zagwarantowanie dwuinstan-
cyjnoœci postêpowania, jak równie¿ innych konstytucyjnych standardów „normalnego” postêpowania
s¹dowego mo¿e byæ konieczne w postêpowaniu wznowieniowym, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Kon-
stytucji. Zale¿y to wszak¿e od rodzaju czynnoœci, które maj¹ byæ przedmiotem kontroli i które powinny
zostaæ podjête przez s¹d oceniaj¹cy dopuszczalnoœæ wznowienia na tej postawie. Zale¿noœæ ta jest tak¿e
konsekwencj¹ postanowienia art. 79 ust. 1 Konstytucji. �ród³em naruszenia praw konstytucyjnych
skar¿¹cego mog¹ byæ przepisy stanowi¹ce podstawê rozmaitych orzeczeñ, w tym orzeczeñ wpadkowych
b¹dŸ koñcz¹cych postêpowanie w pierwszej instancji, co z kolei mo¿e implikowaæ koniecznoœæ powtórze-
nia ró¿nych faz postêpowania s¹dowego, a nie tylko jego ostatniego etapu, który zakoñczy³ siê wydaniem
prawomocnego rozstrzygniêcia co do istoty sprawy (wzglêdnie postanowienia o charakterze formalnym).

Jak zauwa¿y³ dalej Trybuna³, spoœród postêpowañ, które mog¹ podlegaæ wznowieniu na zasadzie
art. 4011 k.p.c., wiêkszoœæ bêdzie nale¿a³o do kategorii tych, które tak w pierwszej, jak i w drugiej instan-
cji, a czasem równie¿ przed S¹dem Najwy¿szym prowadzone by³y pod rz¹dami przepisu niezgodnego
z Konstytucj¹ czy te¿ ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹ tudzie¿ ustaw¹. Nieodzowne jest wiêc prze-
prowadzenie takich postêpowañ od pocz¹tku, jako ¿e wymaga tego konstytucyjna zasada rozpoznania
sprawy przez s¹d w³aœciwy, czyli s¹d, którego tryb postêpowania jest najbardziej adekwatny do rozstrzyg-
niêcia o roszczeniu strony. Poza tym niezbêdne staje siê zapewnienie osobie bior¹cej udzia³ w postêpowa-
niu ze skargi o wznowienie prawa do zaskar¿enia orzeczenia wydanego w wyniku wznowienia.

Tymczasem art. 405 k.p.c. nie gwarantuje omawianych mo¿liwoœci w sytuacji, gdy rozstrzygniêcia
w sprawie wydawa³y s¹dy ró¿nych instancji, gdy¿ w³aœciwym do wznowienia jest wówczas s¹d instancji
wy¿szej. Konkluzja ta uzasadniona jest tak¿e brzmieniem art. 412 § 2 k.p.c., który dopuszcza uchylenie
orzeczenia jedynie wtedy, gdy pozew ulega odrzuceniu albo nale¿y umorzyæ postêpowanie. Nie ma tu na-
tomiast mowy o uchyleniu zaskar¿onego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania,
jak to zosta³o przewidziane np. w art. 386 § 4 k.p.c.

W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego przepisom procedury cywilnej odnosz¹cym siê do instytucji wzno-
wienia postêpowanie da siê wprawdzie zarzuciæ niekonstytucyjnoœci, lecz „(…) zbytni automatyzm, nieuw-
zglêdniaj¹cy ró¿nych stanów prawnych, jakie mog¹ powstaæ na skutek rozstrzygniêcia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego.” W tym zakresie regulacje zawarte w kodeksie nie mog¹ byæ zatem uznane za satysfakcjonuj¹ce.

2.3. Niezale¿nie od tego w uzasadnieniu postanowienia sygnalizacyjnego zwrócono uwagê na w¹tpli-
woœci pojawiaj¹ce siê wobec odmiennych propozycji wyk³adni art. 401 pkt 2 k.p.c. (przyk³adem mog¹ byæ
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zw³aszcza orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 19 wrzeœnia 2005 r., sygn. akt V Co 16/05, oraz z dnia 17
kwietnia 2007 r., sygn. akt I PZ 5/07). Chodzi mianowicie o rozbie¿noœci w kwestii dopuszczalnoœci
wznowienia postêpowania w przypadku stwierdzenia przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu naruszenia przepisów Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci,
a w szczególnoœci art. 6 statuuj¹cego prawo do rzetelnego procesu s¹dowego. Zdaniem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego koniecznoœæ wyraŸnego potwierdzenia mo¿liwoœci wznowienia postêpowania z powo³aniem
siê na wyrok wydany przez s¹d dzia³aj¹cy w oparciu o uregulowania prawnomiêdzynarodowe powi¹zana
jest z treœci¹ art. 9 Konstytucji, albowiem przepis ten stanowi, ¿e Rzeczpospolita Polska przestrzega
wi¹¿¹cego j¹ prawa miêdzynarodowego.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Przedstawione stanowisko Trybuna³u sk³ania do podjêcia inicjatywy ustawodawczej. Proponuje siê
wiêc, aby zmiana ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego polega³a na doda-
niu w art. 412 paragrafu 31, który okreœli, ¿e s¹dem w³aœciwym do merytorycznego rozpoznania sprawy,
w razie wznowienia postêpowania na podstawie art. 4011 k.p.c., jest zawsze s¹d pierwszej instancji, zaœ
rola s¹du drugiej instancji (je¿eli oczywiœcie s¹d taki orzeka³ w danej sprawie) ogranicza siê wy³¹cznie do
rozwa¿enia, czy wniesiona skarga o wznowienie czyni zadoœæ wszelkim warunkom i wymogom formal-
nym (art. 410 § 1 k.p.c.).

Ponadto – dla zapewnienia pe³nej spójnoœci rozwi¹zañ kodeksowych – wskazana jest nowelizacja art.
412 § 4, odnosz¹cego siê do spraw, w których rozstrzygniêcie zapad³o przed S¹dem Najwy¿szym. Wed³ug
nowego brzmienia wymienionego przepisu, S¹d Najwy¿szy ma zachowaæ kompetencjê do decydowania
w przedmiocie wznowienia postêpowania, ale samo rozpoznanie wznowionej sprawy nale¿eæ bêdzie ju¿
do s¹du instancji ni¿szej. Podobieñstwo z sytuacj¹ unormowan¹ w art. 412 § 31 k.p.c. pozwala przy tym
na skorzystanie z techniki odes³ania, z tym jednak¿e zastrze¿eniem, ¿e w rachubê wchodzi tu stosowanie
odpowiednie. Zatem, orzekaj¹c o dopuszczalnoœci wznowienia, S¹d Najwy¿szy bêdzie przekazywa³ spra-
wê s¹dowi drugiej instancji, z wyj¹tkiem jedynie tych spraw, w których wznowienie postêpowania ma
s³u¿yæ restytucji stanu konstytucyjnoœci. W takim przypadku sprawa powinna naturalnie wróciæ do
s¹du pierwszej instancji, który – jak to wywiód³ Trybuna³ Konstytucyjny – cieszy siê przymiotem „w³aœci-
woœci” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Przekazanie sprawy s¹dowi najni¿szego szczebla w trybie art. 412 § 4 k.p.c. musi dodatkowo zostaæ po-
przedzone wyeliminowaniem z obrotu prawnego orzeczenia s¹du drugiej instancji przez jego uchylenie
(w ca³oœci b¹dŸ te¿ ewentualnie w tej czêœci, która obejmuje rozstrzygniêcie oparte na normie derogowa-
nej z systemu prawnego z powodu niezgodnoœci z Konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹
lub ustaw¹). Stosowne postanowienie zosta³o ujête w zdaniu drugim zmienianej jednostki redakcyjnej.

Powy¿sze zmiany wychodz¹ niew¹tpliwie naprzeciw sugestiom Trybuna³u. Postuluj¹c bowiem odda-
nie orzekania co do meritum s¹dom pierwszej instancji, nie wykluczy³ on tego, by o wznowieniu postêpo-
wania rozstrzyga³ s¹d wy¿szej instancji. Warto w tym miejscu równie¿ podkreœliæ, ¿e projektowane prze-
pisy respektuj¹ stanowisko wyra¿one w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, wedle którego przes¹dzenie
przez ten s¹d o dopuszczalnoœci wznowienia na gruncie art. 412 § 4 k.p.c. w obecnie obowi¹zuj¹cym
brzmieniu skutkuje w istocie pozbawienie mocy wi¹¿¹cej wyroku tego s¹du w zakresie, w jakim dochodzi
do wznowienia postêpowania – por. orzeczenie z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt I PO 1/08).

Projekt zak³ada równoczeœnie wprowadzenie odrêbnej podstawy wznowienia w tych przypadkach,
w których potrzeba ponownego rozpoznania sprawy wynika z orzeczenia takiego chocia¿by organu, jak Eu-
ropejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Proponowane brzmienie art. 4012 k.p.c. jest sk¹din¹d identyczne
(w czêœci determinuj¹cej przes³ankê wznowienia postêpowania) z brzmieniem przepisu spe³niaj¹cego ana-
logiczn¹ funkcjê w sprawach karnych, tj. art. 540 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowa-
nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn. zm.). Wypada tak¿e zaznaczyæ, ¿e prawid³owe wykonywanie zo-
bowi¹zañ ci¹¿¹cych na Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulacjami prawa miêdzynarodowego mo¿e wy-
magaæ wznowienia nie tylko wówczas, gdy postêpowanie zakoñczy³o siê wyrokiem, lecz i wtedy, gdy zapad-
³o postanowienie o charakterze formalnym (tak te¿ S¹d Najwy¿szy w powo³anej ju¿ wczeœniej sprawie I PZ
5/07). To samo trzeba powiedzieæ o mo¿liwoœci dalszego wznowienia w sytuacji, gdy poprzednia skarga
oparta by³a na podstawie innej ani¿eli ta przewidziana w dodawanym art. 4012. W zwi¹zku z tym konieczne
s¹ równie¿ zmiany w zakresie odes³añ zamieszczonych w art. 399 § 2 oraz art. 416 § 2 k.p.c.

4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Ministrem Sprawiedliwoœci, Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa,
S¹dem Najwy¿szym, Naczeln¹ Rad¹ Adwokack¹, Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych, Stowarzyszeniem Sê-
dziów Polskich „Iustitia” oraz Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka.

Minister Sprawiedliwoœci wypowiedzia³ siê negatywnie o projektowanej nowelizacji procedury cywil-
nej, akcentuj¹c znaczenie instytucji prawomocnoœci w porz¹dku prawnym. Podobn¹ opiniê na wspól-
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nym posiedzeniu komisji senackich przedstawi³ przedstawiciel Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañ-
stwa. Aprobuj¹co do proponowanych rozwi¹zañ, zw³aszcza w zakresie dopuszczenia wznowienia postê-
powania w przypadku wydania wyroku przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, odnios³a siê z kolei
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka. Pozosta³e podmioty nie zg³osi³y uwag.

5. Skutki finansowe projektowanej ustawy

Wejœcie w ¿ycie projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego mo¿e pro-
wadziæ do zwiêkszenia siê wydatków bud¿etu pañstwa w czêœci „S¹dy powszechne”. Wiêksze koszty roz-
poznawania spraw inicjowanych skargami o wznowienie mog¹ wi¹zaæ siê, po pierwsze, z rozszerzeniem
mo¿liwoœci zaskar¿ania orzeczeñ wydanych przez s¹dy ju¿ po wznowieniu postêpowania (jako konsek-
wencji odmiennego uregulowania w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów w sprawach, o których mowa w art. 4011

k.p.c.), a po drugie – z wprowadzeniem nowej podstawy uzasadniaj¹cej wznowienie.
Ostatecznie jednak skutki finansowe uchwalenia projektu uzale¿nione bêd¹ od iloœci œrodków odwo-

³awczych (apelacji, za¿aleñ) kierowanych do s¹du drugiej instancji, które stan¹ siê dopuszczalne wraz ze
zmian¹ stanu prawnego, a tak¿e od iloœci skarg o wznowienie odwo³uj¹cych siê do ustaleñ miêdzynaro-
dowych trybuna³ów.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowane regulacje s¹ zgodne z prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

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 – Prawo bankowe, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.1))
w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ksiêgi rachunkowe banków i sporz¹dzone na ich podstawie wyci¹gi oraz inne oœwiadczenia pod-
pisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹t-
kowych banków i opatrzone pieczêci¹ banku, jak równie¿ sporz¹dzone w ten sposób pokwitowa-
nia odbioru nale¿noœci mog¹ stanowiæ podstawê do dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z póŸn.
zm.2)) w art. 5 w ust. 1 w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wydawanie oœwiadczeñ maj¹cych moc dokumentu urzêdowego umo¿liwiaj¹cych wykreœlenie wpi-
sów ujawnionych w dzia³ach III i IV ksi¹g wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na
rzecz: ”.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65,
poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 73, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65,
poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz
z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781 i Nr 165, poz. 984.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143.



Art. 3.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póŸn. zm.3))
art. 194 otrzymuje brzmienie:

„Art. 194. Ksiêgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyci¹gi z tych ksi¹g podpisane przez oso-
by upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych funduszu i opa-
trzone pieczêci¹ towarzystwa zarz¹dzaj¹cego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione
w ten sposób oœwiadczenia zawieraj¹ce zobowi¹zania, zwolnienie z zobowi¹zañ, zrzeczenie siê praw lub
pokwitowanie odbioru nale¿noœci stanowi¹ podstawê do dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych i re-
jestrach publicznych.”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168,
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz. 622 i Nr 152, poz. 900.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do dwóch wyro-
ków Trybuna³u Konstytucyjnego stwierdzaj¹cych niezgodnoœæ z Konstytucj¹:

1) wyrok z 15 marca 2011 r. (P 7/09) dotycz¹cy przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.),

2) wyrok z 11 lipca 2011 r. (P 1/10) dotycz¹cy przepisu art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.).

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. TK orzek³, ¿e:

1) art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w brzmieniu nadanym ustaw¹
z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych in-
nych ustaw, w zwi¹zku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postê-
powania cywilnego, w czêœci, w jakiej nadaje moc prawn¹ dokumentu urzêdowego ksiêgom ra-
chunkowym i wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z czynnoœci bankowych w postêpowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta,

2) art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych w czêœci, w jakiej nadaje moc
prawn¹ dokumentu urzêdowego ksiêgom rachunkowym i wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych fun-
duszu sekurytyzacyjnego w postêpowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta,
– jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji.

2.2. Artyku³ 95 ust. 1 Prawa bankowego przewiduje, ¿e „Ksiêgi rachunkowe banków i sporz¹dzone na
ich podstawie wyci¹gi oraz inne oœwiadczenia podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiad-
czeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych banków i opatrzone pieczêci¹ banku, jak równie¿ spo-
rz¹dzone w ten sposób pokwitowania odbioru nale¿noœci maj¹ moc prawn¹ dokumentów urzêdowych
w odniesieniu do praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z czynnoœci bankowych oraz ustanowionych na rzecz
banku zabezpieczeñ i mog¹ stanowiæ podstawê do dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych.”

W odniesieniu do powy¿szych dokumentów bankowych zastosowanie znajduj¹ wiêc przepisy Kodeksu
postêpowania cywilnego stanowi¹ce, ¿e:

– „Dokumenty urzêdowe, sporz¹dzone w przepisanej formie przez powo³ane do tego organy w³adzy
publicznej i inne organy pañstwowe w zakresie ich dzia³ania, stanowi¹ dowód tego, co zosta³o
w nich urzêdowo zaœwiadczone (art. 244 § 1),

– „Strona, która zaprzecza prawdziwoœci dokumentu urzêdowego albo twierdzi, ¿e zawarte w nim
oœwiadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, s¹ niezgodne z prawd¹, powinna okoli-
cznoœci te udowodniæ” (art. 252).

Oznacza³o to, ¿e w sporze s¹dowym dokumenty sporz¹dzone przez bank traktowane s¹ jako dokumen-
ty urzêdowe, i to strona przeciwna – klient banku, bêd¹c tu stron¹ pozwan¹, musi udowodniæ, i¿ powódz-
two jest nieuzasadnione. Odwraca to wa¿n¹ regu³ê sporu cywilnego, stanowi¹c¹, i¿ to na powodzie spo-
czywa obowi¹zek udowodnienia pozwu.

Za wzorce konstytucyjne zosta³y uznane: art. 2 konstytucji – a w szczególnoœci statuowana w nim za-
sada sprawiedliwoœci spo³ecznej, art. 32 ust. 1 wypowiadaj¹cy zasadê równoœci oraz art. 76 obliguj¹cy
w³adze publiczne do chronienia konsumentów, u¿ytkowników i najemców przed dzia³aniami zagra¿a-
j¹cymi ich zdrowiu, prywatnoœci i bezpieczeñstwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

TK wskaza³ na fakt, ¿e w przeciwieñstwie do okresu kiedy ta regulacja powstawa³a, banki s¹ obecnie
prywatnymi podmiotami na wolnym rynku, nie s¹ wiêc elementem systemu organów w³adzy publicznej.
Ponadto, zwróci³ uwagê „na zmiany techniczne jakie dokona³y siê w ostatnich latach w wykonywaniu
operacji bankowych oraz ich konsekwencje. Wprowadzony zosta³ na szerok¹ skalê obrót bezgotówkowy,
nast¹pi³a informatyzacja dzia³alnoœci banków, w tym ich systemów rachunkowych”. Przepisy dopusz-
czaj¹ „prowadzenie ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera, uznaj¹c za równowa¿ne z ksiêgami
komputerowe zbiory danych rachunkowych. Oznacza to m.in., ¿e ksiêgi rachunkowe przestaj¹ mieæ tra-
dycyjn¹ formê papierow¹. Rozwój bankowoœci elektronicznej powoduje, ¿e zaksiêgowanie operacji doko-
nywanych przez klientów banku odbywa siê czêsto w du¿ej odleg³oœci od miejsca z³o¿enia dyspozycji,
w centrach rozliczeniowych, co dodatkowo utrudnia mo¿liwoœæ osobistej interwencji albo kontroli popra-
wnoœci zapisów w ksiêgach rachunkowych”.

Wedle przedstawicieli nauki prawa, choæ „z prawnego punktu widzenia konsument ma mo¿liwoœæ sko-
rzystania ze wszelkich œrodków dowodowych [obalaj¹cych prawdziwoœæ twierdzeñ wywodzonych z doku-
mentu], to jednak w wypadku roszczeñ finansowych (…) ewentualne dodatkowe starania, by udowodniæ

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe,

ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych 359



swoje racje s¹ z regu³y iluzoryczne. (…) domniemanie zgodnoœci z prawd¹ dokumentu urzêdowego powo-
duje, ¿e jest to najbardziej wiarygodny œrodek dowodowy w postêpowaniu cywilnym, najczêœciej maj¹cy
dla s¹du rozstrzygaj¹ce znaczenie (…) [N]adanie mocy prawnej dokumentu urzêdowego ma istotne kon-
sekwencje praktyczne, poniewa¿ jest on traktowany (…) jako tzw. dowód zupe³ny, ograniczaj¹cy lub na-
wet wy³¹czaj¹cy stosowanie wobec niego zasady swobodnej oceny dowodów”. TK zwróci³ uwagê, ¿e w ana-
lizowanym przypadku mamy do czynienia z przywilejem przys³uguj¹cym profesjonalnemu podmiotowi
w stosunku do nieprofesjonalnego klienta. W konsekwencji kwestionowany przepis zró¿nicowa³ w zakre-
sie procesu cywilnego sytuacjê podmiotów w nim uczestnicz¹cych. Bior¹c pod uwagê cel tej regulacji,
brak dostatecznego uzasadnienie dla tego zró¿nicowania (czynnoœci bankowe nie stanowi¹ wykonywa-
nia zadañ publicznych, a nadanie dokumentom bankowym mocy urzêdowej s³u¿y ochronie interesów sa-
mego banku). TK nie znalaz³ te¿ innych wartoœci konstytucyjnych, które uzasadnia³yby to zró¿nicowanie.
To uprzywilejowanie, i tak silniejszej strony, jest te¿ sprzeczne z zasad¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na art. 76 Konstytucji nakazuj¹cy w³adzy publicznej, choæby po-
przez uregulowania prawne, chroniæ konsumentów, jako s³absz¹ stronê stosunków prawnych. Tym bar-
dziej zakazane jest wprowadzanie takich regulacji, które sytuacjê strony s³abszej jeszcze bardziej pogar-
szaj¹.

2.3. Przedmiot i istota wyroku dotycz¹cego ustawy o funduszach inwestycyjnych (P 1/10) jest w znacz-
nej czêœci zbie¿na z wyrokiem dotycz¹cym ustawy – Prawo bankowe (P 7/09).

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

TK zaznaczy³, ¿e „uzna³ za niezgodn¹ ze wskazanymi wzorcami tylko czêœæ normy prawnej nadaj¹cej
moc prawn¹ dokumentów urzêdowych ksiêgom rachunkowym banków oraz wyci¹gom sporz¹dzonym na
podstawie tych ksi¹g w postêpowaniu dowodowym w sprawach cywilnych, prowadzonych wobec konsu-
menta, gdy znajduj¹ do nich zastosowanie art. 244 § 1 i art. 252 k.p.c. Wynika to z charakteru kontroli in-
icjowanej w trybie pytania prawnego i w konsekwencji ograniczonego zakresu orzekania. Art. 95 ust. 1
prawa bankowego zawiera szersz¹ treœæ normatywn¹ ni¿ objêta w¹tpliwoœciami konstytucyjnymi s¹du
pytaj¹cego. Ze wzglêdu na zwi¹zanie granicami pytania prawnego Trybuna³ orzek³ o czêœciowej niekon-
stytucyjnoœci art. 95 ust. 1 prawa bankowego. To znaczy, ¿e wskazane w tym przepisie inne rodzaje oœ-
wiadczeñ i pokwitowañ wystawianych przez banki w zakresie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z czynno-
œci bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeñ nie trac¹ mocy prawnej dokumentów
urzêdowych i znaczenia, jakie nadaje takim dokumentom ustawodawca w poszczególnych dziedzinach
prawa (np. cywilnym, administracyjnym czy karnym)”. (To samo dotyczy wyroku w sprawie funduszy se-
kurytyzacyjnych).

W zwi¹zku z powy¿szym wydaje siê, ¿e nale¿y w ogóle pozbawiæ dokumenty bankowe i dokumenty fun-
duszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzêdowych, a wiêc nie tylko w odniesieniu do konsu-
mentów, lecz tak¿e innych podmiotów, w tym przedsiêbiorców. Zgodnie bowiem z kierunkiem orzeczeñ
zaprezentowanym w kilku niedawnych wyrokach TK (m.in. P 39/06, SK 20/07), przedsiêbiorca jest pro-
fesjonalist¹ tylko w zakresie prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej. Poza zakresem obejmu-
j¹cym rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej nie jest on profesjonalist¹. Profesjonalist¹ jest wte-
dy kiedy prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a nie kiedy wystêpuje przed s¹dem. Nie mo¿na od niego wy-
magaæ innej starannoœci, ni¿ od zwyk³ego konsumenta. Przedsiêbiorcy w wiêkszoœci to drobni handlow-
cy, przewoŸnicy, us³ugodawcy. Trudno ró¿nicowaæ sytuacjê przed s¹dem cywilnym osoby fizycznej ma-
j¹cej osobisty rachunek w banku, od sytuacji tej samej osoby, w przypadku gdy za³o¿y³a rachunek na po-
trzeby swego jednoosobowego przedsiêbiorstwa. Ponadto w uzasadnieniu wykonywanego wyroku, TK
generalnie podwa¿a³ sensownoœæ nadawania dokumentom bankowym statusu dokumentu urzêdowego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dokumenty wydawane przez wiele innych tego „formatu” instytucji nie maj¹ statu-
su dokumentów urzêdowych i nie stanowi to utrudnienia w ich dzia³alnoœci, ani ich klientów (szko³y wy¿-
sze, firmy ubezpieczeniowe). Ponadto trudna do wyt³umaczenia by³aby sytuacja, w której ten sam doku-
ment w odniesieniu do jednego podmiotu ma status dokumentu urzêdowego, a w stosunku do innego
nie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e banki nadal mog¹ korzystaæ z przewidzianych w k.p.c. instrumentów s³u¿¹cych
dowodzeniu swoich twierdzeñ i dowodzeniu prawdziwoœci informacji zawartych w dokumentach banko-
wych. Dokumenty bankowe nadal bêd¹ mog³y byæ dowodem w sprawie.

Konsekwencj¹ legislacyjn¹ zmiany art. 95 ust. 1 Prawa bankowego jest zmiana art. 5 ust. 1 pkt 6 usta-
wy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym usuwa siê odes³anie do art. 95
ust. 1 Prawa bankowego.

4. Konsultacje

Pisemne opinie przedstawi³ Minister Finansów, Minister Sprawiedliwoœci, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego, Prokuratoria Generalna Skarbu Pañ-
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stwa, Zwi¹zek Banków Polskich. Wszystkie podmioty popar³y projekt, aczkolwiek czêœæ z nich, w tym
przede wszystkim Zwi¹zek Banków Polskich, zaproponowa³a ograniczenie projektu do treœci sentencji
wyroku TK. Oznacza³oby to, ¿e dokumenty bankowe utrac¹ charakter dokumentów urzêdowych wy³¹cz-
nie w odniesieniu do konsumentów. Choæ rzeczywiœcie sentencja ogranicza siê do konsumentów, to nale-
¿y jednak przypomnieæ, ¿e oba wyroki wydane zosta³y na skutek pytañ prawnych s¹dów, które to pytania,
w przeciwieñstwie do wniosków do TK kierowanych przez inne podmioty (grupa parlamentarzystów, Pre-
zydent RP, itd.), mog¹ dotyczyæ tylko treœci normatywnej bêd¹cej podstaw¹ wyrokowania przez s¹d
w konkretnej sprawie przed nim zawis³ej. Poniewa¿ sprawa dotyczy³a konsumenta, pytanie prawne mog-
³o dotyczyæ tylko konsumenta. W konsekwencji sentencja orzeczenia TK te¿ mog³a dotyczyæ tylko konsu-
menta. W uzasadnieniu do wyroku Trybuna³ jednak generalnie podwa¿y³ sensownoœæ utrzymania insty-
tucji dokumentu urzêdowego w odniesieniu do podmiotów dzia³aj¹cych na wolnym rynku.

Ograniczenie inicjatywy ustawodawczej tylko do œcis³ego wykonania samej sentencji, skutkowa³oby
w najbli¿szym czasie koniecznoœci¹ podejmowania kolejnych inicjatyw wykonuj¹cych wyroki w spra-
wach pozosta³ych treœci normatywnych wynikaj¹cych z owych przepisów.

Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, ¿e wbrew obawom Zwi¹zku Banków Polskich, nowelizacja nie oznacza, ¿e
klient banku bêdzie zmuszony z ka¿dym dokumentem bankowym udaæ siê do notariusza celem potwier-
dzenia jego wiarygodnoœci. Nie bêdzie to konieczne, po pierwsze dlatego, ¿e instytucja dokumentu urzê-
dowego ma w kontekœcie proponowanej nowelizacji zwi¹zek tylko z u³atwieniem podwa¿ania wiarygo-
dnoœci takiego dokumentu, nie oznacza natomiast, ¿e taki dokument przestaje istnieæ lub, ¿e stanie siê
on niewa¿ny. Po drugie w art. 95 ust. 1 Prawa bankowego zachowuje siê mo¿liwoœæ przedstawiania doku-
mentów bankowych celem dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych (przepis nie wymaga, by doku-
menty bankowe zanim trafi¹ do s¹du wieczystoksiêgowego, musia³y mieæ nadan¹ wczeœniej formê nota-
rialn¹). Po trzecie, w obrocie funkcjonuje wiele innych dokumentów wystawianych przez firmy ubezpie-
czeniowe, szko³y itp., które nie maj¹ statusu dokumentu urzêdowego, a s¹ honorowane przez stosowne
w³adze. St¹d Policja nie ¿¹da od kierowcy, by polisa OC by³a potwierdzona przez notariusza, ZUS nie ¿¹da
od studenta by zaœwiadczenie szko³y wy¿szej (publicznej czy niepublicznej) – które przedstawia w celu
otrzymania renty rodzinnej – o tym ¿e jest studentem, uczniem by³o potwierdzone przez notariusza.

Nowelizacja nie stanie siê te¿ utrudnieniem dla klienta banku, w chwili gdy to klient bêdzie w sporze
powodem, a bank pozwanym, i to klient bêdzie przedstawia³ sporz¹dzony przez bank – korzystny dla sie-
bie – dokument. Oznacza to tylko, ¿e bank mia³by ³atwiej w ewentualnym podwa¿eniu wiarygodnoœci ta-
kiego dokumentu. Jeœli jednak bank, jako instytucja zaufania publicznego, podejmowa³by takie kroki,
jak podwa¿anie wiarygodnoœci swoich dokumentów, utraci³by zaufanie. Jeœli zaœ bêdzie podwa¿a³ wiary-
godnoœæ dokumentu sfa³szowanego, to trudno takiemu rozwi¹zaniu cokolwiek zarzuciæ.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostêpie do informacji publicznej
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o dostêpie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w art. 5:
a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na ochronê wa¿nego intere-

su gospodarczego pañstwa w zakresie i w czasie, w jakim udostêpnienie informacji:
1) os³abi³oby zdolnoœæ negocjacyjn¹ Skarbu Pañstwa w procesie gospodarowania jego

mieniem albo zdolnoœæ negocjacyjn¹ Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania
umowy miêdzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radê Europejsk¹ lub Radê
Unii Europejskiej;

2) utrudni³oby w sposób istotny ochronê interesów maj¹tkowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub Skarbu Pañstwa w postêpowaniu przed s¹dem, trybuna³em lub innym orga-
nem orzekaj¹cym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nie mo¿na, z zastrze¿eniem ust. 1, 1a i 2, ograniczaæ dostêpu do informacji o sprawach

rozstrzyganych w postêpowaniu przed organami pañstwa, w szczególnoœci w postêpo-
waniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzglêdu na ochronê interesu stro-
ny, je¿eli postêpowanie dotyczy w³adz publicznych lub innych podmiotów wykonu-
j¹cych zadania publiczne albo osób pe³ni¹cych funkcje publiczne - w zakresie tych za-
dañ lub funkcji.”; ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dostêpie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej poprawkê.

W œwietle art. 61 ust. 3 Konstytucji przyznane obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o dzia³al-
noœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne mo¿e byæ ograniczone miêdzy
innymi ze wzglêdu na okreœlon¹ w ustawie ochronê wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej, jak równie¿ rozpatrywana przez Senat nowelizacja nie wykonuj¹ wspomnanego przepisu
Konstytucji, tj. nie wskazuj¹, w jakich przypadkach mo¿e nast¹piæ ograniczenie prawa do uzyskiwania
informacji publicznej ze wzglêdu na ochronê wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa. W konsekwencji
powoduje to obowi¹zek udostêpniania informacji, nawet je¿eli istnieje powa¿ne zagro¿enie tego interesu.

W zwi¹zku z powy¿szym Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki w celu wprowadzenia regulacji
okreœlaj¹cej w jakim zakresie oraz czasie mo¿liwe bêdzie ograniczenie dostêpu do informacji publicznej
z uwagi na koniecznoœæ ochrony wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa. Poprawka ta wskazuje dwa
takie przypadki. Podmioty obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej bêd¹ musia³y wykazaæ, ¿e
udzielenie informacji publicznej mog³oby os³abiæ zdolnoœæ negocjacyjn¹ Skarbu Pañstwa w procesie go-
spodarowania jego mieniem albo zdolnoœæ negocjacyjn¹ Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania
umowy miêdzynarodowej lub utrudni³oby w sposób istotny ochronê interesów maj¹tkowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub Skarbu Pañstwa w postêpowaniu przed s¹dem, trybuna³em lub innym organem
orzekaj¹cym.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ograniczenie prawa do informacji bêdzie mia³o w tych przypadkach charakter
czasowy – po zakoñczeniu negocjacji lub postêpowania s¹dowego nie bêdzie podstaw do odmowy udziele-
nia tych informacji.
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z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 76

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Janusz ¯bik . . . . . . . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 77

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 78

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 78
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 78

Wyst¹pienie wiceprezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

wiceprezes Jaros³aw Król . . . . . . . 79
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o times-
hare

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 80

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Ustawo-
dawczej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 80

Wyst¹pienie wiceprezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

wiceprezes Jaros³aw Król. . . . . . . . 81
Otwarcie dyskusji

senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 82
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 82

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o europejskich ra-
dach zak³adowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 82

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rencie socjalnej
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Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 83

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 83

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 84

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 85
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 85
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 85
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 85
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 86
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 86
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 86
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 87
senator
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 87
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 87
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 87
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 88
senator
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 88
senator
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 89
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 89
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 89
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 89
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 90

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 90
senator
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 90
senator
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 91
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 91
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 91

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punktdwudziestytrzeciporz¹dkuobrad (cd.)
Otwarcie dyskusji

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 92
senator
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 93

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t
oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Œrodowiska

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . 95

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 96
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . 96
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 96
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 96
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . 96
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 97
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . 97
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 98
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 98
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 98
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 99
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 99
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 99
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 99
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 100
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 100
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sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 100
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 100
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 100
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 101

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 101
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 101

Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Policji

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 102

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 103
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 103
senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 103
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 103

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³
Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci
konstytucyjnym organom Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ob-
rony Narodowej

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 104

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 104

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 105
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 105

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 106

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 107
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 107
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 107
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o wy-

mianie informacji z organami œcigania
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 107
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 107
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o szcze-

gólnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usu-
waniem skutków powodzi

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-

wej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 107

G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 108
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 108
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 108
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 108
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 108
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 108
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 109
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o re-

dukcji niektórych obowi¹zków obywateli
i przedsiêbiorców

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 109
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 109
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o zapasach ropy nafto-
wej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach postêpowania w sy-
tuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa pa-
liwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku
naftowym oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów

Publicznych
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 109

G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 109
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o odpowiedzialnoœci za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 110

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
370 Spis treœci



Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi oraz niektórych innych
ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 110
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o funduszach inwestycyjnych
oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 111
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 111
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpie-
czonych oraz ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 111
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Konwencji w sprawie scentralizowa-
nej odprawycelnejdotycz¹cejpodzia³ukra-
jowych kosztów poboru, które s¹ zatrzymy-
wane, gdy tradycyjne zasoby w³asne s¹
udostêpniane bud¿etowi UE, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 111

G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 111
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 111
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 112
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 112
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 112

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 113

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 113

G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 113
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 113
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 115
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 115
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 115

senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 115
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 115
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 115
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 115

G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 117
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie

ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-

wej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 117

G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 117
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym

Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 118
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o bez-
pieczeñstwie morskim

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmian ie us tawy o ochron ie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 118
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G³osowanie nr 92 . . . . . . . . . . . . . 120
G³osowanie nr 93 . . . . . . . . . . . . . 120
G³osowanie nr 94 . . . . . . . . . . . . . 120
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 120

G³osowanie nr 95 . . . . . . . . . . . . . 121
G³osowanie nr 96 . . . . . . . . . . . . . 121
G³osowanie nr 97 . . . . . . . . . . . . . 121
G³osowanie nr 98 . . . . . . . . . . . . . 121
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

timeshare
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad (cd.)
G³osowanie nr 99 . . . . . . . . . . . . . 121
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o europejskich radach zak³a-
dowych

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 100 . . . . . . . . . . . . . 121
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o rencie socjalnej
Komunikaty

(Obrady w dniu 14 wrzeœnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 124

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 125

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dostêpie do informacji
publicznej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 126

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji
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senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 127

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 128
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 128
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 129
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 129
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 129
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 130
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 130
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji Piotr Ko³odziejczyk . . 130
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 131
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk . . . . . . . . . . 131

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wykroczeñ

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 132

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 132
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 133
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 133
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 133
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 134

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 134

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 134
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 135
senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 135

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 136
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 136

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 137
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 138
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 138
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 139
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 141

senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 142
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 143
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 143
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 143
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 144

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów wojskowych oraz ustawy o s³u¿bie
wojskowej ¿o³nierzy zawodowych

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 145

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Witold Idczak. . . . . . . . . . . . . 146

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 146
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci
Piotr Kluz . . . . . . . . . . . . . . 146

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty drugi porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 147

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Oby-
watelskich

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 147

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 148

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 149

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty czwarty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Œrodo-
wiska

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 149

83. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2011 r.
Spis treœci 373



Otwarcie dyskusji
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 150

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty pi¹ty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodo-
wiska

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 151

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty szósty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birke-
nau przeznaczonej na uzupe³nienie Kapi-
ta³u Wieczystego

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 151

Zapytania i odpowiedzi
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 152
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 152
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 153
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 153
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 153
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 154

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty siódmy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o wspó³pracy rozwojowej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 154

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych

podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 155

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 155
podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 156
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 157
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 157
podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 157
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 158
podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 158
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 158
podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 159

Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 159

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty ósmy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabili-
zacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspól-
notami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Re-
publik¹ Serbii, z drugiej strony, spo-
rz¹dzonego w Luksemburgu dnia
29 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . 160

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europej-
skiej

senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ. . . . . . . . . . . . 160

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych

podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 161

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 161
podsekretarz stanu
Krzysztof Stanowski . . . . . . . . . 161

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty dziewi¹ty porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki
do Konwencji z Espoo, przyjêtej pod-
czas III Spotkania Stron Konwencji, De-
cyzj¹ III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r.
w Cavtat

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . 161

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . 162

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czterdziesty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Konwencji o pracy na morzu, przy-
jêtej przez Konferencjê Ogóln¹ Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy w Genewie
dnia 23 lutego 2006 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 162

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 163

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
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Punkt czterdziesty pierwszy porz¹dku ob-
rad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o op³atach w sprawach
karnych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 164
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 165

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czterdziesty drugi porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 167
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 168

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czterdziesty trzeci porz¹dku ob-

rad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 170
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 171

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czterdziesty czwarty porz¹dku ob-

rad: sprawozdanie Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpatrzo-
nych w 2010 roku petycji

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 172

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czterdziesty pi¹ty porz¹dku obrad:

informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady
S¹downictwa w 2010 r.

przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Antoni Górski . . . . . . . . . . . . 177

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

Wznowienie obrad
Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 101 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 102 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 103 . . . . . . . . . . . . . 179
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o transporcie kolejowym
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad

(cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski . . . . . . . . . 179

G³osowanie nr 104 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 105 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 106 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 107 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 108 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 109 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 110 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 111 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 112 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 113 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 114 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 115 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 116 . . . . . . . . . . . . . 180
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o gospodarowaniu nierucho-
moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku ob-
rad (cd.)

Sprawozdanie po³¹czonych komisji :
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Œrodowiska

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 180

G³osowanie nr 117 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 118 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 119 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 120 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 121 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 122 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 123 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 124 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 125 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 126 . . . . . . . . . . . . . 181
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie zwierz¹t oraz usta-
wy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach

Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 127 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 128 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 129 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 130 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 131 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 132 . . . . . . . . . . . . . 182
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G³osowanie nr 133 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 134 . . . . . . . . . . . . . 183
G³osowanie nr 135 . . . . . . . . . . . . . 183
G³osowanie nr 136 . . . . . . . . . . . . . 183
G³osowanie nr 137 . . . . . . . . . . . . . 183
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw

Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 138 . . . . . . . . . . . . . 183
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 139 . . . . . . . . . . . . . 183
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Policji
Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku ob-

rad (cd.)
G³osowanie nr 140 . . . . . . . . . . . . . 183
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy
Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci
konstytucyjnym organom Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw

Punkt trzydziesty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 184

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 184

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 184

G³osowanie nr 141 . . . . . . . . . . . . . 184
G³osowanie nr 142 . . . . . . . . . . . . . 184
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks wykroczeñ
Punkt trzydziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad (cd.)
G³osowanie nr 143 . . . . . . . . . . . . . 184
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych

Punkt trzydziesty drugi porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 144 . . . . . . . . . . . . . 185
G³osowanie nr 145 . . . . . . . . . . . . . 185
G³osowanie nr 146 . . . . . . . . . . . . . 185

Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Punkt trzydziesty trzeci porz¹dku obrad
(cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 185
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 185

G³osowanie nr 147 . . . . . . . . . . . . . 185
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich

Punkt trzydziesty pi¹ty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 148 . . . . . . . . . . . . . 185
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska
Punkt trzydziesty szósty porz¹dku obrad

(cd.)
G³osowanie nr 149 . . . . . . . . . . . . . 186
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o dota-
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