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

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owo-
cowych i warzywnych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o napojach spirytusowych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publi-
cznych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug oraz o podatku akcyzowym.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administra-
cyjnych.

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

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodnoœci.

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

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektro-
niczn¹.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o portowych urz¹dzeniach do odbio-
ru odpadów oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze statków.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o normalizacji.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medy-
cznego w £odzi.*

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wy-
¿szym oraz ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy
dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrodków transportu przekra-
czaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹.

Porz¹dek obrad

23. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.



23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹
o wspó³pracy w dziedzinie badania i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej do
celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u z Kioto do Ra-
mowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dop³atach do
oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom,
pielêgniarkom, po³o¿nym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych
kredytów.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medy-
cznych.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Urzêdzie Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych
oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medy-
cznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych.

31. Zmiana w sk³adzie komisji senackiej.

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – sekretarz stanu Tomasz Goban-Klas

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Jan Czekaj
– podsekretarz stanu Ryszard Michalski
– podsekretarz stanu Irena O¿óg

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Maciej Leœny

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Krzysztof Heller

Ministerstwo Kultury – podsekretarz stanu Rafa³ Sk¹pski

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu w Krystyna Tokarska-Biernacik

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Jerzy Pilarczyk

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Sylweriusz Królak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Adam Rotfeld

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Ewa Symonides

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Jan Kopczyk
– podsekretarz stanu Aleksander Nauman

G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska – Krzysztof Zarêba

Komitet Badañ Naukowych – przewodnicz¹cy, minister nauki Micha³ Kleiber

Naczelny S¹d Administracyjny – prezes Roman Hauser
– wiceprezes W³odzimierz Ryms

Polski Komitet Normalizacyjny – prezes Jerzy Marcinek

S³u¿ba Cywilna – szef Jan Pastwa

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – prezes Cezary Banasiñski

Komitet Obywatelski – przedstawiciel Janusz Korwin-Mikke

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów okreœli³a projekt ustawy jako pilny.





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Ryszard Jarzembowski, Jolanta Danielak oraz
Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bardzo proszê pañstwa o zajmowanie miejsc.
Otwieram dwudzieste trzecie posiedzenie Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Andrzeja Jaeschkego oraz senatora Mariana
Lewickiego. Listê mówców bêdzie prowadzi³ pan
senator Marian Lewicki.

Bardzo proszê panów senatorów sekretarzy
o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿y-
wienia oraz innych ustaw i do ustawy o zmianie
ustawy o op³acie skarbowej. Tego samego dnia
Sejm przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
do ustawy o uznaniu czêœci Pó³wyspu Helskiego
za obszar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju,
a odrzuci³ uchwa³ê Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t. Ponadto in-
formujê, ¿e Sejm na tym samym posiedzeniu
w dniu 26 lipca przyj¹³ wszystkie poprawki Sena-
tu do ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekar-
skich oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, do
ustawy – Prawo dewizowe, do ustawy o zasadach
i warunkach wjazdu i pobytu obywateli pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz cz³onków
ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, do ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw, do ustawy o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przyj¹³ tak¿e wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny, do ustawy o warunkach dopuszczalnoœci

i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiê-
biorców, do ustawy o zmianie ustawy o pomocy
pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, refundacji bankom wyp³aconych premii
gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw,
do ustawy o zmianie ustawy o zrycza³towanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne, do ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. To tyle tego
sprawozdania.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
dwudziestego posiedzenia stwierdzam, i¿
protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt
porz¹dku obrad dwudziestego trzeciego posiedze-
nia obejmuje trzydzieœci jeden punktów. Dla sta-
tystyki odnotujê, ¿e bêdzie to czwarte tak bogate,
jeœli chodzi o porz¹dek obrad, posiedzenie w dzie-
jach Senatu. D³u¿sze by³y tylko posiedzenia
w 1997 r. – lipcowe obejmowa³o trzydzieœci sie-
dem punktów, a sierpniowe trzydzieœci osiem –
oraz to w sierpniu zesz³ego roku, podczas którego
by³y omawiane trzydzieœci cztery punkty. Te
sierpniowe posiedzenia Senatu trzeciej kadencji
by³y obfite, wiêc uchwalaliœmy wówczas bardzo
szybko tak zwane ustawy powodziowe. Pamiêta-
my, ¿e kraj by³ wtedy zalewany.

Przed nami ogromna praca, poniewa¿ porz¹dek
obrad obejmuje nastêpuj¹ce punkty:

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

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Pra-
wo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o or-
ganizacji rynku przetworów owocowych i warzyw-
nych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
pojach spirytusowych.



6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansach publicznych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dop³atach do oprocentowania
kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stoma-
tologom, pielêgniarkom, po³o¿nym i technikom
medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Prod-
uktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Prod-
uktów Biobójczych.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach
medycznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie
lekarza.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o produktach biobójczych.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
– Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê
– Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o systemie oceny zgodnoœci.

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

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o portowych urz¹dzeniach do odbioru odpadów
oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze statków.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o normalizacji.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz
ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób, to-
warów i œrodków transportu przekraczaj¹cych
polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹
o wspó³pracy w dziedzinie badania i u¿ytkowania
przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych,
podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia
2002 r.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u z Kioto do Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klima-
tu.

31. Zmiana w sk³adzie komisji senackiej.
Przypominam, ¿e projekt ustawy, która ma byæ

omawiana w punkcie dwudziestym czwartym dzi-
siejszych obrad, zosta³ wniesiony przez Radê Mi-
nistrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, jako projekt pilny. W tym
przypadku termin rozpatrzenia ustawy przez Se-
nat wynosi czternaœcie dni.

Przypominam ponadto, ¿e zgodnie z Regulami-
nem Senatu do postêpowania w sprawie ustaw
pilnych nie maj¹ zastosowania art. 16 ust. 3 pkt 1
i 2 oraz terminy okreœlone w art. 32 ust. 2 i w
art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Proponujê tak¿e rozpatrzenie punktów: pierw-
szego, szesnastego, siedemnastego, osiemnaste-
go oraz dwudziestego ósmego porz¹dku obrad,
pomimo ¿e sprawozdania Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw, ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych, ustawy – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi,
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi, a tak¿e sprawozdanie Komisji Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego w spra-
wie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli
osób, towarów i œrodków transportu przekra-
czaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹
zosta³y dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿
okreœlony w Regulaminie Senatu.

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

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ propozycjê dotycz¹c¹ punktów:
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pierwszego, szesnastego, siedemnastego i dal-
szych.

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

Zg³asza siê pani senator Teresa Liszcz.
Proszê bardzo.

Senator Teresa Liszcz:
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 9 Regulaminu

Senatu zg³aszam wniosek o przeprowadzenie
³¹cznej debaty nad punktami: szesnastym, sie-
demnastym oraz osiemnastym, dotycz¹cymi pra-
wa o ustroju s¹dów administracyjnych, prawa
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
oraz przepisów wprowadzaj¹cych obie ustawy,
poniewa¿ s¹ to ustawy œciœle ze sob¹ powi¹zane.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Zg³asza siê pani senator Genowefa Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Proponujê, aby punkty od dziesi¹tego do piêt-

nastego przenieœæ na koniec proponowanego
porz¹dku obrad, ze wzglêdu na to, ¿e wczeœniej
nie mo¿e uczestniczyæ w obradach przedstawiciel
ministra zdrowia, a s¹ to na tyle wa¿ne punkty, ¿e
– moim zdaniem – przedstawiciel ministerstwa
powinien uczestniczyæ przy procedowaniu nad
tymi punktami.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze inne wnioski?
Czy ktoœ z pañstwa chce zg³osiæ wniosek prze-

ciwny do wniosku pani senator Teresy Liszcz?
Nie stwierdzam tego.
A pani senator Genowefy Ferenc?
Te¿ nie. Dziêkujê bardzo.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad dwudziestego trzeciego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

Ze wzglêdu na to, ¿e jest tak obfity program,
mam kilka uwag organizacyjnych.

Otó¿ chcemy, ¿eby dzisiaj obrady toczy³y siê do
godziny 18.00–18.30. Przerobilibyœmy dziewiêæ
punktów. Nastêpnie og³oszona by³aby przerwa na
prace komisji. Jutro wznowilibyœmy obrady o go-
dzinie 9.00. Procedowalibyœmy do 17.00, a od
17.00 g³osowalibyœmy nad tymi poprawkami,
tymi wnioskami, które bêd¹ zg³oszone dzisiaj do

tych dziewiêciu punktów. Obrady rozpoczê³yby
siê 8 sierpnia tak¿e o godzinie 9.00 i trwa³y do
17.00, nastêpnie g³osowalibyœmy nad punktami
rozpatrzonymi w dniu 7 sierpnia. 9 sierpnia, jeœli
bêdzie taka potrzeba, rozpatrzylibyœmy pozosta³e
punkty dwudziestego trzeciego posiedzenia Sena-
tu. Mówiê: je¿eli by³aby taka potrzeba, bo trudno
dzisiaj przewidzieæ, jak potoczy siê dyskusja, ja-
kie bêdzie mia³a rozmiary. Jest taka mo¿liwoœæ, ¿e
przy sprawnym prowadzeniu obrad, przy dobrej
organizacji, zakoñczymy posiedzenie w czwartek
wieczorem, ale nic nie antycypujmy. W ka¿dym
razie takie s¹ propozycje organizacyjne z mojej
strony.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona na dwudziestym siódmym posiedze-
niu Sejmu 26 lipca, a trzy dni potem przekazana
do Senatu. Marsza³ek Senatu skierowa³ j¹ do Ko-
misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych, które przygoto-
wa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Sprawozdania komisji s¹ zawarte w drukach
nr 198A, 198B i 198C, natomiast tekst ustawy
w druku nr 198.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych oraz sprawozdawcê wnio-
sku mniejszoœci tej komisji, pani¹ senator
Zdzis³awê Janowsk¹, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji oraz wniosku
mniejszoœci komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Bardzo proszê pani¹ senator.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Gospo-

darki i Finansów Publicznych zaprezentowaæ
przebieg dyskusji dotycz¹cej kodeksu pracy
i zmian niektórych innych ustaw.

Pragnê na pocz¹tku powiedzieæ, ¿e dyskusja
nad kodeksem pracy, trwaj¹ca od bardzo wielu
miesiêcy, toczy³a siê równie¿ na forum Senatu.
Dziêki inicjatywie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia by³a prowadzona debata poœwiêcona
zmianom w kodeksie pracy. Do udzia³u w tej¿e de-
bacie zaproszone by³y wszystkie strony dialogu
spo³ecznego, a wiêc rz¹d, wszyscy reprezentanci
pracodawców i reprezentanci pracowników. Pro-
wadzona debata naukowa, dyskusje, jak s¹dzê,
wiele zmieni³y. Da³o to mo¿liwoœæ przedyskutowa-
nia jeszcze raz pewnych wniosków komisji nadzwy-
czajnej Sejmu. W czasie prac komisja ta odesz³a od
wielu kontrowersyjnych zapisów.
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Pragnê podkreœliæ walory zmian dokonanych
w kodeksie pracy, a tak¿e wskazaæ s³aboœci, które
by³y przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Spoœród walorów tych¿e zmian nale¿y podkre-
œliæ i wysun¹æ na plan pierwszy likwidacjê samo-
zatrudnienia, a wiêc odejœcie od zmuszania pra-
cowników do zak³adania firm, a w konsekwencji
niehonorowania p³atnego urlopu czy zwolnieñ le-
karskich. W kodeksie pracy znalaz³a siê nareszcie
definicja pracy, która musi byæ wykonywana na
podstawie umowy o pracê; wy³¹cza siê tu umowy
cywilnoprawne. Do plusów tych¿e zmian na pew-
no nale¿y zaliczyæ odbiurokratyzowanie dzia³añ
ze strony pracodawców, a si³¹ rzeczy tak¿e obni-
¿enie kosztów pracy. To obni¿enie kosztów doty-
czy nie tworzenia w ma³ych firmach regulaminów
pracy, regulaminów wynagradzania, ale przede
wszystkim szkolenia bhp pracowników, którzy
maj¹ pracowaæ na nowych warunkach u tego sa-
mego pracodawcy. Bardzo korzystna jest zmia-
na, byæ mo¿e niedoprowadzona jeszcze do koñca,
dotycz¹ca zmniejszenia obni¿enia kosztów pra-
codawcy z racji op³acania dni chorobowych, czyli
zmniejszenia ich liczby z trzydziestu piêciu do
trzydziestu trzech. Resztê pozostawiono w gestii
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Myœlê, ¿e
w tym przypadku mo¿na by³o uczyniæ wiêcej i za-
równo pracodawcy, jak i strony dialogu
spo³ecznego w osobach pracowników tego
w³aœnie oczekuj¹.

Do kwestii, które by³y dyskutowane i budz¹ licz-
ne zastrze¿enia, na pewno nale¿¹ sprawy do-
tycz¹ce przerywanego czasu pracy, godziny przer-
wy przeznaczonej na posi³ek, nieop³acanego pier-
wszego dnia choroby w przypadku szeœciodniowe-
go zwolnienia, przeznaczania œrodków z kar
nak³adanych na pracowników na tworzenie i po-
prawê warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Te kwestie by³y dyskutowane na posiedzeniu Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych. Pani mi-
nister by³a zapytywana o zgodnoœæ tych¿e zapisów
z wymogami Unii Europejskiej. Nawet po otrzyma-
niu opinii twierdz¹cej te sprawy dalej by³y przed-
miotem debaty. I tutaj pragnê podkreœliæ, jeœli cho-
dzi o przerywany czas pracy, to wskazywano, ¿e
prowadzi on do nadmiernej dyspozycyjnoœci praco-
wnika wobec pracodawcy. Mo¿e to byæ wykorzysty-
wane. Dzisiaj bardzo niewiele osób zamieszkuje
w tym samym miejscu, gdzie ma swój zak³ad pracy,
a wiêc si³¹ rzeczy jest to przed³u¿enie dnia pracy
udaremniajce mo¿liwoœæ odpoczynku. W ten spo-
sób dzieñ pracy mo¿e siê przed³u¿yæ do dwunastu
godzin z piêciogodzinn¹ przerw¹. Podobnie jest
z jednogodzinn¹ przerw¹ na posi³ek – ona jest oczy-
wiœcie fakultatywna – która wyd³u¿a czas pracy.

Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
zg³osi³a swoje poprawki.

Pierwsza poprawka mówi, ¿e w art. 1 skreœla siê
zmianê dwudziest¹. W³aœnie ten zapis dotyczy
kwestii, o której wspomina³am wczeœniej. Niejako
robi siê tutaj furtkê dla pracodawcy, który zaczy-
na w inny sposób gromadziæ œrodki na poprawê
warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy – gro-
madzi te œrodki z kar na³o¿onych na pracowników
– zapominaj¹c o swoim podstawowym obo-
wi¹zku.

Pozosta³e zapisy maj¹ charakter tylko formal-
ny, odnosz¹ siê do pope³nionych b³êdów legisla-
cyjnych, nie maj¹ ¿adnej wagi merytorycznej. To
s¹ poprawka druga i poprawka trzecia.

Przy okazji chcia³abym równie¿ zg³osiæ wniosek
mniejszoœci. Dotyczy on tej najbardziej kontro-
wersyjnej kwestii, a mianowicie bezp³atnego dnia
podczas zwolnienia trwaj¹cego do szeœciu dni.
Rozmowy prowadz§one z ekspertami i przedsta-
wicielami organizacji zwi¹zkowych oraz prezento-
wane symulacje upowa¿niaj¹ mnie do z³o¿enia
tego wniosku. Chcia³abym przekonaæ oponentów
w sposób nastêpuj¹cy: dzisiaj pracê siê szanuje,
dzisiaj nie choruje siê ot tak, ze wzglêdu na swoje
egoistyczne potrzeby, czyli siê nie oszukuje, ju¿
skoñczy³y siê te czasy, kiedy zamierza³o siê oszu-
kiwaæ pracodawcê. Pracê siê ceni. Œrednia p³aca
w Polsce jest daleko ni¿sza ani¿eli w krajach Unii
Europejskiej, w których takowe nieop³acane dni
s¹ wprowadzone. Nie mo¿na porównywaæ p³acy
europejskiej ze œredni¹ p³ac¹ polsk¹. Zatem skoro
za czas choroby mamy p³acone 80% wynagrodze-
nia i dojdzie ten bezp³atny pierwszy dzieñ choro-
by, to zgodnie z symulacj¹ pracownik bêdzie
otrzymywa³ za tydzieñ pracy 67% swojego zarob-
ku. Ze wzglêdu na to chcia³abym pañstwu zapro-
ponowaæ tê poprawkê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pani senator jest tak¿e sprawozdawczyni¹

wniosku mniejszoœci Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia. Mo¿e zechce pani od razu to przekazaæ?

(Senator Zdzis³awa Janowska: Od razu?)
Tak,myœlê, ¿e tobêdziepraktyczne rozwi¹zanie.

Senator Zdzis³awa Janowska:
W sprawozdaniu Komisji Polityki Spo³ecznej

i Zdrowia figuruj¹ równie¿ poprawki dotycz¹ce tej
kwestii, o której wspomnia³am wczeœniej, czyli
przeznaczania œrodków z pracowniczych kar pie-
niê¿nych na poprawê warunków bezpieczeñstwa
i higieny pracy – w art. 1 skreœla siê zmianê dwu-
dziest¹.

Poprawka mniejszoœci Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia mojego autorstwa dotyczy li-
kwidacji tego¿ bezp³atnego dnia pracy, czyli skre-
œlenia lit. b w art. 1 w zmianie czternastej. Uza-
sadnienie jest takie jak poda³am wczeœniej.
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Nastêpna poprawka dotyczy art. 1 zmiany
dwudziestej szóstej – skreœla siê §2 i oznaczenie
§1. Postanowi³am wyst¹piæ w obronie osób pra-
cuj¹cych w systemie zadaniowego czasu pracy,
poniewa¿ istniej¹cy zapis sprawia, ¿e odejdzie siê
od ewidencjonowania czasu pracy. W zwi¹zku
z tym mo¿na by za³o¿yæ czy domniemywaæ, ¿e
skutkiem takiego zapisu bêdzie mo¿liwoœæ
wyd³u¿enia po raz kolejny czasu pracy, a zadanie
wykonywane w wyd³u¿onym czasie pracy, czyli po-
wy¿ej oœmiu godzin, nie bêdzie w³aœciwie wynana-
gradzane.

Wreszcie kwestia mo¿e najistotniejsza, do-
tycz¹ca obrony zwi¹zków zawodowych. Proponu-
jê, by w art. 3, dotycz¹cym ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych, skreœliæ zmianê pierwsz¹, która wyra-
Ÿnie wskazuje na dyskryminowanie du¿ych orga-
nizacji zwi¹zkowych, jak równie¿ uniemo¿liwie-
nie prawa do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodo-
wych. Ten¿e zapis mówi o tym, ¿e reprezentacja
zwi¹zkowa w ma³ych firmach, licz¹ca poni¿ej
dziesiêciu osób, nie jest honorowana jako g³os
przedstawicielstwa pracowniczego. Jest to dys-
kryminacja du¿ych organizacji. One maj¹
przecie¿ swoje wielkie organizmy, które prowadz¹
rozmowy w ramach dialogu spo³ecznego, a w danej
firmie jest tylko ich przedstawicielstwo. Jest to ty-
powa sytuacja dla szkó³, dla ma³ych przedsiê-
biorstw – po prostu s¹ tam ludzie, którzy repre-
zentuj¹ du¿e organizmy zwi¹zkowe. Ale mo¿e to
byæ tylko piêæ osób, mo¿e to byæ niewielka grupa.
Zatem tu by³oby to ograniczenie. A przecie¿ istnie-
je prawo do zrzeszania siê w organizacji zwi¹zko-
wej i tego prawa nie powinniœmy ograniczaæ.

Inne poprawki maj¹ mniej merytoryczny cha-
rakter. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Marek Balicki jest sprawozdawc¹

Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia. Bardzo pro-
szê o zabranie g³osu.

Senator Marek Balicki:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia rozpa-

trzy³a ustawê z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, zawart¹ w druku nr 198, na swoim
posiedzeniu w dniu 1 sierpnia bie¿¹cego roku. Po
wnikliwej analizie, zapoznaniu siê z ró¿nymi opi-
niami oraz dyskusji komisja przedstawia stano-
wisko zawarte w sprawozdaniu w druku nr 198B,
w którym wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Uchwa³a komisji zosta³a przyjêta przy 1 g³osie
sprzeciwu i 2 wstrzymuj¹cych siê.

W posiedzeniu komisji wziêli udzia³ nie tylko
przedstawiciele rz¹du, których reprezentantem
by³ minister pracy i polityki spo³ecznej, ale tak¿e
partnerzy spo³eczni z Komisji Trójstronnej, szefo-
wie czy kierownictwo central zwi¹zkowych OPZZ,
„Solidarnoœci” i Forum Zwi¹zków Zawodowych,
a tak¿e organizacji pracodawców uczest-
nicz¹cych w pracach Komisji Trójstronnej. Dziêki
temu cz³onkowie komisji mogli zapoznaæ siê z ich
stanowiskiem. Tak wiêc dyskusja by³a pog³êbio-
na, zosta³y przedstawione stanowiska wszystkich
stron zainteresowanych jak najlepszym stano-
wieniem prawa pracy, a rezultatem tego jest przy-
jêta uchwa³a. Jednoczeœnie, jak tu ju¿ powiedzia-
no, zosta³y zg³oszone wnioski mniejszoœci, które
przedstawi³a sprawozdawca wniosków mniejszo-
œci, pani senator Janowska.

Oczywiœcie wszystkie zmiany trudno omówiæ –
ich jest w kodeksie pracy kilkadziesi¹t – pani se-
nator Janowska ju¿ wiêkszoœæ tych zmian wska-
za³a. Gdyby chcieæ przedstawiæ bardzo skrótowo
argumenty, które przewa¿y³y za tym, ¿e komisja
przyjê³a takie stanowisko, to mo¿na wskazaæ
cztery czy piêæ grup spraw.

Pierwsza – jaki jest g³ówny cel proponowanych
zmian w kodeksie pracy; druga – powszechnie do-
strzegana potrzeba zmian; trzecia – ¿e to jest pa-
kiet zmian, i to taki, który stanowi rezultat pewne-
go kompromisu osi¹gniêtego w toku dialogu,
w toku trudnych negocjacji, chocia¿ nie wszyscy
ten kompromis akceptuj¹ czy te¿ nie wszyscy
w tym dialogu chcieli wzi¹æ w pe³ni udzia³; czwar-
ta – komisje siê na to zdecydowa³y mimo pewnych
kontrowersji, o których parê s³ów powiem; i ostat-
nia sprawa, któr¹ komisja wziê³a pod uwagê –
mianowicie, ¿e to jest pakiet, kompromis, i wa¿ny
jest równie¿ czas, kiedy to nowe, potrzebne prawo
zostanie og³oszone w „Dzienniku Ustaw”, st¹d
wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.

G³ównym celem, co w ostatnich miesi¹cach
wielokrotnie by³o podkreœlane, jest poprawa wa-
runków rozwoju firm i przedsiêbiorstw polskiej
gospodarki. Komisja wziê³a pod uwagê to, ¿e
zmiany w kodeksie pracy nie s¹ panaceum, to
znaczy nie s¹ jedynym czy g³ównym rozwi¹za-
niem, które poprawi sytuacjê ekonomiczn¹ firm
i pozwoli na zmiany na rynku pracy i stopniowe
zmniejszanie stopy bezrobocia, ale istotnym, wa-
¿nym elementem i g³ównym mechanizmem, który
ma sprzyjaæ po¿¹danym zmianom, jest obni¿enie
kosztów dzia³ania firm.

Druga sprawa, o której mówi³em – powszech-
nie dostrzegana potrzeba zmian w kodeksie pra-
cy. Pani senator Janowska chyba dzisiaj przypo-
mina³a, ¿e w tej sali kilka miesiêcy temu z inicjaty-
wy Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia odby³a
siê konferencja poœwiêcona zmianom w kodeksie
pracy, poszukiwaniu porozumienia czy te¿ two-
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rzeniu p³aszczyzny dialogu. Wówczas powszech-
ne by³o to, co i dzisiaj siê przyjmuje w debacie na
temat kodeksu pracy – ¿e zmiany s¹ po¿¹dane,
potrzebne, ró¿nice zaœ pojawiaj¹ siê wtedy, gdy
omawiamy poszczególne zmiany. Wskazywa³o siê
i nadal siê wskazuje na potrzebê uproszczenia
niektórych przepisów, odbiurokratyzowania nie-
których czynnoœci formalnoprawnych – i to s¹ te
pozytywne zmiany, z którymi siê wszyscy zga-
dzaj¹ – uelastycznienia czasu pracy i warunków
zatrudnienia, zmniejszenia niepotrzebnych
obci¹¿eñ administracyjnych pracodawcy.

Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e wiele cennych czy
wartoœciowych przepisów polskiego prawa pracy
stanowi prawo dobre, lecz chodzi o to, ¿eby nie
by³o to prawo martwe. I to by³ argument, który
czêsto by³ wskazywany w czasie posiedzenia ko-
misji, miêdzy innymi przez przewodnicz¹cego
OPZZ: wiele przepisów jest dobrych, ale mar-
twych. Mo¿na wskazaæ chocia¿by na przepis do-
tycz¹cy koniecznoœci zawierania trzeciej umowy
ju¿ na czas nieokreœlony, który jest obchodzony
przez podpisywanie aneksów do istniej¹cych
umów o pracê, w dalszym ci¹gu na czas okreœlo-
ny, aneksów sankcjonowanych przez orzecznic-
two s¹dowe. Wa¿ne jest zatem to, ¿eby prawo by³o
prawem dobrym, ale te¿ rzeczywiœcie realizowa-
nym.

Innym przyk³adem, którym siê czêsto pos³ugu-
jê i który dzisiaj równie¿ by³ przywo³ywany, jest
fikcyjne samozatrudnienie, czyli odchodzenie od
stosunku pracy na tych stanowiskach, w przy-
padku których niew¹tpliwie nie mamy do czynie-
nia z prowadzeniem indywidualnej dzia³alnoœci
gospodarczej i samozatrudnieniem. By³y poda-
wane barwne przyk³ady stanowisk, w przypadku
których niew¹tpliwie istnieje relacja pod-
porz¹dkowania i spe³niona jest kodeksowa defini-
cja stosunku pracy. Wprowadzona zmiana
w znacznym stopniu ogranicza obchodzenie tego
przepisu, odchodzenie od stosunku pracy i prze-
chodzenie na samozatrudnienie.

Mo¿na zatem wskazaæ szereg przepisów, które
s¹ korzystne dla pracownika, równie¿ w tym za-
kresie, w którym nastêpuje uelastycznienie.
Przed posiedzeniem Senatu w czasie dyskusji
z dziennikarzami by³a mowa o godzinnej przerwie
w pracy, tak jakby zmiana w kodeksie pracy na-
rzuca³a tê godzinn¹ przerwê; a tu chodzi o danie
pracodawcy mo¿liwoœci wprowadzenia przerwy,
jeœli to jest sensowne z punktu widzenia organiza-
cji pracy, ale równie¿ z punktu widzenia pracow-
nika.

Tak wiêc zmiany w kodeksie pracy s¹ potrzeb-
ne i w wielu dziedzinach to, z czym mamy do czy-
nienia w ustawie przyjêtej przez Sejm, spe³nia
oczekiwania nie tylko pracodawców, ale równie¿
zwi¹zków zawodowych, przynajmniej ich czêœci.

Kolejna sprawa – to jest pakiet zmian. Komisja
potraktowa³a zmiany jako pakiet, do którego na-
le¿y podchodziæ ca³oœciowo, zwróci³a te¿ uwagê
na informacje, które otrzymaliœmy i które znamy,
¿e jest on w du¿ej czêœci wyrazem kompromisu za-
wartego w czasie spotkañ zespo³u Komisji Trój-
stronnej czy poprzez uzgodnienie pomiêdzy jedn¹
z central zwi¹zkowych i jedn¹ z konfederacji pra-
codawców, czy w trybie przyjêtym w czasie prac
w komisji nadzwyczajnej w Sejmie, gdzie
nast¹pi³o odejœcie od niektórych kontrowersyj-
nych zapisów jednostronnych, które znalaz³y siê
w projekcie rz¹dowym czy w projekcie poselskim.

Ale sta³o siê tak, ¿e równie¿ w czasie prac sej-
mowych dosz³y nowe przepisy, które nadal budz¹
kontrowersje. Rzeczywiœcie na posiedzeniu komi-
sji spore kontrowersje wzbudzi³ przepis dotycz¹cy
wprowadzenia niep³atnego pierwszego dnia
w przypadku niezdolnoœci do pracy. Ten przepis
nie obejmuje kobiet w ci¹¿y, zwolnienia z powodu
wypadku przy pracy czy te¿ opieki nad dzieckiem,
ale jednak w wielu przypadkach pierwszy dzieñ
bêdzie niep³atny. Te kontrowersje znalaz³y swój
wyraz we wniosku mniejszoœci.

Ale podczas dyskusji nad tym pakietem, nad
ca³oœciowym podejœciem wskazywano jednocze-
œnie, ¿e zmiany w kodeksie pracy wprowadzaj¹
mo¿liwoœæ uzyskania przez pracownika cztery
razy w roku po jednym dniu urlopu wtedy, kiedy
tego potrzebuje czy na za³atwienie swoich spraw,
czy z jakiegokolwiek innego powodu, i pracodaw-
ca nie jest w stanie ograniczyæ mu wykorzystania
tego urlopu. W przypadku niewykorzystania
tych dni przechodz¹ one na kolejny rok i nie s¹
objête planem urlopów. To jest drugi element tej
ca³oœci.

Trzeci jest taki, ¿e Sejm skróci³ z trzydziestu
piêciu do trzydziestu trzech dni czas, w którym
wynagrodzenie za okres niezdolnoœci do pracy
jest p³acone przez pracodawców, dziêki czemu
koszty pracy w istotny sposób siê obni¿¹ i zostan¹
przerzucone na Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Jest to kwota oko³o 180, 190 milionów z³
rocznie czy mo¿e wiêcej.

Tak wiêc komisja uzna³a to za pakiet i mimo
pewnych przepisów, które budz¹ kontrowersje –
chocia¿ przypomnê, bo takie wyjaœnienie uzyska-
liœmy, ¿e w wielu krajach europejskich te kontro-
wersyjne przepisy s¹ dalej id¹ce, du¿o bardziej
niekorzystne dla pracowników i by³y wprowadza-
ne ostatnio, a z awarte w tej nowelizacji kodeksu
pracy tak daleko nie id¹ – zdecydowa³a siê na po-
parcie zmian w ca³oœci. Komisja uzna³a te¿, ¿e
czas wprowadzenia w ¿ycie tej nowelizacji jest wa-
¿ny dla polskiego rynku pracy, dla warunków fi-
nansowych, w jakich dzia³aj¹ przedsiêbiorstwa,
i dla przyspieszenia korzystnych zmian w gospo-
darce. W zwi¹zku z tym w imieniu komisji wnoszê o
przyjêcie projektu uchwa³y przez Wysok¹ Izbê.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Teresa Liszcz jest jedn¹ ze spra-

wozdawczyñ Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci w czêœci dotycz¹cej wniosków mniej-
szoœci.

Bardzo proszê, Pani Senator, o zabranie g³osu.

Senator Teresa Liszcz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W czasie posiedzenia Komisji Ustawodawstwa

i Praworz¹dnoœci zosta³o zg³oszonych dwadzie-
œcia szeœæ wniosków mniejszoœci. Dwadzieœcia
piêæ mam zreferowaæ ja, a jeden, czternasty, pani
senator Kurska.

Mniejszoœæ komisji, inaczej ni¿ wiêkszoœæ,
uzna³a, ¿e spora czêœæ zmian w kodeksie pracy
wprowadzonych przez ustawê sejmow¹ z 26 li-
pca jest wybitnie niekorzystna dla pracowni-
ków, a bardzo korzystna dla pracodawców. Jed-
noczeœnie – w naszym przekonaniu – te zmiany
nie bêd¹ oddzia³ywaæ na zwiêkszenie liczby
miejsc pracy, a tylko u³atwi¹ ¿ycie pracodaw-
com, jeszcze bardziej uzale¿ni¹ pracowników od
pracodawców i ewentualnie powiêksz¹ zysk
pracodawców.

Wœród tych dwudziestu piêciu wniosków mniej-
szoœci, które ja mam referowaæ, wyró¿ni³abym
pewne bloki. Pierwsza grupa to wnioski zmie-
rzaj¹ce do skreœlenia tych zmian, które przewi-
duj¹ mo¿liwoœæ zawieszania na czas do trzech lat
pozaustawowych przepisów prawa pracy,
w szczególnoœci regulaminów pracy, regulami-
nów wynagradzania, statutów reguluj¹cych pra-
wa i obowi¹zki stron stosunku pracy, w drodze
porozumienia miêdzy zwi¹zkami zawodowymi
a pracodawc¹, a gdy nie ma zwi¹zków – czyli
przede wszystkim u prywatnych pracodawców –
miêdzy pracodawc¹ a wy³onionym ad hoc przed-
stawicielstwem za³ogi. WyraŸnym mankamen-
tem tego przepisu jest to, ¿e nie ma uregulowane-
go sposobu wy³aniania tego przedstawicielstwa
i prawdopodobnie pracodawca wyznaczy sobie
takiego przedstawiciela, jaki bêdzie dla niego wy-
godny. W tej samej konwencji jest utrzymana
zmiana, która ma polegaæ na tym, ¿e pracodawca
ze zwi¹zkami b¹dŸ z przedstawicielstwem za³ogi
wy³onionym ad hoc mo¿e na okres do trzech lat
zawiesiæ obowi¹zywanie niektórych warunków
zatrudnienia, w szczególnoœci p³ac, przewidzia-
nych w obowi¹zuj¹cych umowach o pracê. To
jest pierwsza grupa poprawek. Zaznaczam, ¿e ta
mo¿liwoœæ nie dotyczy zawieszania uk³adów zbio-
rowych pracy, bo w odniesieniu do tych uk³adów
taka mo¿liwoœæ ju¿ istnieje w dziale XI kodeksu
pracy. Ten przepis wydaje nam siê zbêdny, nie-
precyzyjny i legislacyjnie niepoprawny.

Kolejny wniosek mniejszoœci dotyczy art. 22.
Uzupe³nia siê tu ju¿ istniej¹c¹ definicjê stosunku
pracy przez dodanie, i¿ chodzi o pracê pod-
porz¹dkowan¹, wykonywan¹ w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcê. Moim zdaniem
i zdaniem mniejszoœci jest wyraŸna sprzecznoœæ
miêdzy znowelizowanym art. 22 a art. 29, który
wskazuje na to, ¿e w szczególnoœci miejsce pracy
okreœla umowa o pracê, zaœ czas pracy okreœlaj¹
przepisy prawa pracy i ewentualnie tak¿e umowa
o pracê. Tymczasem ze zmienionej definicji wyni-
ka, ¿e miejsce i czas pracy mo¿e swobodnie wy-
znaczaæ pracodawca.

Kolejny wniosek mniejszoœci dotyczy art. 92,
w³aœciwie s¹ tu dwa wnioski mniejszoœci. Chodzi
o skreœlenie przepisu, który pozwala pozbawiæ
pracownika wynagrodzenia za pierwszy dzieñ
zwolnienia lekarskiego, je¿eli nie jest ono d³u¿sze
ni¿ szeœæ dni. Wed³ug szacunków oznacza to dla
pracodawców oszczêdnoœæ rzêdu 300 milionów z³
– takie kwoty podawano na posiedzeniu komisji –
co oczywiœcie oznacza wyci¹gniêcie tych 300 mi-
lionów z³ z kieszeni pracowników. Chodzi o to, ¿e
ju¿ obecnie pracownicy, zw³aszcza u prywatnych
pracodawców, boj¹ siê zachorowañ, wiedz¹c, ¿e
niejako choruj¹ na koszt pracodawcy, wiêc
chodz¹ do pracy ze zwolnieniami lekarskimi
w kieszeniach. W sumie nikomu siê to nie op³aca,
bo nieleczenie choroby pozornie lekkiej mo¿e
sprawiæ, ¿e powstan¹ powa¿ne powik³ania. A wiêc
proponujemy skreœlenie tego przepisu. Cz³owiek
chory i tak otrzymuje 80% wynagrodzenia, wiêc
je¿eli pozbawi siê go jeszcze czêœci tego wynagro-
dzenia, to straci oko³o 15% swojej pensji mie-
siêcznej. A przecie¿ w czasie choroby potrzebuje
pieniêdzy na lekarstwa, a niektóre z nich s¹ bar-
dzo drogie.

Jednoczeœnie, wychodz¹c naprzeciw praco-
dawcom, proponujemy zmniejszenie liczby dni,
za które p³aci pracodawca, z trzydziestu trzech,
jak zaproponowa³ Sejm, do dwudziestu piêciu.
W ogóle ten przepis w art. 92 powinno siê skreœliæ,
bo pracodawca nie powinien ponosiæ kosztów
choroby pracownika, poniewa¿ od tego jest ubez-
pieczenie chorobowe. Oczywiœcie, wyeliminowa-
nie tego przepisu wymaga zmiany przepisów o fi-
nansowaniu ubezpieczeñ spo³ecznych. Praco-
dawcy powinni uczestniczyæ w finansowaniu ta-
kiego ubezpieczenia i per saldo na pewno by im siê
to op³aca³o. Póki co proponujemy tylko bardziej
znacz¹ce ograniczenie kosztów pracodawców
w tym zakresie.

Proponujemy równie¿ zniesienie zmiany dwu-
dziestej pierwszej w art. 1, która polega na skre-
œleniu art. 1131, wprowadzonego w 1996 r., który
zabrania³ wielokrotnego, w cudzys³owie, karania
pracownika za jedno przewinienie, na przyk³ad
usprawiedliwion¹ nieobecnoœæ, raz poprzez karê
porz¹dkow¹, a drugi raz poprzez pozbawienie
trzynastki, premii b¹dŸ czternastki.
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Chcemy te¿ ograniczyæ mo¿liwoœci stosowania
przerywanego czasu pracy, które bardzo poszerza
ustawa sejmowa. Wykreœlamy wiêc spoœród ob-
szarów zatrudnienia, w których mo¿na wprowa-
dziæ przerywany czas pracy, bardzo nieostre okre-
œlenie „przy wykonywaniu prac u¿ytecznych
spo³ecznie lub s³u¿¹cych zaspokajaniu codzien-
nych potrzeb ludnoœci” – jest to siódma poprawka
mniejszoœci komisji.

Podobny cel ma ósma poprawka mniejszoœci.
Jest to pozornie drobna zmiana jêzykowa, maj¹ca
jednak istotne znaczenie merytoryczne. Chodzi
o to, ¿eby u¿yty w ustawie sejmowej wyraz „lub”
zast¹piæ wyrazem „i”. Przepis dotyczy przes³anki
stosowania przerywanego czasu pracy. W wersji
sejmowej t¹ przes³ank¹ mo¿e byæ rodzaj pracy lub
organizacja pracy, czyli sam rodzaj lub sama or-
ganizacja. Wiadomo, ¿e organizacja zale¿y tylko
od pracodawcy, a wiêc de facto pracodawca mo¿e
sam stworzyæ przes³anki do szerokiego stosowa-
nia przerywanego czasu pracy. Dlatego w zmianie
dwudziestej czwartej, dotycz¹cej przes³anek
wprowadzania zadaniowego czasu pracy, czyli
tak zwanego czasu nienormowanego, proponuje-
my pozostawienie dotychczasowego wyrazu „i”,
¿eby rodzaj i organizacja pracy by³y traktowane
jakby ³¹cznie i razem stanowi³y przes³ankê wpro-
wadzenia zadaniowego czasu pracy. Sejm propo-
nuje zaœ, ¿eby sama organizacja pracy mog³a sta-
nowiæ tak¹ przes³ankê, co powoduje, ¿e ta kwestia
zale¿y od swobodnej decyzji pracodawcy.

Ustawa sejmowa przewiduje tak¿e znaczne zli-
beralizowanie przepisów o ewidencjonowaniu
czasu pracy, wy³¹czaj¹c spod obowi¹zku ewiden-
cji czasu pracy nie tylko pracowników objêtych
zadaniowym czasem pracy, co jest oczywiste, czy
pracowników zarz¹dzaj¹cych zak³adem w imie-
niu pracodawcy, ale tak¿e wszystkich pracowni-
ków, którzy otrzymuj¹ rycza³t za godziny nadlicz-
bowe, zrycza³towane dodatkowe wynagrodzenie
za godziny nadliczbowe i zrycza³towany dodatek
za pracê w nocy. Zw³aszcza to ostatnie jest bardzo
niebezpieczne, bo brak takiej ewidencji czasu
pracy de facto uniemo¿liwia Pañstwowej Inspek-
cji Pracy kontrolê zatrudnienia w nocy i w godzi-
nach nadliczbowych. Dlatego proponujemy, ¿eby
zwolnienie z obowi¹zku ewidencji czasu pracy do-
tyczy³o tylko pracowników zatrudnionych w za-
daniowym czasie pracy oraz pracowników
zarz¹dzaj¹cych zak³adem pracy.

Proponujemy równie¿ skreœlenie zmiany dwu-
dziestej siódmej, która przewiduje zwiêkszenie li-
mitu godzin nadliczbowych.

Poprawkê czternast¹ zreferuje pani senator
Kurska.

Dalsze poprawki mniejszoœci dotycz¹ spraw
urlopowych. Otó¿ przewiduje siê mo¿liwoœæ rezy-
gnacji w ogóle z ustalania planów urlopów za

zgod¹ zwi¹zku, je¿eli zwi¹zek istnieje, lub bez jego
zgody, gdy ten zwi¹zek nie dzia³a. U wiêkszoœci
pracodawców prywatnych – przypominam – nie
ma zwi¹zków. Oznacza to, ¿e pracownik mo¿e byæ
zaskakiwany terminem urlopu, bo nie bêdzie ju¿
obowi¹zku uprzedzania go o decyzji przyznania
urlopu przez pracodawcê chocia¿by jeden czy
dwa dni przed terminem jego rozpoczêcia. Jak
w tej sytuacji mo¿na planowaæ urlop wspólnie
z ma³¿onkiem, z rodzin¹?

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e dzisiejsze przepi-
sy o terminach wykorzystywania urlopu mog¹
byæ uznane za zbyt sztywne, proponujê dodat-
kow¹ zmianê do art. 164, dotycz¹cego przesuniê-
cia terminów urlopów. Mianowicie proponujemy,
a¿eby przesuniêcie urlopu mog³o nast¹piæ zawsze
na wniosek lub za zgod¹ pracownika, a wiêc i pra-
codawcy, ale bez obwarowywania tego przepisu
wymogiem istnienia wa¿nej przyczyny.

Bardzo niebezpieczne wydaj¹ nam siê zmiany
dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy, zw³asz-
cza ¿e id¹ pod pr¹d przepisów Unii Europejskiej.
Chodzi o funkcjonowanie specjalistycznej s³u¿by
bhp u pracodawców oraz komisji bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Ustawa sejmowa przewiduje, ¿e
dopiero po przekroczeniu limitu zatrudnienia wy-
nosz¹cego stu pracowników powstaje obowi¹zek
zorganizowania s³u¿by bhp, podczas gdy dzisiaj
jest tak ju¿ po przekroczeniu liczby dziesiêciu
pracowników. Ale dziesiêciu to chyba mimo
wszystko za ma³o, dlatego proponujemy skreœle-
nie tej zmiany, a poprawka, któr¹ przed³o¿ê, bê-
dzie zmierza³a do podniesienia tego limitu, tyle ¿e
umiarkowanie, do piêædziesiêciu, a nie stu praco-
wników.

Bardzo bulwersuj¹cy jest dla nas art. 6, w któ-
rym przewiduje siê zawieszenie art. 251, ograni-
czaj¹cego wielokrotne zatrudnianie na czas okre-
œlony. Ten przepis, uznawany przez pracodawców
za bardzo k³opotliwy czy szkodliwy – moim zda-
niem – jest obecnie, w kontekœcie bardzo
rozs¹dnej interpretacji S¹du Najwy¿szego,
w gruncie rzeczy prawid³owy. Mianowicie S¹d
Najwy¿szy dopuszcza aneksowanie umów, ale
pod warunkiem, ¿e istnieje obiektywnie wa¿ny
powód aneksowania, czyli przed³u¿enia czasu
trwania umowy o pracê na czas okreœlony. Je¿eli
tego obiektywnego powodu nie ma, je¿eli wyra-
Ÿnie chodzi o obejœcie art. 251, to wtedy mamy do
czynienia z niewa¿noœci¹ takiego aneksu, a umo-
wa podpada pod art. 251.

Pragnê mocno podkreœliæ, ¿e zamkniêto wstêp-
nie, tymczasowo, obszar negocjacji z Uni¹ Euro-
pejsk¹ dotycz¹cy zatrudnienia i polityki spo³ecz-
nej. Miêdzy innymi jednym z uzgodnionych ele-
mentów by³o obowi¹zywanie tego¿ art. 251. A wiêc
robimy krok wstecz. W sytuacji gdy przystosowu-
jemy, i to dosyæ gwa³townie, nasze prawo do pra-
wa unijnego, akurat w tej kwestii chcemy od tego
odst¹piæ.

23 posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2002 r.
12 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator T. Liszcz)



Kontestujemy równie¿ zmiany przewidziane
w artykule dotycz¹cym ustawy o zwolnieniach
grupowych. Te zmiany, proponowane przez Sejm,
równie¿ s¹ sprzeczne z dyrektywami unijnymi.
Wed³ug znowelizowanych dyrektyw unijnych, ju¿
zwolnienie piêciu pracowników przez tego same-
go pracodawcê w ci¹gu trzydziestu dni jest objête
przepisami o zwolnieniach grupowych, co wi¹¿e
siê miêdzy innymi z odprawami. Wed³ug zmiany
sejmowej, przewiduje siê w ogóle wy³¹czenie spod
dzia³ania ustawy o zwolnieniach grupowych zwol-
nieñ pracowników dokonywanych przez praco-
dawcê zatrudniaj¹cego mniej ni¿ dwudziestu pra-
cowników. W opinii profesora Salwy znalaz³a siê
sugestia, ¿e mo¿e to byæ uznane za wrêcz niekon-
stytucyjne. Mniejszoœæ proponuje wiêc skreœlenie
tego przepisu. Jest tak¿e przygotowywana po-
prawka, która zostanie zg³oszona póŸniej, modyfi-
kuj¹ca ten przepis w kierunku zgodnym z pra-
wem Unii Europejskiej.

¯eby nie przed³u¿aæ, pozwolê sobie tylko za-
apelowaæ o przyjêcie przynajmniej niektórych
wniosków mniejszoœci.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Drug¹ sprawozdawczyni¹ mniejszoœci Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci jest pani sena-
tor Anna Kurska.

Bardzo proszê, Pani Senator, do mównicy.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie przypad³o mi zajêcie siê jednym

przepisem. Ale zanim do niego dojdê, muszê jed-
nak powiedzieæ parê s³ów na temat samego pro-
jektu tej nowelizacji.

Przyznam, ¿e jestem nim zawiedziona. Jest to
dla mnie przejaw jakiegoœ nieporozumienia. Po
prostu zaprzepaszczona zosta³a idea prawa pra-
cy. Zawsze wtedy, kiedy chodzi³o o prawo pracy,
mówi³o siê o zielonym œwietle dla tych spraw.
Oczywiœcie, by³o to w innym ustroju, w innym
okresie i nie mo¿na tego w tej chwili porównywaæ.
Ale nowelizacja zaproponowana obecnie zmierza
ku temu, ¿eby z jednej strony daæ pracodawcy
orê¿ do rêki, a z drugiej strony nie zostawiæ ¿ad-
nych szans pracownikowi.

Z uwagi na bezrobocie, jakie siê szerzy, wiado-
mo, ¿e ludziom po prostu zale¿y na pracy, wiêc na
przyk³ad ten dzieñ zerowy, proponowany w zmia-
nie do art. 92, jest czymœ zupe³nie niepotrzebnym,
poniewa¿ cz³owiek, który dostaje pracê, tak o ni¹
dba, ¿e jest daleki od tego, aby symulowaæ choro-
bê albo upiæ siê poprzedniego dnia, choæ obiego-

wo mówi siê, ¿e w naszym spo³eczeñstwie nie brak
akurat tego rodzaju zwolnieñ i ¿e to jest miêdzy in-
nymi przyczyna takiej zmiany. Ale abstrahuj¹c od
tego, bêdzie to mia³o bardzo negatywny skutek
psychologiczny, dlatego ¿e zachwiane zostanie
wzajemne zaufanie stron – pracodawcy do praco-
wnika i vice versa. Z drugiej strony pracownik,
bêd¹c istotnie chorym, bêdzie ukrywa³ chorobê,
¿eby nie straciæ pracy. Jest to, moim zdaniem,
taki bardzo niesympatyczny akcent, który mnie
osobiœcie razi.

Ponadto, jeœli chodzi na przyk³ad o obni¿enie
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe o 50%,
jest to ewidentnie element generuj¹cy bezrobocie,
poniewa¿ pracodawcy bardziej op³aca siê – za-
miast zatrudniæ nowych pracowników – nadmier-
ne obci¹¿yæ tych, którzy ju¿ pracuj¹, ¿eby po pro-
stu oszczêdziæ sobie trochê kosztów.

Proszê pañstwa, kiedy przygl¹dam siê tym
zmianom i biorê do rêki konstytucjê, to przyznam,
¿e jestem wzburzona, kiedy czytam w art. 32, ¿e
wszyscy ludzie s¹ równi. Nie s¹ równi! Pracodaw-
ca jest gór¹, pracownik nie ma szans. Moim zda-
niem, musimy siê jednak nad tym zastanowiæ.

To samo dotyczy art. 66, który wyraŸnie stano-
wi, jakie prawa ma pracownik. Po co w ogóle
wspominaæ o higienie pracy, w sytuacji gdy
cz³owiek ma pracowaæ osiem godzin i jeszcze czte-
ry dodatkowo. A przecie¿ ka¿dy ma prawo do bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy. Spo-
sób realizacji tego prawa okreœla ustawa. Wiado-
mo – ka¿dy zna tekst, nie bêdê tego przytaczaæ.

Proszê pañstwa, reasumuj¹c to wszystko,
uwa¿am, ¿e przepisy bhp zosta³y naruszone,
wbrew temu, co kiedyœ postulowa³a na przyk³ad
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy. Jej pierwsza
konwencja, podpisana w 1919 r., dopuszcza³a
jedn¹ godzinê nadliczbow¹ na dobê. To by³, po-
wiedzmy, jakiœ taki standard. Teraz mówi siê
o czterech godzinach. S¹ to sprawy, które nie po-
winny mieæ miejsca, bo wracamy w ten sposób
niejako do XIX wieku. Przypomina mi siê „Ziemia
obiecana”, naprawdê. Odnoszê wra¿enie, ¿e
w obecnej, katastrofalnej sytuacji, przy takim
bezrobociu, które mamy, pracodawca nie mo¿e
byæ dyktatorem we wszystkich sprawach co-
dziennych.

W szczególnoœci pragnê siê zaj¹æ art. 143 §2,
umo¿liwiaj¹cym pracodawcy udzielenie czasu
wolnego w zamian za czas przepracowany
ponad ustalon¹ normê bez wniosku pracowni-
ka. Jest to nadu¿ycie prawa, poniewa¿ ka¿dy
cz³owiek ma prawo do urlopu, ma prawo zapla-
nowaæ go sobie w takim terminie, jaki jest dla
niego dogodny, jaki odpowiada jego rodzinie,
a nie pod dyktat pracodawcy, który stwierdza,
¿e pracownik ma pójœæ na urlop. Nie doœæ, ¿e
nie p³aci mu siê za pracê ponad normê, to jesz-
cze ka¿e mu siê wzi¹æ dni wolne wtedy, kiedy to
odpowiada pracodawcy.
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Proszê pañstwa, s¹ to – wed³ug mnie – postano-
wienia, które nie zas³uguj¹ na to, aby je poprzeæ.
W zwi¹zku z tym sk³adam poprawkê. W³aœciwie
jest ju¿ taka poprawka mniejszoœci, ale poniewa¿
podpisa³ siê pod ni¹ jeszcze profesor Religa, po-
zwolê sobie z³o¿yæ j¹ bezpoœrednio na rêce pana
marsza³ka. Dziêkujê pañstwu.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Teraz bardzo proszê sprawozdawcê Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, pana senatora
Andrzeja Jaeschkego, o zabranie g³osu.

Senator Andrzej Jaeschke:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo!
Jako sprawozdawca komisji bêdê unika³ wda-

wania siê w polemiki, gdy¿ obowi¹zkiem przewod-
nicz¹cego jest przedstawienie wyników obrad.
Otó¿ po burzliwej dyskusji, jak zreszt¹ mogliœcie
pañstwo zauwa¿yæ, dotycz¹cej wniosków mniej-
szoœci, wiêkszoœæ Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci wnosi do Wysokiej Izby o przyjêcie
przez Senat sejmowego projektu ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz mo¿emy zadawaæ pytania senatorom

sprawozdawcom. Przypominam, ¿e nie mog¹ one
trwaæ d³u¿ej ni¿ minutê.

Bardzo proszê, czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ
pytanie?

Bardzo proszê te¿ o precyzowanie, do kogo s¹
adresowane, poniewa¿ sprawozdawców by³o kil-
koro. Proszê bardzo.

NajwyraŸniej sprawozdawcy mówili bardzo wy-
czerpuj¹co, w zwi¹zku z czym nie ma w¹tpliwoœci.

Proszê pañstwa, rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym i poselskim projektem ustawy. Do re-
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej.

Witam serdecznie pani¹ minister Krystynê To-
karsk¹-Biernacik, przedstawiciela Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej, oraz osoby jej towa-
rzysz¹ce.

Czy pani minister chcia³aby w tym momencie
zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Krystyna Tokarska-Biernacik:
Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
W takim razie czy pañstwo senatorowie chc¹,

aby pani minister zabra³a g³os? Mówi¹c inaczej,
czy spytania do przedstawiciela rz¹du?

Pan senator Zygmunt Cybulski, proszê bardzo.

Senator Zygmunt Cybulski:
Pani Minister, mam pytanie nastêpuj¹cej tre-

œci: czy rz¹d zdaje sobie sprawê z tego, ¿e ten jeden
dzieñ wolny spowoduje dwudniowe przed³u¿enie
zwolnieñ lekarskich? Orzekaj¹c o stanie zdrowia,
kiedy bêdzie chodzi³o o szeœæ czy siedem dni
w przypadku chorób infekcyjnych, bo o takich
mówimy – chodzi o grypê itp. – lekarz bêdzie
sk³onny raczej przetrzymaæ chorego w ³ó¿ku, ni¿
pêdziæ go do pracy. A decyzja bêdzie nale¿a³a do
pacjenta, który bêdzie mia³ do wyboru straciæ
zap³atê za dzieñ pracy albo jej nie straciæ, a przy
tym lepiej wyzdrowieæ. Oczywiœcie skorzysta z tej
drugiej mo¿liwoœci. Jak¹ kontrolê rz¹d przewidu-
je nad t¹ sytuacj¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy Pani Minister zechce odpowiedzieæ teraz?

Tak? Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Krystyna Tokarska-Biernacik:
Z miejsca?)

Mo¿e byæ z miejsca, mo¿e byæ z trybuny, jak
pani wygodniej. Proszê bardzo, wybór pozosta-
wiam pani minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo!
Chcia³abym siê odnieœæ do sprawy tego dnia

wolnego i do pytania postawionego przez pana se-
natora Cybulskiego w sposób bardziej komplekso-
wy. Chcia³abym zwróciæ uwagê szanownych
pañstwa senatorów, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ce prze-
pisy przewiduj¹, ¿e zasi³ek, a w³aœciwie wynagro-
dzenie, p³aci ka¿dy pracodawca za trzydzieœci piêæ
dni nieobecnoœci pracownika spowodowanej cho-
rob¹. Nie za ka¿d¹ nieobecnoœæ w pracy, lecz za
przebywanie na chorobie.

W zwi¹zku z tym sytuacja faktyczna wygl¹da
w sposób nastêpuj¹cy. Pracownik, który jest za-
trudniony w takim systemie, ¿e ma piêciodnio-
wy tydzieñ roboczy, otrzymuj¹c szeœciodniowe
zwolnienie, dostaje wynagrodzenie co prawda
w wysokoœci 80%, ale nie za piêæ dni, tylko za
szeœæ dni. Ponadto wynagrodzenie to nie jest wy-
nikiem – na przyk³ad w przypadku pracowników
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otrzymuj¹cych sta³e wynagrodzenie – czystego
podzielenia tego wynagrodzenia przez liczbê dni
roboczych, ale uwzglêdnia równie¿ dodatki ta-
kie jak za urlop, bo jest to obliczane w ten sam
sposób. Teoretycznie mo¿emy wiêc za³o¿yæ, ¿e
pracownik, który otrzymuje szeœciodniowe zwo-
lnienie, w zasadzie jak gdyby rekompensuje so-
bie równie¿ te 80% i pozostaje z niezmienionym
wynagrodzeniem. Przy d³u¿szych zwolnieniach
uk³ad jest nieraz tak korzystny, ¿e pracownik
jak gdyby nawet zyskuje choruj¹c.

Nie zamierza³am zwracaæ uwagi na takie, po-
wiedzia³abym, niezbyt czêste sytuacje, choæ zda-
rzaj¹ce siê. Zachêci³ mnie do tego fakt, ¿e jedna
z senator sprawozdawczyñ wyliczy³a, i¿ teraz
pracownik dostaje tylko 67% za ka¿dy dzieñ nie-
obecnoœci w pracy. No, w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów informacja ta nie jest prawdziwa.
Istotnie, by³a rozwa¿ana taka mo¿liwoœæ, ¿e leka-
rze mog¹ ulegaæ presji pracowników, którzy
przyjd¹ do nich ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê fi-
nansow¹ czy sytuacjê zdrowotn¹. I by³a rozwa-
¿ana równie¿ taka mo¿liwoœæ, i¿ spowoduje to
faktyczne zwiêkszenie d³ugoœci zwolnieñ. Chcê
wszystkim szanownym pañstwu senatorom
przypomnieæ, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych prze-
pisów za te dni zwolnienia p³aci nie bud¿et, nie
skarb pañstwa, lecz pracodawca. Chcê powie-
dzieæ, ¿e ten przepis zyska³ absolutn¹ aprobatê
wszystkich reprezentatywnych organizacji pra-
codawców. To oni ponosz¹ ryzyko ewentualnych,
¿e tak powiem, skutków, które bêd¹ wynikaæ
z dobrego serca lekarza. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Aleksandra Koszada.

Senator Aleksandra Koszada:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, art. 92 rzeczywiœcie jest najbar-

dziej kontrowersyjny. Na posiedzeniu komisji
mówi³a pani, ¿e skrócenie tego okresu do dwu-
dziestu oœmiu dni przynios³oby dla FUS, a jedno-
czeœnie dla bud¿etu pañstwa skutki finansowe
wynosz¹ce 600 milionów z³. Ale czy ministerstwo
przygotowuje jak¹œ zmianê, która w przysz³oœci
uporz¹dkowa³aby te wszystkie sprawy? To znaczy
tak¹, która odci¹¿y³aby pracodawcê, jeœli chodzi
generalnie o to p³acenie, oraz spowodowa³aby, ¿e
p³aci³by, o czym pani przed chwil¹ mówi³a, nie za
liczbê dni chorobowych, ale za rzeczywist¹ nie-
obecnoœæ w pracy.

I drugie moje pytanie. Dotyczy ono art. 6, sta-
nowi¹cego, ¿e przepisu art. 251 ustawy, o której
mowa w art. 1, nie stosuje siê do dnia przyst¹pie-
nia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej. Chodzi tu o to, ¿e umowy na czas okreœlony
mo¿na zawieraæ dwukrotnie, a trzecia umowa au-
tomatycznie staje siê umow¹ na czas nieokreœlo-
ny. A czy by³o rozwa¿ane to, co bêdzie, je¿eli do
Unii nie wejdziemy? Wtedy praktycznie mo¿e byæ
tak, ¿e bêdzie mo¿na w ogóle nie zawieraæ umów
na czas nieograniczony. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Przypominam: pytania maj¹ trwaæ nie d³u¿ej

ni¿ minutê, a odpowiedŸ powinna byæ maksymal-
nie zwiêz³a.

Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Dziêkujê bardzo.
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo!
Istotnie, w ministerstwie prowadzi siê prace

dotycz¹ce FUS i jego organizacji, W stanie obec-
nym, przy takich przepisach, które zosta³y
uchwalone przecie¿ nie przez Sejm ani Senat
obecnej kadencji, ale poprzedniej, fundusz rezer-
wowy jest wspólny dla ca³ego FUS i w zwi¹zku
z tym zwiêkszenie wydatków z jednego tytu³u
musi powodowaæ dofinansowanie z bud¿etu. Rze-
czywiœcie, robiliœmy takie symulacje. Nie mówiê
jednak o tym wniosku ekstremalnym, który pad³
dzisiaj jako wniosek mniejszoœci, a mianowicie
o dopuszczeniu, ¿e tak powiem, skrócenia tego
okresu wyp³acania przez pracodawców do dwu-
dziestego pi¹tego dnia, bo takich symulacji nie ro-
biliœmy. Istotnie, najd³u¿szy okres skrócenia po-
wodowa³ skutki dla FUS, a wiêc, tak jak mówiê,
w konsekwencji dla bud¿etu, w wysokoœci prawie
600 milionów z³ rocznie, co po prostu, jak pañ-
stwo lepiej siê orientujecie, powinno byæ w takim
wypadku zrekompensowane albo podniesion¹
sk³adk¹, albo zwiêkszonymi wp³ywami z podatku.

Jeœli chodzi o art. 251, czyli zawieszenie do-
tychczas obowi¹zuj¹cego przepisu, teraz obo-
wi¹zuj¹cego, który mówi³, ¿e trzecia umowa za-
warta na czas okreœlony przekszta³ca siê automa-
tycznie w umowê na czas nieokreœlony, to chcê
powiedzieæ, ¿e propozycja rz¹dowa w obu projek-
tach by³a inna. W ostatecznym projekcie rz¹d
sk³ania³ siê do ograniczenia okresu, w którym
pracownik pozostaje tak zatrudniony, do dwóch
lat. Przepis, który jest teraz w projekcie przyjêtym
przez Sejm, jest wynikiem kompromisu i jest rów-
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nie¿ wynikiem, ¿e tak powiem, wniosku organiza-
cji zwi¹zkowych uzgodnionego z pracodawcami.
Ma on zawiesiæ stosowanie przepisu, który i tak
nie spe³nia³ zadañ przed nim postawionych.

Polemizowa³abym z pani¹ senator Liszcz, która
mówi, ¿e zgodnie z orzeczeniami S¹du Najwy¿sze-
go nadu¿ycie tego przepisu wymaga³o jakiœ nad-
zwyczajnych uzasadnieñ. Otó¿ stwierdzam
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e po orzeczeniu
S¹du Najwy¿szego praktyka s¹dowa posz³a w tym
kierunku, ¿e w zasadzie przepis art. 251 by³ fikcj¹,
dlatego ¿e ka¿da umowa zawarta nawet na naj-
krótszy czas okreœlony, dwa tygodnie czy dwa
m i e s i ¹ c e , m o g ³ a b y æ w d r o d z e a n e k s u
przed³u¿ana w nieskoñczonoœæ, a s¹dy j¹ trakto-
wa³y jako pierwsz¹ umowê. Czyli ten przepis na-
prawdê nie chroni³ pracowników, by³ przepisem,
który po prostu wyzwala³ chêæ nadu¿ywania pra-
wa i dlatego nie powiêksza³ szacunku dla prawa.
Zawieszenie jego stosowania do momentu wejœcia
do Unii Europejskiej jest wynikiem pewnego kom-
promisu. Mamy nadziejê, ¿e przy najbli¿szej no-
welizacji znajdziemy jakieœ rozwi¹zanie, które bê-
dzie satysfakcjonowa³o obie strony autonomicz-
nego dialogu spo³ecznego, to znaczy zwi¹zki za-
wodowe i organizacje pracodawców.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Genowefa Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Najpierw chcia³abym odnieœæ siê do wypowie-

dzi pani minister w sprawie wyliczenia wynagro-
dzenia za czas choroby. Z pani wypowiedzi wyni-
ka³oby bowiem, ¿e pracownik za okres choroby
otrzymuje stawkê wy¿sz¹ ani¿eli – przy pominiê-
ciu tych 80% – za czas pracy. Jest to nieprawda,
bo pracownik chorobowe ma naliczane po podzie-
leniu przez liczbê dni kalendarzowych, a nie pra-
cy. W zwi¹zku z tym stawka wyliczona za jeden
dzieñ chorobowego jest znacznie ni¿sza od stawki
za jeden dzieñ pracy. To nie jest tak, ¿e dziesiêæ
podzielone przez dwadzieœcia daje mniej ni¿ dzie-
siêæ podzielone przez trzydzieœci.

A teraz pytania. Moje pierwsze pytanie dotyczy
art. 775. Pani Minister, czy ze zmian wprowadzo-
nych w tym artykule nie wynika , ¿e stwarza siê
pracodawcom mo¿liwoœæ zamiany czêœci wyna-
grodzenia pracownika na diety z tytu³u podró¿y
s³u¿bowych? I czy wyliczono, w jaki sposób
wprowadzenie tych zapisów wp³ynie na zmniej-
szenie podatku od osób fizycznych i wp³ywów do
ZUS?

Drugie pytanie dotyczy art. 129. Co resort ro-
zumie przez zaspokajanie codziennych potrzeb
ludnoœci? Ma to bowiem bardzo istotne znaczenie
z punktu widzenia bardzo wielu grup zawodo-
wych, gdy¿ od tego bêdzie uzale¿nione to, w jaki
sposób bêd¹ mia³y rozliczany czas pracy.

I ostatnie pytanie. Chcia³abym uzyskaæ od pani
minister informacjê, czy nowe zapisy wprowadzo-
ne do art. 23711 s¹ zgodne z dyrektyw¹ rady
z 12 czerwca 1989 r. Podczas prac komisji by³a
dyskusja dotycz¹ca tego tematu. Panie Mar-
sza³ku, chcia³abym przed g³osowaniem uzyskaæ
odpowiedŸ na to pytanie na piœmie, ¿ebym w spo-
sób jednoznaczny wiedzia³a, czy jest to zgodne
z dyrektyw¹, czy nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Zapewne wszyscy otrzymamy tak¹ odpowiedŸ.

Mam jednak do pañstwa senatorów proœbê o sza-
nowanie regulaminu, jeœli chodzi o czas wypowie-
dzi czy zapytania.

Czy pani minister jest ju¿ gotowa do tego, ¿eby
odpowiedzieæ? Tak?

To bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Tak, oczywiœcie, Panie Przewodnicz¹cy.
W moich wyliczeniach by³o wziête pod uwagê

przede wszystkim to, ¿e pracownik dostaje wyna-
grodzenie za ka¿dy dzieñ przebywania na zwolnie-
niu lekarskim, a nie za ka¿dy dzieñ nieobecnoœci
w pracy. I to jest podstawa.

Co do art. 775, czyli kosztów podró¿y, to jeœli
dobrze zrozumia³am pytanie pani senator, chodzi
o to, czy jest ograniczenie dotycz¹ce wysokoœci
kosztów podró¿y wliczanych do tego. Na koñcu s¹
przepisy przejœciowe, które zmieniaj¹ przepisy
ustawy podatkowej, i tam jest powiedziane, do
jakiej granicy i kto mo¿e sobie te koszty wliczyæ.
Nie ma obawy, ¿e te koszty bêd¹ nieuzasadnione,
¿e bêd¹ wy¿sze. Wy¿sze ni¿ te przewidziane czy
ustalone przez, zgodnie z delegacj¹, ministra
pracy nie mog¹ byæ wliczane w koszty dlatego, ¿e
powoduj¹ normalne skutki finansowe.

Jeœli chodzi o codzienne potrzeby ludnoœci, to
chcia³abym tylko zwróciæ uwagê na fakt, i¿ takie
sformu³owanie jest w art. 139, który mówi o pracy
w niedziele i œwiêta. Jest ona dozwolona – mówi
o tym expressis verbis pkt 10 – „przy wykonywa-
niu prac koniecznych ze wzglêdu na ich u¿ytecz-
noœæ spo³eczn¹ i codzienne potrzeby ludnoœci,
a w szczególnoœci w…” i tu jest wymienione gdzie:
w p lacówkach hand lowych , zak ³ adach
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œwiadcz¹cych us³ugi dla ludnoœci, gastronomii,
zak³adach hotelarskich itd. Ten art. 139 w takim
brzmieniu, w jakim stara³am siê go zacytowaæ, nie
budzi³ kontrowersji i wydaje mi siê, ¿e by³ na tyle jas-
ny, ¿e nie wymaga³ dodatkowych wyjaœnieñ. W tym
przepisie, który pani senator by³a ³askawa wymie-
niæ, to znaczy w art. 129, nic nie wymyœlamy, ale po
prostu odnosimy siê do tego, co by³o w kodeksie.

Jeœli chodzi o art. 13711, czyli o sprawy
zwi¹zane z bhp, z zasadami tworzenia s³u¿b bhp,
to wedle naszej wiedzy, zreszt¹ potwierdzonej
przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, on
nie narusza postanowieñ dyrektywy, która nie
okreœla, ¿e tak powiem, ¿adnej dolnej granicy do-
tycz¹cej tworzenia tych s³u¿b.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Romaszewski, proszê

bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, czy robiliœcie pañstwo szacun-

kowe wyliczenia? Bo mamy ju¿ pierwszy dzieñ
zwolnienia, mamy obni¿one wynagrodzenia za
nadgodziny. Godzi to bezpoœrednio w p³acê realn¹
pracownika. Nie mówiê ju¿ o punktach, które
godz¹ w p³acê realn¹ w sposób poœredni. Czy pañ-
stwo siê zastanawiali, jakie skutki dla p³acy real-
nej spowoduj¹ te zmiany? Te sukcesy.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:

Panie Senatorze, Panie Przewodnicz¹cy, chcê
powiedzieæ, ¿e myœmy siê wzorowali, jeœli chodzi
o ducha zmian, ¿e tak powiem, na takim roz-
wi¹zaniu, które przynios³o widoczne i znacz¹ce
skutki w zwalczaniu bezrobocia. Otó¿ nie jeste-
œmy prekursorem w tym zakresie. Pañstwo za-
pewne znaj¹ Pakt z Toledo, który zosta³ wprowa-
dzony kilka lat temu, i wiedz¹, ¿e doprowadzi³ on
do bardzo znacznego zmniejszenia, bo wiêcej ni¿
o po³owê, bezrobocia w Hiszpanii. By³o tam bo-
wiem ponaddwudziestoparoprocentowe bezrobo-
cie, a po Pakcie z Toledo, który te¿ wprowadza³, ¿e
tak powiem, pewne...

(Senator Zbigniew Romaszewski: Pyta³em
o p³acê realn¹.)

Uwa¿am, i to jest pogl¹d, który jak mi siê wyda-
je, jest reprezentowany przez rz¹d – mówiê „wyda-
je siê”, bo nie konsultowaliœmy akurat tego prob-
lemu – ¿e lepsza jest p³aca mniejsza, ale dla wiêk-
szej liczby osób, ni¿ wiêksza dla mniejszej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
No, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Czy z pani wypowiedzi mam rozumieæ, ¿e rz¹d

w ogóle nie analizowa³ wp³ywu tego na p³acê re-
aln¹? Bo us³ysza³em pewn¹ liczbê frazesów, które
znam od lat.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Panie Senatorze, proszê powiedzieæ mi, jaka,

wedle jakich kryteriów liczona, p³aca realna pana
interesuje, i wtedy postaram siê precyzyjnie od-
powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
To mo¿e ju¿ w dyskusji…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Normalnych,

statystycznych, proszê pani, takich jak w roczni-
ku statystycznym.)

Proponujê, ¿ebyœmy te myœli rozwijali w dysku-
sji, bo teraz mamy fazê pytañ. Przenosimy to do
dyskusji, tak, Panie Senatorze?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak, tak.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Henryk Dzido.

Senator Henryk Dzido:
Panie Marsza³ku, je¿eli mo¿na, to bêdê konty-

nuowaæ pytanie senatora Romaszewskiego.
Pani Minister, proszê powiedzieæ, o ile

zmniejsz¹ siê dochody pracobiorców na skutek
wprowadzenia tych przepisów, które zmniejszaj¹
ich wynagrodzenie. Chodzi o pominiêcie
pierwszego z szeœciu dni zwolnienia, zniesienie
stuprocentowych wynagrodzeñ za pracê w nadgo-
dzinach, no i chocia¿by rezygnacjê z wyp³aty od-
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praw w wypadku zwolnieñ grupowych w zak³a-
dach zatrudniaj¹cych poni¿ej dwudziestu osób.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:

¯eby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba by by³o
dysponowaæ liczbami pewnymi. Chcê powiedzieæ,
¿e teraz nie dysponujemy takimi liczbami, rów-
nie¿ ze wzglêdu na to, ¿e w wielu wypadkach za-
równo pracodawcy, jak i pracobiorcy z ró¿nych
powodów, na przyk³ad przy godzinach nadliczbo-
wych, co potwierdza Inspekcja Pracy, uciekaj¹
w pracê na czarno. Wysokoœæ op³at zwi¹zana cho-
cia¿by z godzinami nadliczbowymi jest bowiem
taka, ¿e pracodawcom nie op³aca siê daæ wyna-
grodzenia za dodatkow¹ pracê, a pracobiorcom
nie op³aca siê przyznawaæ do tego, ¿e je bior¹.
W zwi¹zku z tym, ¿e te pytania nie maj¹ charakte-
ru bardzo merytorycznego, jest mi naprawdê
trudno odpowiedzieæ, bo musia³abym prosiæ…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie maj¹ cha-
rakteru merytorycznego?)

S³ucham? Jeœli chodzi o godziny nadliczbowe,
to mogê tylko powiedzieæ, ¿e zgodnie z rocznikiem
statystycznym godziny nadliczbowe w stosunku
do godzin przepracowanych stanowi¹ teraz oko³o
2%. Czy po tym zabiegu ich liczba zwiêkszy siê,
czy siê zmniejszy, jest mi trudno powiedzieæ.
W zwi¹zku z tym nie potrafiê na tym etapie obli-
czyæ skutków finansowych.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Mieczys³aw Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, poniewa¿ nie by³o pani

wyst¹pienia, które w jakiœ sposób ca³oœciowy
przedstawia³oby Senatowi tê ideê, zadam pani py-
tanie. W ustawie tej wprowadzamy zmiany w kil-
kudziesiêciu przepisach. Czy rz¹d dokona³ anali-
zy – mówiê nie o szczegó³owej analizie iloœciowej,
o któr¹ pytali moi poprzednicy, ale o jakoœciowej –

wp³ywu poszczególnych zmian na wzrost zatrud-
nienia, na obni¿kê kosztów pracy? Bo je¿eli coœ
robimy, to przyœwieca nam jakiœ cel. Je¿eli pani
minister mog³aby krótko to scharakteryzowaæ,
bêdê zobowi¹zany.

I przypomnê, ¿e osoba prowadz¹ca obrady Se-
natu to marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Ale i przewodnicz¹cy, bo przewodniczy obra-

dom. Myœlê wiêc, ¿e tu nie ma pomy³ki z pani stro-
ny. Dziêkujê bardzo.

Pani Minister, czy zechce pani odpowiedzieæ na
te pytania?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:

Panie Marsza³ku, na pewno nie by³o moj¹ in-
tencj¹ uchybienie komukolwiek, a tym bardziej
osobie przewodnicz¹cej obradom,

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ja
s³owo „przewodnicz¹cy” ceniê bardziej ni¿ s³owo
„marsza³ek”.)

Aha, czyli… Ale mimo to dziêkujê bardzo panu
senatorowi za zwrócenie mi uwagi.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wszelkie dane, które by³y zbierane, i oblicze-

nia, jakie by³y robione w zwi¹zku ze zmianami ko-
deksu pracy, ze wzglêdu na liczbê osób objêtych
w³aœnie tym kodeksem, ze wzglêdu na g³êbokoœæ
zmian mog¹ mieæ tylko charakter szacunkowy.
Gdybym w tej chwili na przyk³ad rzuci³a, ¿e tak
powiem, dane wynikaj¹ce z pomno¿enia szacun-
kowej liczby zak³adów, które oszczêdz¹ pieni¹dze
albo ich nie wydadz¹ – bo podnosimy próg dla
tych zak³adów, w których musi byæ opracowany
na przyk³ad regulamin pracy albo regulamin wy-
nagradzania – przez przeciêtne wynagrodzenie,
traktowane jako pomoc przy tym opracowaniu, to
nie wiem, czy te liczby wytrzyma³yby próbê czasu.
W zwi¹zku z tym chcê powiedzieæ, ¿e przy tego ro-
dzaju regulacjach nie ma mo¿liwoœci wyliczenia
realnych skutków.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e prace pracodawców
i zwi¹zków zawodowych nad ca³okszta³tem
zmian toczy³y siê od ubieg³ego roku w ramach
Komisji Trójstronnej i poza ni¹. I wydaje mi siê,
¿e jednak powszechne przekonanie o tym, ¿e coœ
jest skuteczne – tak jak w makroekonomii prze-
konanie, ¿e na przyk³ad wysokie stopy procento-
we s¹ skuteczne, bo to te¿ jest tylko przekonanie
– mo¿e przynieœæ skutki, a takie przekonanie za-
panowa³o w³aœnie w ramach tego autonomiczne-
go dialogu spo³ecznego.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Teresa Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Trzy krótkie pytania.
Pierwsze dotyczy art. 129 i nowo wprowadzonego

§11. Co oznaczaj¹ prace u¿yteczne spo³ecznie wymie-
nione w tym przepisie niejako w opozycji do wczeœniej
wymienionych prac w budownictwie, rolnictwie, ho-
dowli, przy pilnowaniu mienia lub s³u¿¹cych za-
spokajaniu codziennych potrzeb ludnoœci?

Druga sprawa. Dlaczego akurat u pracodaw-
ców bêd¹cych osobami fizycznymi, dzia³aj¹cych
w rolnictwie, mo¿e byæ wprowadzony przerywany
czas pracy dla pracowników bez ¿adnej rekom-
pensaty za przerwê i na podstawie umowy o pra-
cê? Praktycznie mo¿liwe jest zatem narzucenie
tego w umowie o pracê. Jakie by³y tu intencje?

I trzeciekrótkiepytanie.Skoroart. 251, jak twier-
dzi pani minister, jest martwy i nieszkodliwy, to po
co go zawieszaæ? Nie bêdê polemizowa³a, chocia¿
zostajê przy swoim zdaniu, jeœli chodzi o stanowi-
sko i orzecznictwo s¹du w tej sprawie. Ale skoro jest
taki nieszkodliwy, to po co go uchylaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Zacznê od ostatniej kwestii. Ten artyku³ daje

pracownikowi z³udne poczucie tego, ¿e jest w jaki-
kolwiek sposób chroniony. A wydaje mi siê, ¿e jak
gdyby elementem szacunku dla prawa jest to,
a¿eby przepisy, które s¹ nieskuteczne, po prostu
przesta³y funkcjonowaæ.

Jeœli chodzi o sprawê codziennych potrzeb lud-
noœci i u¿ytecznoœci spo³ecznej…

(Senator Teresa Liszcz: O prace spo³ecznie u¿y-
teczne, bo o to pytam.)

…i o prace spo³ecznie u¿yteczne, to odpowiem
podobnie, jak ju¿ odpowiedzia³am na pytanie,
o ile pamiêtam, pani senator Koszady. Otó¿ ju¿ od
wielu lat funkcjonuje art. 139 kodeksu pracy,
w którym jest takie samo sformu³owanie i który,
jak rozumiem, do tej pory nie budzi³ w¹tpliwoœci
co do doktryny prawa.

Sprawa przerw w pracy w rolnictwie. Rzeczywi-
œcie na pocz¹tku tego artyku³u, w którym mówi siê
o pracy w rolnictwie i hodowli, jest rozró¿nienie,
a to dlatego, ¿e ten artyku³, który pani profesor

przywo³a³a, odnosi siê do osób fizycznych pro-
wadz¹cych gospodarstwa rolne, a w ich wypadku
dzia³y hodowlane i rolnicze nie s¹ wyodrêbniane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Jolanta Danielak)

(Senator Teresa Liszcz: Mogê zadaæ do tego
krótkie pytanie?)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
To dlaczego chodzi tu tylko o gospodarstwa pro-

wadzone przez osoby fizyczne? Po co to zró¿nico-
wanie? A dlaczego na przyk³ad nie spó³ki z o.o.?
Jaka by³a tego idea?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Wtedy to jest przedsiêbiorstwo, a nie rolnik…
(Senator Teresa Liszcz: Osoba fizyczna te¿

mo¿e byæ w³aœcicielem…)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pani Senator, ja bardzo proszê o nieprowadze-

nie dyskusji. Proszê ograniczyæ siê do zadawania
pytañ.

(Senator Teresa Liszcz: Przepraszam.)
Pani senator Popio³ek, bardzo proszê.

Senator Jolanta Popio³ek:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, czy zmiana wprowadzana

w art. 92, dotycz¹ca pozbawienia pracowników
prawa do wynagrodzenia za pierwszy dzieñ zwol-
nienia lekarskiego, jest przepisem powszechnym
i dotyczy równie¿ kobiet w ci¹¿y oraz matek lub oj-
ców bior¹cych zwolnienie na opiekê nad chorym
dzieckiem? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Pani Marsza³ek, Pani Senator. Chcê powie-

dzieæ, ¿e ta zmiana nie dotyczy osób spra-
wuj¹cych opiekê nad chorym dzieckiem – one do-
staj¹ z tego tytu³u zasi³ek. Tych przepisów siê nie
zmienia. A jeœli chodzi o kobiety w ci¹¿y, to one
maj¹ 100% wynagrodzenia. Przepis, który mówi
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o chorobach zawodowych, o wypadkach przy pra-
cy i o chorobach w czasie ci¹¿y, nie zosta³ ruszony
i nie ulega zmianie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Pan senator Chronowski.

Senator Andrzej Chronowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, pamiêtam, jak w 1996 r. uchwa-

laliœmy w tej izbie kodeks pracy, i pamiêtam, ¿e
koronnym argumentem rz¹du by³o wtedy has³o, i¿
wprowadzamy ten roczny limit bodaj¿e stu
piêædziesiêciu godzin nadliczbowych po to, ¿eby
maksymalnie ograniczyæ bezrobocie. Mia³o to iœæ
w kierunku zmniejszenia bezrobocia. A teraz
s³yszymy od pani minister, ¿e to s¹ rozwi¹zania,
które… Jestem ciekaw, jak w najbli¿szych dwóch
latach ten kodeks zadzia³a i na ile bezrobocie
w naszym pañstwie spadnie dziêki tej ustawie.

A teraz pytanie bezpoœrednio dotycz¹ce tego ar-
tyku³u i tego, ¿e w tym momencie w³aœciwie zwiê-
ksza siê mo¿liwoœæ wykorzystania godzin nadlicz-
bowych, stosowania przez pracodawcê tych
kryteriów. Czy to rzeczywiœcie spowoduje zmniej-
szenie bezrobocia? To jest jedno pytanie.

Druga sprawa dotyczy pytania, które ju¿ tutaj
pad³o. Chodzi mianowicie o te godziny nadliczbo-
we i o to, ¿e pani minister u¿y³a argumentu, i¿
tworzy siê szara strefa, ¿e ludzie uciekaj¹ w szar¹
strefê. Otó¿ pozwolê sobie absolutnie siê z tym nie
zgodziæ. Ja myœlê, ¿e przyczyn¹ szarej strefy,
g³ównie w firmach prywatnych, jest coœ innego.
Mianowicie generalnie koszty pracy…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-
torze, minuta na pytanie!)

To by³aby mo¿e minuta i dziesiêæ sekund, Pani
Marsza³ek. Pozwoli mi pani w ci¹gu tych dziesiê-
ciu sekund dokoñczyæ, dobrze?

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Ale ma byæ
pytanie.)

Powiem tylko tyle, ¿e nie zgodzê siê z tym, i¿ to
s¹ koszty pracy. Akurat godziny nadliczbowe to
jest ma³y u³amek, jeœli chodzi o koszty pracy.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Ja nie odnosi³am siê do wielkoœci tego u³amka.

Ja powtórzy³am to, co rocznik statystyczny mówi

na temat godzin nadliczbowych. Tak wiêc w ogóle
z tym nie polemizowa³am.

Nie potrafiê te¿ powiedzieæ, jaka by³a w 1996 r.
argumentacja dotycz¹ca zwiêkszenia limitu go-
dzin nadliczbowych ze stu dwudziestu do stu piêæ-
dziesiêciu. Ca³y czas podkreœlam – zreszt¹ nie tyl-
ko ja, tak¿e przedstawiciele organizacji spo³ecz-
nych, którzy brali udzia³ w dyskusjach – ¿e te za-
proponowane zmiany s¹ zmianami pakietowymi.
Dosz³o tu do swego rodzaju konsensusu, a kon-
sensus polega na tym, ¿e ka¿da ze stron musi tro-
chê ust¹piæ ze swojego sztywnego stanowiska.

Limit godzin nadliczbowych jest zgodny z limi-
tem obowi¹zuj¹cym w krajach Unii Europejskiej.
Jest te¿ obwarowany pewnymi rygorami wyni-
kaj¹cymi z norm czasu pracy. Ja jeszcze raz przy-
pomnê to, co zreszt¹ by³o mówione wielokrotnie
i publicznie – ¿e zmiany kodeksu pracy, do któ-
rych przystêpujemy, wynikaj¹ w³aœnie z norm
czasu pracy, urlopów, a tak¿e z ustawy o zwolnie-
niach grupowych. Chodzi o to, ¿eby dostosowaæ te
przepisy do warunków panuj¹cych w Unii Euro-
pejskiej. Pewne sprawy wprowadzone w tej dru-
giej nowelizacji zabrzmi¹ dopiero, ¿e tak powiem,
kompleksowo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, pan senator Balicki.

Senator Marek Balicki:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zadaæ pani minister pytanie od-

nosz¹ce siê do zmiany dwudziestej trzeciej w art. 1,
to jest do nowo dodawanego art. 1295a §4, gdzie jest
mowa o tym, ¿e u pracodawcy bêd¹cego osob¹ fi-
zyczn¹, prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie rolnic-
twa, mo¿e byæ wprowadzony przerywany czas pracy.
Wprawdzie by³y tu ju¿ zadawane pytania o ten para-
graf, ale nie by³o pytania, co znaczy „dzia³alnoœæ
w zakresie rolnictwa”. Bo pojawiaj¹ siê tu i ówdzie
w¹tpliwoœci, czy to nie bêdzie rozszerzone na
przyk³ad na dzia³alnoœæ przetwórstwa prowadzon¹
przez osobê fizyczn¹.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Tokarska-Biernacik:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo. Dzia³alnoœæ

w zakresie rolnictwa jest pojêciem zarówno opisa-
nym w literaturze, jak i obecnym w ró¿nego rodza-
ju przepisach. Intencj¹, która towarzyszy³a wpro-

23 posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2002 r.
20 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu K. Tokarska-Biernacik)



wadzeniu tego przepisu, by³o jak gdyby stworze-
nie legalnych podstaw do funkcjonowania tego,
co do tej pory ma miejsce w gospodarstwach rol-
nych. Bo wiadomo, ¿e ze wzglêdu na zwyczaje, ze
wzglêdu na wymogi klimatyczne i inne sprawy,
czas pracy w rolnictwie jest z regu³y czasem prze-
rywanym. Tak jest czy to przy ¿niwach, czy to przy
zbiorach, czy te¿ przy obrz¹dzaniu ¿ywego inwen-
tarza. A przetwórstwo rolne jest dzia³em produk-
cji przemys³owej i na pewno nie bêdzie mieœci³o
siê w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Minister.
Czy s¹ dalsze pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców, a przede wszyst-
kim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wnios-
ków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka
Senatu. Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na piœmie
do zamkniêcia dyskusji nad dan¹ ustaw¹.

Przypominam te¿, ¿e po³¹czone komisje bêd¹
rozpatrywaæ tylko te wnioski, które zosta³y
zg³oszone do zamkniêcia dyskusji na piœmie do
marsza³ka Senatu.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Pawe³ka. Przygotowuje siê pan senator M¹sior.

Senator Kazimierz Pawe³ek:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Dla niektórych zwi¹zków zawodowych, szcze-

gólnie dla „Solidarnoœci”, prawo pracy stanowi
coœ na kszta³t Talmudu, Koranu czy te¿ Pisma
Œwiêtego, którego nie wolno ruszyæ, którego nie
wolno zmieniaæ, a je¿eli ju¿ to siê robi, to odbywa
siê to przy akompaniamencie protestów, pocho-
dów, pikiet, zamiast w ramach dyskusji przy sto-
le. Typowym przyk³adem takiego podejœcia do
sprawy by³ swego czasu artyku³ w „Rzeczpospoli-
tej”, w którym wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej „Solidarnoœci”, pan Œniadek, jak gdyby wy-
krzykiwa³: Rêce precz od kodeksu pracy! Co to
znaczy „rêce precz”? Czy to znaczy, ¿e kodeks jest
nietykalny? ¯e nie wolno go ruszaæ? Pamiêtam
z czasów m³odoœci, ¿e na murach by³ wypisywany
podobny imperatyw: Rêce precz od Korei! No i rze-
czywiœcie, od Korei te rêce jakby cofniêto, a co
z tego wysz³o, wiadomo. Tak wiêc chyba niedobrze
by by³o, gdyby us³uchaæ pana wiceprzewod-
nicz¹cego i nie tykaæ prawa pracy, kodeksu pracy.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e zwi¹zki zawodowe
powsta³y po to, ¿eby broniæ interesów pracowni-
czych. To jest oczywisty cel zwi¹zków zawodo-

wych. Ale kodeks pracy, który by³ uchwalony
w 1995 r. – to informacja dla pana senatora Chro-
nowskiego – jest ju¿ w wielu wypadkach nieprzy-
staj¹cy do obecnych czasów. I to jest jeden z po-
wodów, dla których nie mo¿na go traktowaæ jako
jakiegoœ gorsetu, jako czegoœ, czego nie wolno
zmieniaæ.

Zwi¹zek zawodowy musi broniæ interesów pra-
cowniczych, ale musi broniæ tych interesów rów-
nie¿ poprzez obronê miejsc pracy pracowników.
W dawnych stosunkach gospodarki planowej czy
te¿ socjalistycznej oczywiœcie nie mia³o to odnie-
sienia, bo wtedy nikt nie móg³ zbankrutowaæ. Te-
raz jednak bankructwa s¹ mo¿liwe. A wiêc bronie-
nie trzeciorzêdnych czy drugorzêdnych przepisów
bardzo czêsto prowadzi do tego, ¿e potem pracow-
nicy trac¹ miejsca pracy. Mo¿na wiêc mieæ du¿o
przywilejów, ale potem mo¿na nie mieæ miejsca
pracy. I to jest najsmutniejsze, co tu mo¿na
stwierdziæ.

Proszê pañstwa, w czasach mojej pracy w Belgii
spotka³em siê z firm¹, która z powodu braku za-
mówieñ przesz³a na trzydniowy tydzieñ pracy. I to
w³aœnie zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w tej fabryce
by³y inspiratorem tego przejœcia, namawia³y do
tego pracowników i zmierza³y do tego, ¿eby po-
przez wprowadzenie tylko trzydniowego czasu
pracy uchroniæ miejsca pracy. I uchroni³y – firma
przetrwa³a. Potem przysz³y lepsze czasy, by³y
zamówienia i firma dzia³a³a dalej. Czy u nas coœ
takiego by³oby mo¿liwe? W¹tpiê.

Chcia³bym, proszê pañstwa, daæ te¿ inny
przyk³ad. Zanim zosta³em senatorem, by³em sze-
fem du¿ego prowincjonalnego dziennika w Lubli-
nie, zatrudniaj¹cego sto osób i maj¹cego oko³o
dwustu wspó³pracowników. W 1995 r. powie-
dzia³em tak: dosyæ tego, tych wszystkich tabel,
wys³ugi lat, je¿eli chcecie, koledzy, to wszystko to
zbierzemy do kupki i zastosujemy inny system
wynagradzania – system indywidualnych kontra-
któw. Tego tak¿e nauczy³em siê w czasach mojej
wspó³pracy z belgijsk¹ gazet¹ „La nouvelle gaze-
tte” w Charleroi – tam obowi¹zywa³ taki w³aœnie
system, ¿e ka¿dy dziennikarz mia³ indywidualny
kontrakt. I tak te¿ zrobi³em. Trwa³o to doœæ d³ugo,
bo trzeba by³o daæ wypowiedzenia, trzeba by³o
z ka¿dym pracownikiem prowadziæ negocjacje co
do wysokoœci wynagrodzenia, ale dotrwa³em do
koñca. Ostatecznie zosta³ wprowadzony system
indywidualnych kontraktów dla wszystkich pra-
cowników; oczywiœcie by³y to sprawy poufne,
o szczegó³owych warunkach nie mo¿na powie-
dzieæ. Ma³o tego, poszed³em dalej: sekretarze re-
dakcji mieli fundusz dyspozycyjny, z którego mo-
gli natychmiast dawaæ nagrody – 50, 100 lub 200
z³ – za ka¿dy artyku³ o wiêkszej wartoœci. To roz-
wi¹zanie tak¿e w ¿adnym kodeksie siê nie mie-
œci³o. I tak mo¿na by³o dzia³aæ, poniewa¿ nie by³o
tam ¿adnych zwi¹zków zawodowych. Ale nawet
gdyby by³y tam zwi¹zki zawodowe, to te¿ mo¿na
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by siê by³o dogadaæ. A wiêc tak dynamicznie
mog³em dzia³aæ, poniewa¿ nie mia³em ¿adnych
oporów zwi¹zkowych. Gazeta kwit³a, ludzie bar-
dzo dobrze zarabiali. Oczywiœcie by³o coœ za coœ,
bo skoro by³y wysokie wynagrodzenia – a to by³o
jeszcze w czasach obowi¹zywania starej waluty,
a wiêc te anga¿e indywidualne i kontrakty by³y
w milionach z³otych, wynosi³y od 15 milionów do
60 milionów z³ – to w zamian za to by³ dla wszyst-
kich nienormowany czas pracy. I chcê pañstwu
powiedzieæ, ¿e kilka lat po tych zmianach moim
goœciem by³ pan Marian Krzaklewski, zreszt¹ od-
wiedzi³ nas nie jedyny raz. Jego pierwsze pytanie
by³o takie: czy s¹ tu zwi¹zki zawodowe? Odpowie-
dzia³em: nie ma. Pan Krzaklewski jest cz³owie-
kiem obeznanym z t¹ tematyk¹, a wiêc drugie jego
pytanie by³o takie: a jakie ma pan œrednie wyna-
grodzenie w redakcji? No to odpowiedzia³em:
3 tysi¹ce 800 z³. Wtedy pan Krzaklewski powie-
dzia³: no to w takiej sytuacji nigdy nie bêdzie tu
zwi¹zków zawodowych.

Teraz, proszê pañstwa, rodzi siê pytanie: czy
zwi¹zki zawodowe s¹ po to, by chroniæ z³ych pra-
cowników, kiepskich pracowników? Ja tego do-
œwiadczy³em, kiedy chcia³em zwolniæ z pracy pe-
wnego dziennikarza z powodu jego ma³ego zaan-
ga¿owania w pracy… Mo¿e powiem to inaczej:
z powodu jego ma³ej przydatnoœci zawodowej.
Da³em mu, zgodnie z obowi¹zuj¹cym przepisem,
trzymiesiêczny okres wypowiedzenia. Ale potem
przegra³em sprawê w s¹dzie pracy, potem prze-
gra³em drugi raz, a pani sêdzina t³umaczy³a mi:
przecie¿ takiego przepisu, ¿e mo¿na pracownika
zwolniæ z powodu li tylko ma³ej wydajnoœci czy te¿
ma³ej przydatnoœci do zawodu dziennikarskiego,
w ¿adnym kodeksie pracy nie ma. Rzeczywiœcie,
takiego przepisu nie ma. A wiêc kiepski pracownik
mo¿e dopóty tkwiæ na swoim stanowisku, dopóki
chce, i nie mo¿na go wymieniæ. Ale czy nik³a przy-
datnoœæ pracownika nie jest powodem do jego za-
miany na lepszego pracownika? Okazuje siê, ¿e
nie – nie mo¿na go wymieniæ, bo œcis³e przepisy
prawa pracy na to nie zezwalaj¹.

Dlatego te¿ pewne rozluŸnienie tego sztywnego
gorsetu jest, proszê pañstwa, konieczne. Ja zdajê
sobie sprawê z tego, ¿e przepisy prawa pracy,
mówi¹c w pewnym stopniu humorystycznie, s¹
tworzone przeciwko z³ym pracodawcom, i ¿e pra-
cownik musi mieæ jakieœ gwarancjê, ale przecie¿
jest tak, jak powiedzia³em: z³ego pracownika bro-
ni¹ zwi¹zki zawodowe, a dobrego pracownika bro-
ni pracodawca, bo ka¿demu pracodawcy zale¿y
na tym, ¿eby mieæ dobrego pracownika. Nie zaw-
sze jednak mo¿e go mieæ, bo krêpuje go w³aœnie
ten gorset przepisów mówi¹cych, ¿e takiej wymia-
ny pracownika li tylko z powodu jego ma³ej przy-
datnoœci do zawodu nie mo¿na zrobiæ. Trzeba
wiêc czekaæ, a¿ siê taki pracownik upije, coœ

ukradnie albo te¿ nie przyjdzie przez parê dni do
pracy. To jest przecie¿ bez sensu. Tak wiêc ró¿ne
rzeczy nale¿a³oby tu zmieniæ.

Proszê pañstwa, to wszystko, co siê teraz robi –
tak na zasadzie: tutaj dodaæ, a tutaj odj¹æ – przy-
pomina mi ³atanie takiej starej, zu¿ytej skarpetki.
Bo jak siê w jednym miejscu poceruje, to w dru-
gim robi siê dziura.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Lepiej cho-
dziæ na bosaka.)

Mam wiêc wra¿enie, ¿e ju¿ czas najwy¿szy, ¿eby
chodziæ wy³¹cznie w nowych skarpetkach. A wiêc
tak jak kilka lat temu Polska otrzyma³a now¹ kon-
stytucjê, tak nadszed³ równie¿ czas na to, aby pol-
scy pracodawcy i pracobiorcy otrzymali nowy,
przystosowany do obecnych warunków kodeks
pracy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana senatora M¹siora. Przygo-

towuje siê pani senator Liszcz.

Senator Bogus³aw M¹sior:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja przepraszam bardzo, ¿e podobnie jak kolega

bêdê trochê wraca³ do historii, ale bêdê to robi³ po
to, by uzasadniæ zmianê mojego stanowiska co do
jednego zapisu, zmianê przekonania, jakie
mia³em na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych.

Przez ca³e doros³e ¿ycie mia³em mo¿liwoœæ
czynnego brania udzia³u w ¿yciu gospodarczym,
zbierania doœwiadczeñ ze wspó³pracy na styku
zwi¹zków zawodowych z dyrekcj¹. W 1971 r.
mia³em mo¿liwoœæ ogl¹dania strajku we w³oskim
zak³adzie, w którym akurat by³em s³u¿bowo. Wy-
dawa³o mi siê, ¿e to du¿a przykroœæ dla w³aœcicie-
la, i¿ taki trzydniowy strajk ma miejsce. Ale oka-
za³o siê, ¿e on by³ w sumie bardzo zadowolony –
strajk dotyczy³ wzrostu kosztów utrzymania we
W³oszech – bo mia³ trzy dni dla siebie. A potem zo-
baczy³em, jak w³oscy robotnicy, ca³y personel,
w ci¹gu nastêpnych dni produkuj¹ wysokiej klasy
urz¹dzenia, bez przymusu nadrabiaj¹c czas stra-
cony w okresie strajku. Zada³em sobie wtedy py-
tanie: dlaczego tak siê dzieje? Otó¿ w 1971 r.
w³oski robotnik wiedzia³, ¿e mo¿e walczyæ o swoje
prawa tylko do momentu, kiedy to nie grozi jego
firmie. I oni wiedzieli, ¿e musz¹ wyprodukowaæ te
maszyny, ¿eby mo¿na by³o je sprzedaæ. Marzy³o
mi siê, by w Polsce taka œwiadomoœæ pojawi³a siê
jak najszybciej.

Kodeks pracy, który obowi¹zywa³ w poprzed-
nim systemie, chroni³ w³aœciwie najwiêkszego
obiboka, lenia i nieroba. I du¿o wysi³ku nale¿a³o
wk³adaæ w to, by nie przegraæ w s¹dzie, jeœli
chcia³o siê zwolniæ tego rodzaju pracownika.
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Mia³em mo¿liwoœæ kierowania dobrze zorganizo-
wan¹ firm¹ prywatn¹. Wiem, jak ma³o jeszcze
zmieni³ siê stosunek nas, Polaków, do obo-
wi¹zków, tak by przystawa³o to do wymogów
XXI wieku.

W radzie BCC s³ucha³em jednak, mówi¹c
szczerze, z przera¿eniem moich kolegów, którzy
twierdzili, ¿e bezrobocie w Polsce powinno wzro-
sn¹æ do 22%, bo wtedy mo¿na bêdzie przeforso-
waæ kodeks pracy bardzo wygodny dla pracodaw-
ców. Dawano przyk³ad, miêdzy innymi, niektó-
rych pañstw z Ameryki £aciñskiej, na co ja odpo-
wiada³em, ¿e wydaje mi siê, i¿ Polski na œrodkow¹
Amerykê zamieniaæ nie powinniœmy.

W zwi¹zku z tym, ¿e taki mam baga¿ doœwiad-
czeñ, w czasie dyskusji na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Narodowej by³em za wprowadzeniem
pierwszego dnia bezp³atnego w przypadku choro-
by. Ale czas, jaki up³yn¹³ pomiêdzy tamtym posie-
dzeniem a dzisiejszymi obradami Senatu, poœwiê-
ci³em na to, ¿eby sprawdziæ, jak w ma³ych fir-
mach, zatrudniaj¹cych niewielk¹ liczbê pracow-
ników, wygl¹da stosunek pracodawcy do nich.
I jest to zatrwa¿aj¹ce. Zatrwa¿aj¹ce! Wydaje mi
siê wiêc, a raczej jestem przekonany, ¿e zasada, i¿
pierwszy dzieñ jest p³atny, powinna w dalszym
ci¹gu obowi¹zywaæ. Zmieni³em swój pogl¹d
w ci¹gu tygodnia. W przypadku du¿ych przedsiê-
biorstw, gdzie za³ogi s¹ bardzo liczne, ale bardzo
czêsto mamy do czynienia ze Ÿle zorganizowan¹
prac¹, tego rodzaju bodziec zewnêtrzny byæ mo¿e
wp³ynie na podniesienie dyscypliny pracy, ale nie
takiej, o jak¹ byœmy zabiegali. W przypadku firm
ma³ych, gdzie w³aœciwie pracodawca robi z pra-
cownikiem co chce, co chce, bo mamy bezrobocie
rzêdu 18, 20 czy 25%, pozbawianie pracowników
tego pierwszego p³atnego dnia bêdzie faktycznie
równoznaczne z odebraniem im pewnej czêœci
cz³owieczeñstwa.

Dlatego bêdê popiera³ wniosek mniejszoœci
w sprawie wykreœlenia zapisu dotycz¹cego
bezp³atnego dnia w przypadku krótkotrwa³ej cho-
roby. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pani¹ senator Liszcz. Przygoto-

wuje siê pan senator Litwiniec.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Muszê powiedzieæ, ¿e ze sporym zdumieniem –

¿eby nie powiedzieæ ze zgorszeniem – s³ucha³am tu
niektórych wyst¹pieñ lewicowych senatorów,
kpi¹cych z kodeksu pracy, mówi¹cych o Talmu-
dzie.Naszczêœcieostatnimówcazmieni³ tenobraz.

Otó¿ ja chcia³abym przypomnieæ, jaka jest idea
i sens prawa pracy, jaka jest jego funkcja. To pra-
wo powsta³o w XIX wieku w opozycji do prawa cy-
wilnego, ¿eby chroniæ prawa strony s³abszej. Pra-
cownik jest zawsze s³absz¹ stron¹, tote¿ pod
rz¹dami prawa cywilnego, uznaj¹cego fundamen-
taln¹ zasadê formalnej równoœci stron, zawsze
przegrywa³. Doprowadzi³o to do wyzysku
g r o ¿ ¹ c e g o w r ê c z p o d s t a w o m i s t n i e n i a
spo³eczeñstw i pañstw. Sensem istnienia prawa
pracy, jako ga³êzi odrêbnej wzglêdem prawa cywil-
nego, jest jegoochronna funkcja, jestbraniewobro-
nê pracownika, s³abszego. Dzisiaj, kiedy mamy dziki
kapitalizm, s³ychaæ ze strony pracodawców g³osy
nawo³uj¹ce do powrotu do XIX wieku. Pamiêtam
taki felieton we „Wprost”, ¿e zatrudnienie, a w szcze-
gólnoœci praca, to jest taki sam towar jak ogórki,
skarpetki lub czo³gi. I obrót prac¹ powinien byæ
regulowany przez takie same zasady: równoœci
i pe³nej swobody stron.

Otó¿ protestujê. Praca to nie jest towar. Praca
to nie jest towar taki jak skarpetki czy ogórki. Za-
tem musi byæ regulowana w inny sposób.

Zmiany w kodeksie pracy, które uchwali³ Sejm,
s¹ antypracownicze i sprzeczne z filozofi¹ prawa
pracy. Os³abiaj¹ wydatnie ochronê pracownika
pod has³em, i¿ kodeks pochodz¹cy z 1974 r.,
a wiêc z czasów socjalizmu, jest zbyt ciasnym gor-
setem krêpuj¹cym przedsiêbiorczoœæ i gene-
ruj¹cym bezrobocie. Pragnê przypomnieæ, ¿e
z tego kodeksu z 1974 r. ju¿ stosunkowo niewiele
zosta³o, tyle razy by³ on zmieniany, poczynaj¹c od
1989 r., w szczególnoœci olbrzymi¹ nowelizacj¹
z 1996 r. To ju¿ jest zupe³nie inny kodeks. I nie
jest on bardziej ochronny ni¿ na przyk³ad nie-
mieckie prawo pracy, w wielu punktach du¿o bar-
dziej chroni¹ce pracownika. I to wcale nie prze-
szkadza rozwojowi gospodarczemu i ogranicza-
niu bezrobocia w tym kraju.

Oczywiœcie, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nie
mo¿na przesadzaæ z ochron¹, ¿e nie mo¿na zwiê-
kszaæ przywilejów. Ale trzeba strzec uprawnieñ
pracownika i je szanowaæ. A tymczasem co siê
proponuje? Proponuje siê wiele rozwi¹zañ prze-
ciwko pracownikowi, a ku wygodzie i dla zysku
pracodawców. Jeœli by³ jakiœ konsensus u pod-
staw tej ustawy zmieniaj¹cej kodeks pracy, to
by³ on zawarty miêdzy lewicowym w teorii
rz¹dem a pracodawcami. W ramach tego kon-
sensusu pracodawcy zrezygnowali z arcys³usz-
nego postulatu, by nie musieli p³aciæ za zwolnie-
nie lekarskie pracownika, wyrêczaæ w tym ubez-
pieczenia spo³ecznego. W zamian otrzymali
zmniejszenie op³acanego przez nich okresu
o trzy dni – dwa dni kosztem ZUS, a jeden dzieñ
kosztem pracownika – jak równie¿ mnóstwo in-
nych uprawnieñ pozwalaj¹cych im na swobod-
ne dysponowanie osob¹ pracownika bez licze-
nia siê z jego czasem prywatnym czy obowi¹zka-
mi rodzinnymi.
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Nie bêdê ju¿ tu wracaæ do tego jednodniowego
niep³atnego zwolnienia lekarskiego, bo du¿o
o tym powiedziano. Chcê tylko przypomnieæ, ¿e
nasze przeciêtne p³ace w roku 2000 wynosi³y
oko³o 28% p³ac przeciêtnych w Europie Zachod-
niej. A wed³ug statystyk blisko 10% ludzi w Polsce
¿yje poni¿ej granicy ubóstwa, minimum egzysten-
cji, zaœ oko³o po³owa – poni¿ej minimum socjalne-
go. W tych warunkach ka¿de zmniejszenie wyna-
grodzenia – wynikaj¹ce b¹dŸ z tego jednego dnia
niep³atnego, b¹dŸ z mo¿liwoœci zawieszania wa-
runków pracy i p³acy przewidzianych w umo-
wach, w regulaminach wynagradzania itd. –
oznacza pog³êbienie jeszcze tego rozwarstwienia
i stanu ubóstwa, w jakim ¿yje ogromna czêœæ na-
szego spo³eczeñstwa.

Bulwersuj¹ce s¹ dla mnie tak¿e proponowane
zmiany w zakresie czasu pracy, pojawiajace siê
pod has³em uelastycznienia. Przypominam, ¿e
przepisy o czasie pracy maj¹ przede wszystkim
charakter ochronny. Ju¿ w 1918 r. Polska skró-
ci³a dobowy czas pracy do oœmiu godzin i tygo-
dniowy do czterdziestu szeœciu godzin, wyprze-
dzaj¹c w tym Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pra-
cy. Pamiêtajmy, ¿e pod has³em skrócenia czasu
pracy ginêli ludzie. Miêdzy innymi z tego powodu
obchodzimy dnia 1 maja Œwiêto Pracy – na
pami¹tkê dnia, w którym zginêli robotnicy z Chi-
cago, ¿¹daj¹cy miêdzy innymi skrócenia czasu
pracy. Pamiêtajmy, ¿e czas pracy detreminuje
czas wypoczynku, czas ¿ycia rodzinnego. Nie mo-
¿na zatem oddaæ niemal¿e ca³ego czasu pracow-
nika do swobodnej dyspozycji pracodawcy. A tak
siê czyni, rozszerzaj¹c czy traktuj¹c bardzo ela-
stycznie mo¿liwoœci stosowania równowa¿nego
przerywanego czasu pracy, zatrudniania w go-
dzinach nadliczbowych itd., itd. Te zmiany id¹ za
daleko. I nie zgadzam siê z tym, ¿e one istotnie
przyczyni¹ siê do ograniczenia bezrobocia.
Wrêcz przeciwnie, zmiany polegaj¹ce na swobod-
nym zatrudnianiu w godzinach nadliczbowych
i potanieniu pracy przyczyni¹ siê do zmniejsze-
nia liczby zatrudnionych, bo bêdzie siê raczej wy-
korzystywaæ d³u¿ej ju¿ pracuj¹cych. Wyjœciem
w³aœciwym by³oby na przyk³ad ograniczenie limi-
tu pracy w godzinach nadliczbowych, tak jak siê
to robi na Zachodzie, i sk³anianie tym samym
pracodawców, maj¹cych w pewnych okresach
zwiêkszone zapotrzebowanie na pracê, do za-
trudniania bezrobotnych, skupionych w agen-
cjach pracy czasowej.

Nie zgadzam siê absolutnie z twierdzeniami,
które tutaj pad³y, ¿e kodeks pracy jest sztywnym
gorsetem, jeœli chodzi o politykê kadrow¹, ¿e
uniemo¿liwia zwalnianie pracowników. Pan se-
nator Pawe³ek mówi³, ¿e z³ego pracownika nie
mo¿na zwolniæ. To jest ewidentna nieprawda.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem S¹du Naj-

wy¿szego i wytycznymi ca³ej izby z 1985 r., ele-
mentarnym kryterium oceny przez s¹d pracy, czy
wypowiedzenie umowy na czas nieokreœlony jest
uzasadnione, jest przydatnoœæ pracownika dla
pracodawcy. Jeœli on stwierdzi, ¿e z przyczyn nie-
zawinionych czy zawinionych przez pracownika,
to obojêtne, jest on dla pracodawcy nieprzydatny
w konkretnej sytuacji, to ten ma prawo go zwolniæ
i s¹d to uzna. Sk¹d ten ca³y atak na art. 251? Ju¿
by³a mowa o tym, ¿e S¹d Najwy¿szy bardzo
rozs¹dnie zinterpretowa³ ten przepis i ¿e pozwala
na aneksowanie. Twierdzê jednak stanowczo,
znaj¹c dobrze to orzecznictwo, ¿e tak jest w sytua-
cji, gdy s¹ obiektywne powody do aneksowania.
A poza tym pamiêtajmy, ¿e pracodawca, zawie-
raj¹c umowê na czas okreœlony, d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, mo¿e j¹ wypowiedzieæ, jeœli to zastrze¿e
– a to od niego zale¿y, czy takie zastrze¿enie bêdzie
w umowie. Mo¿e to zrobiæ z dwutygodniowym
okresem wypowiedzenia, nie motywuj¹c dlacze-
go, bo nie ma obowi¹zku motywacji. Po co wobec
tego rezygnowaæ z ograniczenia zatrudniania na
czas okreœlony, co jest sprzeczne z prawem Unii
Europejskiej. Ju¿ dzisiaj pracodawcy staj¹ na
g³owie, ¿eby zatrudniaæ na podstawie zlecenia,
a w najlepszym przypadku na czas okreœlony.
A pamiêtajmy, ¿e pracownik zatrudniony na czas
okreœlony jest w bardzo z³ej sytuacji – nie dostanie
na przyk³ad ¿adnego kredytu, bo wymaga siê przy
tym sta³ego zatrudnienia.

Te zmiany by³y ju¿ forsowane przez pracodaw-
ców w poprzednim sejmie, ale nie przesz³y przy
prawicowym rz¹dzie, bo „Solidarnoœæ” siê ostro
postawi³a, a OPZZ j¹ popar³. W opinii pracodaw-
ców to ma byæ remedium na bezrobocie. Ju¿ po-
kazywa³am, ¿e s¹ tu jednak rozwi¹zania id¹ce
wrêcz w przeciwnym kierunku. Rzeczywistym re-
medium na bezrobocie jest w³aœciwa polityka ma-
kroekonomiczna, podatkowa, miêdzy innymi
ograniczenie importu, bo my importujemy olbrzy-
mie bezrobocie, i odbiurokratyzowanie.

Nie chcê powiedzieæ, ¿e w tych zmianach nie
ma niczego dobrego. S¹ na przyk³ad przepisy
przewiduj¹ce odbiurokratyzowanie, zdjêcie
z ma³ych przedsiêbiorców obowi¹zku posiadania
skomplikowanych aktów, jakimi s¹ regulamin
pracy czy regulamin wynagradzania, jak równie¿
ograniczenie wydawania œwiadectw w przypadku
dalszego zatrudniania czy obowi¹zku robienia
badañ lekarskich przy pozostawaniu w stosunku
pracy. Do tego rodzaju rozwi¹zañ zaliczam tak¿e
zniesienie drugiego szczebla konsultacji ze
zwi¹zkami zawodowymi przy wypowiedzeniu,
chocia¿ zwi¹zki siê na pewno w tym miejscu
oburz¹. To jest dobre.

Bardzo dobre dla pracowników jest ogranicze-
nie sztucznego tak zwanego samozatrudnienia.
I pewnie znalaz³oby siê jeszcze nieco wiêcej tych
pozytywów, ale zdaje siê, ¿e ju¿ nie mam czasu,
wiêc pochwa³y zmian na tym zakoñczê. I jeszcze
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apel do lewicowych wszak w ogromnej wiêkszoœci
senatorów…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Ale jeœli pani
senator chce nas chwaliæ, to pozwolimy mówiæ
trochê d³u¿ej.)

To pochwalê. Uwa¿am, ¿e s³usznie rezygnuje
siê z p³acenia za czas poszukiwania pracy, je¿eli
pracownik sam rezygnuje z zatrudnienia.

Na koniec jednak, by ju¿ nie przed³u¿aæ, chcê
zaapelowaæ do sumieñ lewicowych senatorów,
¿eby nie popierali rozwi¹zañ wyraŸnie antypra-
cowniczych, które przy tym na pewno nie wp³yn¹
na ograniczenie bezrobocia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Litwiniec. Przygo-

towuje siê pan senator Izdebski.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Prawdopodobnie nie bêdê apelowa³ ani do su-

mieñ prawicowych, ani do sumieñ lewicowych,
tylko do zdrowego rozs¹dku zarówno z prawej, jak
i z lewej strony. Chcê mianowicie zaj¹æ siê tema-
tem doœæ trudnym nawet dla mnie, jako cz³owieka
kultury, to znaczy zbie¿noœci¹ prawa i obyczajów,
o której Europa mówi ju¿ od dwóch tysiêcy lat.

Ale przedtem chcê rozstrzygn¹æ krótko, ¿e tak
powiem, prawie jednozdaniowo, moj¹ w¹tpliwoœæ
wobec pewnego miejsca w proponowanej usta-
wie, które jakby zak³óca, wed³ug mnie, wa¿n¹ za-
sadê obyczajow¹, mówi¹c¹ o potrzebie partner-
stwa pracodawcy z najemnym pracownikiem. Ja
bardzo wysoko ceniê to poszukiwanie partner-
stwa i mam pewne w¹tpliwoœci – czekam, co mi
jeszcze podpowie dalszy ci¹g dyskusji – co do tego,
jak siê ustosunkowaæ do propozycji niekonsulto-
wania przez pracodawcê z pracownikiem, co zro-
biæ z jego nadgodzinami. Ja s¹dzê, ¿e w imiê zasa-
dy partnerstwa obie strony dziêki trzeŸwemu
zdrowemu rozs¹dkowi mog¹ tu dojœæ do zgody:
musimy popracowaæ d³u¿ej, drogi pracowniku,
ale za to dostaniesz wolny poniedzia³ek zamiast
niedzieli. Tak w³aœnie myœlê, w tej chwili g³oœno,
chocia¿ wiem, ¿e moje myœlenie nie jest w pe³ni
zgodne z ofert¹ resortu. Decyzjê jeszcze
odk³adam, bo moja opinia w dalszym ci¹gu bêdzie
siê kszta³towa³a.

Wrócê teraz do meritum wyst¹pienia, a myœlê,
¿e nie bêdzie ono za d³ugie. Otó¿ o zdrowy
rozs¹dek pytaj¹ mnie, jako suwerena Rzeczypo-
spolitej zasiadaj¹cego przez cztery lata w parla-
mencie, moi wyborcy, z którymi wielokrotnie siê
konsultowa³em. Chodzi o ow¹ nieszczêsn¹
pierwsz¹ chwilê s³aboœci zdrowia, potwierdzon¹

decyzj¹ lekarza. Ja nie chcê udawaæ m¹drego, to
znaczy doœwiadczonego przez ¿ycie, bo na ogó³ nie
cierpiê na s³aboœci tego typu, w ka¿dym razie
odwo³a³bym siê tutaj do zasady: jeœli nie wiesz,
pytaj m¹drzejszych. Maj¹c ostatnio mo¿liwoœæ,
z tytu³u zasiadania w Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej Senatu Rzeczypo-
spolitej, przygl¹dania siê temu, jak to rozstrzy-
gnêli inni Europejczycy, przypomnia³em sobie,
jak przebywa³em na pó³nocy Europy, w krajach
skandynawskich, gdzie doœwiadczy³em podobnej
dyskusji. Otó¿ w swoich niew¹tpliwie trzeŸwych,
ale te¿ niewstydliwych, podkreœlam, niewstydli-
wych umys³ach, skandynawscy parlamentarzyœ-
ci uznali za po¿yteczn¹ zasadê niep³acenia za
pierwszy dzieñ choroby, ustanawia bowiem ona
w³aœnie iunctim prawa z obyczajami na rzecz
idea³u nieczêsto osi¹ganego przy kreowaniu
praw. Skandynawscy suwereni nawi¹zali do do-
brego obyczaju panuj¹cego w Szwecji, w Norwe-
gii, w Finlandii, czêœciowo w Danii, mianowicie, ¿e
uroczystoœci rodzinne, zak³adowe, rozpoczyna siê
zwyczajowo w pi¹tek lub w sobotê, a niedzielê zo-
stawia siê na modlitwê lub inne bardziej œwieckie
transcendentalne rozwa¿ania, bardziej œwieckie,
na doskonalenie obyczajów, na wspólnotê ro-
dzinn¹ w pokoju taty, mamy i dzieci. A zatem jest
ten dzieñ, czy to œwi¹tecznie, religijnie, czy po
œwiecku œwiêtowany, tak¿e dla odpoczynku od
pi¹tkowej czy sobotniej libacji. I tym motywem
kieruj¹c siê, ustanowili to, co powiedzia³em, a ja
niewstydliwie chcê przywo³aæ niewstydliwemu
Senatowi Rzeczypospolitej.

Dlatego bêdê g³osowa³ w tym przypadku za pro-
pozycj¹ rz¹du Rzeczypospolitej, zwalniaj¹c¹ leka-
rzy od trudu moralnego zwi¹zanego z tym, o czym
pañstwo wiecie. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Izdebski. Przygoto-

wuje siê pani senator Ferenc.

Senator S³awomir Izdebski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad niezwykle wa¿n¹ no-

welizacj¹, a mianowicie nowelizacj¹ ustawy – Ko-
deks pracy. W zwi¹zku z tym chcia³bym Wysokiej
Izbie przedstawiæ w tej kwestii w³asne stanowi-
sko, jak równie¿ stanowisko mego kolegi senatora
Henryka Dzidy.

Panie Senator i Panowie Senatorowie! W tak
dramatycznej sytuacji wystêpuj¹cej w stosun-
kach pracy, kiedy deficyt pracy sk³ania pracowni-
ków do wszelkich ustêpstw wobec pracodawcy,
naszym zdaniem uzasadnione jest ograniczenie
okresu – powtarzam: okresu – wyra¿enia zgody na
stosowanie mniej korzystnych warunków zatrud-
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nienia do szeœciu miesiêcy. Myœlê, ¿e przyjêcie in-
nego rozwi¹zania stawia³oby pracownika w nie-
korzystnym po³o¿eniu ekonomicznym przez bar-
dzo d³ugi okres. Wówczas, moim zdaniem, na-
szym zdaniem, jego sytuacja rodzinna by³aby czê-
sto bardzo tragiczna, sprowadzona wrêcz do gra-
nic ubóstwa. W sytuacji, gdy znaczna wiêkszoœæ
pracodawców mo¿e bez wiêkszego trudu udoku-
mentowaæ trudn¹ sytuacjê finansow¹, musi byæ
zagwarantowana przynajmniej minimalna
ochrona prawna i ekonomiczna pracownika.

Pozbawienie pracownika prawa do wynagro-
dzenia za pierwszy dzieñ niezdolnoœci do pracy,
w niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej pol-
skich pracowników, przy tak relatywnie niskich
zarobkach, mo¿e – naszym zdaniem – spowodo-
waæ, ¿e pracownicy bêd¹ chodzili do pracy w sta-
nie chorobowym i wzroœnie wówczas zagro¿enie
ich zdrowia, a przede wszystkim bezpieczeñstwa
ich pracy. Myœlê, ¿e nie tylko ich, lecz równie¿
tych osób, za których bezpieczeñstwo odpowia-
daj¹ lub których bezpieczeñstwo zale¿y od ich
pracy.

Obecny stan bezrobocia w Polsce oraz nagmin-
ne przy tym zjawisko zatrudniania pracowników
w ponadnormatywnym czasie pracy, co wynika
z czêstych sprawozdañ Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy, nie pozwala – naszym zdaniem – na obni¿enie
wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbo-
wych. Takie obni¿enie wynagrodzenia do pozio-
mu 50% prowadzi w konsekwencji raczej do dal-
szego wzrostu bezrobocia, a nie jego zahamowa-
nia, a chyba nie o to nam chodzi.

I wreszcie pogarszaj¹cy siê z dnia na dzieñ stan
przestrzegania prawa w Polsce, o czym chyba
wszyscy doskonale wiemy. Tego nikomu nie trze-
ba t³umaczyæ. Du¿a fala bezrobocia oraz
pog³êbiaj¹ca siê rozbie¿noœæ interesów praco-
dawców i interesów pracowników, co jest nam
najbardziej bliskie, nie pozwalaj¹ na dalsze ogra-
niczenia funkcji ochronnej wobec dzia³aczy
zwi¹zkowych, a to jest te¿, jak myœlê, bardzo wa-
¿ny element.

W chwili obecnej obserwujemy proces jak gdy-
by wyciszania dzia³aczy zwi¹zkowych, zwi¹zków
zawodowych. Wystêpuj¹ liczne i ra¿¹ce narusze-
nia praw pracowniczych, przede wszystkim stale
pogarsza siê stan bezpieczeñstwa pracy. A prze-
cie¿ ci dzia³acze to te¿ pracownicy, którzy w oba-
wie o utratê miejsc pracy, zarówno dla siebie, jak
swoich kole¿anek, kolegów, id¹ czêsto na bardzo
du¿e ustêpstwa. Niemniej jednak to oni, naszym
zdaniem, maj¹ staæ na stra¿y przestrzegania
przez pracodawców swoich obowi¹zków. To oni
musz¹ g³oœno upominaæ siê o przynajmniej mini-
mum praw dla swoich wspó³towarzyszy w proce-
sie pracy. A zatem zawê¿anie o tak znaczn¹ liczbê
dzia³aczy zwi¹zkowych podlegaj¹cych ochronie

by³oby sprzeczne z funkcj¹ ochronn¹ naszego
pañstwa wobec pracowników.

Dlatego te¿ s¹dzê, ¿e poprawki, które za chwilê
zaproponujê – jest ich dok³adnie osiem, nie bêdê
wszystkich przytacza³ – s¹ s³uszne i w pe³ni uza-
sadnione. Ja po czêœci je uzasadni³em i myœlê, ¿e
niewprowadzenie ich mog³oby zaszkodziæ odpo-
wiednim, i tak ju¿ zachwianym, relacjom miêdzy
pracodawc¹ a pracownikami.

Myœlê, ¿e trzeba d¹¿yæ do budowy takiego mo-
delu stosunków przemys³owych, stosunków miê-
dzy pracodawc¹ a pracownikami, w ogóle stosun-
ków miêdzyludzkich, miêdzy partnerami spo³ecz-
nymi, aby powiêkszaæ obszar wspólnych intere-
sów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê jednak o pewne wyjaœnienie. Zg³asza³

pan bowiem nam tutaj, ¿e wystêpuje w swoim
imieniu i w imieniu senatora Dzidy. Z uwagi na
fakt, ¿e pan senator Dzido równie¿ wpisa³ siê na li-
stê mówców, chcia³abym ustaliæ, czy pañstwo nie
naruszacie tym samym zasad regulaminowych.

Senator S³awomir Izdebski:
Pani Marsza³ek powiedzia³a to dobitnie. ¯eby to

by³o jasne – pan senator Dzido jest podpisany pod
wnioskiem, a wiêc si³¹ rzeczy jest to poprawka se-
natora Izdebskiego i senatora Dzidy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Rozumiem, ¿e poprawki s¹ zg³oszone w imieniu

obu panów…
(Senator S³awomir Izdebski: Tak, tak.)
…natomiast wyst¹pienie by³o pana indywidu-

alnym wyst¹pieniem.
(Senator S³awomir Izdebski : Tak, tak,

wyst¹pienie jest moje. Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Bardzo proszê, pani senator Ferenc. Przygoto-

wuje siê pan senator Chronowski.

Senator Genowefa Ferenc:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Prowadzimy dziœ debatê nad ustaw¹, z której

musi w ¿yciu zawodowym korzystaæ wiêkszoœæ
obywateli naszego kraju. St¹d wprowadzane
zmiany do kodeksu pracy powinny byæ czytelne,
przemyœlane, niebudz¹ce w¹tpliwoœci interpreta-
cyjnych.

Zmiany w kodeksie pracy by³y oczekiwane nie
tylko przez pracodawców, ale równie¿ przez praco-
wników. W czasie swojego wyst¹pienia chcia³abym
spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie, czy na takie
zmiany oczekiwano i czy obecnie wprowadzane
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zmiany bêd¹ s³u¿y³y tym, którzy tych zmian ocze-
kiwali. Oczywiœcie nie do wszystkich siê odniosê.
Sw¹ uwagê zamierzam skupiæ na tych propozy-
cjach, które w ocenie wielu konsultuj¹cych je
grup, nios¹ zagro¿enia, w¹tpliwoœci i nie zbli¿aj¹
nas do Unii Europejskiej. W ocenie moich konsul-
tantów, czêœæ tych w¹tpliwoœci wynika z jêzyka
wprowadzonego przy pisaniu ustawy.

Bardzo z³ym przyk³adem tego jest §1 art. 91,
który wprowadza instytucjê zawieszenia w ca³oœci
lub w czêœci przepisów prawa pracy, a dalej okre-
œla, jakich przepisów to nie dotyczy. Mam wra¿e-
nie, ¿e autor niezbyt zna nasz¹ rzeczywistoœæ. Nie
rozgranicza przepisów prawa pracy tworzonych
na podstawie kodeksu pracy, innych ustaw
i aktów wykonawczych. Czy nie proœciej by³oby
podaæ, ¿e zawieszeniu mog¹ ulec przepisy
wewn¹trzzak³adowe lub wynikaj¹ce z uk³adów
ponadzak³adowych?

Pracodawcy pytaj¹, sk¹d siê wziê³o nowe pojê-
cie ma³ego pracodawcy, zatrudniaj¹cego do dwu-
dziestu pracowników. Czy nie mo¿na by³o wpro-
wadziæ jednego pojêcia dla wszystkich spraw wy-
stêpuj¹cych w gospodarce zwi¹zanych z ma³ym
pracodawc¹?

Zmiany nasuwaj¹ce wiele w¹tpliwoœci, zarów-
no pracodawców, jak i pracowników, to zmiany
w art. 129 dotycz¹ce czasu pracy.

Pierwsze skierowane do mnie pytanie dotyczy³o
zakresu pojêcia „codzienne potrzeby ludnoœci”.
Czy to handel spo¿ywczy, ale ju¿ nie pami¹tkar-
ski, czy sektor energetyczny, gazowniczy, paliwo-
wy, wodoci¹gi i kanalizacja? Czy to te¿ gastrono-
mia i hotelarstwo? I w jakim zakresie?

Wiele w¹tpliwoœci nasuwaj¹ postanowienia §4
w art. 1295a. Mowa jest tam o pracodawcy pro-
wadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie rolnictwa, któ-
rego pracownikowi przys³uguje prawo do wyna-
grodzenia za czas przerwy, je¿eli wynika to z umo-
wy o pracê. A wiêc je¿eli w umowie nie ma takiego
zapisu, bardzo wielu pracowników zatrudnio-
nych u pracodawcy dzia³aj¹cego w zakresie rol-
nictwa takiego wynagrodzenia nie otrzyma. Jakiej
grupy pracowników to dotyczy? Nie pad³a odpo-
wiedŸ, która w jednoznaczny sposób wyja-
œnia³aby ten problem.

W sprawie wynagrodzenia za czas choroby
zwrócili siê do mnie pracodawcy niezatrudniaj¹cy
pracowników lub zatrudniaj¹cy jedn¹, dwie oso-
by, z zapytaniem, kiedy wreszcie zostan¹ potrak-
towani pod wzglêdem tych œwiadczeñ na równi
z innymi obywatelami naszego pañstwa i kiedy
przestan¹ byæ podwójnie karani, na przyk³ad za
nieterminowe op³acenie sk³adki ZUS. Pragnê
przypomnieæ pañstwu senatorom, ¿e pierwsza
kara to odsetki z tytu³u zw³oki, a druga dotyczy
wyp³aty zasi³ku chorobowego, jeœli pracodawca
zachoruje. Je¿eli zap³aci on sk³adkê z jednodnio-

wym opóŸnieniem, to najpierw p³aci odsetki kar-
ne, a nastêpnie przez szeœæ miesiêcy jest pozba-
wiony prawa do zasi³ku chorobowego.

W moim biurze senatorskim skarg na tego typu
przepisy jest bardzo wiele. ¯a³ujê ogromnie, ¿e
wprowadzaj¹c zmiany, nie zadbano równie¿
o uregulowanie tych, jak¿e wa¿nych problemów.
W Senacie nie mamy mo¿liwoœci poszerzenia tych
zmian. Fakt, ¿e tak wa¿ne problemy zosta³y pomi-
niête, winien tak¿e byæ sygna³em dla rz¹du, i¿
tego typu zmiany powinny byæ poprzedzone
dog³êbn¹ analiz¹ wszystkich przepisów do-
tycz¹cych stosunku pracy czy te¿ pracy wykony-
wanej w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospo-
darczej. Tego oczekuj¹ nasi wyborcy – rozwi¹zañ
kompleksowych.

Ostatnia wprowadzana zmiana, której
chcia³abym poœwiêciæ kilka s³ów, to poprawka
wzbudzaj¹ca bardzo wiele niezadowolenia wœród
pracowników. Dotyczy ona mianowicie podnie-
sienia granicy, od której pracodawca jest zobo-
wi¹zany tworzyæ s³u¿bê bezpieczeñstwa i higieny
pracy, do stu pracowników. Uwa¿am, ¿e obecna
zmiana art. 23711 jest wielkim nieporozumie-
niem. Wprowadzanie jej w okresie, kiedy mamy
wysokie wskaŸniki wypadkowoœci, kiedy wiele
zak³adów przystosowuje siê do norm unijnych,
kiedy powinniœmy tworzyæ prawo s³u¿¹ce wyko-
rzystaniu œrodków pomocowych dla poprawy
funkcjonowania wielu zak³adów, a nie tylko o tym
dyskutowaæ, jest chyba rozminiêciem siê z celem,
któremu przyœwieca ta nowelizacja. Jako cz³onek
Rady Ochrony Pracy poprzedniej kadencji, jako
wieloletni inspektor pracy, który od trzech lat
oczekuje na kompleksowe rozwi¹zanie problemu
kategoryzacji zak³adów wed³ug wystêpuj¹cych
w nich zagro¿eñ dla ¿ycia i zdrowia pracowników,
jako œwiadek ustalania wysokoœci sk³adek – na-
zwê je wypadkowymi – oraz jako cz³onek Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych, zaintereso-
wany zmniejszeniem obci¹¿eñ bud¿etu pañstwa
z tego tytu³u, oczekiwa³am innych rozwi¹zañ.

Wysoki Senacie! Jak d³ugo bêdziemy biernie
przygl¹daæ siê sytuacji, w której ma³e podmioty go-
spodarcze i wszyscy podatnicy p³ac¹ za firmy, gdzie
wypadkowoœæ i zagro¿enia s¹ bardzo du¿e? A trzeba
dodaæ, ¿e ¿ycie i zdrowie pracownika, które winno
byæ chronione w szczególny sposób, ma bardzo
nisk¹ cenê. Odszkodowania, które pracownicy
otrzymuj¹ z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdro-
wiu, bardzo czêsto nie wystarczaj¹ na leczenie czy
protezê.

Wprowadzaj¹c proponowane zapisy, nie prze-
strzegamy ponadto dyrektywy rady z 12 czerwca
1989 r. o wprowadzeniu œrodków w celu zwiêksze-
nia bezpieczeñstwa i poprawy zdrowia pracowni-
ków podczas p racy . Jes t t o dy r ek t ywa
89/391/EWG. Podczas posiedzenia komisji wiele
dyskutowaliœmy na ten temat, ale jak do tej pory
brak jest w tej sprawie stanowiska na piœmie.
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Panie Senator i Panowie Senatorowie! Jak wy-
nika z projektu kodeksu pracy, obni¿amy poziom
ochrony. Chcia³abym wiêc zacytowaæ zapis dy-
rektywy: „Niniejsza dyrektywa nie usprawiedliwia
jakiegokolwiek obni¿ania poziomu ochrony ju¿
osi¹gniêtego w poszczególnych pañstwach cz³on-
kowskich, gdy¿ w ramach traktatu pañstwo
cz³onkowskie jest zobowi¹zane do stymulowania
dzia³añ na rzecz poprawy warunków pracy w tym
zakresie i ich ujednolicania z zachowaniem
osi¹gniêtych ju¿ wyników”. Wskazuje siê w niej
równie¿, ¿e poziom wypadkowoœci podczas pracy
i liczba chorób zawodowych s¹ ci¹gle zbyt wyso-
kie, powinno siê wiêc udoskonalaæ w prawie kra-
jowym œrodki zaradcze w celu zagwarantowania
bezpieczeñstwa i ochrony pracownika.

Kolejne dwa cytaty z dyrektywy: „Nale¿y zapew-
niæ wystarczaj¹c¹ liczbê wyznaczonych pracow-
ników i zewnêtrznych s³u¿b lub osób do organizo-
wania œrodków ochronnych i zapobiegawczych,
bior¹c pod uwagê rozmiary zak³adu”. Uwzglêd-
niamy to w naszych zmianach, ale oprócz rozmia-
rów zak³adów winno siê wzi¹æ pod uwagê zagro¿e-
nia, na jakie nara¿eni s¹ pracownicy. „Pañstwa
cz³onkowskie – ustala siê dalej w dyrektywie –
mog¹ okreœliæ, zale¿nie od charakteru dzia³alno-
œci i rozmiarów zak³adu, kategorie zak³adów, w ja-
kich pracodawca mo¿e sam wzi¹æ odpowiedzial-
noœæ za œrodki, o których mowa w pkt. 1”. St¹d
bardzo wa¿ne jest okreœlenie zagro¿eñ.

Zacytowane zapisy mówi¹ w sposób jedno-
znaczny, ¿e nale¿y braæ pod uwagê nie tylko roz-
miar zak³adu, ale i wystêpuj¹ce w nim zagro¿enia,
na jakie nara¿eni s¹ pracownicy. Postanowienia
dyrektywy stanowi¹ te¿, ¿e nale¿y okreœliæ roz-
miar i kategorie zak³adów, w jakich pracodawcy
mog¹ wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za stan
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Panie Senator i Panowie Senatorowie! Ka¿dy
z nas w tym kraju ma jedno ¿ycie i zdrowie. Dziœ
podejmujemy decyzjê o tym, czy bêdziemy ¿ycie
i zdrowie pracowników w³aœciwie chroniæ.

Wnoszê do tej ustawy poprawkê, która do cza-
su podzia³u zak³adów na kategorie zagro¿eñ wy-
chodzi naprzeciw proponowanym zmianom,
stwarzaj¹c jednak minimum ochrony. Przekazujê
tê poprawkê. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Chronowski. Przy-

gotowuje siê pan senator Dzido.

Senator Andrzej Chronowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Tak siê sk³ada, ¿e kilka miesiêcy temu mia³em

zaszczyt uczestniczyæ w sympozjum organizowa-

nym przez jedn¹ ze szkó³ wy¿szych, na którym po-
kazano wyniki ankiet przeprowadzonych w tak
zwanym small business, czyli wœród przedsiêbior-
ców sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Przypomnê, ¿e takich przedsiêbiorstw mamy
w skali kraju oko³o dwóch milionów siedmiuset –
jedne bankrutuj¹, inne powstaj¹. Chodzi tu rów-
nie¿ o tak zwane samozatrudnienie, czyli jedno-
osobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mo¿e pani mi-
nister bêdzie mia³a bli¿sze dane, moje s¹ sprzed
szeœciu miesiêcy.

W odpowiedziach na pytanie, co przeszkadza
tym przedsiêbiorcom w dzia³alnoœci gospodarczej
i zatrudnianiu pracowników, kodeks pracy zosta³,
proszê pañstwa, postawiony o dziwo dopiero na je-
denastym miejscu. Przypominam: rozgraniczmy
sektor tak zwanych przedsiêbiorstw pañstwowych
oraz jednoosobowych spó³ek z udzia³em skarbu
pañstwa, których jest oko³o 30–35%, od sektora
prywatnych przedsiêbiorców. Jak siê okaza³o, ko-
deks pracy praktycznie im nie przeszkadza. Na ab-
solutnym pierwszym miejscu wœród tego, co prze-
szkadza im w dzia³alnoœci gospodarczej, znalaz³y
siê koszty pracy, czyli kwestia prawie piêædziesiê-
cioprocentowego ZUS oraz kwestia podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Na drugim miejscu
by³a postawiona bariera administracyjna przy
zak³adaniu firm, czyli relacje z ZUS, relacje z urzê-
dem skarbowym, GUS – to s¹ trzy, cztery dni cho-
dzenia, ¿eby zarejestrowaæ skromn¹, jednooso-
bow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Warto pos³u¿yæ siê, proszê pañstwa, tym
przyk³adem, dochodz¹c do dyskusji o kodeksie
pracy, tym bardziej ¿e bardzo sprytnie powo³uje-
my siê czasami – rz¹d próbuje siê na to powo³ywaæ
tam, gdzie wygodnie – ¿e tak stanowi¹ standardy
Unii Europejskiej, w takim kierunku idziemy.
Daje siê to ewidentnie pokazaæ na przyk³adzie tak
zwanego zerowego dnia, czyli tego jednego
niep³atnego dnia za zwolnienie chorobowe. Ale
jednoczeœnie w tym kodeksie odchodzimy oczy-
wiœcie od standardów Unii Europejskiej. Myœlê
tutaj o tak zwanej umowie na czas okreœlony i o
dopuszczaniu istnienia furtki, ¿e mo¿na to stoso-
waæ w dosyæ du¿ym zakresie. Tak samo jest, jeœli
chodzi o przepisy bhp.

Proszê pañstwa, to s¹ fakty. Pracodawca zaw-
sze ma przewagê. Ja rozumiem, ¿e wystêpuj¹ tu
dyrektorzy du¿ych firm, którzy nieraz mieli prob-
lemy ze zwi¹zkami zawodowymi, mieli problemy
z za³og¹, ale nie liczmy na to, ¿e tu jest równowa-
ga. Ktoœ mówi, ¿e w tej chwili jest równowaga. Pra-
codawca zawsze bêdzie mia³ przewagê. Cieszê siê,
¿e wyst¹pienie pana senatora M¹siora… Podej-
rzewam, wiem, w jakiej firmie zbiera³ opinie od
pracowników. Proszê pañstwa, co siê dzieje
w g³ównej mierze w hipermarketach, w jaki spo-
sób s¹ tam ludzie traktowani? Pó³ etatu, a dwana-
œcie godzin pracy. Pani minister te¿, myœlê, do-
skonale o tym wie. To s¹ fakty niezaprzeczalne.
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Kolejna sprawa, proszê pañstwa. Jeœli jeden
sklepikarz zatrudnia na czarno cz³owieka, nie
p³aci ZUS, podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, to co ma robiæ inny sklepikarz? To s¹ kwe-
stie kosztów pracy, a nie kodeksu pracy.

Proszê pañstwa, w imieniu grupy senatorów
z³o¿ê prawie trzydzieœci poprawek. I ostatni argu-
ment: proszê pañstwa, frustracja w polskim
spo³eczeñstwie potê¿nie narasta. Ja nie bêdê siê
powo³ywa³ na kraje Unii Europejskiej, jak to jest
przy nowelizacji kodeksu pracy. Proszê tylko na to
równie¿ zwróciæ uwagê. Myœlê, ¿e warto tak¿e
analizowaæ i tê stronê. Przed³u¿enie kolejnej umo-
wy o pracê na czas okreœlony to jest kolejna fru-
stracja dla pracownika. We wtorek mia³em okazjê
rozmawiaæ z pracownikami jednej z du¿ych firm.
Oni tak bardzo siê tego nie boj¹. Dobrze zgrana
za³oga da sobie radê. Boj¹ siê tego przede wszyst-
kim pracownicy ma³ych firm, do dwudziestu, do
piêædziesiêciu, do stu pracowników. I na to
zw³aszcza chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê.
Tyle z mojej strony.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Pozwalam sobie
tych trzydzieœci poprawek w imieniu grupy sena-
torów przedstawiæ.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Dzidê. Przygotowuje siê pan senator Romaszew-
ski.

Senator Henryk Dzido:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W sprawie ustawy, któr¹ rozpatrujemy, powie-

dziane zosta³o chyba ju¿ wszystko, i z prawej,
i z lewej strony, i ze œrodka. Ka¿dy mówca przed-
stawia³ w istocie swoje w³asne odczucia i odczucia
tych, którzy siê z nim kontaktuj¹, jeœli chodzi
o oddzia³ywanie kodeksu pracy na ¿ycie zbiorowe,
na pracowników zak³adów pracy. Ja chcia³bym
do tego przedstawiæ jeszcze swój pogl¹d, wyni-
kaj¹cy z pewnych moich doœwiadczeñ, które
naby³em, wykonuj¹c pracê zawodow¹ poza Sena-
tem.

Otó¿ wydaje mi siê, ¿e dokonuj¹c zmian w ko-
deksie pracy, w tym akcie, który z za³o¿enia ma
chroniæ ludzi najubo¿szych, ludzi, którzy nigdy
nie byli i nie bêd¹ partnerami pracodawcy w sto-
sunku pracy, musimy uwzglêdniaæ zarówno racje
pracodawcy, jak i tego pracownika. Pracodawca
nie potrzebuje ochrony przed pracownikiem, dla
pracodawcy kodeks pracy wcale nie musi istnieæ.
On sobie te sprawy, które chce regulowaæ
w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹, reguluje za po-
moc¹ kodeksu cywilnego czy innych przepisów.

Kodeks pracy jest zaœ po to, jak bardzo intere-
suj¹co powiedzia³a pani senator Liszcz, a¿eby
chroni³ tych ludzi, którzy nie maj¹ ¿adnych in-
nych mo¿liwoœci, by swoje prawa, swoje oczeki-
wania w stosunku do pracy obroniæ.

Dlatego oczekiwa³em, ¿e zmieniaj¹c akt pod-
stawowy, jakim jest kodeks, rz¹d, który te propo-
zycje sk³ada, przynajmniej przedstawi nam jak¹œ
rzeteln¹ analizê. Je¿eli bowiem za³o¿eniem tych
zmian kodeksu pracy ma byæ zmniejszenie bezro-
bocia, je¿eli za³o¿eniem zmian ma byæ zmniejsze-
nie kosztów pracodawcy, to chcia³bym wiedzieæ,
jakie bêd¹ skutki tych rozwi¹zañ w tych w³aœnie
dwóch czy wiêcej dziedzinach. Nie mo¿e byæ to
za³o¿enie teoretyczne, ¿e my taki wniosek z³o¿y-
my, Sejm, Senat go popr¹ i zobaczymy, co bêdzie.
Bêdzie dobrze – nasza chwa³a, nie bêdzie dobrze –
nie bêdzie autora, nie bêdzie ojca tego rozwi¹za-
nia. Ze zdziwieniem przyj¹³em to, ¿e rz¹d nie wie,
o ile zmniejsz¹ siê przychody pracobiorców po
wprowadzeniu tych przepisów, i odwrotnie: o ile
zwiêksz¹ siê dochody, gdy zmniejsz¹ siê koszty
pracy, bo wydawa³o mi siê, ¿e rz¹d powinien tak¹
analizê przeprowadziæ. Skoro jej nie mamy, to
musimy bazowaæ na w³asnych odczuciach,
w³asnych przekonaniach.

Ale kodeks, który w tej chwili jest zmieniany,
ma na pewno wiele b¹dŸ kilka rozwi¹zañ chyba
zasadnych – tak ja to widzê. Na pewno zasadnym
rozwi¹zaniem jest wprowadzany zakaz zastêpo-
wania umów o pracê umowami cywilnoprawny-
mi. Na tym odcinku w wielu zak³adach sytuacja
w tej chwili sprowadzona zosta³a ju¿ do jakiejœ ab-
solutnej dowolnoœci i dominacji pracodawców.
Znam zak³ady pracy, w których chyba tylko pre-
zes jest zatrudniony na podstawie umowy o pra-
cê, a wszyscy inni stanowi¹ ju¿ spó³ki jednooso-
bowe, spó³ki z o.o., firmy zg³oszeniówki. To
wszystko tylko po to, ¿eby pracodawca osi¹gn¹³
cel, o którym wszyscy wiemy, a jest nim g³ównie
niep³acenie ZUS. Wydaje mi siê, ¿e potrzebne jest
wprowadzenie tego zakazu czy tej blokady. Zga-
dzam siê, ¿e w tym zakresie kodeks powinien byæ
zmieniany, je¿eli zajdzie po temu okreœlona po-
trzeba.

Wydaje mi siê równie¿, i¿ wa¿n¹ spraw¹ jest
wprowadzenie mo¿liwoœci dopuszczalnoœci za-
wierania umów na czas okreœlony na czas choro-
by pracownika, która bêdzie trwaæ przez okres dla
zak³adu pracy obci¹¿aj¹cy. To s¹, moim zdaniem,
rozwi¹zania zasadne.

W kodeksie jest jednak wiele rozwi¹zañ, które –
co stwierdzam z przykroœci¹ – wnioski mniejszo-
œci s³usznie podnosz¹. Mówiê „z przykroœci¹”, dla-
tego ¿e nie chcia³bym, a¿eby one by³y zg³aszane
tutaj, na forum Senatu. Do tych rozwi¹zañ zali-
czam generalnie wszystkie te, które zmierzaj¹ do
pomniejszenia dochodów, do pomniejszenia wy-
nagrodzeñ za pracê pracowników. Bo jak, proszê
pañstwa, i czym wyt³umaczyæ racjonalnie, logicz-
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nie, nie wiem, fantazyjnie pozbawienie pracowni-
ka wynagrodzenia za pierwszy dzieñ choroby
trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ szeœæ dni? Nie za pierwszy
dzieñ, za dwa dni. Ju¿ by³o mówione, ¿e faktycz-
nie pracownik jest pozbawiony nie jednego, ale
dwóch dni wynagrodzenia za pracê z racji tego, ¿e
za pozosta³e dni otrzymuje tylko niepe³ne wyna-
grodzenie.

Proszê pañstwa, t³umaczenia, ¿e s¹ to ludzie,
którzy poprzedniego dnia pili, ¿e s¹ to ludzie, któ-
rzy wykorzystuj¹ swoje znajomoœci u lekarzy,
a za³atwiaj¹ inne prace, s¹ niepowa¿ne. Proszê
pañstwa, je¿eli nie wierzymy lekarzom, którzy wy-
stawiaj¹ zaœwiadczenia lekarskie o niezdolnoœci
do pracy, to nie wiem, komu mamy wierzyæ. Jaki
zawód jest w tej chwili zawodem godnym zaufa-
nia? To mo¿e dzia³ajmy inaczej: spowodujmy pod-
jêcie nowelizacji ustawy, która nak³ada³aby na le-
karzy bardziej restrykcyjne podejœcie do zwol-
nieñ. Poza tym, proszê pañstwa, wywo³a to na-
tychmiast efekt – tak s³ysza³em – polski i logiczny,
¿e nie bêdzie w ogóle szeœciodniowych zwolnieñ.
Nie wiem, od ilu dni bêd¹ siê one zaczynaæ, ale na
pewno nie od szeœciu. T³umaczenie, ¿e jest to blo-
kada dla tych, którzy jeszcze nie wytrzeŸwieli, któ-
rych choroba jest byle jaka… Nie rozumiem, dla-
czego nie mia³oby byæ jakichœ restrykcji wobec
tych, którzy wystawiaj¹ zwolnienia. Jestem abso-
lutnie przeciwny takiemu rozwi¹zaniu, bo – moim
zdaniem – jest ono niekorzystne i uderza nie tylko
po kieszeni, ale równie¿ w godnoœæ pracownika,
którego pozbawia siê ochrony w sytuacji, kiedy
jest chory. Je¿eli wœród tych, którzy nie dostan¹
wynagrodzenia za pierwszy dzieñ, bêdzie choæ je-
den, któremu siê ono nale¿y, to bêdzie to krzywda,
której nikt mu nie zrekompensuje. To rozwi¹zanie
nie daje tak¿e ¿adnych efektów zwi¹zanych ze
zwiêkszeniem zatrudnienia. Je¿eli ktoœ mi
wyt³umaczy, w jaki sposób pozbawienie wynagro-
dzenia za pierwszy dzieñ choroby zwiêkszy za-
trudnienie w kraju, to bêdê mu wdziêczny i zmie-
niê swoje stanowisko.

Oprócz tych przepisów, które ju¿ wymieni³em,
s¹ jeszcze dalej id¹ce, równie drastyczne, bij¹ce
nie tylko w przychody pracobiorców, ale równie¿,
jak myœlê, w sferê pewnych zasad, które zosta³y
wypracowane w tym spo³eczeñstwie. Pozbawienie
pracowników stuprocentowego wynagrodzenia
za dalsze ponadliczbowe godziny, pozbawienie
odprawy pracowników zwalnianych z przyczyn
ekonomicznych z zak³adów, które zatrudniaj¹ po-
ni¿ej dwudziestu osób, moim zdaniem, równie¿
nie daje ¿adnych efektów, je¿eli chodzi o zmniej-
szenie bezrobocia. Jest to konsekwencja dzia³añ
rz¹du, który, maj¹c pewn¹ wizjê nieuzasadnion¹
analityk¹ ani badaniami, próbuje wyt³umaczyæ
spo³eczeñstwu, ¿e skoro nie podejmuje siê
dzia³añ, które faktycznie maj¹ zmniejszaæ bezro-

bocie, to za³atwimy to moc¹ ustawy. A je¿eli usta-
wa nie spowoduje zmniejszenia bezrobocia, to
przygotujemy nastêpn¹ ustawê.

Dlatego, jak wspomnia³em, bêdê g³osowaæ
przeciwko tym zmianom, które uderzaj¹ w interes
ekonomiczny pracobiorcy. Uwa¿am, ¿e dokony-
wane zmiany zmierzaj¹ nie do poprawy sytuacji
na rynku pracy, ale do dalszego obni¿enia docho-
dów spo³eczeñstwa, ¿e spowoduj¹ pogorszenie
sytuacji finansowej pracowników i ich rodzin. Ta-
kie jest moje mniemanie i moje odczucie. Takie
mam wra¿enie, kiedy czytam tê ustawê, któr¹ dzi-
siaj rozpoznaje Senat. Nie bêdê u¿ywa³ s³ów bar-
dziej emocjonalnych, silniejszych, ale wydaje mi
siê, ¿e ten kodeks zmierza równie¿ do tego, aby
przygotowaæ korzystne warunki dla nowych pra-
codawców, unijnych. Gdy bêdziemy w Unii, bêd¹
oni mogli robiæ prawie wszystko, jak chc¹ i co
chc¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Romaszewski.

Przygotowuje siê pani senator Maria Szyszkow-
ska.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Kiedy nowelizujemy kodeks pracy, niezwykle

wa¿n¹ ustawê, warto zapytaæ, po co. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e w tym przypadku ratio legis nie jest
takie jednoznaczne. Generalnie panuje g³êbokie
przekonanie, ¿e ta nowelizacja ma stanowiæ ja-
kieœ panaceum na nasze problemy zwi¹zane
z bezrobociem.

Proszê pañstwa, odby³o siê w Senacie sympo-
zjum poœwiêcone zagadnieniom kodeksu pracy
i chyba dok³adnie wszyscy naukowcy, którzy brali
w nim udzia³, na czele z profesorem Kabajem
i profesorem Lewandowskim, byli jednego zdania:
wp³yw ustawy na stan bezrobocia w Polsce jest ¿a-
den. Pracownikom ta nowelizacja nie daje nic,
ewentualnie mo¿e coœ dawaæ pracodawcom. Taki
by³ pogl¹d. Myœlê, ¿e w zwi¹zku z tym racje wpro-
wadzenia tej ustawy s¹, powiedzia³bym, dosyæ
w¹t³e.

Co w³aœciwie nale¿a³oby zmieniæ w kodeksie,
który – jak zauwa¿y³a pani senator Liszcz – po-
wsta³ w roku 1974? Zmian wprowadzono ju¿ wie-
le. Mo¿e po prostu nale¿a³oby trochê inaczej spoj-
rzeæ na stosunki pracy? Spraw¹, która – w moim
przekonaniu – wymaga zmiany, jest przede
wszystkim sprawa rozró¿nienia ma³ych i du¿ych
przedsiêbiorstw. To jest kwestia dosyæ oczywista,
z któr¹ ka¿dy siê styka, chyba nawet w swoim biu-
rze senatorskim. Czym innym jest ma³e przedsiê-
biorstwo, a czym innym ogólne przedsiêbiorstwo
przewidziane w kodeksie pracy.
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S¹dzê, ¿e je¿eli chodzi o ma³e przedsiêbiorstwa
– wed³ug mnie s¹ to przedsiêbiorstwa do dziesiê-
ciu, maksimum dwudziestu osób, w których kon-
takty maj¹ charakter interpersonalny i nie nale¿y
ich normowaæ kodeksem – przepisy rzeczywiœcie
mog³yby byæ inne, du¿o bardziej skondensowane.
By³oby to du¿o korzystniejsze ni¿ to, co jest dzi-
siaj, poniewa¿ kodeks faktycznie w ma³ych przed-
siêbiorstwach nie funkcjonuje.

Proszê pañstwa, to jest chyba jedyna racja, któ-
ra uzasadnia nowelizacjê kodeksu. Nie jestem
jednak do koñca przekonany, czy jest ona realizo-
wana przez obecn¹ nowelizacjê. Wrêcz przeciw-
nie, s¹dzê, ¿e pomys³ ma³ego przedsiêbiorstwa,
które nie mo¿e sobie poradziæ z pewn¹ biurokra-
tyzacj¹ przepisów, jest rozci¹gany na du¿e firmy
i w³aœciwie dzia³a na szkodê pracowników, nie
zmieniaj¹c nic albo bardzo niewiele w uk³adzie
ma³y przedsiêbiorca – biurokracja pañstwowa czy
samorz¹dowa. Tak mo¿na o tej ustawie powie-
dzieæ.

Chyba najwiêkszym nieporozumieniem tej
ustawy jest jednak zawieszenie art. 251. Nie
wiem, czy pañstwo, rz¹d zdaj¹ sobie sprawê
z konsekwencji tego przepisu. Proszê pañstwa,
oznacza to przed³u¿anie w nieskoñczonoœæ umów
na czas okreœlony. Po prostu mo¿e to trwaæ ad in-
finitum. Jeœli nie wst¹pimy do Unii, to w³aœciwie
ju¿ na zawsze mog¹ byæ umowy na czas okreœlo-
ny.

Proszê pañstwa, poza tym doprecyzowujemy
jedn¹ rzecz, to znaczy likwidujemy, ograniczamy
w jakiœ sposób system samozatrudniania. Czy
w tym momencie zdajemy sobie sprawê z konse-
kwencji rynkowych tego przepisu? Przecie¿ ozna-
cza to tyle, ¿e osoba, która ma umowê na czas
okreœlony, nie dostanie kredytu, a wiêc nie bêdzie
mia³a mo¿liwoœci ubiegania siê o mieszkanie, za-
kupu samochodu, zakupu wyposa¿enia mieszka-
nia. To jest kopanie do³ków pod naszym niezwy-
kle s³abym rynkiem.

Co robili ludzie w tej sytuacji? Wymyœlili sobie,
¿e bêd¹ siê wynosili i zak³adali w³asne przedsiê-
biorstwa, jednoosobowe, powiedzmy sobie szcze-
rze, dosyæ fikcyjne. Zamykamy im teraz tê drogê.
Gdzie ci ludzie maj¹ siê podziaæ? Po prostu elimi-
nujemy z rynku du¿¹ grupê ludzi. Komu bêdzie-
my sprzedawaæ produkty, które zostan¹ wytwo-
rzone, na lepszych warunkach, dogodniejszych
dla pracodawców? Przecie¿ za chwilê ci praco-
dawcy nie bêd¹ mieli gdzie tego sprzedaæ. Ko-
niunktura na Zachodzie nie o¿ywia siê, kursy
stoj¹ w miejscu, oprocentowanie jest takie, jakie
by³o. Gdzie ci pracodawcy bêd¹ sprzedawaæ?
A my ograniczymy jeszcze rynek wewnêtrzny, eli-
minuj¹c z niego pewn¹ liczbê osób. Przecie¿ to jest
absurd! Czy to by³o rozwa¿ane, ¿e tak powiem,
w liczbach, czy by³y robione takie oceny? Po

wys³uchaniu wypowiedzi pani minister s¹dzê, ¿e
raczej nie.

Proszê pañstwa, drug¹ kwestiê ju¿ poru-
sza³em. Dotyczy ona p³acy realnej. Wiele dzia³añ,
zarówno bezpoœrednio, jak i poœrednio, godzi w tê
p³acê realn¹. W moim przekonaniu, jedynym rze-
czywistym skutkiem tego bêdzie obni¿enie p³acy
realnej spo³eczeñstwa, a jest ona ju¿ w dniu dzi-
siejszym bardzo niewysoka.

Muszê powiedzieæ, ¿e tych dwanaœcie lat trans-
formacji, bior¹c pod uwagê stratyfikacjê spo³e-
czeñstwa, poszerzenie sfery ubóstwa, da³o ma³o
imponuj¹ce rezultaty. Nie wiem, czy pañstwo
zdaj¹ sobie z tego sprawê, bo dopiero niedawno
ukaza³y siê te dane, ¿e w 2001 r. 9,5% osób – to
jest prawie co dziesi¹ty cz³owiek – ¿y³o poni¿ej mi-
nimum egzystencji. A co to jest minimum egzy-
stencji? Proszê pañstwa, w tym okresie by³o to
338 z³ w gospodarstwie jednoosobowym i 913 z³
w gospodarstwie dwa plus dwa, czyli dwoje do-
ros³ych i dwoje dzieci. Takiej stratyfikacji dorobi-
liœmy siê w naszym spo³eczeñstwie, a dotyczy to
co dziesi¹tej osoby. Od lat systematycznie te¿
wzrasta liczba osób znajduj¹cych siê poni¿ej tak
zwanej relatywnej sfery ubóstwa. Obecnie 57%
osób ¿yje poni¿ej minimum socjalnego okreœlane-
go na podstawie koszyka cen. To s¹ te osi¹gniêcia.

Proszê pañstwa, myœmy mówili: po pierwsze
gospodarka. Nie ma czegoœ takiego jak gospodar-
ka – istnieje problem spo³eczno-gospodarczy. Od-
rywanie tych rzeczy od siebie jest w³aœciwie niedo-
puszczalne. Bo czym to siê koñczy? Koñczy siê
tym, ¿e ludzie zaczynaj¹ wychodziæ na ulice. Ju¿
w tej chwili siê tego dorobiliœmy. Musimy sobie
doskonale zdawaæ sprawê z tego, ¿e mo¿emy pra-
wa tych ludzi ograniczyæ, bo oczywiœcie papier
jest cierpliwy i mo¿na na nim wszystko wypisaæ,
ale w ten sposób mo¿na tê rzeszê pracowników
doprowadziæ do stanu, który Engels opisa³
w „Po³o¿eniu klasy robotniczej w Anglii”. Mo¿na,
ale wiemy, jak siê to skoñczy.

Proszê pañstwa, kiedy mówimy o walce z bezro-
bociem, ci¹gle unikamy jednego rozwi¹zania. Nie
wiem, dlaczego go tak straszliwie unikamy, bo
przecie¿ przynosi ono rezultaty. Jednym z roz-
wi¹zañ, bardzo prostym, jest ograniczenie czasu
pracy, podzielenie siê prac¹. We Francji ograni-
czono czas pracy i da³o to jakieœ rezultaty, mo¿e
nie tak fantastyczne, jak oczekiwano, ale jednak
s¹ jakieœ rezultaty. Skrócenie czasu pracy to
sk³onienie pracodawców, a¿eby zatrudniali do-
datkowych ludzi. My zaœ postêpujemy odwrotnie
– umo¿liwiamy pracodawcom eksploatacjê za-
trudnionych ju¿ pracowników. Jaki¿ to ma sens,
poza eksploatacyjnym?

Teraz sprawa obyczajów, o czym mówi³ pan se-
nator Litwiniec. Panie Senatorze, rzeczywiœcie to
jest równie¿ kwestia pewnego obyczaju, ale oby-
czaju, który zrobi³ siê bardzo z³y. Bo w tej chwili
okazuje siê, ¿e przedsiêbiorstwo jest towarem.
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(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-
torze, czas mija.)

Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
Pracownicy z tym towarem nie s¹ zwi¹zani, ten

towar jest w³asnoœci¹ pracodawcy. I teraz dzieje
siê tak, ¿e koszty niepowodzeñ maj¹ ponosiæ pra-
cownicy. Zarz¹dy wyp³acaj¹ sobie bowiem nagro-
dy, przeprowadzaj¹c jednoczeœnie zbiorowe zwol-
nienia. Nie op³aca siê bowiem prowadziæ przedsiê-
biorstwa, które nie przynosi zysków. Jak w tych
warunkach ma siê kszta³towaæ porozumienie,
kiedy ukszta³towaliœmy takie stosunki pracy?
Vide: Stocznia Szczeciñska. Gdzie ma byæ to poro-
zumienie?

Proszê pañstwa, coœ siê sta³o. Wiele s³yszeliœ-
my na temat roszczeniowoœci pracowniczej. No
tak, tylko ¿e ja w tym czasie, ju¿ od lat, nie
s³ysza³em, ¿eby ktoœ u¿ywa³ s³ów „chciwoœæ” czy
„pazernoœæ”. Proszê pañstwa, je¿eli nie bêdziemy
tego piêtnowali, to tych stosunków nigdy nie
ukszta³tujemy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Szyszkowsk¹.

Senator Maria Szyszkowska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zabieram g³os w³aœciwie zupe³nie nieoczeki-

wanie dla samej siebie, bo nie znam siê na prawie
pracy. S³uchaj¹c jednak trwaj¹cej dyskusji, do-
chodzê do pewnego wniosku i chcia³abym po-
dzieliæ siê z pañstwem pewn¹ uwag¹ o charakte-
rze ogólnym. Dosz³o na tej sali do swoistego pa-
radoksu, mianowicie prawa strona sali ujmuje
siê za pracownikami, a lewa strona sali ujmuje
siê za pracodawcami. Tak bym najkrócej upro-
œci ³a i zsyntetyzowa³a g³osy, które tutaj
s³ysza³am. Oczywiœcie, pojêcia „prawica” i „lewi-
ca” nie s¹ precyzyjne, ale tym razem jest to bar-
dzo wyraziste.

Chcia³abym odwo³aæ siê do praojca idei socjal-
demokracji. Obawiam siê, ¿e nie wszyscy
dzia³acze socjaldemokracji wiedz¹ o tym, ¿e twór-
c¹ socjaldemokracji jest Immanuel Kant. Przypo-
mnê, ¿e wed³ug Kanta ka¿dy cz³owiek, w tym
cz³owiek biedny, niewykszta³cony, wykonuj¹cy
najgorszy rodzaj pracy, pracy niechcianej przez
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, ma byæ zawsze trakto-
wany jako cel sam w sobie, a nigdy jako œrodek do
jakiegoœ celu, choæby to by³ cel wznios³y. A prze-
cie¿ mówimy o pracy. Okazuje siê, ¿e ten cel, do
którego œrodkiem ma byæ pracownik, jest
zupe³nie niewznios³y, bo jest nim jedynie bogace-
nie siê pracodawcy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Kazimierz Kutz)

W zwi¹zku z tym chcia³abym zaapelowaæ, ¿eby
jeszcze raz przemyœleæ wyra¿on¹ tu krytykê pro-
ponowanej nowelizacji, poniewa¿ jednak idee so-
cjaldemokratyczne powinny byæ konsekwentnie
wcielane w ¿ycie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os w dyskusji?
Bardzo proszê, senator Piesiewicz.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przys³uchujê siê tej debacie i chcia³bym w tak

wa¿nej sprawie, która dotyczy milionów rodaków,
uciec od zaproponowanego uk³adu lewica – pra-
wica. Ja zastanawiam siê nad czymœ zupe³nie in-
nym, mianowicie nad istot¹ tych godzin, które
up³ywaj¹ w Senacie, i wyraziæ pewien niepokój,
zreszt¹ ju¿ tutaj sygnalizowany.

Oto zostaje podjêty wysi³ek okie³znania drama-
tycznej w tej chwili sytuacji zwi¹zanej z bezrobo-
ciem. Bo sytuacja jest dramatyczna, je¿eli zwa¿y
siê, i¿ 38% bezrobocia dotyka osób najm³odszych,
dopiero wstêpuj¹cych na rynek pracy. To jest nie
tylko kwestia konkretnego przychodu i œrodków
do ¿ycia, ale tak¿e daleko id¹cych konsekwencji
o charakterze etycznym, spo³ecznym, jest to kwe-
stia wiêzi, odnalezienia siê w spo³ecznej rzeczywi-
stoœci itd. A je¿eli istnieje taki problem, problem
narodowy, kluczowy, podstawowy, który – moim
zdaniem – zagra¿a podstawom polskiej demokra-
cji – mówiê to zupe³nie œwiadomie, jako coœ oczy-
wistego – to trzeba sobie postawiæ pytanie: co ro-
biæ? Temu ma w³aœnie s³u¿yæ dzisiejszy zabieg
z kodeksem pracy. Taki jest jego cel, takie jest ra-
tio legis.

Nie jest moim celem krytykowanie tej noweliza-
cji bez podstaw, w kontekœcie politycznym.
By³oby parlamentarnym i politycznym ³ajdac-
twem u¿ywanie problemu bezrobocia w grze poli-
tycznej w tak dramatycznej sytuacji, jaka w tej
chwili jest w Polsce. Bo u¿ywanie problemu bezro-
bocia do gry politycznej przy takim dramacie to
polityczne ³ajdactwo.

Ja tylko stawiam pytanie. Bo nie jest tak, jak
tutaj przekonywano – oczywiœcie mówiê ze swoje-
go punktu widzenia – ¿e nie trzeba poœwiêciæ pew-
nych przywilejów. Odwo³ujemy siê na przyk³ad do
nauki spo³ecznej Koœcio³a – niektórzy po prawej
stronie tak czyni¹, mówi¹c, ¿e istnieje godnoœæ
pracy, ¿e cz³owiek jest celem samym w sobie. Tak,
ale istnieje te¿ coœ, co nazywa siê solidaryzmem,
solidarnoœci¹, inaczej mówi¹c, jeden niesie brze-
miê drugiego. Bo czasami trzeba z czegoœ zrezy-
gnowaæ, ¿eby ratowaæ innych. Ale jest jedno pod-

23 posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2002 r.
32 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator Z. Romaszewski)



stawowe, zasadnicze pytanie. Nie znalaz³em na
nie odpowiedzi w ¿adnym dokumencie, w ¿adnym
opracowaniu, nie ma na to ¿adnego dowodu, s¹
tylko s³owa, spotkania w zamkniêtych gremiach.
Czy mianowicie to odbieranie przywilejów, te po-
œwiêcenia dadz¹ spodziewany efekt w postaci do-
bra, jakim jest rozszerzenie rynku pracy? Tego
dotyczy to podstawowe pytanie, które wisi nad t¹
sal¹ i na które musimy uzyskaæ odpowiedŸ.

Je¿eli mo¿na uzyskaæ taki efekt dziêki konkret-
nym rozwi¹zaniom normatywnym, to tak samo
wa¿ni s¹ ci, którzy pracuj¹, jak ci, którzy pracy nie
maj¹. Je¿eli wiêc w wyniku tego mia³oby nast¹piæ
zmniejszenie skali bezrobocia, to i politycy, i pra-
codawcy, i pracownicy, i zwi¹zki zawodowe na ja-
kiœ czas powinni siê na to zgodziæ w ramach zasa-
dy solidaryzmu i solidarnoœci. Ale ja na to odpo-
wiedzi nie uzyska³em, nikt mnie co do tego nie
przekona³.

Prawda jest taka: Polsce potrzebny jest,
mówi¹c w cudzys³owie, wielki aznarowski plan
umowy publicznej i spo³ecznej w sprawie bezro-
bocia. To jest prawda. Chcê jednak uzyskaæ nie-
polityczne, niekoniunkturalne opracowania,
które w jakimœ stopniu przybli¿¹ mnie do prawdy,
prawdy na temat takich rozwi¹zañ, w aspekcie
zarówno prawnym, jak i ekonomicznym.

To wielkie porozumienie, ta wielka umowa
spo³eczna miêdzy pracodawcami, pracownikami,
organizacjami pracowniczymi i organizacjami
spo³ecznymi jest potrzebna. Byæ mo¿e niektóre
przywileje powinny byæ na jakiœ czas zawieszone.
Ale ja muszê wiedzieæ, ¿e to jest s³uszne. A dzisiaj
tego nie wiem. A poniewa¿ tego nie wiem, nie mogê
poœwiêcaæ dla tego jakiegoœ innego dobra. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Senatorze Litwiniec.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Czujê siê zobowi¹zany niejako dope³niæ swoj¹

pierwsz¹ wypowiedŸ, ¿ebyœmy do koñca zrozumieli
wa¿n¹, jak myœlê, intencjê, któr¹ stara³em siê prze-
kazaæ i która tutaj zreszt¹ zosta³a okreœlona jako
potrzeba iunctim prawa i obyczajów. Szczególnie
nasza Izba musi w³aœnie to iunctim podkreœlaæ wo-
bec zapracowania tej wiêkszej Izby. Musi podkre-
œlaæ, ¿e jest odpowiedzialna za tê ca³¹ sferê, powie-
dzia³bym, wysokiej kultury i stanu jakoœci ¿ycia.

Jeszcze raz chcê podkreœliæ, ¿e nie chodzi o lek-
cewa¿enie praw s³abszych. Jeszcze raz chcê pod-

pisaæ siê pod tym, ¿e prawo pracy jest przede
wszystkim po to, ¿eby broniæ s³abszych. Ale chcê
tak¿e podkreœliæ, ¿e naczeln¹ zasad¹ prawa pracy
jest równie¿ ustanawianie partnerskich stosun-
ków miêdzy pracodawc¹ i s³abszym, wolnym naj-
mit¹. Jeœli nie doprowadzimy do tych partner-
skich stosunków, to nigdy ¿adn¹ liter¹ prawa nie
dokonamy kroku do przodu, w kierunku demo-
kracji, Panie Senatorze Piesiewicz.

Zgadzam siê, ¿e ta dyskusja dotyczy proble-
mów demokracji, powiedzia³bym nawet wiêcej:
jakoœci naszej umowy spo³ecznej, która powsta³a
w pewnych zarysach, ale na pewno jest te¿ niedo-
koñczona. Przy takiej kwestii rzeczywiœcie wa¿ny
jest temat bezrobocia, ale nie s¹dzê, ¿eby celem
tej ustawy by³o rozwi¹zanie problemu bezrobocia.
Chodzi tu o zrobienie takiej, powiem po studenc-
ku, kasy, ¿eby t¹ jedn¹ ustaw¹ rozstrzygn¹æ
wa¿n¹ kwestiê rozdzia³u œrodków na zatrudnie-
nie.

Uwa¿am, ¿e prawo pracy jest wa¿ne, ale zmie-
rza w kierunku stworzenia prawid³owych
stosunków spo³ecznych w ramach kreowanej
przez nas wspólnie umowy spo³ecznej, dotycz¹cej
miêdzy innymi pracodawcy i najemcy. Kiedyœ
mia³em okazjê wspominaæ o tym, ¿e wobec najem-
ców te¿ nale¿y zastosowaæ zasadê wspólnego wy-
chowania obywatelskiego, ¿eby nie zgadzaæ siê,
w imiê tylko idei socjalistycznych, z zasad¹, ¿e na-
jemcy przy ka¿dej okazji trzeba broniæ, nawet jeœli
dochodzi do wyzysku pracowitych przez
obiboków.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Jolanta Danielak)

I w ogóle, Panie Senatorze Dzido, nie powie-
dzia³em w swojej pierwszej wypowiedzi, ¿e spra-
wa, o której wspólnie myœlimy, nie jest chorob¹.
Tak, jest chorob¹. Ale chorob¹ jest te¿ œwiadome
doprowadzanie siê do choroby. Chodzi o to, ¿eby
przy tym œwiadomym doprowadzaniu siê do cho-
roby nie dochodzi³o do wyzysku pracowitych
przez leniwych, ¿e tak powiem, leniwych wol¹.
Musimy po prostu wspólnie ustanawiaæ takie
prawo, które bêdzie doskonali³o czujnoœæ i praco-
dawcy, i rzetelnie pracuj¹cego najemcy wobec
choroby. Kwestia wspólnej, partnerskiej czujno-
œci jest naszym obywatelskim obowi¹zkiem przy
wychowywaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³abym krótko zabraæ g³os, nawi¹zuj¹c do

wyst¹pienia pana senatora Piesiewicza. Otó¿ pan
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senator s³usznie przedstawi³ dylemat spo³eczny,
gospodarczy, polityczny, wreszcie moralny do-
tycz¹cy obowi¹zku solidarnoœci spo³ecznej
i dzielenia siê deficytowym zasobem pracy. Pan se-
nator postawi³ dramatyczne pytanie: jakie jest ra-
tio legis? Czy rzeczywiœcie te zmiany w kodeksie
pracy, o których dzisiaj dyskutujemy, mog¹
wp³yn¹æ pozytywnie na zwiêkszenie tego zasobu
pracy lub na rozszerzenie rynku pracy w sensie
zwiêkszenia liczby zatrudnionych?

Wiele osób ju¿ tutaj mówi³o, przyzna³ to w³aœci-
wie przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej podczas posiedzenia komisji, ¿e nie
ma bezpoœredniej zale¿noœci miêdzy nowelizacj¹
kodeksu pracy a zwiêkszeniem miejsc pracy.
Bêd¹ to pewne u³atwienia dla pracodawców. Byæ
mo¿e poœrednio, w jakimœ niewielkim stopniu,
wp³yn¹ na ich wiêksz¹ sk³onnoœæ do zatrudnia-
nia. Dodam od siebie, ¿e wiêksz¹ sk³onnoœæ do
eksploatowania ju¿ zatrudnionych pracowników
spowoduj¹ raczej liberalizacja zatrudniania w go-
dzinach nadliczbowych i potanienie tej pracy.

Ale chcê przede wszystkim wysun¹æ jeszcze je-
den argument. Otó¿ w latach 1993–1997, przy
tym kodeksie pracy, który dzisiaj obowi¹zuje, po-
wsta³o ponad milion nowych miejsc pracy, z tego
oko³o czterystu piêædziesiêciu tysiêcy ma³ych,
prywatnych zak³adów pracy. I nastêpnie, poczy-
naj¹c od 1998 r., przy tym samym kodeksie pracy,
nastêpowa³ spadek liczby miejsc pracy i ogromny
wzrost bezrobocia. To jest ewidentny dowód na to,
¿e w istocie kodeks pracy jest czynnikiem neutral-
nym, obojêtnym z punktu widzenia rozszerzania
czy ograniczania bezrobocia.

Chcia³abym zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹
kwestiê. Mianowicie, co czyni w gruncie rzeczy
omawiana zmiana w kodeksie pracy? Moim zda-
niem, ona przede wszystkim sankcjonuje dotych-
czasow¹ samowolê pracodawców. Ju¿ dzisiaj, na
takim rynku pracy, jaki mamy, najwiêkszym bi-
czem na zdyscyplinowanie pracowników jest to
bezrobocie, które mamy. I dzisiaj pracodawcy to
bezwzglêdnie wykorzystuj¹. Nie twierdzê, ¿e
wszyscy. Jest jakiœ margines pracodawców bar-
dzo uczciwych, moralnych, którzy tego nie robi¹,
ale zdecydowana wiêkszoœæ eksploatuje, wyko-
rzystuje pracowników.

W Polsce mamy do czynienia z wyzyskiem pra-
cy. Oczywiœcie nie mówiê o pos³ach, senatorach,
ministrach, urzêdnikach samorz¹dowych, bo my
potrafimy zadbaæ o swoje interesy. Ale generalnie,
w przypadku ludzi m³odych, absolwentów,
w przypadku robotników, to jest wyzysk pracy.
Dane, które poda³ pan senator Romaszewski,
o dochodach w relacji do minimum egzystencji
czy minimum socjalnego dowodnie o tym œwiad-
cz¹. I co rusz jeszcze kombinujemy, jak obni¿yæ
albo co najmniej zamroziæ p³acê minimaln¹, przy

protestach przy ka¿dej próbie ograniczenia górnej
granicy zarobków. Tak zwana ustawa kominowa
jest nieustannie kontestowana.

Wykorzystuj¹c tê sytuacjê, pracodawcy ju¿
wprowadzaj¹, kiedy chc¹, przerywany czas pracy.
Ka¿¹ pracowaæ przez dziesiêæ, dwanaœcie godzin,
zatrudniaj¹c na ca³ym etacie bez nadgodzin albo
wrêcz na pó³ etatu. Znam kilka przypadków, kie-
dy pracownik zosta³ zatrudniony oficjalnie na
po³owê wymiaru czasu pracy i dostaje po³owê wy-
nagrodzenia minimalnego. Pracuje co najmniej
osiem godzin, czyli co najmniej w pe³nym wymia-
rze, a czêsto d³u¿ej, z tym ¿e za drug¹ po³owê etatu
wynagradza siê go fikcyjnymi delegacjami. Tych
delegacji nie ma. Ka¿e mu siê wiêc fa³szowaæ do-
kument, podpisywaæ, ¿e by³ w delegacji. Je¿eli
bowiem wynagrodzenie nastêpuje w formie
zwrotu kosztów delegacji, to nie jest to wynagro-
dzenie w sensie prawnym, czyli nie podlega
sk³adkom na ZUS itd., itd. Tak robi¹ pracodaw-
cy.

A je¿eli przyjmiemy dzisiaj tê nowelizacjê, to ta-
kie praktyki bêd¹ kontynuowane w majestacie
prawa. Do tego doprowadzimy. Usankcjonujemy
bezprawie, które czêsto u pracodawców zdarza siê
ju¿ teraz. Bardzo czêsto. Jednym z przyk³adów in-
strumentu, który pomo¿e w fa³szowaniu rzeczy-
wistoœci, jest ograniczanie ewidencji czasu pracy.
Jeœli nie bêdzie ewidencji czasu pracy w nocy pra-
cowników jakiejœ kategorii, którym siê rycza³towo
p³aci za godziny nadliczbowe, to jak Pañstwowa
Inspekcja Pracy sprawdzi, czy by³ przestrzegany
przepis o czasie pracy? Oczywiœcie nie sprawdzi.
Dlatego jeszcze raz nawo³ujê do przemyœlenia
proponowanych zmian i do odrzucenia tych, któ-
re s¹ wyraŸnie antypracownicze. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os?
(Senator Józef Sztorc: Jeszcze ja.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Pani Marsza³ek! Panie Senator i Panowie Sena-

torowie!
Przys³uchiwa³em siê tej debacie. Muszê powie-

dzieæ, ¿e jestem pracodawc¹, zatrudniam oko³o
tysi¹ca pracowników, i s³ucham w dyskusji tych
pañstwa senatorów, którzy popieraj¹ zmiany,
i tych, którzy s¹ przeciwko zmianom. Ja w ca³ej
rozci¹g³oœci, jako pracodawca, muszê te wszyst-
kie zmiany poprzeæ. Myœlê, ¿e najwa¿niejsze jest
to, abyœmy dzisiaj umo¿liwili pracodawcom
utrzymanie firm. To, co siê dzieje dzisiaj w przed-
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siêbiorstwach, wo³a czasem o pomstê do nieba.
Ogl¹da³em dzisiaj w po³udnie manifestacjê jedne-
go ze zwi¹zków zawodowych i porz¹dki zostawio-
ne po tej manifestacji. Mia³em zapytaæ, tylko ¿e
nie by³o kogo, kto da³ na to pieni¹dze, kto da³ pie-
ni¹dze na te petardy, na œwiece dymne i na zrobie-
nie porz¹dku po tej manifestacji.

By³a to okreœlona grupa ludzi, którzy dbali
o swoje interesy zwi¹zkowe. Muszê powiedzieæ, ¿e
znam wiele przedsiêbiorstw, gdzie wiêkszoœæ pra-
cowników, byæ mo¿e nawet 100%, nale¿y do ko-
misji zak³adowej jakiegoœ zwi¹zku zawodowego
i komisji rewizyjnej. Pracodawca ma zwi¹zane
rêce. Nie mo¿e ani zwolniæ, ani przesun¹æ, ani
czegokolwiek zrobiæ. W takiej sytuacji jest jedyne
wyjœcie – zlikwidowaæ to przedsiêbiorstwo, nie
wiem, og³osiæ upad³oœæ, zrobiæ coœ takiego.

Tak wiêc myœlê, ¿e zmiany w kodeksie id¹ jed-
nak w kierunku umo¿liwienia pracodawcom bar-
dziej elastycznego postêpowania wobec pracow-
ników. I nie widzê potrzeby, ¿eby w przedsiêbior-
stwie, które zatrudnia piêædziesiêciu pracowni-
ków, piêtnastu pracowników ze zwi¹zków zawo-
dowych by³o w komisji zak³adowej i dziesiêciu
w komisji rewizyjnej. Jest w firmie dwadzieœcia –
przepraszam za okreœlenie – takich œwiêtych
krów, których siê nie da ani zwolniæ, ani prze-
sun¹æ. To jest chore.

Chcê równie¿ powiedzieæ o tym jednym dniu
bezp³atnym za pierwszy dzieñ zwolnienia lekar-
skiego. Myœlê, ¿e powinno to byæ rozszerzone na
wiêcej dni. Wniosku czy poprawki nie bêdê
sk³ada³. Jestem za tym, ¿eby ten dzieñ by³, a gdy-
bym móg³, to zmieni³bym to, bo uwa¿am, ¿e po-
winno byæ kilka dni bezp³atnych za zwolnienie le-
karskie. Jest powszechnie znan¹ prawd¹, ¿e pra-
cownicy nadu¿ywaj¹ zwolnieñ lekarskich, a le-
karze bardzo hojnie rozdzielaj¹ zwolnienia. Jest
to poza kontrol¹. Pracownik ma kilka dni na do-
starczenie zwolnienia do przedsiêbiorstwa i nie
ma wtedy mo¿liwoœci jego kontroli.

Myœlê, ¿e jest to bardzo dobry pomys³. Wymaga
to w przysz³oœci jeszcze poszerzenia, nie o jeden
dzieñ, ale o wiêcej dni. Myœlê, ¿e gdyby pierwsze
trzy dni zwolnienia lekarskiego by³y bezp³atne, to
¿aden pracownik nie poszed³by niepotrzebnie do
lekarza, chorowaæ, nie da³oby to bowiem ¿ad-
nych profitów ani jemu, ani lekarzowi.

Chcê powiedzieæ jeszcze o tworzeniu s³u¿b bhp
w przedsiêbiorstwach. Myœlê, ¿e s³uszne jest two-
rzenie s³u¿b w przedsiêbiorstwach. S³uszne jest
przy tym podniesienie tej granicy do ponad stu
pracowników, poniewa¿ ze swojego doœwiadcze-
nia wiem, ¿e trudno pracodawcy, który zatrudnia
dwudziestu kilku pracowników, utrzymaæ na eta-
cie inspektora bhp. Niczemu to nie s³u¿y, a pod-
nosi tylko koszty dzia³alnoœci tej firmy. Myœlê, ¿e
jest to bardzo dobry krok w dobrym kierunku.

¯eby nie przed³u¿aæ, popieram wszystkie roz-
wi¹zania, które Sejm wniós³ do kodeksu pracy,
i proszê panie senator i panów senatorów o przy-
jêcie tych rozwi¹zañ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Henryk

Stok³osa z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

W trakcie debaty wnioski o charakterze legisla-
cyjnym zg³osili: pani senator Teresa Liszcz, pan
senator S³awomir Izdebski, pan senator Henryk
Dzido, pani senator Genowefa Ferenc, pan sena-
tor Witold G³adkowski, pan senator Andrzej
Chronowski z grup¹ senatorów, pan senator Reli-
ga i pani senator Kurska.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Czy pani minister chce siê ustosunkowaæ do
przedstawionych wniosków legislacyjnych? Mo¿e
to pani uczyniæ w trakcie posiedzenia komisji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Krystyna Tokarska-Biernacik:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, chcê powiedzieæ, ¿e
wp³ynê³o bardzo du¿o uwag, niektóre wykluczaj¹
siê wzajemnie, wola³abym wiêc ustosunkowaæ siê
do nich podczas prac komisji, dlatego ¿e w tej
chwili zajê³abym pañstwu co najmniej godzinê,
je¿eli nie wiêcej.)

Dziêkujê bardzo.
Z uwagi na fakt, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 52
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Gospo-
darki i Finansów Publicznych, Komisjê Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisjê Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym punk-
tem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

Jednoczeœnie informujê, ¿e g³osowanie w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zostanie prze-
prowadzone w dniu jutrzejszym.

Bardzo dziêkujê pani minister za udzia³ w de-
bacie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wprowadze-
niu ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu 18 lipca 2002 r. Do Senatu zosta³a
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przekazana w dniu 19 lipca bie¿¹cego roku.
22 lipca 2002 r. marsza³ek Senatu, zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Ochrony Œrodowiska. Komisja po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozda-
nie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 172, a sprawozdanie komisji
w druku nr 172A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ochrony Œrodo-
wiska, pani¹ senator Apoloniê Klepacz, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Apolonia Klepacz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie Senator

i Panowie Senatorowie! Szanowni Goœcie!
Z upowa¿nienia i w imieniu Komisji Ochrony

Œrodowiska przypad³ mi w udziale zaszczyt przed-
stawienia Wysokiej Izbie sprawozdania komisji
dotycz¹cego ustawy o zmianie ustawy o wprowa-
dzeniu ustawy – Prawo ochrony œrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 18 lipca 2002 r. Ustawa ta zawar-
ta jest w druku senackim nr 172.

G³ównym celem przed³o¿onej Wysokiemu Se-
natowi ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw. Nowelizacja ta zmie-
rza do usuniêcia skutków prawnych wygaœniêcia
z dniem 1 lipca 2002 r. zezwoleñ na miêdzynaro-
dowy obrót odpadami, ale wy³¹cznie w zakresie
przywozu do Polski odpadów w postaci mieszani-
ny odzie¿y u¿ywanej i zu¿ytej. Sprowadza siê do
dodania w ustawie z 27 lipca 2001 r. po art. 41 no-
wego art. 41a, którego celem jest, mówi¹c
w uproszczeniu, utrzymanie dotychczasowego
importu u¿ywanej odzie¿y i handlu ni¹.

Wysoka Izbo! W œwietle art. 41 nowelizowanej
ustawy – tutaj zacytujê ten¿e artyku³ – „zezwole-
nia wydane w zakresie miêdzynarodowego obrotu
odpadami zachowuj¹ wa¿noœæ na okres, na jaki
zosta³y wydane, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia
30 czerwca 2002 r.” Okaza³o siê, ¿e od 1 lipca
bie¿¹cego roku niedozwolone sta³o siê przywo¿e-
nie na polski obszar celny odpadów wymiesza-
nych z nieodpadami. W tej kategorii mieœci siê
tak¿e odzie¿ u¿ywana wymieszana z odzie¿¹ zu-
¿yt¹. Konsekwencj¹ tego stanu prawnego by³oby
zaprzestanie dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwa,
które zajmowa³y siê importem tego rodzaju odzie-
¿y. W dalszej kolejnoœci negatywnie odbi³oby siê
równie¿ na przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê
przerobem i odzyskiem, a ostatecznie tak¿e na

tych, które zajmuj¹ siê obrotem odzie¿¹ u¿ywan¹
oraz odpadami odzie¿owymi i tekstylnymi.

Zawarty w nowelizuj¹cej ustawie art. 41a regu-
luje te kwestie w taki sposób, ¿e zobowi¹zuje
wszystkich przedsiêbiorców, którzy do dnia
30 czerwca 2002 r. prowadzili dzia³alnoœæ w tym
zakresie, a wydane im zezwolenia na przywóz od-
padów do kraju z dniem 1 lipca 2002 r. utraci³y
wa¿noœæ, do uzyskania w ci¹gu trzech miesiêcy
od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej nowelizacji no-
wego zezwolenia na sprowadzanie odpadów w po-
staci mieszaniny odzie¿y u¿ywanej i zu¿ytej.

Jednoczeœnie artyku³ ten – mam na myœli
art. 41a – gwarantuje, ¿e do czasu uzyskania no-
wego zezwolenia przedsiêbiorcy mog¹ prowadziæ
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, jednak nie d³u¿ej ni¿
przez okres trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿y-
cie tej¿e ustawy. Nowe zezwolenia mog¹ byæ wy-
dawane na czas nieokreœlony, ale nie d³u¿szy ni¿
do dnia przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej.

Wysoka Izbo! W dyskusji przeprowadzonej na
posiedzeniu Komisji Ochrony Œrodowiska podno-
szono znaczenie tego problemu dla polskiej go-
spodarki narodowej, dla rynku pracy, a tak¿e dla
spo³ecznej ochrony ludzi ubogich. Rozwa¿ano
jego wp³yw na stan przemys³u lekkiego w Polsce
oraz na œrodowisko. Zwrócono tak¿e uwagê na
fakt, ¿e w Unii Europejskiej dopuszczony jest ob-
rót odzie¿¹ u¿ywan¹, a zatem w momencie akcesji
Polski do Unii obecne przepisy ustawy o odpa-
dach dotycz¹ce odzie¿y u¿ywanej strac¹ racjê
bytu. Wolno bêdzie zbieraæ, kupowaæ i sortowaæ
tak¹ odzie¿, dlatego te¿ tworzenie przejœciowych
stanów prawnych, odmiennych od rozwi¹zañ
obowi¹zuj¹cych w Unii, wydaje siê nieracjonalne.

W dyskusji podkreœlano tak¿e, ¿e rynek pracy
w tej bran¿y to oko³o siedemdziesiêciu tysiêcy lu-
dzi, a dochody wp³ywaj¹ce do bud¿etu wynosz¹
oko³o 81 milionów z³ z tytu³u c³a i podatku VAT
oraz oko³o 500 milionów z³ z tytu³u podatku do-
chodowego, podatku od nieruchomoœci i sk³adek
ZUS.

W dyskusji pojawi³y siê tak¿e g³osy krytyczne,
podkreœlaj¹ce potrzebê poprawy sytuacji zwi¹za-
nej z dekoniunktur¹ w krajowym przemyœle odzie-
¿owym i wskazuj¹ce na negatywny wp³yw takiego
importu na tê ga³¹Ÿ gospodarki. Uznano jednak, ¿e
wielkoœæ importu odzie¿y u¿ywanej, która wed³ug
danych statystycznych wynosi na tle wartoœci
ca³ego importu odzie¿y 5,7%, nie stanowi wielkie-
go zagro¿enia, a istotniejszy w tej sprawie jest
czynnik spo³eczny – ochrona najubo¿szych konsu-
mentów – którego nie nale¿y bagatelizowaæ.

Stwierdzono tak¿e, ¿e dzia³alnoœæ zwi¹zana z ob-
rotem i segregacj¹ odzie¿y u¿ywanej i zu¿ytej ze
wzglêdu na charakter i iloœæ odpadów nie stanowi
zagro¿enia dla naszego œrodowiska naturalnego.

Wysoka Izbo! Na posiedzeniu w dniu 30 lipca
senacka Komisja Ochrony Œrodowiska po
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wys³uchaniu informacji pos³a sprawozdawcy sej-
mowej Komisji Gospodarki o przebiegu procesu
legislacyjnego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej,
a nastêpnie wyjaœnieñ przedstawicieli Minister-
stwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki oraz
przedstawiciela Krajowej Izby Gospodarczej Tek-
stylnych Surowców Wtórnych, po przeprowadze-
niu wnikliwej dyskusji, obejmuj¹cej spo³eczne,
gospodarcze, œrodowiskowe i sanitarne aspekty
tego zagadnienia, przyjê³a ustawê o zmianie usta-
wy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony œro-
dowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
których ustaw w przed³o¿eniu sejmowym. Ustawê
przyjêto wiêkszoœci¹ g³osów, przy 1 wstrzy-
muj¹cym siê, nie wnosz¹c ¿adnych poprawek.

W zwi¹zku z tym, ¿e projektowi temu towarzy-
szy³o doœæ du¿e wzburzenie medialne, pragnê
zwróciæ uwagê pañstwa senatorów na to, i¿ w cza-
sie g³osowania w Sejmie ustawa ta spotka³a siê
z poparciem w³aœciwie wszystkich pos³ów i zosta³a
przyjêta 414 g³osami przy 1 wstrzymuj¹cym siê.

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Konkluduj¹c,
z upowa¿nienia Komisji Ochrony Œrodowiska re-
komendujê Wysokiej Izbie przyjêcie omawianej
ustawy bez poprawek. Stanowisko komisji zawar-
te jest w druku nr 172A. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator. Proszê o pozo-

stanie jeszcze przy mównicy, bowiem zgodnie
z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu przed
przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹
zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Czy – jeœli mo¿na wiedzieæ – komisja zajmowa³a

siê tym, jak du¿a jest grupa osób prowadz¹cych
tego typu dzia³alnoœæ? Pani senator powiedzia³a,
¿e to jest oko³o 5,5% odzie¿y bezpoœrednio na na-
szym rynku, ale jak to siê ma do rynku zatrudnie-
nia? Dzisiaj akurat rozmawialiœmy o tym w pierw-
szym punkcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê.

Senator Apolonia Klepacz:
Oczywiœcie, mówiliœmy o tym. Rynek pracy

w tej bran¿y, jak ju¿ mówi³am, to oko³o siedem-
dziesiêciu tysiêcy ludzi. Obejmuje to ca³oœæ, rów-
nie¿ obrót odzie¿¹ – czyli sprzeda¿, sortowanie

i rynek odpadowy. Taki jest obszar rynku pracy
objêty t¹ bran¿¹.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy s¹ dalsze pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

poselskim oraz obywatelskim projektem ustawy.
Do reprezentowania komitetu inicjatywy ustawo-
dawczej w sprawie tej ustawy zosta³ wyznaczony
pan Janusz Korwin-Mikke.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê za-
pytaæ obecnego na posiedzeniu przedstawiciela
rz¹du, a jest nim G³ówny Inspektor Ochrony Œrodo-
wiska pan Krzysztof Zarêba, oraz towarzysz¹cego
nam przedstawiciela komitetu inicjatywy ustawo-
dawczej, pana Janusza Korwin-Mikkego…

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce skierowaæ
do obecnych panów pytania? Nie ma pytañ.

Czy panowie chc¹ zabraæ g³os?
(Przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego Ja-

nusz Korwin-Mikke: Ja tylko zdanie.)
Bardzo proszê.

Przedstawiciel
Komitetu Obywatelskiego
Janusz Korwin-Mikke:
Chcia³em poprosiæ o uchwalenie tej ustawy bez

poprawek. To nie jest mo¿e ustawa idealna z nasze-
go punktu widzenia, ale jest trochê pilna, bo rzeczy-
wiœcie stoj¹ zak³ady, a ludzie s¹ na przymusowych
urlopach. Mam tê jedn¹ proœbê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wnio-
sków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka
Senatu. Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na piœmie
do zamkniêcia dyskusji nad dan¹ ustaw¹.

Przypominam, ¿e komisja bêdzie rozpatrywaæ
tylko te wnioski, które zostan¹ z³o¿one do zam-
kniêcia dyskusji na piœmie u marsza³ka Senatu.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Janu-
arego Bienia.

Senator January Bieñ:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
W dniu dzisiejszym prowadzimy ju¿ kolejn¹ de-

batê nad nowelizacj¹ prawa ochrony œrodowiska.
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Tym razem sprawa dotyczy usuniêcia skutków
prawnych wynikaj¹cych z ustawy, z dnia 27 lipca
ubieg³ego roku, o wprowadzeniu ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustawy.

Pani senator sprawozdawca wyjaœni³a w spo-
sób szczegó³owy sedno sprawy, nie bêdê wiêc nic
mówi³ o materii legislacyjnej. Chcê zwróciæ uwagê
na kwestiê wprowadzania poprawek do ustawy –
Prawo ochrony œrodowiska. Jest to ju¿ kolejna
nowelizacja i za chwilê czekaj¹ nas nastêpne, do-
tycz¹ce prawa wodnego, ustawy o zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzaniu œcieków, a tak¿e o opa-
kowaniach, odpadach opakowaniowych itd. Wy-
daje siê konieczne zasugerowanie resortowi œro-
dowiska przyspieszenia prac nad przygotowa-
niem pakietu tak zwanych ustaw czyszcz¹cych,
które maj¹ znowelizowaæ niedobre, zbyt szybko
przyjête, nie mówi¹c ju¿, ¿e pochopnie, niedosto-
sowane do rzeczywistoœci zapisy ustawy z roku
2001.

Ustawy w dotychczasowej wersji s¹ zgodne
z prawem Unii Europejskiej i by³y przygotowane
w celu zamkniêcia negocjacji w obszarze œrodowi-
ska. Jednak nic nas nie zwalnia z tego, by nasze
prawo dotycz¹ce œrodowiska uwzglêdnia³o w wiê-
kszym stopniu warunki krajowe, które nie s¹
sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Dlatego
ponawiam apel o przyspieszenie tych prac. Tym
bardziej ¿e resort œrodowiska w nadchodz¹cych
latach stanie siê jednym z wa¿niejszych w kraju,
nie tylko ze wzglêdu na wagê problemu, ale tak¿e
z uwagi na œrodki, które musz¹ byæ zaanga¿owa-
ne w inwestycje dotycz¹ce poprawy stanu
urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska. Œrodo-
wiska, które jest spraw¹ nie tylko resortu, ale pro-
blemem dotycz¹cym ca³ego kraju, nie mo¿na na
nie zatem patrzeæ niejako wycinkowo.

Chodzi o zobowi¹zania wynikaj¹ce z zakoñczo-
nych negocjacji z Uni¹ Europejsk¹ w obszarze
œrodowiska. Polska w dziedzinie inwestycji
w ochronê œrodowiska i gospodarkê wodn¹ musi
wydatkowaæ rocznie kwoty w wysokoœci 12 mi-
liardów z³ do 2015 r., czyli prawie trzykrotnie wiê-
cej ni¿, wed³ug nieoficjalnych wiadomoœci i Ÿróde³
z GUS, wydatkowano w roku 2001. Czy jest to mo-
¿liwe? Czy potrafimy te œrodki spo¿ytkowaæ? To
pytania, które nale¿y kierowaæ pod adresem re-
sortu œrodowiska. Wiêkszoœæ tych spraw bêdzie
le¿a³a w zakresie obowi¹zków resortu, tak wiêc po
przyst¹pieniu do Unii Europejskiej czeka go wiele
pracy i du¿o problemów do rozwi¹zania w œwietle
dobrego, nowego prawa. Dlatego to przyspiesze-
nie, moim zdaniem, jest bardzo potrzebne. Apelu-
jê o nie jeszcze raz.

Jeœli chodzi o dzisiejsz¹ debatê dotycz¹c¹ od-
padów, a konkretnie obrót odzie¿¹ u¿ywan¹, to
wyra¿am przekonanie, ¿e wprowadzona regula-

cja spe³ni swe zadanie i wprowadzony do ustawy
art. 41a bêdzie s³u¿y³ zachowaniu miejsc pracy
i bêdzie wa¿ny do czasu uregulowañ wspólnoto-
wymi aktami prawnymi. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze zg³oszenia do dyskusji? Nie ma.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
A dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Hen-

ryk Stok³osa z³o¿y³ swoj¹ wypowiedŸ do proto-
ko³u.

W trakcie debaty nie zg³oszono wniosku o cha-
rakterze legislacyjnym, tym samym informujê, ¿e
g³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony œrodo-
wiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó-
rych ustaw zostanie przeprowadzone w dniu ju-
trzejszym.

Przechodzimy do kolejnego punktu. Dziêkujê
bardzo przedstawicielom w³adz i komitetu obywa-
telskiego za udzia³ w posiedzeniu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zo-
sta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym
siódmym posiedzeniu 25 lipca 2002 r., a do Se-
natu przekazana zosta³a 26 lipca bie¿¹cego
roku. Marsza³ek Senatu w dniu 26 lipca 2002 r.,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu,
skierowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 190, a sprawozdania komisji
w drukach nr 190A i 190B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi senatora Mariana Koz³owskiego o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Marian Koz³owski:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utwo-

rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – druk senacki nr 190 – ma na celu
stworzenie podstawy prawnej do korzystania ze
œrodków finansowych pochodz¹cych ze specjal-
nego programu akcesyjnego na rzecz rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich SAPARD, zapew-
niaj¹cego udzia³ Wspólnot Europejskich w finan-
sowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach
kandyduj¹cych w okresie poprzedzaj¹cym
przyst¹pienie do Unii Europejskiej.
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W Polsce konkretyzacja dzia³añ w tym zakresie
wynika z umowy pomiêdzy Komisj¹ Wspólnot Eu-
ropejskich a rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej,
podpisanej 21 stycznia ubieg³ego roku. W myœl jej
postanowieñ Polska ma zapewniæ prawid³owe wy-
konanie programu w sposób zdecentralizowany
i zgodny z postanowieniami umowy. Zarz¹dzanie
finansami prowadziæ bêdzie organ powo³any
przez Polskê, spe³niaj¹cy funkcjê wdra¿aj¹c¹
i p³atnicz¹. Szczegó³owe rozwi¹zania w tym zakre-
sie pozostawiono do rozstrzygniêcia w ustawo-
dawstwie krajowym.

Ponadto nowelizacja zmienia podstawê prawn¹
do nadania statutu agencji. Statut nada jej minis-
ter w³aœciwy do spraw rozwoju wsi, a nie jak do-
tychczas prezes Rady Ministrów. Zmienia te¿ tryb
odwo³ywania prezesa agencji, likwiduj¹c wymóg
dzia³ania w tej sprawie jedynie na wniosek w³aœci-
wych ministrów. Ogranicza sk³ad rady agencji, do
której nie wejd¹ przedstawiciele stowarzyszeñ
i producentów rolnictwa ekologicznego. Zwiêksza
jej zadania o opiniowanie takich spraw jak projekt
rocznego planu finansowego, sprawozdañ agencji
i innych przedstawionych przez prezesa oraz
przyznaje jej cz³onkom prawo do rycza³towego wy-
nagrodzenia w ustawowo okreœlonej wysokoœci.

Szczegó³owe zasady gospodarki finansowej
agencji okreœli minister w³aœciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu z ministrem
w³aœciwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi
w drodze rozporz¹dzenia. Wytyczn¹ ustawow¹ do
tego rozporz¹dzenia jest wymóg kierowania siê
zasadami okreœlonymi w przepisach o finansach
publicznych.

Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozpatrzy³a ustawê w dniu 31 lipca bie¿¹cego
roku i wnosi by wysoki Senat uchwaliæ raczy³
za³¹czony projekt uchwa³y – druk nr 190A –
o przyjêciu ustawy bez poprawek. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej, pani¹ senator
Genowefê Grabowsk¹, o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Senator Genowefa Grabowska:

Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Ja tylko kilka s³ów w uzupe³nieniu do wyczer-

puj¹cego sprawozdania, które przed chwil¹ pañ-
stwo us³yszeli.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej tak¿e wnosi o przyjêcie projektu uch-

wa³y w sprawie przyjêcia ustawy o zmianie usta-
wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa bez poprawek.

Chcê zwróciæ uwagê na jeden fakt, który zaist-
nia³ na posiedzeniu komisji, mianowicie, dysku-
towaliœmy nad sprawami agencji w obecnoœci
przedstawiciela rz¹du. Mimo zaproszenia wysto-
sowanego do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, nie doczekaliœmy siê, niestety,
zainteresowanego jej przedstawiciela, a wiêc to
by³o debatowanie o agencji bez uczestnictwa re-
prezentanta tego cia³a. To na marginesie.

Chcê zwróciæ uwagê na jeszcze jeden fakt
zwi¹zany z treœci¹ poprawek, które bêd¹ w tej
chwili do niej wniesione przez zmianê tej ustawy –
mówiê o przed³o¿eniu rz¹dowym, nie o jakichkol-
wiek poprawkach komisji. Najwy¿szy czas, by
SAPARD w Polsce zacz¹³ dzia³aæ. A poniewa¿ idzie
tu o podzia³ œrodków, które bêd¹ zarówno unijne,
jak i w du¿ym zakresie w³asne – w uzasadnieniu
strona rz¹dowa wyliczy³a, ¿e bêdzie to oko³o
410 milionów euro – musz¹ byæ dobrze dzielone.
Dlatego propozycja oddania agencji prawa do ich
podzia³u jest sformu³owana tak, by sz³a jak gdyby
w dwóch kierunkach. Otó¿ przede wszystkim
agencja ma prawo i obowi¹zek okreœliæ podzia³ œro-
dków pomiêdzy poszczególne dzia³ania programu
SAPARD. Program ten formu³uje zaœ trzy podsta-
wowe dzia³ania – nie bêdê ich powtarzaæ, bo wszys-
cy pañstwo senatorowie otrzymali ksi¹¿eczkê, na
pierwszej stronie której s¹ one wymienione. To bê-
dzie obowi¹zkiem agencji. Jej fakultatywnym
uprawnieniem jest tak¿e mo¿liwoœæ podzia³u œrod-
ków w ramach dzia³añ programu SAPARD miêdzy
poszczególne województwa lub sektory. Ale to jest
uprawnienie, nie zaœ obowi¹zek. Niemniej jednak
takie prawo ma agencja. O ile wiadomo, jakie
w Polsce mamy województwa, o tyle jeœli chodzi
o sektory, ustawa wymienia nastêpuj¹ce: mleczar-
ski, miêsny, rybny oraz sektor owoców i warzyw.

Na tê w³aœnie zmianê chcia³am zwróciæ pañstwa
uwagê, jak równie¿ na fakt, ¿e sformalizowana zo-
sta³a tak¿e struktura wewnêtrzna ca³ej agencji,
powo³uje siê mianowicie inaczej u³o¿on¹ radê
agencji. Pan senator ju¿ mówi³ o zasadach wyna-
gradzania, które tak¿e s¹ wymienione w przepi-
sach tego aktu. Inne kwestie mo¿e nie s¹ wa¿ne.

Chcê zwróciæ tylko uwagê, ¿e umowa, któr¹
Polska zawar³a ze Wspólnotami Europejskimi,
przewidywa³a mo¿liwoœæ czerpania funduszy
z programu SAPARD ju¿ od roku 2000 a¿ po rok
2006. Nie jako jedyne pañstwo, ale jako jedno
z wielu nie byliœmy gotowi do wziêcia tych pieniê-
dzy od razu. Te œrodki jednak nie przepadaj¹, al-
bowiem przewidziane na rok 2000 mo¿na bêdzie
skonsumowaæ do roku 2003.

¯ycz¹c nam wszystkim, abyœmy je potrafili na-
le¿ycie wykorzystaæ na podstawie uchwa³y komi-
sji, wnoszê, jak mówi³am na wstêpie, o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu przed

przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹
zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê za-
pytania do senatorów sprawozdawców. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów pragnie zadaæ takie pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Z tym ¿e bêdzie mi trudno sprecyzowaæ, do kogo

– ale rozumiem, ¿e do przedstawicieli komisji.
Pierwsze pytanie dotyczy tego, co podnios³a

pani senator, ¿e mo¿na dzieliæ œrodki na poszcze-
gólne województwa albo sektory. To ja rozumiem,
¿e je¿eli siê bêdzie dzieli³o na poszczególne wojewó-
dztwa, to ju¿ nie na sektory. Takie jest pierwsze py-
tanie. Czy komisja tym siê zajmowa³a?

I drugie. W tej chwili prze¿ywamy jakby kryzys
jednego wielkiego sektora, to jest zbo¿owego.
O nim siê ca³y czas mówi, a tutaj w ogóle ten sek-
tor nie wystêpuje. Jest mleczarski, miêsny, ryb-
ny, owoców i warzyw, a du¿ego sektora zbo¿owego
nie ma. Czy to jest œwiadome posuniêcie, czy on
siê mieœci w jakimœ innym?

Kolejne pytanie jest innej natury: po co w ogóle
ta rada? Bo jeœli do niej nale¿y tylko opiniowanie
i nic z tego wynika, bo ani opinia projektu roczne-
go, opinia sprawozdania nie s¹ w ¿aden sposób
wi¹¿¹ce, ani ocena, to czy komisja siê zastana-
wia³a, po co wydawaæ 80% dla przewodnicz¹cego,
70% dla zastêpcy itd.? Czyli chodzi tylko o jakieœ
synekury, ¿eby ktoœ tam coœ mia³, bo ta rada nie
ma ¿adnej w³adzy, mocy sprawczej.

I nastêpne: czy komisja siê zastanawia³a, przez
kogo i jak ta rada bêdzie powo³ywana? Ja rozu-
miem, jest numeratywnie wyliczonych piêciu
przedstawicieli ministerstw i to sprawa prosta.
Ale pozostali cz³onkowie, dziesiêæ osób, maj¹ byæ
wy³onieni z takiej enigmatycznej dla mnie mag-
my, dlatego ¿e s¹ oni przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych, organizacji spo³ecznych i zawodo-
wych rolników, rolniczych zwi¹zków spó³dziel-
czych o zasiêgu krajowym oraz Krajowej Rady Izb
Rolniczych.Tych organizacji o zasiêgu krajowym
jest du¿o wiêcej ni¿ dziesiêæ, wobec tego kto bê-
dzie dokonywa³ selekcji i w jaki sposób tych dzie-
siêciu cz³onków siê wy³oni? Czy komisja ten
problem rozpatrywa³a? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê pani¹ senator.

Senator Genowefa Grabowska:
Je¿eli mo¿na, zacznê od ostatniego pytania,

które postawi³ przed chwil¹ pan senator.

Tak, Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej zada³a identycznej treœci pytanie
przedstawicielowi resortu. Pan minister obecny
na posiedzeniu uspokoi³ nas, twierdz¹c, ¿e idzie
tutaj o dobr¹ praktykê, która ju¿ jest w agencji
i zgodnie z któr¹ rada jest komponowana bez ja-
kichkolwiek zasz³oœci i bez jakichkolwiek konfli-
któw. Prosi³ wrêcz nawet, aby nie psuæ tego, co
w praktyce dobrze funkcjonuje. Myœmy zwrócili
uwagê na brak jasnych kryteriów w doborze
cz³onków rady agencji, ale przekonani dobrze
funkcjonuj¹c¹ praktyk¹ nie wnosiliœmy popra-
wek.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce art. 3a ust. 6
pktu 2 , gdzie jest mowa o mo¿liwoœci podzia³u
œrodków miêdzy województwa albo sektory, nie
rozumieliœmy tego jako wy³¹cznej alternatywy.
Oznacza to, ¿e agencja mo¿e dzieliæ zarówno miê-
dzy województwa, je¿eli uzna to za stosowne, jak
i pomiêdzy sektory. Przyjêliœmy wymienione tutaj
sektory jako te, na które w obecnym uk³adzie
agencja bêdzie ³o¿y³a. Rozumiemy, ¿e sektora
zbo¿owego dotyczy odrêbna regulacja i dlatego on
tutaj siê nie znalaz³. PóŸniej poproszê jeszcze
pana ministra o pomoc, o to, aby ewentualnie ze-
chcia³ powiedzieæ o tym, co w przed³o¿eniu rz¹do-
wym by³o zawarte w postaci tego projektu.

Jeœli chodzi o istnienie samej rady, to ona nie
jest tworzona poprzez tê zmianê, ona ju¿ istnieje,
Panie Senatorze. To jest cia³o, które w naszym od-
czuciu powinno funkcjonowaæ w takiej agencji,
bo inaczej musieliby tego dokonywaæ albo urzêd-
nicy agencji, albo jej prezes, chodzi o nadzorowa-
nie dzia³alnoœci agencji. Bo skoro rada opiniuje
sprawozdanie z dzia³alnoœci agencji, to jest to for-
ma monitoringu, kontroli, nadzoru. Mo¿e nie ma
ona uprawnieñ w³adczych, ale poprzez swoj¹ kon-
trolê osi¹ga tego typu efekt koñcowy.

Nie wypowiadam siê co do wysokoœci wynagro-
dzeñ. Trudno mi siê odnieœæ do tego, czy 80% to
jest du¿o, czy ma³o. To po prostu jest przed³o¿enie
rz¹dowe. To tyle z mojej strony. Dziêkujê, Pani
Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi, pan senator Koz³owski, chce jeszcze za-
braæ g³os?

Senator Marian Koz³owski:
Program SAPARD nie przewiduje przemys³u

zbo¿owego i przetwarzaj¹cego zbo¿a, a jedynie to,
co pani senator wymieni³a. Tak wiêc bardzo
¿a³ujemy, ale nie. Mo¿e pan minister Pilarczyk do-
datkowo by wyjaœni³ tê sprawê.

Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e ta nowelizacja,
o czym zreszt¹ w swoim wyst¹pieniu powie-
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dzia³em, dotyczy nie tylko programu SAPARD, ale
jeszcze piêciu innych spraw, które wymieni³em.
Ona w ogóle porz¹dkuje Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Jednak najwa¿niejszy
jest program SAPARD, bo chodzi o to, ¿eby uru-
chomiæ wykorzystanie przyznanych nam wcze-
œniej œrodków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie kieruje pan senator Józef

Sztorc, proszê bardzo.

Senator Józef Sztorc:
Pani Marsza³ek, Pañstwo Senatorowie, mam

pytanie, pewnie do komisji. W art. 5 ust. 1 jest na-
pisane tak: „organem agencji jest prezes
powo³ywany przez prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w³aœciwego do spraw rozwoju
wsi oraz ministra w³aœciwego do spraw finansów
publicznych”. To dobrze, wiadomo, jaki jest spo-
sób powo³ywania prezesa. Ale póŸniej jest jeszcze
napisane: „prezesa agencji odwo³uje prezes Rady
Ministrów”. Jest to jedyna agencja, która ma taki
system odwo³ywania swojego szefa. Wszêdzie
dzieje siê to na czyjœ wniosek, któregoœ ministra.
A tutaj jest taki arbitralny zapis. Myœlê, ¿e jest to
z³y zapis. Jest jeszcze czas, ¿eby zapisaæ, ¿e preze-
sa agencji odwo³uje prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra rolnictwa. Bo premier naszego
rz¹du nie jest bezpoœrednim prze³o¿onym prezesa
agencji. Chcia³bym uzyskaæ odpowiedŸ na to py-
tanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, czy sprawozdawcy podejm¹ siê

udzielenia odpowiedzi?
Bardzo proszê, pani senator Grabowska.

Senator Genowefa Grabowska:
Otó¿ zasady powo³ywania i odwo³ywania rze-

czywiœcie s¹ okreœlone w pkcie 3, dotycz¹cym
art. 5, w naszym druku. Moim zdaniem, projekto-
dawca mo¿e ukszta³towaæ w³adze agencji tak, jak
uwa¿a za stosowne. W tym przypadku prezes
powo³ywany jest na wniosek, a odwo³ywany jest
bez wniosku, jak pan senator s³usznie zauwa¿y³.
Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e prezes Rady Mini-
strów sam, arbitralnie, bez sygna³u ze strony
w³aœciwej jednostki nadzoruj¹cej mo¿e to uczy-
niæ, czy to uczyni – mo¿e to uczyniæ, bo przepis mu
na to pozwala – i jestem przekonana, ¿e w prakty-
ce tak bêdzie to siê odbywa³o. Prawdê mówi¹c,
przyjêliœmy ten przepis jako przepis pokazuj¹cy,

i¿ w nag³ych przypadkach, gdy za³ó¿my, wydatko-
wanie œrodków bêdzie niew³aœciwe, prezes Rady
Ministrów, który w koñcu jako szef rz¹du odpo-
wiada za nale¿yte wykorzystanie tak¿e œrodków
zewnêtrznych, ma narzêdzie i mo¿liwoœæ szybkie-
go reagowania. I tylko tak to oceniliœmy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi chce jeszcze coœ do³o¿yæ do odpowiedzi na
to pytanie?

Senator Marian Koz³owski:

Interpretacja przedstawiciela rz¹du jest po-
dobna. Od siebie mogê dodaæ, ¿e zwykle
powo³ujemy prezesa, który ma bardzo dobr¹ opi-
niê, a odwo³ujemy prezesa, który na to zas³u¿y³.
A wiêc to narzêdzie w rêku premiera – tu s¹ s³owa
„prezesa Rady Ministrów” – z punktu widzenia
rz¹du jest potrzebne. Na ten temat my te¿ dysku-
towaliœmy, ale przyjêliœmy tê interpretacjê. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma pytañ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister rolnictwa i roz-
woju wsi.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ obecnego na posiedzeniu sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
pana Jerzego Pilarczyka, czy chce zabraæ g³os
i przedstawiæ stanowisko rz¹du w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Bardzo serdecznie proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Uzasadnienie przedstawione przez senatorów

sprawozdawców by³o obszerne, wiêc pragnê tyko
potwierdziæ, ¿e rz¹d chce, a¿eby ustawê, uchwa-
lon¹ przez Sejm 25 lipca tego roku, o zmianie usta-
wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Wysoka Izba zechcia³a przyj¹æ
bez poprawek. To zastrze¿enie „bez poprawek” jest
uzasadnione tym, ¿e program SAPARD zosta³ ju¿
uruchomiony. Przyjêcie ustawy bez poprawek po-
zwoli na szybsze uruchomienie tych dzia³añ, które
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maj¹ polegaæ na podziale œrodków na poszczególne
województwa albo sektory.

By³o pytanie pana senatora Kruszewskiego,
kiedy dokonywany bêdzie podzia³ na sektory,
a kiedy na województwa. Dzia³anie pierwsze
w programie SAPARD dotyczy przetwórstwa rol-
no-spo¿ywczego i tu bêdzie dokonywany podzia³
œrodków na sektory.

Jeœli chodzi o dzia³ania drugie, trzecie i czwar-
te, które s¹ ju¿ uruchomione, to bêdzie dokony-
wany podzia³ œrodków na województwa. Poniewa¿
zadania w dzia³aniach drugim, trzecim i czwar-
tym, mo¿na powiedzieæ, s¹ i bêd¹ zlokalizowane
regionalnie, równomierny rozdzia³ œrodków, oczy-
wiœcie w zale¿noœci od uwarunkowañ regional-
nych, bêdzie wskazany. Dlatego taki zapis i takie
dzia³anie przewidziano w ustawie nowelizowanej.

Jeœli chodzi o sektor zbo¿owy, o który pyta³ pan
senator Kruszewski, to nie jest on objêty dzia³ania-
mi programu SAPARD z tej racji, ¿e w umowie z Ko-
misj¹ Europejsk¹ tego nie przewidziano. Zwrócono
uwagê na potrzebê dzia³añ w czterech najwa¿niej-
szych dla przetwórstwa sektorach, a wiêc mleczar-
skim, miêsnym, rybnym oraz owoców i warzyw, bo
uznano, ¿e te sektory potrzebuj¹ jak najwiêkszego
doinwestowania.Uwzglêdnienie sektora zbo¿owego
w tym programie czy rozszerzanie sektorów zbyt
zmniejszy³oby znaczenie programu, by³oby zbyt
du¿o zadañ bez mo¿liwoœci osi¹gniêcia w krótkim
czasie szybkich efektów w zakresie restrukturyza-
cji.

Dlaczego rada ma znaczenie tylko i wy³¹cznie
opiniodawcze? Otó¿ to jest dzia³anie administra-
cji rz¹dowej w porozumieniu z odpowiednimi or-
ganami Unii Europejskiej, g³ównie realizowane ze
œrodków Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym musi
byæ œciœle okreœlona odpowiedzialnoœæ. Organy
w³adzy wykonawczej musz¹ odpowiadaæ,
a w zwi¹zku z tym równie¿ musz¹ byæ upowa¿nio-
ne do podejmowania decyzji. S¹ wiêc obowi¹zane
do odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje.

Rada jako cia³o zdominowana jest przez przed-
stawicieli spo³ecznych, bo przypomnê, piêciu
cz³onków rady jest przedstawicielami odpowied-
nich ministerstw i Narodowego Banku Polskiego,
a dziesiêciu – przedstawicielami organizacji
spo³eczno-zawodowych reprezentuj¹cych œrodo-
wiska producentów. Reprezentowana jest rów-
nie¿ izba rolnicza. I tak na marginesie chcia³bym
wyjaœniæ, dlaczego z projektu pierwotnego wykre-
œlono zapis o obecnoœci w radzie przedstawiciela
producentów rolnictwa ekologicznego. Otó¿ dla-
tego, ¿e nieuzasadnione by³o preferowanie tego
kierunku produkcji w sytuacji, gdy producenci
rolnictwa ekologicznego maj¹ prawo do reprezen-
tacji w organizacjach zwi¹zkowych, a tak¿e w Kra-
jowej Radzie Izb Rolniczych. A wiêc traktowani s¹
tak samo jak inni producenci i nie oznacza to, ¿e

nie maj¹ mo¿liwoœci uczestniczyæ w pracach
rady.

Pan senator Sztorc pyta³, dlaczego premier ma
prawo bez wniosku odpowiedniego ministra
odwo³ywaæ prezesa. Otó¿ taka koncepcja wynika
g³ównie z ustawy, przyjêtej w grudniu 2001 r.,
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz z ustawy z 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych
organów administracji rz¹dowej i jednostek im
podporz¹dkowanych. Przypomnê, ¿e te ustawy
wzmocni³y pozycjê prezesa Rady Ministrów, pre-
miera. Wzmocni³y jego pozycjê w stosunku do mi-
nistrów, których prezes Rady Ministrów mo¿e
w ka¿dej chwili odwo³aæ. W zwi¹zku z tym zapro-
ponowano traktowanie na równi z nimi szefów or-
ganizacji szczebla centralnego, w tym przypadku
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Chodzi o to, ¿eby stosunek pozycji premiera
do pozycji prezesa agencji by³ taki sam jak stosu-
nek pozycji premiera do pozycji innych organów,
w tym równie¿ pozycji konstytucyjnych minis-
trów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Kazimierz Kutz)

Wyjaœniaj¹c tê kwestiê, chcia³bym prosiæ panie
senator i panów senatorów o przyjêcie bez popra-
wek ustawy uchwalonej przez Sejm 25 lipca.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 34 naszego regulaminu chcê za-

pytaæ, czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by za-
daæ pytanie panu ministrowi. Nie ma pytañ.

Jest pytanie?
Bardzo proszê, senator Graczyñski.

Senator Adam Graczyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dochodz¹ do mnie s³uchy, ¿e uruchomienie

p rog ramu SAPARD, j e go f i nansowan i e
i sk³adanie pierwszych zg³oszeñ, przebiega
z bardzo wie lk imi oporami i k ³opotami .
W zwi¹zku z tym mam pytanie do pana ministra:
jaka zasada finansowania projektów w progra-
mie SAPARD bêdzie przyjêta? Czy to bêdzie zasa-
da refundacji œrodków, czy te¿ zasada zaliczko-
wania œrodków? Wyjaœniê, ¿e w przypadku re-
fundacji œrodków dany beneficjent programu
otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu zadania.
W przypadku zaliczkowania sytuacja mo¿e byæ
taka, ¿e w trakcie lub przed rozpoczêciem zada-
nia mo¿e on otrzymaæ zaliczkê na realizacjê okre-
œlonego programu. W moim odczuciu – dochodz¹
do mnie s³uchy, ¿e obowi¹zuje zasada refundacji
– zasada refundacji bêdzie nies³ychanie nieko-
rzystna dla polskich beneficjentów. Jeœli ta zasa-
da bêdzie utrzymana, to – moim zdaniem – grozi
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to problemami z absorpcj¹ œrodków unijnych, nie
tylko z programu SAPARD. Poniewa¿ mam wiele
w¹tpliwoœciw tymzakresie, bardzobymprosi³ pana
ministra o jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Otó¿ obawa pana senatora jest s³uszna. Nie-

stety, na zmianê tego stanu rzeczy jest za póŸno.
W momencie podpisywania umowy z Komisj¹
Europejsk¹ zgodzono siê na zapis mówi¹cy, ¿e
przy korzystaniu ze œrodków SAPARD bêdzie
obowi¹zywaæ zasada refundacji œrodków. A¿eby
z³agodziæ uci¹¿liwoœæ w korzystaniu z tych œrod-
ków, aby z³agodziæ te dolegliwoœci, o których
pan senator mówi³, przedstawiciele Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjêli
rozmowy z bankami w celu uruchomienia tak
zwanego kredytowania pomostowego, krót-
koterminowego i stosunkowo nisko oprocen-
towanego, które pomo¿e realizowaæ zadania
przewidziane w programie SAPARD. Z moich in-
formacji wynika, ¿e kredyty udzielane na realiza-
cjê zadañ w ramach programu SAPARD bêd¹
oprocentowane na poziomie oko³o 10%. Takie
oferty z³o¿y³y, jak mi wiadomo, dwa banki: Bank
Polskiej Spó³dzielczoœci i Bank Gospodarki
¯ywnoœciowej. W ramach dzia³añ informacyjnych
przekazujemy potencjalnym beneficjentom infor-
macjê o tym, a¿eby g³ównie koncentrowaæ siê na
zadaniach, które maj¹ krótki cykl realizacyjny,
po to, ¿eby pomniejszyæ koszty zwi¹zane z kredy-
towaniem pomostowym. Niestety, na tym etapie
jest za póŸno na renegocjowanie tych warunków.
Umowa zosta³a podpisana kilka lat temu. Wszy-
stkie procedury zosta³y zgodnie z t¹ umow¹ prze-
prowadzone i renegocjowanie umowy spowodo-
wa³oby opóŸnienie terminu rozpoczêcia wyko-
rzystywania œrodków SAPARD. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ?
Proszê bardzo.

Senator Adam Graczyñski:
Niestety, muszê stwierdziæ, ¿e potwierdzi³y siê

moje najgorsze przypuszczenia. Panie Ministrze,

takie zapisy w umowie z Uni¹ Europejsk¹,
w moim odczuciu, mimo starañ o bankowe kredy-
ty pomostowe, zdecydowanie utrudni¹ mo¿liwoœæ
absorpcji œrodków unijnych. W zwi¹zku z tym,
skoro to siê sta³o parê lat temu, a jest porzekad³o,
¿e m¹dry Polak po szkodzie, proponujê, ¿eby jed-
nak o tym pamiêtaæ i w nowych umowach z Uni¹
Europejsk¹, które podpisujemy, dotycz¹cymi
programu ISPA, a w przysz³oœci programów akce-
syjnych i spójnoœci, nie pope³niaæ tego b³êdu. Je-
œli nie bêdziemy potrafili zabezpieczyæ korzystnej
dla polskich podmiotów zasady zaliczkowej, prze-
gramy walkê o ogromne œrodki unijne. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Ale to by³o pouczenie, Panie Senatorze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk: Które przyjmujê,
Panie Marsza³ku.)

(Senator Adam Graczyñski: Po³¹czone z pyta-
niem.)

Przyjmuje pan, bo trudno odpowiedzieæ.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie panu

ministrowi? Nie ma chêtnych.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach dotycz¹cych czasu

przemówienia, o zapisywaniu siê do g³osu i o obo-
wi¹zku sk³adania wniosków legislacyjnych na
piœmie w trakcie dyskusji.

Na liœcie jest zapisana jedna osoba, a mianowi-
cie senator S³awomir Izdebski, któremu udzielam
g³osu.

Senator S³awomir Izdebski:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
¯eby nie zabieraæ zbyt du¿o czasu, chcia³bym

tylko w kilku s³owach ustosunkowaæ siê do oma-
wianej ustawy, poniewa¿ akurat nie mog³em
uczestniczyæ w pracy komisji.

Generalnie jestem za przyjêciem tej ustawy,
zgadzam siê z punktami odnoœnie do funduszu
SAPARD, zgadzam siê z punktami odnoœnie do
rady, jej sk³adu i jej zadañ.

Mam natomiast bardzo du¿e zastrze¿enia co do
art. 5 ust. 1, o którym ju¿ wspomnia³ pan senator
Sztorc, chocia¿ nie do koñca siê z nim zgadzam,
poniewa¿ nie chodzi tutaj o wniosek ministra rol-
nictwa. Nie wyobra¿am sobie, Szanowni Pañstwo,
aby prezes Rady Ministrów odwo³ywa³ prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa bez zasiêgniêcia opinii ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, jako ga³êzi najbli¿szej i najbardziej
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powi¹zanej z Agencj¹ Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. A wiêc bêdê domaga³ siê, aby pre-
zesa agencji odwo³ywa³ prezes Rady Ministrów po
zasiêgniêciu opinii ministra rolnictwa i rozwoju
wsi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by

zabraæ g³os w dyskusji? Nie widzê chêtnych. Dziê-
kujê.

Informujê zatem, ¿e lista mówców zosta³a wy-
czerpana.

Dla porz¹dku podajê, ¿e senator Henryk
Stok³osa z³o¿y³ swoje przemówienie do proto-
ko³u*.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

W zwi¹zku z tym, ¿e senator Izdebski zg³osi³
swój wniosek legislacyjny na piœmie – przedstawi-
ciel rz¹du, o ile pamiêtam, odpowiedzia³ w tej
sprawie, ¿e jest to zgodne z ustawami o urzêdzie
prezesa Rady Ministrów, niemniej jednak taki
wniosek siê pojawi³, podpisany pod nim jest jesz-
cze senator Henryk Dzido – zgodnie z art. 52 regu-
laminu proszê Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisjê Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej o ustosunkowanie siê do tego
wniosku.

Informujê tak¿e, ¿e g³osowanie w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie
przeprowadzone w dniu jutrzejszym.

Dziêkujê przedstawicielom ministerstwa, Pa-
nie Ministrze.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów
owocowych i warzywnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 29 lipca 2002 r. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 29 lipca, zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Komisje
po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje spra-
wozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 187, a sprawozdania komisji
w drukach nr 187A i 187B.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi senatora Andrzeja Anulewicza o za-

branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Andrzej Anulewicz:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi zaprezentowaæ Wysokiej Izbie spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 lip-
ca 2002 r. ustawie o organizacji rynku przetwo-
rów owocowych i warzywnych. Wrêczone pañ-
stwu senatorom sprawozdanie zosta³o zawarte
w druku nr 187A.

Pañstwo Senatorowie, obecnie rynek przetwo-
rów owocowych i warzywnych w naszym kraju nie
jest prawnie uregulowany. Ustawa ma na celu do-
stosowanie prawa polskiego z zakresu organizacji
rynku przetworów owocowych i warzywnych do
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa Unii Europej-
skiej. Ustawa stwarza warunki udzielenia pomocy
finansowej dla przetwórców i producentów owo-
ców i warzyw. Przewiduje utworzenie systemu re-
jestracji przedsiêbiorstw oraz grup producenckich
zajmuj¹cych siê przetwórstwem okreœlonych
owoców i warzyw, okreœla tryb sk³adania wnios-
ków o rejestracjê i zasady jej uzyskania. Przewidu-
je równie¿ mo¿liwoœæ nak³adania sankcji wobec
przetwórców i producentów.

W ustawie zapisano szczególne zadania dla
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Zwrócê uwagê na niektóre. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje
wnioski o wyp³acenie pomocy finansowej, doko-
nuje ich weryfikacji oraz realizuje wyp³atê œrod-
ków finansowych w ramach tej pomocy. Agencja
pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz
sporz¹dza na ich podstawie informacje o zakresie
rynku przetwórstwa owoców i warzyw. Agencji
przypisano równie¿ funkcje kontrolne.

Pañstwo Senatorowie, s³aboœci¹ prezentowa-
nej ustawy jest to, i¿ w pierwszej fazie bêdzie ona
obejmowaæ jedynie producentów i przetwórców
pomidorów, dwóch odmian gruszek oraz brzo-
skwiñ. Daje ona jednak szansê i otwiera drogê dla
innych produktów i przetworów. Je¿eli podczas
negocjacji z Uni¹ Europejsk¹ zostanie uwzglêd-
nione polskie stanowisko, to w przysz³oœci po-
moc¹ finansow¹ zostan¹ objête truskawki, wiœ-
nie, czarne i czerwone porzeczki, maliny oraz
jab³ka przeznaczone na koncentrat, sok.

Pañstwo Senatorowie, prezentowana ustawa
uzyska³a stosowne pozytywne opinie. Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swym posiedzeniu
w dniu 31 lipca 2002 r. dokona³a równie¿ oceny
przedmiotowej ustawy. W dyskusji udzia³ brali
przedstawiciele producentów i przetwórców
owoców i warzyw. Komisja postanowi³a, aby zare-
komendowaæ Wysokiej Izbie ustawê o organizacji
rynku przetworów owocowych i warzywnych do
przyjêcia bez poprawek. Komisja wyrazi³a swoje

23 posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2002 r.
44 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

(senator S. Izdebski)

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



stanowisko w g³osowaniu. Wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek zosta³ przyjêty przez komi-
sjê z 1 g³osem wstrzymuj¹cym siê. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku, dziêkujê pañstwu senatorom.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej senatora
W³adys³awa Mañkuta o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Uchwalona przez Sejm dnia 27 lipca bie¿¹cego

roku ustawa o organizacji rynku przetworów owo-
ców i warzyw dostosowuje prawo polskie w zakre-
sie organizacji rynku przetworów owoców i wa-
rzyw do prawa Unii Europejskiej.

Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ w prawie unij-
nym zasadê, ¿e rozporz¹dzenie uchwalone przez
radê lub Komisjê Europejsk¹ obowi¹zuje
w ca³oœci i jest stosowane bezpoœrednio we wszy-
stkich krajach cz³onkowskich, nie dokonano
bezpoœredniej implementacji przepisów roz-
porz¹dzeñ unijnych do prawa polskiego. W usta-
wie okreœlono jedynie zakres zadañ oraz w³aœci-
woœci jednostek organizacyjnych i organów
w sprawach zwi¹zanych z udzieleniem pomocy
finansowej producentom oraz przetwórcom owo-
ców i warzyw. W myœl przepisów ustawy podmio-
tem w³aœciwym w sprawach zwi¹zanych z udzie-
laniem pomocy finansowej dla producentów lub
przetwórców owoców i warzyw jest Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o czym
ju¿ mówi³ mój przedmówca.

Ustawa tworzy system rejestracji przetwórców
wytwarzaj¹cych przetwory owocowe i warzywne
oraz grup producentów zajmuj¹cych siê przetwór-
stwem okreœlonych owoców i warzyw.

Na mocy postanowieñ ustawy odpowiedni re-
jestr bêdzie prowadziæ Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Przyjêcie ustawy stwo-
rzy ramy prawno-organizacyjne, umo¿liwiaj¹ce
wdro¿enie w Polsce systemu p³atnoœci stosowa-
nych w Unii Europejskiej dla producentów owo-
ców i warzyw oraz grup producentów. Okreœlenie
tych ram jest warunkiem niezbêdnym do uzyska-
nia pomocy finansowej przez polskich pro-
ducentów i polskie grupy producenckie.

1 sierpnia projektem ustawy zajmowa³a siê Ko-
misja Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej. Rekomenduje ona przyjêcie ustawy bez po-
prawek, o co wnoszê do Wysokiej Izby.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatorów spra-
wozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by skorzy-
staæ z tej mo¿liwoœci?

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mia³bym pytanie do panów sprawozdawców.

Art. 3, który mówi, ¿e posiadaj¹ œrodki produkcji
niezbêdne do wytwarzania przetworów, to artyku³
guma, bo ka¿dego mo¿na zarejestrowaæ czy nie
zarejestrowaæ. Czy komisja siê nad tym zastana-
wia³a?

Ustawa ma bardzo obszerny tytu³ mówi¹cy
o rynku przetworów owocowych i warzywnych,
ale faktycznie dotyczy tylko pomidorów, gruszek –
i to tylko jednej odmiany – oraz brzoskwiñ w syro-
pie, a wiêc bardzo ograniczonego zakresu w sto-
sunku do tego, co mamy na rynku owoców i wa-
rzyw. Czy komisje nad tym dyskutowa³y i rozma-
wia³y o tym?

I chyba najwiêksze kuriozum, jakie jest w tej
ustawie. Czy komisje, a zw³aszcza Komisja Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej, rozwa-
¿a³y tê sprawê? Bo, proszê pañstwa, jest tu prze-
pis, który mówi wyraŸnie, ¿e stosuje siê sankcje
przewidziane w przepisach Unii Europejskiej,
a wiêc to pierwsza ustawa, która straszy nas
sankcjami Unii. Zrozumia³bym, gdyby pojawi³a
siê tu wyliczanka, ¿e mo¿na cofn¹æ, mo¿na zrobiæ
to czy tamto i jest to zgodne z przepisami Unii.
Jest to jednak wyraŸny zapis mówi¹cy, ¿e stosuje
siê sankcje przewidziane w przepisach Unii Euro-
pejskiej. Czy my ju¿ podlegamy prawu Unii Euro-
pejskiej i jej sankcjom? Nie wiem, mo¿e jest tam
mowa o rozstrzelaniu producenta czy o czymœ ta-
kim? Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-

ropejskiej zastanawia³a siê nad problemem
zwi¹zanym ze szczup³oœci¹ tej ustawy. Chodzi
o mo¿liwoœæ jej zafunkcjonowania w stosunku do
przetwórstwa. Dotyczy ona bowiem tylko pomido-
rów, gruszek, które w Polsce praktycznie nie wy-
stêpuj¹, i brzoskwiñ. Rz¹d polski negocjuje jed-
nak z Uni¹ rozszerzenie tego wykazu, o czym ju¿
dzisiaj wspomniano, o truskawki, wiœnie, czarne
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i czerwone porzeczki itd. Wynika to z prac, które
s¹ prowadzone podczas negocjacji z przedstawi-
cielami Unii Europejskiej. Niewprowadzenie tego
zapisu do ustawy uniemo¿liwi³oby nam jednak
korzystanie z póŸniejszych dop³at.

Kwestia stosowania b¹dŸ niestosowania sank-
cji równie¿ by³a przedmiotem dyskusji. Sankcje
dotycz¹ zobowi¹zania agencji do podejmowania
dzia³añ w celu odzyskania œrodków nienale¿nie
wyp³aconych w ramach pomocy finansowej. Nie
zosta³o to wyartyku³owane w sposób bezpoœred-
ni, ale dotyczy tego typu dzia³añ.

Jeœli chodzi o zapis w art. 3, Komisja Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej nie zajmo-
wa³a siê tym problemem.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Anulewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi³a

szerok¹ debatê na temat ustawy. Jeœli chodzi
o art. 3, to precyzyjnie zapisano, kto mo¿e byæ
wpisany do rejestru, a kto nie. Z tego wynika, ¿e
mo¿e siê zdarzyæ, i¿ ktoœ nie bêdzie posiada³ odpo-
wiednich œrodków do produkcji czy przetwórstwa
i w zwi¹zku z tym mog¹ pojawiæ siê k³opoty z wpi-
saniem do rejestru. Tutaj zapisano równie¿ inne
warunki, które musi spe³niæ i przetwórca, i pro-
ducent.

Dotychczas w Polsce nie by³o regulacji praw-
nych dotycz¹cych przetworów owocowych i wa-
rzywnych. To jest pocz¹tek. Podczas dyskusji na
posiedzeniu komisji da³o siê zauwa¿yæ, i¿ produ-
cenci i przetwórcy owoców i warzyw nie s¹ usatys-
fakcjonowani t¹ ustaw¹, a szczególnie za³¹czni-
kiem. Wiemy, ¿e dzisiaj prowadzone s¹ negocjacje
w czterech obszarach, w tym w obszarze bardzo
trudnym, bo dotycz¹cym rolnictwa. S¹dzê, ¿e
nasi negocjatorzy stan¹ na wysokoœci zadania i w
przysz³oœci producenci truskawek, porzeczek,
wiœni i innych owoców, w tym jab³ek na sok, bêd¹
mieli szansê. Ta ustawa to pocz¹tek, dlatego jako
komisja uwa¿amy, ¿e powinna byæ przyjêta bez
poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do sprawozdawców? Nie

widzê chêtnych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-

nych zosta³ upowa¿niony minister rolnictwa i roz-
woju wsi.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w tej spra-
wie?

Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Pragnê potwierdziæ intencje rz¹du zawarte

w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji
rynku przetworów owocowych i warzywnych. Pro-
szê, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ ustawê
z dnia 27 lipca 2002 r.

Uzasadnienie przedstawili senatorowie spra-
wozdawcy. Pragnê tylko wyjaœniæ, ¿e ustawa
przedstawia instytucje i procedury, które maj¹
nam umo¿liwiæ korzystanie ze œrodków pomoco-
wych, ze œrodków Unii Europejskiej przeznaczo-
nych na wsparcie sektora owocowo-warzywnego.
Wyznaczona zosta³a Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcja Jakoœci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, której
agencja mo¿e zleciæ przeprowadzenie kontroli
w zakresie objêtym ustaw¹.

Mechanizm, jaki bêdzie obowi¹zywa³, polega
na tym, ¿e producenci owoców i warzyw otrzy-
maj¹ wsparcie przewidziane w przepisach Unii
Europejskiej pod warunkiem, ¿e bêd¹ dostarczaæ
swoje produkty przetwórcom zarejestrowanym
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, st¹d
wyznaczenie agencji jako podmiotu doko-
nuj¹cego rejestracji.

Warunek zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 3, mówi¹cy
o tym, ¿e zarejestrowanie podmiotu mo¿e
nast¹piæ po potwierdzeniu, i¿ posiada on œrodki
produkcji niezbêdne do wykonywania przetwo-
rów owoców lub warzyw jest, powiedzia³bym, wa-
runkiem fundamentalnym. Agencja nie mo¿e za-
rejestrowaæ podmiotu, który nie wyka¿e mo¿liwo-
œci posiadania urz¹dzeñ do przetwórstwa. Nie wi-
dzê tu jakiejœ sprzecznoœci czy niepotrzebnego
wymogu okreœlonego w ustawie.

Nastêpne pytanie, pana senatora Kruszew-
skiego, dotyczy³o zakresu podmiotowego. Pan se-
nator sprawozdawca wyjaœni³, na czym to ma po-
legaæ. Mianowicie stanowisko negocjacyjne Pol-
ski przewiduje rozszerzenie zakresu podmiotowe-
go, który mo¿e byæ objêty t¹ ustaw¹. Ale kiedy sta-
nowisko Polski zostanie zaakceptowane, bêd¹
musia³y – w drodze przewidzianej w Unii Europej-
skiej w zakresie stanowienia prawa – ulec zmianie
przepisy, które moc¹ ustawy krajowej, polskiej,
bêdzie mo¿na wprowadziæ z dniem uzyskania
cz³onkostwa. I wtedy, po decyzji wynikaj¹cej z ne-
gocjacji, w zapisach wynikaj¹cych z zapisów trak-
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tatowych ulegnie zmianie za³¹cznik do ustawy,
który jest do³¹czony do druku przedstawionego
pañstwu senatorom.

W art. 5 nie chodzi o jakiekolwiek inne sankcje
poza porz¹dkowymi i finansowymi, dotycz¹cymi
zakresu ustawy. Mo¿e to nie jest w art. 5 jasno
i przejrzyœcie przedstawione, ale nale¿y ten zapis
czytaæ wed³ug art. 1, który okreœla zakres ustawy.
Sankcje takie bêd¹ dotyczyæ przede wszystkim
mo¿liwoœci wykreœlenia podmiotu z rejestru,
a tak¿e mo¿liwoœci za¿¹dania zwrotu wyp³at po-
branych nienale¿nie z kasy Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. I to ju¿ praktycznie
ca³y katalog tych sankcji. A wiêc s¹ to sankcje,
mo¿na powiedzieæ, naturalne w stosunku do tych
podmiotów, które nie bêd¹ przestrzegaæ przepi-
sów zawartych w odpowiednich rozporz¹dze-
niach unijnych lub przepisów niniejszej ustawy.
Nie chodzi tu, broñ Bo¿e, o jakiekolwiek przepisy
karne czy przepisy dotycz¹ce wykroczeñ. Jest to
jak gdyby odrêbna regulacja, bo absolutnie nie wy-
nika to z tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 senatorowie mog¹ zada-

waæ panom pytania.
Czy ktoœ chcia³by… Senator Szafraniec ju¿ siê

zg³osi³. Bardzo proszê.
Wiepan, ¿eniewolnopanuprzekroczyæminuty?

Senator Jan Szafraniec:
Wiem, zajmie mi to tylko parê sekund.
Panie Ministrze, Komisja Europejska okreœli³a

w 2000 r. wielkoœæ produkcji pomidorów dla posz-
czególnych pañstw. I tak na przyk³ad Cypr uzy-
ska³ 10 tysiêcy t, Czechy – 26 tysiêcy, Wêgry
– 321 tysiêcy, Malta – 50 tysiêcy, a S³owacja
– 36 tysiêcy. Dlaczego w tym zestawie beneficjen-
tów nie znalaz³a siê Polska, jeœli chodzi o okreœle-
nie wielkoœci produkcji pomidorów? To jest
pierwsze pytanie.

I drugie. Czy ewentualnie na mocy tej ustawy –
wydaje mi siê, ¿e nie, ale chcê siê upewniæ – pro-
ducenci truskawek, malin i porzeczek mog¹ liczyæ
na subwencje z SAPARD, czy nie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Otó¿

wielkoœci, o których mówi³ pan senator, dotycz¹

mo¿liwoœci wprowadzenia na rynek europejski…
Bo pan senator mówi o roku 2002, jak rozumiem?

(Senator Jan Szafraniec: Nie, o roku 2000.)
Aha, o 2000 r. Dotyczy to stanu przed cz³onko-

stwem w Unii Europejskiej, a wiêc wynika z prze-
pisów o liberalizacji handlu miêdzy Polsk¹ a Uni¹
Europejsk¹ lub innymi krajami a Uni¹ Euro-
pejsk¹. W Unii Europejskiej dostêp do rynku jest,
mo¿na powiedzieæ, limitowany okreœlonymi
przepisami i decyzjami, a przepis, o którym pan se-
nator mówi, dotyczy takiej w³aœnie sytuacji – w ja-
kimœ zakresie produkt pochodzenia krajowego
ma dostêp do rynku na zasadach preferencyj-
nych, co nale¿y rozumieæ, ¿e ma w ogóle dostêp,
bo zasady niepreferencyjne praktycznie uniemo¿-
liwiaj¹ wprowadzenie danego produktu na rynek.

Nie potrafiê odnieœæ siê do tych cyfr, które pan
senator przed chwil¹ przywo³a³, ale mechanizm
funkcjonowania jest taki, jak przedstawi³em.

Produkcja, zarówno przedprodukcja, jak
i przetwórstwo owoców i warzyw, o których mówi³
pan senator, s¹ objête programem SAPARD. Pro-
ducenci i przetwórcy mog¹ korzystaæ z programu
SAPARD.

(Senator Jan Szafraniec: To znaczy producenci
malin, truskawek i porzeczek?)

Tak, bo to jest przetwórstwo. Dzia³anie pierw-
sze, jeœli chodzi o przetwórstwo, dzia³anie drugie,
jeœli chodzi o produkcjê. Dzia³anie pierwsze jest
przeznaczone w ramach programu SAPARD dla
zak³adów przetwórczych, a dzia³anie drugie dla
producentów rolnych. Czyli producenci w ra-
mach dzia³ania drugiego, przetwórcy – w ramach
dzia³ania pierwszego.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê. Czy s¹ jeszcze pytania?
Senator Grabowska, proszê.

Senator Genowefa Grabowska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie dotyczy skutków finansowych, ja-

kie niesie ze sob¹ organizacja rynku przetworów
owocowych i warzywnych. W przed³o¿eniu rz¹do-
wym, zw³aszcza w do³¹czonym do niego uzasad-
nieniu, s¹ wymienione te skutki jako wyp³aty po-
mocy finansowej dla producentów i wyp³aty dla
agencji z tytu³u zatrudnienia pracowników.

Zadawa³am to pytanie na posiedzeniu komisji
i s¹dzi³am, ¿e dzisiaj pan minister zechce siê do
niego odnieœæ w swoim wyst¹pieniu, ale gdzieœ to
ulecia³o. Chodzi mianowicie o dwa warianty. Moje
pytanie dotyczy wariantu, kiedy Unia Europejska
nie zaakceptuje starañ Polski o rozszerzenie ryn-
ku o wiœnie, porzeczki, truskawki itd. Pañstwo
przewidujecie – strona 3 uzasadnienia – ¿e bêdzie
wówczas mniejsza pomoc finansowa dla produ-
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centów owoców, co jest naturalne, bo bêd¹ ni¹ ob-
jêci tylko producenci pomidorów, ale nie pomniej-
szacie kosztów obs³ugi administracyjnej agencji.
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia w agencji –
chodzi o dziesiêciu dodatkowych pracowników,
czyli o 800 tysiêcy z³ – nie jest uwzglêdnione w sy-
tuacji, kiedy nie bêdzie dla nich pracy, kiedy po
prostu bêd¹ tylko rozliczali dop³aty dla producen-
tów pomidorów. Dlaczego przewidywalne zmniej-
szenie zadañ nie poci¹ga za sob¹ zmniejszenia
kosztów obs³ugi administracyjnej agencji? Cho-
dzi o a¿ 800 tysiêcy z³. To chcia³abym wiedzieæ,
Panie Ministrze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Otó¿

dane zawarte w uzasadnieniu s¹ szacunkowe.
Trudno doprecyzowaæ dok³adnie koszty, które
bêd¹ siê wi¹za³y z realizacj¹ tej¿e ustawy. Przewi-
dujemy, ¿e w zwi¹zku z wprowadzeniem tej usta-
wy zatrudnienie w agencji nale¿y zwiêkszyæ
o oko³o dziesiêæ osób. W wiêkszoœci bêd¹ to praco-
wnicy oddzia³ów regionalnych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zapewne praco-
wnicy w niektórych oddzia³ach regionalnych bêd¹
swój zakres obowi¹zków mieli uzupe³niony o inne
obowi¹zki, tak aby ca³y czas ich pracy zosta³ wy-
korzystany. Bêd¹ rejony, gdzie producentów ko-
rzystaj¹cych z tego œrodka pomocy bêdzie kilku,
w zwi¹zku z czym zakres pracy bêdzie niewielki
dla tych¿e pracowników.

Oszacowano, ¿e prawdopodobnie w oœmiu lub
dziesiêciu oddzia³ach regionalnych – dlatego
w uzasadnieniu jest mowa o mo¿liwoœci zatrudnie-
nia od oœmiu do dziesiêciu pracowników – taka
dzia³alnoœæ agencji musi zostaæ uruchomiona.
W tych rejonach przewidujemy – ale przewidujemy
obecnie, bo po dniu uzyskania cz³onkostwa praw-
dopodobnie trzeba bêdzie to skorygowaæ – nale-
¿a³oby tak¹ obs³ugê uruchomiæ, przygotowuj¹c
równie¿, odpowiednio wczeœniej, osoby do wyko-
nywania w tym zakresie obowi¹zków.

Zdaje siê, ¿e w uzasadnieniu jest dopisane jesz-
cze jedno zdanie, ¿e wartoœæ ta jest szacunkowa
i mo¿e ulec zmianie. Byæ mo¿e z powodu krótkiego
czasu nie dotar³o do pani senator, do pani prze-
wodnicz¹cej, wyjaœnienie, które skierowa³em do
pani na piœmie – najpóŸniej wczoraj powinno by³o
ono dotrzeæ do Senatu, ale mo¿e nie dotar³o –
przedstawiaj¹ce jak gdyby pe³n¹ analizê tej kwoty

800 tysiêcy z³. Jest to bardzo orientacyjna kwota
i niew¹tpliwie w momencie wejœcia w ¿ycie tego
instrumentu, który bêdzie wspiera³ producentów
owoców i warzyw, zatrudnienie zostanie dostoso-
wane do warunków wymaganych przez sytuacjê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
G³os ma senator Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, to pytanie wynika troszkê

z mojej niewiedzy. Rozmawiamy tu o negocja-
cjach dotycz¹cych owoców i warzyw. Ale chocia¿-
by o marchewce niczego tutaj nie ma. Czy to siê
mieœci w ramach negocjacji zamkniêtych, nego-
cjacji wznowionych, czy te¿ w ogóle dzieje siê to
poza negocjacjami dotycz¹cymi rolnictwa?

To pytanie zadajê wiêc, mo¿na powiedzieæ, z nie-
wiedzy. Jakie s¹ szanse, ¿e jednak nasze owoce
i warzywa, czyli to, czego dotyczy ta ustawa, nie
bêd¹ tu reprezentowane w tak mikroskopijnym za-
kresie? Bo ustawa faktycznie dotyczy tylko pomi-
dorów, niczego wiêcej. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Panie Ministrze, jestem euroentu-
zjast¹, zawsze t³umaczy³em, ¿e nigdy nie bêd¹ obo-
wi¹zywa³y nas sankcje bezpoœrednio wynikaj¹ce
z sankcji Unii Europejskiej, a tylko te wszelkiego
rodzaju sankcje czy kary, które nasz rz¹d i nasz
parlament postanowi¹ zastosowaæ wobec nas, Po-
laków. Jest to chyba pierwsza ustawa, w której wy-
raŸnie napisano o sankcjach przewidzianych wo-
bec przetwórców lub grup producentów w przepi-
sach Unii Europejskiej – nie w naszych, polskich
przepisach, tylko w przepisach Unii. Czy musia³
znaleŸæ siê tutaj tak niezrêczny zapis? Mo¿na by³o
przecie¿ napisaæ o sankcji w postaci cofniêcia tej
dotacji, o której powiedzia³ pan minister, i o drugiej
sankcji, czyli skreœleniu z listy producentów.
By³oby to samo, odpowiada³oby przepisom i nie
brzmia³oby w taki sposób, który dla mnie jest nie
do przyjêcia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Bardzo ³adnie,

piêknie mówi³ pan o tej niewiedzy. Czêœciej
chcia³oby siê czegoœ takiego s³uchaæ.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Otó¿ nego-

cjacje dotycz¹ce rolnictwa jeszcze siê nie rozpo-
czê³y. Ten obszar jest uznawany za bardzo
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trudny, zarówno dla strony polskiej, jak i dla
strony unijnej. Przewidujemy, ¿e negocjacje
w tym obszarze oficjalnie rozpoczn¹ siê w paŸ-
dzierniku, bêdzie wiêc bardzo ma³o czasu na roz-
strzygniêcia. Rozmowy niew¹tpliwie bêd¹ pro-
wadzone niejako w postaci ca³ego pakietu i bêd¹
dotyczyæ wsparcia finansowego, równie¿ kwoto-
wania produkcji. Prawdopodobnie te warunki, te
rozwi¹zania i te instrumenty bêd¹ rozpatrywane
w ca³ym pakiecie.

Niew¹tpliwie wi¹¿e siê to z finansami, a to, co
siê wi¹¿e z finansami, szczególnie w zakresie rol-
nictwa, czyli obszaru, który poch³ania oko³o 50%
bud¿etu Unii Europejskiej, jest bardzo trudne
i bêdzie rozstrzygane pod koniec negocjacji.

Jeœli zaœ chodzi o sankcje przewidziane w prze-
pisach Unii Europejskiej, to napisano o nich dla-
tego, ¿e wszystkie sankcje dotycz¹ce nieprze-
strzegania prawa w zakresie instrumentów finan-
sowych s¹ w Unii Europejskiej œciœle okreœlone,
³¹cznie z tym, kto ponosi konsekwencje nieprze-
strzegania przepisów finansowych – producent
czy pañstwo cz³onkowskie. W ró¿nych obszarach,
na przyk³ad w obszarze zwi¹zanym z produkcj¹
i przetwórstwem mleka, s¹ okreœlone odrêbne
sankcje. W tym obszarze równie¿ przewidziane s¹
sankcje polegaj¹ce na tym, ¿e w okreœlonych sy-
tuacjach beneficjent zobowi¹zany jest poddaæ siê
kontroli, a je¿eli kontroler stwierdzi uchybienia,
to beneficjent musi dokonaæ zwrotu nienale¿nie
pobranych œrodków pochodzenia unijnego. I na
tym polega sankcja.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówieñ i o obowi¹zku za-
pisywania siê do g³osu oraz sk³adania podpisa-
nych wniosków o charakterze legislacyjnym
w trakcie dyskusji.

Na liœcie mówców mam jedno nazwisko, pana
senatora Jana Szafrañca, któremu udzielam
g³osu.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad któr¹ dyskutujemy, okreœla zada-

nia i w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych
w sprawach zwi¹zanych z udzielaniem pomocy fi-
nansowej dla producentów oraz przetwórców

owoców i warzyw. Udzielaniem pomocy finansowej
bêdzie zajmowa³a siê Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, która po prostu realizuje
przepisy Unii Europejskiej dotycz¹ce organizacji
rynku przetworów owocowych i warzywnych,
ograniczonych prawie wy³¹cznie do pomidorów.

Okazuje siê, ¿e beneficjentami pomocy finan-
sowej, wiem to z uzasadnienia, s¹ producenci
owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórst-
wa, takich jak pomidory, brzoskwinie i gruszki,
oraz zak³ady przetwórcze przetwarzaj¹ce figi i su-
szone œliwki. Je¿eli podczas negocjacji z Uni¹ Eu-
ropejsk¹ zostanie uwzglêdnione polskie stanowi-
sko negocjacyjne – by³a ju¿ o tym mowa – to po-
moc¹ finansow¹ zostan¹ objête tak¿e truskawki,
wiœnie, czarne i czerwone porzeczki, maliny oraz
jab³ka przeznaczone na koncentrat soku. W prze-
ciwnym razie pomoc finansowa bêdzie niestety
dotyczy³a tylko i wy³¹cznie pomidorów. Jej otrzy-
manie bêdzie jednak mo¿liwe za poœrednictwem
grupy producentów, która zawrze z przetwórc¹
umowê dotycz¹c¹ dostawy tych surowców. Ale
nie bêdzie to takie proste. Organizacja produ-
cencka musi bowiem spe³niaæ szereg warunków,
czêsto drakoñskich, dotycz¹cych na przyk³ad mi-
nimalnej wartoœci rocznego obrotu, ustanowienia
funduszu operacyjnego dla zapewnienia œrodków
finansowych na rozwój infrastruktury, zapewnie-
nia standardów zdrowotnoœci roœlin, dopuszczal-
nego poziomu zanieczyszczeñ itd. Przede wszyst-
kim zaœ – co jest bardzo istotne – organizacja pro-
ducencka musi uzyskaæ stosown¹ akredytacjê
Komisji Europejskiej.

Dlatego te¿ s¹dzê, ¿e ta ustawa bêdzie po pro-
stu martw¹ liter¹ prawa. Nie wiem bowiem, czy
producenci pomidorów spe³ni¹ warunki przewi-
dziane w³aœnie w zapisach unijnych. Jeœli polskie
stanowisko negocjacyjne po prostu nie zostanie
przyjête przez Uniê, wówczas rzeczywiœcie, o czym
by³a ju¿ tutaj mowa, œrodki przeznaczone dla
producentów owoców i warzyw bêd¹ dotyczy³y tyl-
ko i wy³¹cznie pomidorów i wynios¹, jak wynika
z uzasadnienia, 2 miliony 535 tysiêcy z³.

Jak dot¹d Bruksela odrzuca³a ka¿d¹ mo¿li-
woœæ dotacji do produkcji owoców czerwonych –
mam tu na myœli maliny, porzeczki i truskawki.
Komisja uznawa³a, ¿e Polska jest w tej mierze bez-
konkurencyjna i w zwi¹zku z tym nie potrzebuje
¿adnego wsparcia. Poza tym komisja stwierdzi³a,
¿e nie op³aca siê jej finansowanie, w cudzys³owie,
ma³ych producentów. Polska bowiem jest –
wed³ug komisji – du¿ym krajem, wiêc mo¿e two-
rzyæ du¿e organizacje, a takie du¿e organizacje
nie bêd¹ potrzebowa³y wsparcia finansowego.

Jak dot¹d argument wystêpuj¹cego u nas,
w Polsce, rozdrobnienia gospodarstw rolniczych,
nie przekona³ komisji, jakkolwiek komisja ma
œwiadomoœæ wystêpuj¹cego nawet tam, na tere-
nie Unii, spo³ecznego niezadowolenia z racji do-
minacji w wymiarze rolnym wysoko wydajnych
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i du¿ych gospodarstw rolnych, które destrukcyj-
nie wp³ywaj¹ na œrodowisko, powoduj¹ wyludnia-
nie siê obszarów wiejskich, co wi¹¿e siê ze zubo¿e-
niem, jak równie¿ zanikiem kultury i miejsco-
wych obyczajów.

Tymczasem – i to trzeba podkreœliæ, zosta³o to
podkreœlone tak¿e w uzasadnieniu rz¹dowym –
koncentrat soku pomidorowego oraz mro¿onki
z owoców jagodowych i wiœni s¹ wrêcz strategicz-
nymi produktami eksportowymi polskiego prze-
mys³u owocowo-warzywnego. Produkty te stano-
wi¹ podstawê zaopatrzenia dla przemys³u prze-
twórczego pañstw bêd¹cych cz³onkami Unii Eu-
ropejskiej. Utrzymanie tej produkcji na dotych-
czasowym poziomie ma wiêc dla polskiego sekto-
ra ogrodniczego podstawowe znaczenie. A bêdzie
to mo¿liwe, gdy surowce do produkcji wymienio-
nych przetworów zostan¹ objête systemem p³at-
noœci obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej. Czy
tak siê stanie? Œmiem w¹tpiæ.

W odniesieniu do produkcji owoców w Unii Eu-
ropejskiej Polska okazuje siê znacz¹cym produ-
centem jab³ek – w 1999 r. wyprodukowaliœmy
1,6 miliona t, co dawa³oby nam czwarte miejsce
pod wzglêdem wielkoœci produkcji wœród pañstw
cz³onkowskich. W wypadku wiœni by³o to 145 ty-
siêcy t, podczas gdy w ca³ej Unii Europejskiej wy-
produkowano ich zaledwie 82 tysi¹ce t. Œliwki
– 91 tysiêcy t, mamy pi¹te miejsce. Truskawki
– 178 tysiêcy t, drugie miejsce, zaraz po Hiszpanii.
Równie¿ w wypadku malin i porzeczek nasza pro-
dukcja krajowa kszta³tuje siê na poziomie ³¹cznej
produkcji wszystkich pañstw Unii. Tak wiêc Pol-
ska by³aby w Unii Europejskiej krajem wiod¹cym
tak¿e pod wzglêdem wytwarzania koncentratu
jab³kowego. Przypomnê, ¿e w 1999 r. wyproduko-
wano go w Polsce oko³o 100 tysiêcy t, podczas gdy
w ca³ej Unii Europejskiej zaledwie 125 tysiêcy t.
Dlatego utrzymanie produkcji jab³ek i owoców ja-
godowych oraz wiœni na dotychczasowym pozio-
mie przyczyni³oby siê do stabilizacji sytuacji eko-
nomicznej producentów owoców i zak³adów prze-
twórczych, przede wszystkim – o czym jest mowa
w uzasadnieniu – w takich województwach jak
mazowieckie, lubelskie, œwiêtokrzyskie, ³ódzkie,
ma³opolskie oraz wielkopolskie. Jeœli Bruksela
nie obejmie systemem p³atnoœci wspomnianych
surowców do produkcji przetworów, to wówczas
zarówno producentów owoców, jak i zak³ady prze-
twórcze w wymienionych województwach dotknie
niestety likwidacja, z wszystkimi tego konse-
kwencjami.

Prasa donosi, ¿e obecnie przetwórnie kupuj¹
jab³ka przemys³owe, przerabiane potem na kon-
centrat jab³kowy, zaledwie po 11 gr za 1 kg, pod-
czas gdy prezes Zwi¹zku Sadowników Mazowsza
twierdzi, ¿e same koszty produkcji wynosz¹ 25 gr.
Jak ³atwo policzyæ, obecne ceny pokrywaj¹ tylko

40% nak³adów ponoszonych przez sadowników.
Jeœli zatem nie bêdzie dop³at, to niestety nasze sa-
downictwo – i nie tylko nasze – po prostu upadnie.

Nasze stanowisko negocjacyjne w tej sprawie
zosta³o przedstawione komisji 16 grudnia 2000 r.
Niebawem min¹ ju¿ dwa lata, a my wci¹¿ nie wie-
my, czy polskie stanowisko, je¿eli chodzi o tru-
skawki, wiœnie, maliny i porzeczki, zostanie
uwzglêdnione, czy te¿ nie. Bior¹c jednak pod
uwagê zakres produktów wspieranych w ramach
wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw
przetworzonych, nale¿y stwierdziæ, ¿e polscy pro-
ducenci dostarczaj¹cy surowiec do przetwórni ra-
czej nie bêd¹ beneficjentami tego wsparcia, po-
dobnie jak inne kraje o klimacie umiarkowanym,
po³o¿one w pó³nocnej i œrodkowej Europie. Po-
moc finansowa dotycz¹ca przetworzonych
owoców i warzyw trafia niemal wy³¹cznie do
krajów œródziemnomorskich.

Niewielkie szanse uzyskania wsparcia wystê-
puj¹ zatem nawet w wypadku przetworów pomi-
dorowych. Taka jest rzeczywistoœæ. Nasza pro-
dukcja, przy relatywnie wysokich jej kosztach,
nie wytrzyma konkurencji z importem z krajów
rozszerzonej Unii.

W zwi¹zku z tym na rêce pana marsza³ka
sk³adam wniosek o odrzucenie tej ustawy. Do
tego wniosku do³¹czyli siê senator Biela i senator
Józef Sztorc. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ

g³os? Nie widzê zg³oszeñ.
W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku podajê, ¿e senator Henryk

Stok³osa z³o¿y³ swoje przemówienie do proto-
ko³u*.

A wniosek legislacyjny?
(G³os z sali: Te¿ jest.)
Informujê tak¿e, ¿e wp³yn¹³ wniosek o charak-

terze legislacyjnym, co widzieliœmy przed chwil¹.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³ zg³oszony wniosek

o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 52
ust. 2 proszê Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisjê Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionego wniosku.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o organizacji rynku przetworów owocowych i wa-
rzywnych zostanie przeprowadzone jutro.

Dziêkujê przedstawicielom ministerstwa. Pa-
nie Ministrze, dziêkujê za obecnoœæ.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o napojach spirytusowych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. Do Senatu
przekazana zosta³a w dniu 29 lipca 2002 r. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 29 lipca 2002 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygoto-
wa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 201, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 201A i 201B.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi senatora Tadeusza Bartosa o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Tadeusz Bartos:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi przedstawiæ sprawozdanie z posie-
dzenia komisji, które odby³o siê w dniu 31 lipca
i dotyczy³o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 lipca
2002 r. ustawy o napojach spirytusowych, druk
senacki nr 201.

Szanowni Pañstwo! W posiedzeniu komisji
udzia³ wziêli przedstawiciele Ministerstwa Rolnic-
twa iRozwojuWsi,UrzêduKomitetu Integracji iEu-
ropejskiej, Ministerstwa Finansów oraz przedsta-
wiciele zwi¹zków zawodowych i spo³eczno-zawodo-
wych organizacji rolników dzia³aj¹cych w rolnictwie
i przemyœle rolno-spo¿ywczym.

Rozpatrywana ustawa, któr¹ mam przyjem-
noœæ w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rekomendowaæ Wysokiemu Senatowi, jest ko-
lejn¹ propozycj¹ rz¹dow¹ w ramach dostosowa-
nia prawa polskiego do prawa europejskiego.

Szanowni Pañstwo, ustawa jest bardzo wa¿na
z punktu widzenia polskiej gospodarki. Dotyczy
rolników, gorzelników, producentów i dystrybu-
torów wódek. Polska wódka by³a i jest jednym
z najbardziej rozpoznawanych na œwiecie towa-
rów o polskim rodowodzie. Niezwykle wa¿n¹ kwe-
sti¹ jest tu wiêc zabezpieczenie znaków firmo-
wych oraz ochrona interesów polskich pro-
ducentów.

Wa¿nym zapisem w ustawie jest stwierdzenie,
¿e wódki wyprodukowane na terytorium Polski,
z polskich surowców rolniczych, mog¹ byæ dodat-
kowo okreœlane jako „Polska wódka – Polish vod-
ka”. Zapewni to wykorzystanie polskich surow-
ców do produkcji wódek, tradycyjnie zwi¹zanych

z polsk¹ technologi¹, oraz wykluczy stosowanie
surowców spoza Polski, w tym dotowanych tanich
zbó¿ i spirytusu z Unii Europejskiej.

W toku dyskusji komisja przyjê³a dwie poprawki
przedstawione pañstwu w stanowisku zawartym
w druku nr 201A. Pierwsza poprawka jest zmian¹
zaproponowan¹ do art. 20 i polega na dodaniu wy-
razów „oraz metody pobierania próbek”. Komisja
uzna³a, ¿e minister w³aœciwy do spraw rynków rol-
nych okreœli w drodze rozporz¹dzenia metody ana-
liz oraz wa¿niejsze w tym wypadku metody pobie-
rania próbek alkoholu etylowego rolniczego do ce-
lów urzêdowej kontroli pod wzglêdem jakoœci han-
dlowej, bior¹c pod uwagê w³aœciw¹ jakoœæ napojów
spirytusowych. Druga poprawka dotyczy art. 30
i uœciœla zapis ustawy. Poprawki te komisja przy-
jê³a jednog³oœnie.

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zwracam siê do pañstwa senatorów z proœb¹
o przyjêcie ustawy wraz z zaproponowanymi po-
prawkami.

Szanowni Pañstwo, aby w pe³ni przedstawiæ
pañstwu pracê komisji nad ustaw¹ o napojach
spirytusowych, muszê powiedzieæ, ¿e w trakcie
dyskusji na posiedzeniu komisji wiele kontrower-
sji wzbudzi³y zapisy art. 4 ust. 11 lit. c, dotycz¹ce
definicji wódki czystej luksusowej, oraz lit. d, do-
tycz¹ce definicji wódki czystej wyborowej. S¹ to
zmiany zaproponowane podczas drugiego czyta-
nia ustawy w Sejmie, których w przed³o¿eniu
rz¹dowym nie by³o. W odniesieniu do tych zmian
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej w swojej
opinii stwierdzi³, ¿e s¹ one niezgodne z prawem
Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym, ¿e zmiany te
zosta³y przyjête podczas prac w Sejmie, pro-
wadz¹cy obrady naszej komisji senator Janusz
Lorenz zwróci³ siê do ministra rolnictwa, do Komi-
tetu Integracji Europejskiej oraz do Urzêdu Pa-
tentowego z proœb¹ o przygotowanie stosownej
opinii w tej sprawie do dnia 2 sierpnia bie¿¹cego
roku.

Szanowni Pañstwo, na posiedzeniu komisji
Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu zapropo-
nowa³a wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian: by
w art. 4 ust. 3 wyraz „spirytus” zast¹piæ wyrazem
„okowita” i analogicznie w art. 6 ust. 2 i ust. 3 oraz
w art. 13 i art. 14 zapisy „przy wyrobie spirytu-
sów” zamieniæ na „przy wyrobie okowity”. Pro-
wadz¹cy obrady senator Janusz Lorenz zwróci³
siê do Urzêdu Patentowego z proœb¹ o przygoto-
wanie opinii dotycz¹cej tego, czy proponowane
przez Krajow¹ Radê Przetwórstwa Spirytusu
zmiany mo¿emy wprowadziæ do ustawy, do dnia
2 sierpnia 2002 r.

Szanowni Pañstwo! Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia, to
znaczy wczoraj, w godzinach wieczornych, doko-
nuj¹c analizy materia³u przygotowanego i przed-
stawionego przez Urz¹d Patentowy, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urz¹d Komitetu In-
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tegracji Europejskiej, a tak¿e uwzglêdniaj¹c prze-
bieg dyskusji, uzna³a, i¿ wprowadzenie do ustawy
przepisów dotycz¹cych utworzenia kategorii wó-
dek „czysta luksusowa” i „czysta wyborowa” bê-
dzie stanowi³o naruszenie prawa i by³oby nie-
zgodne z prawem Unii Europejskiej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, chcia³bym powiedzieæ, ¿e

wzruszy³ mnie pañski patriotyczny optymizm.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej senatora Bo-
gus³awa Litwiñca o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy. Ju¿ szczêœliwie jesteœmy prawie abs-
tynentami, ³atwo panu pójdzie.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ Wysokiej Izbie raport

z obrad Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej nad rz¹dowym projektem ustawy
o napojach spirytusowych. Czyniê to, Panie Mar-
sza³ku, z ca³¹ powag¹ nale¿n¹ Wysokiej Izbie, ale
i – mam nadziejê – z lekkoœci¹ wobec przedstawia-
nego tematu u¿ywek. Wszak dotyczy on prawie
wszystkich doros³ych obywateli Rzeczypospolitej,
o c z y w i œ c i e z w y j ¹ t k i e m m u z u ³ m a n ó w
i mormonów.

Mam przyjemnoœæ reprezentowaæ komisjê –
jako ¿e na³o¿y³a ona na mnie obowi¹zek sprawoz-
dawcy – zw³aszcza w odniesieniu do problematyki
kompatybilnoœci tego prawa z ustawami Unii Eu-
ropejskiej. Przeto nasza uwaga skupi³a siê przede
wszystkim na problemach, które dotycz¹ tej¿e
spójnoœci i harmonizacji ustawy z prawem euro-
pejskim.

Tu, w tym miejscu, muszê wspomnieæ, ¿e usta-
wa ma charakter czasowy, bowiem wiêkszoœæ jej
przepisów bêdzie obowi¹zywaæ jedynie do dnia
wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Po tym dniu
Polska bêdzie zobowi¹zana do przestrzegania roz-
porz¹dzeñ Rady Europejskiej. Nam, w obszarze
prawa krajowego, pozostan¹ oczywiœcie decyzje
dotycz¹ce kategorii napojów spirytusowych,
przepisów zwi¹zanych z wydawaniem zezwoleñ
oraz przepisów karnych w tym wzglêdzie.

Otó¿ z tej perspektywy, na w³asny rozum, a tak-
¿e za namow¹ uczestnicz¹cych w obradach przed-
stawicieli dwu resortów, resortu spraw zagranicz-
nych oraz rolnictwa, wnosimy o skreœlenie
z uchwalonej przez Sejm ustawy dwu korekt sej-
mowych – s¹ one zawarte w art. 4 pkt 11 lit. c
i lit. d. Proponuje siê tam bowiem sformu³owane
przez wiêkszoœæ sejmow¹ zapisy pozostaj¹ce

w sprzecznoœci z prawem Unii. Uzasadnia³ to ju¿
mój poprzednik, wiêc nie bêdê tego powtarza³.

Kolejna poprawka dotyczy rozmiaru postulo-
wanej kary. Poprawka komisji polega na skreœle-
niu wskazanego w projekcie maksymalnego wy-
miaru kary, gdy¿ wymiar ten okreœlaj¹ ju¿ przepi-
sy kodeksu karnego.

Wreszcie g³ówne zmiany zwi¹zane z terminolo-
gi¹ obowi¹zuj¹c¹ w Unii Europejskiej. Chodzi tu
o definicje napojów spirytusowych. W tym zakre-
sie komisja… no, nie chcê powiedzieæ, ¿e siê
pok³óci³a, ale w ka¿dym razie przedstawi³a wiele
kontrowersyjnych pojêæ, okreœleñ. A chodzi³o po
prostu o ominiêcie unijnego sposobu okreœlania
na przyk³ad wódki gorzkiej czy wódki znanej
paniom, to znaczy ajerkoniaku, przy pomocy na-
zbyt d³ugich okreœleñ opisowych. Komisja, chc¹c
wyjœæ z tego problemu, pozwoli³a sobie u¿yæ pew-
nego staropolskiego pojêcia i proponowaæ przyjê-
cie tego pojêcia – chodzi tu o okowitê. Tu jako
cz³onek tak¿e komisji kultury pozwolê sobie przy-
pomnieæ, ¿e Sienkiewicz „upija³” szlachtê polsk¹
w karczmach ¿ydowskich wódk¹ w³aœnie tak na-
zywan¹. Okowita jest napojem spirytusowym, ale
nie jest spirytusem. To znaczy w polskim rozu-
mieniu spirytus to coœ, co dobrze sprzedajemy, na
czym dobrze zarabiamy na ca³ym œwiecie, ale co
musi mieæ przynajmniej 97% alkoholu. Unici zaœ
nie stosuj¹ pojêcia „spirytus” w naszym polskim,
narodowym znaczeniu, ¿e tak powiem. Dla nich
spirytus to jest po prostu alkohol, równie¿ zawar-
ty w wódce z jajkami, czyli…

(G³os z sali: Ajerkoniak.)
…w ajerkoniaku. A tam jest zaledwie 15%.
Poza tym, proponuj¹c pojêcie „okowita”, chcie-

liœmy unikn¹æ nieporozumieñ w handlu i w trady-
cji u¿ywek stosowanych, powiedzmy, z umiarem
przez rodaków.

Wnoszê w imieniu komisji o przychylne usto-
sunkowanie siê do naszych ofert. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie zatem z art. 44 ust. 5 Regulaminu Se-

natu przed przyst¹pieniem do dyskusji maj¹ pañ-
stwo mo¿liwoœæ, nie d³u¿ej oczywiœcie ni¿ przez mi-
nutê, stawiaæ pytania naszym sprawozdawcom.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie sprawozdawcy?

Bardzo proszê, senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Muszê powiedzieæ, ¿e mnie trochê zaskakuje,

¿e tu siê nie znalaz³a na przyk³ad definicja starki.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Niech pan na-

ciœnie przycisk.)
Nacisn¹³em.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Tak? Bo Ÿle

pana s³ychaæ.)
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A teraz? Dobrze s³ychaæ?
Zniknê³a tutaj starka i nie ma równie¿ krupni-

ku, ani jako likieru, ani niczego innego. Gdzie to
siê mieœci? To wszystko jest bardzo szczegó³owo
opisane.

(Senator Bogus³aw Litwiniec: Chcê pana uspo-
koiæ… Mo¿na, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Chcê pana uspokoiæ, Panie Senatorze, bêd¹

produkowane i starka, i krupnik, i wiele innych
znanych nam alkoholi. Tylko ¿e w terminologii,
nazwa³bym to, produkcyjnej bêd¹ to napoje na
bazie okowity, tak to siê bêdzie okreœlaæ. Nie na
bazie napoju spirytusowego, produkowanego
z potrójnej fermentacji, ¿eby uzyskaæ nale¿yt¹,
i to trzystopniow¹ destylacjê, tylko na bazie oko-
wity. Okowita jest pojêciem, które skraca nasze
myœlenie i nasz¹ terminologiê, a oprócz tego siê-
ga jeszcze do chlubnej tradycji staropolskiej
szlachty.

(Senator Józef Sztorc: Skraca…)
(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Ja tylko zwracam uwagê na to, ¿e napoje alko-

holowe s¹ Ÿród³em wielu grzechów.
Proszê bardzo, senator W³odzimierz £êcki.
(G³os z sali: Tak à propos grzechów…)

Senator W³odzimierz £êcki:
Czy ta nazwa nie zmieni jakoœci trunku? Czy

okowita bêdzie tak dobra jak spirytus rektyfiko-
wany?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Mo¿e spowodowaæ zmiany mentalnoœciowe.
(Senator Bogus³aw Litwiniec: Im krócej, Panie

Senatorze, tym lepiej.)
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef Sztorc:
A jak siê mo¿e nazywaæ w nowej terminologii

œliwowica?
(G³os z sali: „£¹cka”.)
(Weso³oœæ na sali)

Senator Bogus³aw Litwiniec:

Jeœli ja mia³bym improwizowaæ, powie-
dzia³bym tak: wódka z polskich œliwek na okowi-
cie.

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma. Dziêkujê.

Senator Bogus³aw Litwiniec:

Na koniec, Panie Marsza³ku, chcê tutaj uprze-
dziæ znawców wina. Otó¿ Unia Europejska domaga
siê, ¿eby stopieñ alkoholizacji trunków obni¿yæ do
poziomu 18%. W zwi¹zku z tym smakosze na
przyk³ad wina „Martini” bêd¹ ju¿ objêci t¹ ustaw¹.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

projektem rz¹dowym. Do reprezentowania stano-
wisku rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy obecny pan minister chcia³by w tej sprawie
zabraæ teraz g³os?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk: Tak, Panie Mar-
sza³ku.)

Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Uzasadnienie do ustawy uchwalonej przez

Sejm przedstawili senatorowie sprawozdawcy. Ja
chcia³bym tylko dodaæ, ¿e ta ustawa dostosowuje
prawo polskie do przepisów Unii Europejskiej,
g³ównie w zakresie podzia³u napojów spirytuso-
wych na kategorie. Ustawa podaje definicje tych
kategorii, okreœla procesy technologiczne stoso-
wane przy produkcji napojów spirytusowych, wy-
mogi dla alkoholu etylowego rolniczego, stosowa-
nego do produkcji napojów spirytusowych, a tak-
¿e podaje zasady produkcji napojów spirytuso-
wych.

Chcia³bym rekomendowaæ Wysokiemu Sena-
towi g³ównie przyjêcie poprawki dotycz¹cej art. 4
pktu 11, szczególnie lit. c i d. Uzasadnienie przed-
stawili senatorowie sprawozdawcy. Chcia³bym
uspokoiæ, ¿e po pierwsze wódka luksusowa i wód-
ka wyborowa bêd¹ w dalszym ci¹gu produkowa-
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ne, w oparciu o zarejestrowane znaki towarowe.
Producenci wódek luksusowej i wyborowej, je¿eli
bêd¹ produkowaæ je na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w oparciu o surowce pochodzenia pol-
skiego, bêd¹ mogli je oznakowywaæ zgodnie
z art. 28 ust. 2 napisem „Polska wódka” lub „Po-
lish vodka”. Tak wiêc intencje zawarte w popraw-
ce dotycz¹cej wódki czystej luksusowej i czystej
wyborowej mog¹ byæ i bêd¹ zrealizowane na pod-
stawie cytowanego przeze mnie przepisu art. 28.
Przyjêcie tego zapisu w takiej wersji, jak to posta-
nowi³ Sejm, spowoduje kolizjê z obecnie obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o w³asnoœci prze-
mys³owej.

Chcia³bym równie¿ rekomendowaæ poprawkê
dotycz¹c¹ art. 4, a¿eby w pkcie 3 zast¹piæ wyraz
„spirytus” wyrazem „okowita”. Nazwa ta w podzia-
le, jaki obowi¹zuje w art. 4, bardziej oddaje realia
naszego polskiego rynku produktów spirytuso-
wych. Spirytus jest kojarzony z alkoholem moc-
nym, grubo przekraczaj¹cym 50% zawartoœci.
W tym punkcie mówimy zaœ g³ównie o wódkach,
wódkach naturalnych, produkowanych ze spiry-
tusu otrzymanego w wyniku destylacji przefer-
mentowanego zacieru, a wiêc spirytusu nieoczysz-
czonego, nierektyfikowanego. W zwi¹zku z tym na-
zwa „okowita” oddawaæ bêdzie istotê tych produk-
tów i nie bêdzie wprowadza³a w b³¹d nabywców czy
osób, które bêd¹ czytaæ tê ustawê.

Oczywiœcie zaproponowane poprawki do
art. 30, czyli artyku³u mówi¹cego o sankcjach kar-
nych za nieprzestrzeganie ustawy, s¹ naturalnie
do przyjêcia z tej racji, ¿e po prostu w tekœcie
przes³anym z Sejmu do Senatu wkrad³ siê b³¹d te-
chniczny i w zwi¹zku z tym celowe jest, jak to pro-
ponuj¹ obydwie komisje, przyjêcie tej poprawki.
Przy czym s¹ tu jakby dwie wersje, ró¿ni¹ce siê tyl-
ko tym, ¿e jedna w ostatnim zdaniu mówi o tym, ¿e
kto w poszczególnych punktach ³amie przepisy,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno-
œci, a drugi wariant tej poprawki precyzuje, ¿e
ograniczenie wolnoœci mo¿e wynosiæ do roku.

Wydaje mi siê, ¿e osobom, które mniej znaj¹ siê
na prawie, konkretne okreœlenie wysokoœci kary
bardziej przemówi do wyobraŸni, w zwi¹zku z tym
sk³ania³bym siê do przyjêcia poprawki, która
mówi o ograniczeniu wolnoœci do roku.

Wreszcie poprawka dotycz¹ca art. 20, która do-
precyzowuje, ¿e oprócz przeprowadzenia badañ
konieczne jest równie¿ okreœlenie metod pobiera-
nia próbek w rozporz¹dzeniu wydawanym przez
ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa. S¹dzê, ¿e
poprawka ta jednoznacznie przes¹dzi o metodach
pobierania próbek, dziêki czemu unikniemy kon-
trowersji co do stosowanych procedur.

Rekomenduj¹c poprawki, o których mówi³em,
wnoszê, Panie Marsza³ku, ¿eby Wysoki Senat ra-
czy³ uchwaliæ tê ustawê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 mo¿na panu ministrowi

zadawaæ pytania.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Ministrze, rozporz¹dzenie rady nr 1576

z 1989 r., a wiêc wydane trzynaœcie lat temu,
uwzglêdni³o definicjê naszej ¿ubrówki, ale jak do
tej pory nie uzyskano ochrony geograficznej na te-
renie Unii. Chodzi o miejsce produkcji i pochodze-
nie stosowanych surowców. Jak wygl¹daj¹ stara-
nia w tym wzglêdzie?

Interesuje mnie to o tyle, ¿e mieszkam blisko
Puszczy Bia³owieskiej, a tam roœnie trawa ¿ubro-
wa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Dziêkujê bardzo.
Przepisy Unii Europejskiej daj¹ mo¿liwoœæ sto-

sowania tego typu usankcjonowania w prawie
krajowym wtedy, kiedy nazwy odnosz¹ siê do re-
gionu, w którym dany produkt mo¿e byæ wytwa-
rzany. Jeœli nazwy maj¹ charakter ogólny, braku-
je kryterium, które dawa³oby mo¿liwoœæ uznania
tego produktu za charakterystyczny dla danego
regionu. Podobny problem jest w przypadku art. 4
pktu 11 lit. c i d, w których mowa jest o wódkach
wyborowej i luksusowej – nazwy „luksusowa”,
„wyborowa” o niczym nie œwiadcz¹, nie œwiadcz¹
o charakterystycznym miejscu pochodzenia.
Gdyby to by³y na przyk³ad „¯ubrówka Bia³owie-
ska” czy „¯ubrówka Bia³ostocka” albo wódka
„Mazowiecka” czy „Podlaska”, to kiedy pró-
bowalibyœmy zarejestrowaæ tak¹ nazwê jako pro-
dukt regionalny, przepisy Unii Europejskiej by to
sankcjonowa³y, z uwagi na region, na mo¿liwoœæ
identyfikacji tego produktu.

Nazwa o charakterze ogólnym, mimo ¿e pro-
dukt jest charakterystyczny i znany w Europie
czy na œwiecie, nie daje mo¿liwoœci uznania go za
produkt regionalny czy krajowy. Dlatego lepszym
rozwi¹zaniem jest zapis w art. 28, o którym ju¿
mówi³em. ¯ubrówka jest niestety zarejestrowana
przez kilka firm, nie tylko polskich – jest zareje-
strowana równie¿ za granic¹ – ale je¿eli na pol-
skiej ¿ubrówce dopiszemy „Polish vodka” albo
„Polska wódka”, bêdzie to jednoznaczne. Bo t¹
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ustaw¹ zastrzegamy sobie, ¿e napis „Polish vod-
ka” lub „Polska wódka” na etykiecie odnosi siê tyl-
ko i wy³¹cznie do produktów wyprodukowanych
w Polsce i z polskich surowców. Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie panu

ministrowi?
Jeszcze pan, Panie Senatorze, tak?

Senator Jan Szafraniec:
Panie Ministrze…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Jest pan nie-

nasycony dzisiaj.)
Nie, nie…
(Weso³oœæ na sali.
(G³os z sali: No, tak to wygl¹da.)
(G³os z sali: Nie mamy rezerw.)
Panie Ministrze, proszê zatem skomentowaæ

opiniê sekretarza Komitetu Integracji Europej-
skiej, która zosta³a do³¹czona do tej ustawy. Mówi
ona o tym, ¿e Polska mo¿e siê staraæ o uzyskanie
ochrony geograficznej ¿ubrówki na podstawie
rozporz¹dzenia, o którym mówi³em, i objêcie tych
dwóch kategorii produktów – chodzi te¿ o „Polish
sherry” – ochron¹ geograficzn¹ na terytorium
ca³ej Unii Europejskiej, zarówno jeœli chodzi
o miejsce produkcji, jak i pochodzenie surowców
do niej stosowanych. W tej chwili jakoby tocz¹ siê
negocjacje, których wynik bêdzie mia³ wp³yw na
ostateczny kszta³t tej ustawy. Wobec tego pytam:
czy ta ¿ubrówka bêdzie tylko i wy³¹cznie nasza, na
naszym terytorium, z naszych produktów, czy te¿
bêdzie produkowana równie¿ przez inne kraje?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:
Jest to przedmiotem odrêbnych negocjacji,

mo¿e nie tyle negocjacji, ile ustaleñ na poziomie
technicznym, dotycz¹cych uznawania produktów
za produkty regionalne, narodowe. To jest osobny
problem, regulowany przez odrêbne przepisy i od-
rêbne procedury. Przedmiotem, istot¹ ustawy
o napojach spirytusowych jest, mo¿na powie-
dzieæ, ustalenie zasad klasyfikacji, zatem akurat
w tej ustawie nie jesteœmy w stanie tego uregulo-
waæ.

W jednym z miejsc – pan senator Izdebski do-
niós³ mi œci¹gê, mówi¹c o tym, ¿e ¿ubrówka jest
okreœlona w innej formie – okreœlamy ¿ubrówkê
mianem wódki, zdaje siê, zio³owej. Nie okreœlamy
¿ubrówki t¹ charakterystyczn¹ nazw¹, poniewa¿
¿ubrówka jako produkt zarejestrowana jest
w oparciu o prawo w³asnoœci przemys³owej
i wy³¹cznoœæ, mo¿na powiedzieæ, na u¿ywanie
tego prawa posiadaj¹ podmioty, które zarejestro-
wa³y tê konkretn¹ nazwê, jak równie¿ szatê gra-
ficzn¹, oznakowanie, czyli etykietê.

(Senator S³awomir Izdebski: Przepraszam, Pa-
nie Ministrze, ale to jest œci¹ga pañskiego kolegi,
który siedzi ko³o pana.)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Nie udzieli³em panu g³osu.
(Senator S³awomir Izdebski: Ja mia³em tylko

dostarczyæ.)
Bardzo proszê nie zabieraæ g³osu.
Ju¿, Panie Ministrze?
(SekretarzStanuwMinisterstwieRolnictwa iRoz-

woju Wsi Józef Pilarczyk: Tak, dziêkujê bardzo.)
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk: Dziêkujê bardzo.)
Do tej pory mieliœmy k³opoty ze zwyciêstwem

w bitwie pod Grunwaldem, Panie Senatorze, teraz
siê zacznie z ¿ubrówk¹. (Weso³oœæ na sali )

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu i zapisywania siê, o obowi¹zku
sk³adania wniosków o charakterze legislacyjnym
w trakcie trwania dyskusji.

Na liœcie mówców jest jedno nazwisko, senatora
Izdebskiego, i w zwi¹zku z tym udzielam mu g³osu.

Senator S³awomir Izdebski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To dzisiaj ju¿ moja trzecia wypowiedŸ, a wiêc

bêdzie ona te¿ na pewno bardzo krótka.
Chcia³bym siê odnieœæ do jednej kwestii, a miano-
wicie do art. 4 pkt 11 lit. c i d, poniewa¿ nie mogê
przejœæ obojêtnie obok wypowiedzi senatorów
sprawozdawców, pana senatora Bartosa i pana
senatora Litwiñca. Chodzi tutaj o wykreœlenie
dwóch jak¿e niezwykle wa¿nych i istotnych dla
polskiego rolnictwa podpunktów. Nieprawd¹ jest
to, ¿e te zapisy s¹ niezgodne z prawem Unii Euro-
pejskiej. Chcia³bym przypomnieæ panom senato-
rom, ¿e to nie ma niczego wspólnego z przepisami
Unii Europejskiej, a zrobiliœcie to tylko na podsta-
wie wniosku, w którym pewna pani z Urzêdu Ko-
mitetu Integracji Europejskiej stwierdzi³a
w³aœnie, ¿e jest to niezgodne z przepisami Unii
Europejskiej.
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Te dwa podpunkty bardzo wyraŸnie i bardzo
dobitnie mówi¹ o tym, ¿e wódka czysta, wódka
luksusowa i wódka wyborowa maj¹ byæ produko-
wane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i z surowca polskiego. Ja myœlê, ¿e my, jako izba
wy¿sza parlamentu, a szczególnie panowie sena-
torowie, którym siê marzy wykreœlenie tych pun-
któw, mamy w ostatnich dwunastu latach do-
œwiadczenia zwi¹zane z wyniszczaniem polskiego
rolnictwa. Myœlê, ¿e jako izba wy¿sza parlamentu
nie powinniœmy doprowadzaæ do dalszej degrada-
cji naszego rolnictwa, poniewa¿ tym samym od-
bieramy naszym rolnikom mo¿liwoœæ sprzeda¿y
i zbo¿a, i ziemniaków.

Ja chcia³bym jeszcze raz przypomnieæ ca³emu
Urzêdowi Komitetu Integracji Europejskiej, ¿e ta
ustawa ma swoj¹ moc prawn¹ i zastosowanie, jak
panowie podkreœliliœcie, do czasu przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, a wiêc ma charakter
t rwa ³y , pon iewa¿ my n igdy do Uni i n i e
przyst¹pimy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os

w dyskusji?
Bardzo proszê, senator Grabowska.

Senator Genowefa Grabowska:
Ja tylko w trybie sprostowania chcia³abym

panu senatorowi przytoczyæ art. 28 ust. 2, który
rozwiewa w¹tpliwoœci na temat obalenia polskie-
go monopolu i wódek produkowanych z polskich
surowców rolniczych. Ten przepis mianowicie
mówi, ¿e wódki wyprodukowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z polskich surowców
rolniczych mog¹ byæ dodatkowo okreœlane jako
„Polska wódka/Polish vodka” itd. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê, senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
W takiej sytuacji nale¿a³oby zadaæ pytanie: czy

mog¹ byæ produkowane w Polsce wódki z nie-
mieckiego zbo¿a i z niemieckich ziemniaków?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Ja bardzo przepraszam, ale w³aœciwie ju¿ jest
po dyskusji.

(G³os z sali: Poza sal¹.)

Do kogo jest to pytanie? Do nikogo?
(Senator Józef Sztorc: Do komisji.)
Czy ktoœ jeszcze chce zabraæ g³os w dyskusji?
Stwierdzam, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Dla porz¹dku podajê, ¿e senator Stok³osa – jak

zwykle – z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.
Z³o¿one te¿ zosta³y wnioski o charakterze legisla-

cyjnym przez senatorów DrzêŸlê, Bielê z grup¹ se-
natorów, senatora Szafrañca i senatora Sztorca.

(Senator S³awomir Izdebski: Ja siê zg³asza³em.
Pan nie zauwa¿y³, Panie Marsza³ku.)

Chwileczkê, ale gdzie jest pañski wniosek?
(Senator S³awomir Izdebski: Mogê?)
Dyskusja ju¿ siê skoñczy³a. Jest napisane

w odpowiednim miejscu regulaminu…
(SenatorS³awomir Izdebski:Bardzoprzepraszam.)
Zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu zamykam

dyskusjê.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji – i nie tylko – zo-

sta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyj-
nym, równie¿ przez komisjê, zgodnie z art. 52
ust. 2 regulaminu proszê Komisjê Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisjê Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym punk-
tem wniosków i przygotowanie swojego sprawoz-
dania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o napojach spirytusowych zostanie przeprowa-
dzone w dniu jutrzejszym.

Dziêkujê panu ministrowi za tak wierne towa-
rzyszenie naszym obradom.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicz-
nych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 18 lipca 2002 r., a mar-
sza³ek Senatu w dniu 18 lipca, zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygoto-
wa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 168, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 168A i 168B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki
i Finansów Publicznych senatora Adama Gra-
czyñskiego o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.
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Senator Adam Graczyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-
natorowie!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac Komisji Gospodarki i Finansów Publicz-
nych nad ustaw¹ z druku senackiego nr 168
o zmianie ustawy o finansach publicznych. Komi-
sja Gospodarki i Finansów Publicznych odby³a
posiedzenie w dniu 24 lipca.

Wysoka Izbo, wa¿nym elementem integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹ jest gospodarka œrodka-
mi finansowymi pochodz¹cymi z Unii Europej-
skiej: zarówno przedakcesyjnymi, jak i struktu-
ralnymi spójnoœci, które bêd¹ dostêpne od roku
2004, od momentu wejœcia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Przewiduje siê, ¿e Polska w latach
2004–2006 uzyska 14 miliardów euro. Zasady
wydatkowania okreœlaj¹, ¿e œrodki te musz¹ byæ
uzupe³nione przez œrodki krajowe, w tym przy-
padku przez oko³o 6 miliardów euro œrodków pu-
blicznych i oko³o 3 miliardów œrodków prywat-
nych, co w sumie dawa³oby œrodki rzêdu 23 mi-
liardów euro.

Aktualnie trwaj¹ prace nad opracowaniem na-
rodowego planu rozwoju. Zostan¹ one zakoñczo-
ne do koñca listopada tego¿ roku. Opracowanie
narodowego planu rozwoju i jego akceptacja przez
Uniê Europejsk¹ jest jednym z warunków przyjê-
cia Polski do tej wspólnoty. Plan przygotowuje Mi-
nisterstwo Gospodarki przy wspó³udziale samo-
rz¹dów wojewódzkich. Nadzór nad finansowa-
niem bêdzie spe³nia³o Ministerstwo Finansów.
Sprawne wykorzystanie tak du¿ych œrodków
mo¿e byæ podstaw¹ przyspieszenia rozwoju na-
szego kraju.

Aktualnie absorpcja œrodków unijnych prze-
biega w sposób nie w pe³ni zadowalaj¹cy. Powo-
dem s¹ zarówno skomplikowane procedury unij-
ne, jak równie¿ krajowe zasady wykorzystania
tych œrodków. St¹d potrzeba nowelizacji ustawy
o finansach publicznych w celu harmonijnego
po³¹czenia wieloletnich programów z bud¿etem
pañstwa, który ma charakter jednoroczny. Nowe-
lizacja dotyczy g³ównie wy³¹czenia z wydatków
bud¿etu pañstwa œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³
zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi. S¹ to
œrodki publiczne, które nie s¹ jednak zaliczane do
dochodów publicznych ani do przychodów. Ich
plan finansowy jest przedstawiony w ustawie
bud¿etowej w formie za³¹cznika obejmuj¹cego
imiennie okreœlone wydatki w podziale na po-
szczególne lata realizacji programu. Dotychczas
obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o finansach pu-
blicznych powoduj¹, i¿ limit wydatków stanowi
ograniczenie realizacji programów pomocowych.
Powstaje bowiem dylemat: realizowaæ program
i wydawaæ œrodki ponad limit wydatków bud¿etu
pañstwa czy pozwoliæ na przerwanie realizacji
programu, ale zachowaæ limit wydatków?

Ustawa reguluje równie¿ w sposób bardziej
precyzyjny ni¿ dotychczas status œrodków po-
chodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych niepodle-
gaj¹cych zwrotowi. Zgodnie z nowelizacj¹ do
wydatkowania tych œrodków oraz œrodków prze-
znaczonych na wspó³finansowanie programów
i projektów pomocowych bêdzie siê stosowaæ od-
powiednio zasady rozliczania okreœlone dla dota-
cji z bud¿etu pañstwa.

Jednoczeœnie chcia³bym podkreœliæ z ca³¹ sta-
nowczoœci¹, ¿e œrodki te mog¹ byæ dochodami jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, który bêdzie
ich g³ównym beneficjentem. Propozycja rozsze-
rzenia art. 13 i 124 dotyczy umo¿liwienia jednost-
kom samorz¹du terytorialnego zaliczania
wp³ywów ze œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ za-
granicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi do do-
chodów gmin, powiatów i województw.

Powstaje równie¿ pytanie, czy wy³¹czenie œrod-
ków z bud¿etu nie uniemo¿liwi lub nie ograniczy
kontrol i ich wydatkowania. St¹d zmiany
w art. 30a–30f, które wprowadzaj¹ rygorystyczne
zasady kontroli. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e wydat-
kowanie tych œrodków bêdzie równie¿ przedmio-
tem szczególnego nadzoru ze strony Unii Europej-
skiej.

Ustawa zawiera równie¿ delegacjê do wydania
kilku rozporz¹dzeñ wykonawczych. Maj¹ one
okreœliæ szczegó³ow¹ klasyfikacjê dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów przedmioto-
wych œrodków, sposób, warunki i tryb dyspono-
wania nimi, tryb i terminy sporz¹dzania planów
finansowych wydatków oraz tryb i terminy zamy-
kania oraz rozliczania programów i projektów re-
alizowanych za pomoc¹ tych œrodków.

Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
podda³a przed³o¿ony projekt ustawy o zmianie
ustawy o finansach publicznych szczegó³owej
analizie i po wnikliwej dyskusji przyjê³a ustawê
bez poprawek. Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie
sprawozdania Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej senatora Ed-
munda Wittbrodta o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-

gracji Europejskiej mam zaszczyt przedstawiæ
Wysokiej Izbie sprawozdanie z posiedzenia komi-
sji, które odby³o siê 25 lipca bie¿¹cego roku
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w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych. Sprawozda-
nie komisji – tak jak pan marsza³ek powiedzia³ –
zawarte jest w druku senackim nr 168B.

Komisja proponuje przyjêcie projektu ustawy,
z t¹ ró¿nic¹ w stosunku do stanowiska Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych, ¿e proponu-
jemy jedn¹ poprawkê, polegaj¹c¹ na skreœleniu
ust. 3 w art. 30d, zamieszczonym w art. 1 zmianie
szóstej w druku senackim nr 168.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Jolanta Danielak)

Poniewa¿ pan senator Adam Graczyñski bar-
dzo szczegó³owo mówi³ o tym, co znajduje siê
w rozpatrywanej ustawie i czego ona dotyczy,
chcia³bym zwróciæ uwagê tylko na niektóre jej ele-
menty. Myœlê, ¿e wszyscy siê zgodzimy, ¿e s¹ to
zmiany, które byæ mo¿e s¹ trochê nietypowe, je-
¿eli chodzi o przystosowanie do przepisów obo-
wi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Zazwyczaj za-
sady gospodarowania œrodkami pochodz¹cymi
z Unii Europejskiej s¹ bowiem regulowane przez
rozporz¹dzenia wspólnotowe dla ka¿dego z fun-
duszy oddzielnie. Tak jest w tej chwili przed nasz¹
integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹, a po integracji bê-
dzie tak, ¿e przepisy rozporz¹dzeñ bêd¹ obo-
wi¹zywa³y wprost. One nie s¹ implementowane
do przepisów danego pañstwa.

Powtórzê: celem nowelizacji ustawy o finan-
sach publicznych s¹, jak myœlê, trzy elementy.
Pierwszy z nich to umo¿liwienie sprawnej absorp-
cji œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej,
drugi to uwzglêdnienie wspó³finansowania proje-
któw ze œrodków pomocowych, a trzeci to zapew-
nienie kontroli parlamentarnej nad œrodkami ze
Ÿróde³ zagranicznych.

Cel ten zamierza siê osi¹gn¹æ przede wszyst-
kim przez wy³¹czenie œrodków pochodz¹cych ze
Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi
z wydatków bud¿etu pañstwa, co oznacza ich
wy³¹czenie z limitu wydatków.

Ustawa doprecyzowuje tak¿e status tych œrod-
ków, uwzglêdniaj¹c ich specyfikê. S¹ to rzeczy-
wiœcie nieco inne œrodki ni¿ te, którymi dysponuje
bud¿et. Wskazano, ¿e s¹ one przeznaczone na
œciœle okreœlone przez dawcê cele i realizowane
w cyklu wieloletnim, ¿e jest potrzebne wspó³fi-
nansowanie, ¿e konieczne jest prowadzenie wy-
odrêbnionych rachunków, a je¿eli Ÿle wykorzysta
siê pewne kwoty, to podlegaj¹ one zwrotowi.

Komisja podkreœla równie¿, ¿e sprawne wyko-
rzystanie œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagra-
nicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi jest niezwy-
kle wa¿ne w procesie integracji oraz ¿e tych œrod-
ków jest i bêdzie coraz wiêcej. Chodzi o fundusze,
o których mówi³ pan senator Graczyñski. Faktem
jest, ¿e dotychczasowe regulacje jakby nie sprzy-
jaj¹ sprawnemu wykorzystywaniu œrodków. Mo¿e

nie bêdê ju¿ mówi³ o tym, o czym przed chwil¹ po-
wiedzia³ pan senator Graczyñski. Proponowane
zmiany w zasadzie usuwaj¹ wiêkszoœæ przeszkód
zwi¹zanych z wykorzystaniem tych œrodków.

Przejdê teraz do poprawki, któr¹ proponuje na-
sza komisja.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej proponuje przyjêcie ustawy z jedn¹ po-
prawk¹, o której wspomina³em wczeœniej. Chodzi
o skreœlenie ust. 3 w art. 30d. W druku senackim
jest to art. 1 zmiana szósta. Zdaniem komisji, ma
tu miejsce nadregulacja, bo chodzi o wykluczenie
na trzy lata prawa do ubiegania siê o przyznanie
œrodków ze Ÿróde³ zagranicznych niepodle-
gaj¹cych zwrotowi w przypadku ich niezgodnego
z zasadami wydatkowania.

Wydaje nam siê, ¿e powinno to byæ regulowane
nie w drodze ustawy, ale w drodze innych regulacji
czy regulaminów, a przede wszystkim poprzez prze-
pisy zawarte w rozporz¹dzeniach wspólnotowych
ka¿dego z funduszy. Tam s¹ opisane procedury
i sposób zarz¹dzania œrodkami, a wiêc tak¿e przy-
padek, kiedy œrodki s¹ wykorzystywane niew³aœci-
wie. Wobec tego nasza komisja zaproponowa³a tê
jedn¹ zmianê. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ takie
pytanie? Nie ma zg³oszeñ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister finansów.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ obecnego na naszej sali podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Finansów, pana Ryszarda Mi-
chalskiego, czy chce zabraæ g³os i przedstawiæ sta-
nowisko rz¹du w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ryszard Michalski: Mo¿na z miejsca?)
Zapraszam do mównicy. Wysoka Izba z przy-

jemnoœci¹ popatrzy na pana ministra…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ryszard Michalski: O, jak mi³o.)
(G³os z sali: To siê oka¿e.)
…¿eby pana zapamiêtaæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ryszard Michalski:
Pañstwo Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ tê ustawê

w imieniu rz¹du. W³aœciwie panowie senatorowie

23 posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2002 r.
58 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

(senator E. Wittbrodt)



zrobili to ju¿ wyczerpuj¹co, a ja nie chcia³bym za-
bieraæ izbie wy¿szej cennego czasu. Chcia³bym
jednak ustosunkowaæ siê do tej poprawki, bo rze-
czywiœcie jest to wa¿ny punkt w sprawozdaniu
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej.

Otó¿ s³usznie tutaj podniesiono, i¿ jednym
z celów noweli ustawy o finansach publicznych
jest zrównanie traktowania œrodków pomoco-
wych p³yn¹cych do nas z Unii z dotacjami bud¿e-
towymi. St¹d zapis art. 30d ust. 3, w którym mówi
siê w³aœnie o tym traktowaniu w razie wykorzy-
stania bezzwrotnych œrodków unijnych niezgod-
nie z ich przeznaczeniem. Ten zapis jest w³aœciwie
kalk¹ bardzo podobnego zapisu odnosz¹cego siê
do wykorzystania dotacji. Zwracam uwagê izbie
senatorskiej, ¿e w art. 93 pkt 4 mówi siê, i¿ wyko-
rzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania siê o przyznanie do-
tacji przez kolejne trzy lata.

Czyli w³aœciwie zrównujemy tutaj, je¿eli chodzi
o status, bezzwrotne œrodki unijne z dotacjami
bud¿etowymi. Dlatego chcia³bym w imieniu
rz¹du prosiæ pañstwa senatorów o nieuwzglêd-
nianie tej poprawki.

Gdyby by³y jakieœ pytania, s³u¿ê swoj¹ osob¹.
Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pozwoli pan, Panie Ministrze, ¿e w³aœnie zapy-

tam o to pañstwa senatorów, bo zgodnie z art. 44
ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie maj¹ ta-
kie prawo.

Zwracam siê wiêc do pañstwa z pytaniem, czy
chc¹ pañstwo zg³osiæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ mi-
nutê pytania do obecnego na posiedzeniu przed-
stawiciela rz¹du.

Bardzo proszê, pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, wobec tego pytanie: co by siê

sta³o, gdyby ten ustêp rzeczywiœcie zosta³ skreœlo-
ny? Czy to spowoduje jakieœ skutki, czy te¿ jest to
tylko w³aœciwie uzupe³nienie i chodzi tu o tê sy-
metriê, o której pan mówi³?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ryszard Michalski:
Oczywiœcie, pan senator sprawozdawca mia³

racjê, mówi¹c, ¿e o tym równie¿ mo¿emy
przes¹dziæ na poziomie samych projektów i pro-
cedur zwi¹zanych z wykorzystywaniem œrodków.
Ale jest to niew¹tpliwie inne, mniej korzystne po-

traktowanie œrodków pomocowych z Unii ni¿ do-
tacji bud¿etowych. Mog³oby to spowodowaæ po-
wstanie takiego pytania: dlaczego dopuszcza siê
w polskiej legislacji takie traktowanie œrodków
unijnych?

Jest to wiêc kwestia swego rodzaju porz¹dku
prawnego. Jako biorcy tej pomocy powinniœmy
do³o¿yæ wszelkich starañ, by traktowaæ te œrodki
pomocowe w taki sam sposób jak œrodki z dotacji.
Po prostu Komisja Europejska mo¿e zwróciæ nam
uwagê, ¿e jest pewna nielogicznoœæ w traktowa-
niu tych œrodków, a nawet pewna dyskryminacja,
tak to mo¿na nazwaæ.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

ma pytañ.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ryszard Michalski: Bardzo dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Z uwagi na fakt, ¿e nikt z pañstwa senatorów

nie wpisa³ siê na listê mówców, pytam, czy ktoœ,
mimo niewpisania siê na listê mówców, chce za-
braæ g³os w dyskusji. Nie ma chêtnych.

Zgodnie z art. 52 Regulaminu Senatu zamy-
kam dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansach publicznych zosta-
nie przeprowadzone w dniu jutrzejszym.

Senatorowie w trakcie dyskusji nie mogli
zg³osiæ wniosków legislacyjnych, poniewa¿ nie
by³o dyskusji. Mimo to, zgodnie z art. 52 ust. 2 Re-
gulaminu Senatu, proszê Komisjê Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisjê
Gospodarki i Finansów Publicznych o przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Komunikat w sprawie g³osowania jest aktual-
ny – bêdziemy g³osowaæ nad tym rozwi¹zaniem le-
gislacyjnym w dniu jutrzejszym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r., a do Senatu
przekazano j¹ w dniu 18 lipca 2002 r.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za udzia³
w obradach.

Marsza³ek Senatu 18 lipca 2002 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 167, a sprawozdanie komisji
w druku nr 167A.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych senator Genowefê Ferenc
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Genowefa Ferenc:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. rozpatrzy³a
ustawê o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym. Komisja po za-
poznaniu siê z uchwa³¹ Sejmu i opini¹ Biura Legi-
slacyjnego oraz po wys³uchaniu stanowiska rz¹du
przyjê³a osiem poprawek, które zosta³y przedsta-
wione Wysokiej Izbie w druku nr 167A.

Kilka informacji o omawianej ustawie. Ma ona
na celu z³agodzenie obci¹¿eñ ma³ych firm w zakre-
sie VAT i u³atwienie rozliczeñ podatkowych. Do
ustawy wprowadzono pojêcie ma³ego podatnika –
jest to podatnik, u którego wartoœæ sprzeda¿y to-
warów i us³ug nie przekroczy³a w poprzednim roku
podatkowym kwoty wyra¿onej w z³otych, odpowia-
daj¹cej kwocie 800 tysiêcy euro, wzglêdnie warto-
œci prowizji 30 tysiêcy euro. Podatnik spe³niaj¹cy
powy¿sze kryteria bêdzie mia³ miêdzy innymi mo¿-
liwoœæ zastosowania metody kasowej przy rozli-
czaniu siê z podatku od towarów i us³ug, a tak¿e
kwartalnego sporz¹dzania deklaracji VAT i kwar-
talnego rozliczania siê z urzêdem skarbowym.

Podatnicy bêd¹ mogli rozliczaæ nale¿ny poda-
tek kasowo, to jest po otrzymaniu zap³aty od swo-
ich nabywców. Podatnicy, którzy wybior¹ metodê
kasow¹, bêd¹ mogli rozliczaæ podatek nale¿ny po
otrzymaniu zap³aty nie póŸniej ni¿ dziewiêædzie-
si¹tego dnia od dnia wydania towaru lub wykona-
nia us³ugi, a podatek naliczony bêd¹ mogli odli-
czyæ po dokonaniu zap³aty ca³ej nale¿noœci wyni-
kaj¹cej z faktury VAT. Podatnicy, którzy wybior¹
metodê kasow¹, bêd¹ równie¿ mogli rozliczaæ po-
datek kwartalnie.

W omawianej ustawie przewiduje siê równie¿
modyfikacjê przepisów przez doprecyzowanie
przepisów w zakresie zwrotu podatku VAT dla
zak³adów pracy chronionej i zak³adów aktywno-
œci zawodowej.

Przewiduje siê równie¿ przed³u¿enie na rok
2003 stosowania stawki podatku VAT w wysoko-
œci 7% na materia³y i roboty budowlane. Jest to
kontynuacja obecnych rozwi¹zañ, realizacja
wczeœniejszych deklaracji rz¹du co do niepodwy-
¿szania stawki podatku VAT w budownictwie
w 2003 r. Jest to szczególnie istotne w œwietle
przyjêtej przez Wysok¹ Izbê uchwa³y Senatu
w sprawie stawek podatku od towarów i us³ug
w budownictwie.

Przewiduje siê równie¿ utrzymanie w 2003 r.
stawki zerowej na zakupy na rzecz ochrony prze-

ciwpo¿arowej. Stosuj¹c stawkê zerow¹, bêdzie
mo¿na dla bezpieczeñstwa nas wszystkich zaku-
piæ wiêcej œrodków za pieni¹dze bud¿etowe i sa-
morz¹dowe.

Przy omawianiu tej ustawy warto wspomnieæ
o decyzji ministra finansów w sprawie obni¿enia
akcyzy na wyroby alkoholowe. Jest to decyzja, na
któr¹ wielu z nas czeka³o, bo to kwestia dbania
o nasze polskie produkty.

Wysoka Izbo! Z upowa¿nienia Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych wnoszê o poparcie
poprawek przedstawionych w sprawozdaniu ko-
misji w druku nr 167A. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator. Proszê jeszcze

o pozostanie przy mównicy, bo zgodnie z art. 44
ust. 5 Regulaminu Senatu przed przyst¹pieniem
do dyskusji senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do spra-
wozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Bardzo proszê, pan senator S³awiñski.

Senator Ryszard S³awiñski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pewnie jest to pytanie raczej do pani minister

finansów, ale byæ mo¿e pani senator sprawozdaw-
ca zna odpowiedŸ. Chodzi mi o zmianê czternast¹,
do art. 50. Czy znana jest kwota korzyœci finanso-
wych p³yn¹cych z VAT na pisma specjalistyczne
i lokalne? Jak du¿e bêd¹ wp³ywy do bud¿etu
z tytu³u tego podatku?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Na posiedzeniu komisji taka kwota nie zosta³a

wyszczególniona, w zwi¹zku z czym proponujê
skierowaæ to pytanie do pani minister.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister finansów.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ obecn¹ na naszej sali pani¹ minister Ire-
nê O¿óg, czy chce zabraæ g³os i przedstawiæ stano-
wisko rz¹du w sprawie rozpatrywanej ustawy.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg: Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo…)

Zapraszamy pani¹ minister do mównicy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Irena O¿óg: Chcia³abym zrezygnowaæ z zabierania
g³osu, jeœli nie jest to konieczne i odpowiedzieæ
tylko…)

Dobrze. Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Irena O¿óg: Dziêkujê bardzo.)
Proszê z miejsca.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Otó¿ pragnê w tej chwili nie zabieraæ czasu Wy-

sokiej Izbie, dlatego ¿e pani senator Ferenc bar-
dzo szczegó³owo przedstawi³a zmiany w ustawie
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Jeœli jednak pani marsza³ek pozwoli, to udzielê
odpowiedzi na pytanie, które przed chwil¹ pad³o.

Wed³ug naszej wiedzy, skutki stosowania
stawki zerowej dla czasopism specjalistycznych
w skali kraju wynosz¹ oko³o 50 milionów z³. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Jednoczeœnie pozwolê sobie udzieliæ g³osu

przedstawicielowi Ministerstwa Kultury. Pan mi-
nister kultury zwróci³ siê do nas z proœb¹ o umo-
¿liwienie przedstawienia stanowiska Minister-
stwa Kultury. Wyra¿am na to zgodê.

Jest z nami pan minister Rafa³ Sk¹pski. Bardzo
serdecznie proszê o zabranie g³osu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
Rafa³ Sk¹pski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Dziêkujê bardzo za umo¿liwienie mi zabrania

g³osu, bo jak siê okaza³o, jest to jedyna okazja, by
Ministerstwo Kultury mog³o wypowiedzieæ siê
w sprawie zmian w podatku VAT dla czasopism
specjalistycznych, dla prasy lokalnej, dla tych ni-
skonak³adowych periodyków, w których regional-
ny ruch kulturalny i spo³ecznoœci lokalne mog¹
przedstawiaæ swoj¹ pracê, swoje pogl¹dy, swój
dorobek.

Obawiamy siê, ¿e zmiany zaproponowane
przez komisjê sejmow¹, bez konsultacji z sej-
mow¹ komisj¹ kultury, bez konsultacji z Mini-
sterstwem Kultury, spowoduj¹, ¿e wiele niezwy-
kle cennych periodyków z powodu proponowa-

nych zapisów, dotycz¹cych objêcia ich podatkiem
VAT, po prostu zakoñczy swój byt.

Ministerstwo Kultury, niezale¿nie od tego, kto
sta³ na czele tego resortu i jaka koalicja kierowa³a
pracami rz¹du, od 1993 r. niezmiennie wnosi³o
o to, by podobnie jak w przypadku ksi¹¿ek
wszystkie czasopisma posiadaj¹ce rejestr ISSN –
w przypadku ksi¹¿ek jest to ISBN – by³y zwolnione
z podatku VAT.

Wysoki Senacie, proœba Ministerstwa Kultury
jest taka, by raz jeszcze przeprowadziæ dyskusjê
nad tym elementem zmian w ustawie, tak by
wprowadziæ bardziej precyzyjne, bardziej jedno-
znaczne zapisy okreœlaj¹ce periodyki. W propono-
wanym zapisie mówi siê na przyk³ad o publika-
cjach adresowanych do kobiet lub mê¿czyzn, za-
wieraj¹cych informacje powszechne, na przyk³ad
informacje o znanych i s³awnych postaciach z ¿y-
cia publicznego. Ja wiem, ¿e w intencji ustawo-
dawcy chodzi oczywiœcie o czasopisma typu plot-
karsko-sensacyjnego, ale mo¿e to spowodowaæ,
¿e tym kryteriom zostan¹ poddane takie periodyki
jak „Teatr” czy „Kino”. One przecie¿ te¿ kierowane
s¹ i do kobiet, i do mê¿czyzn i zawieraj¹ informa-
cje o s³awnych postaciach z ¿ycia publicznego.

Po prostu nie poddawajmy tych spraw dowol-
nej interpretacji. Zapis powinien byæ bardziej pre-
cyzyjny. W innym przypadku, jak wspomnia³em,
konsekwentnie podtrzymujemy wniosek, by cza-
sopisma, które podlegaj¹ rejestracji, posiadaj¹
znaki ISSN, by³y w ogóle zwolnione z podatku
VAT. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

pragnê zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa chce zg³osiæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytanie
do obecnych przedstawicieli rz¹du w zwi¹zku
z omawian¹ ustaw¹.

Bardzo proszê, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Rozumiem, ¿e pan minister kultury pewnie nie

potrafi³by mi przekonuj¹co odpowiedzieæ na to py-
tanie. Ja te¿ mam bowiem powa¿ne zastrze¿enia
do zmiany czternastej. Mianowicie nie potrafiê do
koñca zinterpretowaæ, co oznacza wy³¹czenie ze
zwolnienia od VAT na przyk³ad periodyków infor-
macji ogólnej, stanowi¹cych podstawowe Ÿród³o
informacji bie¿¹cej o aktualnych wydarzeniach
krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla
szerokiego krêgu czytelników. No, nie wiêkszego
ni¿ piêtnaœcie tysiêcy, jak wynika z tego, co zosta³o
zapisane powy¿ej. Po co jest ten punkt? Co on za-
wiera? Poprosimy o przyk³ad, o co tutaj chodzi.

Dalej jest napisane o wydawnictwach zawie-
raj¹cych treœci niezgodne itd. To jest oczywiste.
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Dalej s¹ wydawnictwa, które zawieraj¹ g³ównie
kompletn¹ powieœæ, opowiadanie lub inne dzie³a
w formie tekstu ilustrowanego lub nie albo w for-
mie rysunków opatrzonych lub nie opisem. Ja pa-
miêtam, ¿e na przyk³ad „Twórczoœæ” w swoim do-
brym okresie publikowa³a ca³e wielkie opowiada-
nia. Tam by³ publikowany Borowski. Mi³osz by³
publikowany w ca³oœci. A teraz co? To czasopismo
przesta³oby byæ w tym sensie specjalistyczne?
„Oktiabr’” drukowa³ po raz pierwszy„Mistrza
i Ma³gorzatê”. A jednak by³y to, przynajmniej
w moim rozumieniu, czasopisma specjalistyczne.
Nie bardzo ma sens obci¹¿anie ich w tej chwili po-
datkiem VAT. Prosi³bym wiêc o doprecyzowanie
tego wszystkiego.

O punkcie szóstym mówi³ ju¿ pan minister. Ja
te¿ nie rozumiem, o co tu chodzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ kolejne pytania? Bardzo proszê.
(Senator Bernard DrzêŸla: Mam pytanie do pani

minister O¿óg.)
Pan senator DrzêŸla.

Senator Bernard DrzêŸla:
Moje pytanie dotyczy art. 6b ust. 1. Mianowicie

znajduje siê tam sformu³owanie: „nie póŸniej ni¿
dziewiêædziesi¹tego dnia od dnia wydania towaru
lub wykonania us³ugi”. Pytanie brzmi: czy to sfor-
mu³owanie musi tam byæ? Czy usuniêcie go spo-
wodowa³oby jakieœ komplikacje, a jeœli tak, to
ewentualnie jakie? Inaczej mówi¹c, czy nie mo¿na
by zastosowaæ konsekwentnie metody kasowej
rozliczeñ dla ma³ych podatników? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ.
Pani Minister, bardzo proszê o udzielenie odpo-

wiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
Przepraszam najmocniej.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Otó¿ na wstêpie chcia³abym zwróciæ uwagê czy

poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e rozwa¿amy tutaj
projekt rz¹dowy, który taki kszta³t, jaki jest dzi-
siaj rozpatrywany w Senacie, przybra³ po pracach
Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug by³a czêœci¹ programu rz¹dowego
„Przede wszystkim przedsiêbiorczoœæ”. Jej g³ówny

cel sprowadza³ siê do wprowadzenia mo¿liwoœci
kasowego rozliczenia dla ma³ych podatników,
a tak¿e ograniczenia liczby koniecznych rozliczeñ
z tytu³u podatku od towarów i us³ug do czterech,
jeœli taka bêdzie wola podatnika, po to, ¿eby upro-
œciæ te rozliczenia.

W projekcie rz¹dowym wziêto pod uwagê wer-
dykt Trybuna³u Konstytucyjnego z czerwca
bie¿¹cego roku, który odnosi³ siê do czasopism
specjalistycznych.

Chcê powiedzieæ, ¿e to nie jest tak. Jest to znacz-
ne uproszczenie, kiedy mówimy o tym, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny uzna³ za niezgodne z konstytucj¹
rozporz¹dzenie ministra finansów, w którym okre-
œla³ on wykaz czasopism specjalistycznych objê-
tych preferencyjn¹ stawk¹ zerow¹. Jest to uprosz-
czenie dlatego, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny nakaza³
ministrowi finansów ka¿dorazowe ocenianie kon-
kretnego tytu³u, czy nale¿y go zaliczyæ do czaso-
pism specjalistycznych, czy te¿ nie. Organy finan-
sowe nie s¹ oczywiœcie fachowcami od oceniania,
czy pismo jest czasopismem specjalistycznym
w zakresie literatury, techniki czy innym,
w zwi¹zku z tym konieczne jest przyjêcie prawnej
definicji czasopisma specjalistycznego objêtego ze-
row¹ stawk¹ podatku od towarów i us³ug.

Pragnê przy okazji poinformowaæ, ¿e stawka ta
zosta³a wynegocjowana z w³adzami Unii Europej-
skiej i uzyskano zgodê na jej stosowanie przez
okres przejœciowy do koñca 2007 r. St¹d te¿ nie
wydaje siê zasadne, aby kwestie definiowania
czasopisma specjalistycznego pozostawiæ w ca³ej
rozci¹g³oœci uznaniu administracji reprezento-
wanej przez organy podatkowe. Dlatego te¿, kie-
ruj¹c siê przede wszystkim wzorcem belgijskim,
ale nie tylko, podjêliœmy próbê zdefiniowania cza-
sopisma specjalistycznego.

Oczywiœcie nie roszczono sobie pretensji do
stworzenia idealnej definicji czasopisma specjali-
stycznego, wydaje siê, ¿e to w ogóle nie jest mo¿li-
we. Dlatego te¿ podjêto próbê pozytywnej regula-
cji w takim duchu, aby okreœliæ, co to s¹ czasopi-
sma specjalistyczne z niektórymi wyj¹tkami. Te
wyj¹tki zosta³y ujête w szeœciu punktach w pro-
jekcie rz¹dowym. W wersji senackiej, po pracach
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, do-
dano jeszcze jeden punkt, który wyraŸnie wskazy-
wa³by, ¿e jeœli nak³ad czasopisma nie jest ozna-
czony na czasopiœmie, wówczas, niezale¿nie od
tego, jaki rzeczywiœcie jest ten nak³ad, równie¿ nie
bêdzie on objêty preferencyjn¹ stawk¹ zerow¹.

Przyznajê, ¿e nie podzielam pogl¹du pana mi-
nistra – mówiê o tym z przykroœci¹ – o zasadnoœci
objêcia czasopism specjalistycznych zwolnieniem
podatkowym, bo tak siê pan minister wyrazi³, dla-
tego ¿e by³oby to dla nich katastrof¹. Dlaczego?
Otó¿ dlatego, ¿e zwolnienie z podatku od towarów
i us³ug to zupe³nie co innego ni¿ zerowa stawka te-
go¿ podatku. Przy stawce zerowej nie wystêpuje
podatek nale¿ny, zaœ podatek naliczony, wyni-
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kaj¹cy z faktur, z nabycia towarów i us³ug
s³u¿¹cych wytworzeniu produktu koñcowego,
podlega odliczeniu. Przy zwolnieniu od podatku
takie odliczenie jest niemo¿liwe. Zwróci³am na to
szczególn¹ uwagê, bo jestem wyczulona na termi-
nologiê, jak¹ siê stosuje. Dlatego nie jest intencj¹
rz¹du, aby w przypadku czasopism specjalistycz-
nych stosowaæ zwolnienie podatkowe, bo by³oby to
niekorzystne dla wydawców.

Je¿eli chodzi o definicjê, to oczywiœcie ostatecz-
ny g³os co do jej treœci nale¿y do Wysokiej Izby.
Jak powiedzia³am, mamy swoje stanowisko i rz¹d
wyra¿a³ je w swoim projekcie. By³ on konsultowa-
ny z ministrem kultury, zosta³ przyjêty przez ko-
mitet Rady Ministrów, nastêpnie przez Radê Mi-
nistrów, a póŸniej przepracowany w trakcie prac
Sejmu i Senatu, z niewielkimi zmianami, które s¹
wskazane w uchwale Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora DrzêŸli
dotycz¹ce podatnika, a w³aœciwie terminu po-
wstania obowi¹zku podatkowego u ma³ego podat-
nika, który mo¿e wybraæ metodê kasow¹, to odpo-
wiem tak. Co to znaczy, ¿e obowi¹zek podatkowy
u podatnika powstaje z dniem uregulowania
ca³oœci lub czêœci nale¿noœci, nie póŸniej ni¿ dzie-
wiêædziesi¹tego dnia? Sprzeciwiam siê wykreœle-
niu tych wyrazów i zaraz powiem, dlaczego. By-
najmniej nie oznacza to, ¿e jeœli nie ma zap³aty
w ci¹gu dziewiêædziesiêciu dni, to powstaje obo-
wi¹zek zap³aty podatku. Obowi¹zek zap³aty po-
datku nale¿y oddzieliæ od obowi¹zku podatkowe-
go. Otó¿, je¿eli podatnik wystawi fakturê na
przyk³ad 5 stycznia danego roku, to obowi¹zek
podatkowy powstanie nie wczeœniej ni¿ po dzie-
wiêædziesiêciu dniach, a zatem nie wczeœniej ni¿ –
luty, marzec, kwiecieñ – 5 maja, a obowi¹zek
zap³aty podatku z tego tytu³u – 25 lipca. Proszê
popatrzeæ, jaki jest cykl rozliczeniowy.

A zatem w takich przypadkach mamy de facto
podwojony okres do zap³aty podatku. Dlaczego nie
jesteœmy sk³onni wykreœliæ definicji momentu po-
wstania obowi¹zku podatkowego? By³oby to niezwy-
kle niebezpieczne z punktu widzenia ogólnej syste-
matyki i konstrukcji tego podatku. Raz jeszcze pod-
kreœlam: obowi¹zek podatkowy nale¿y oddzieliæ od
terminu zap³aty podatku, dla ma³ego podatnika ten
termin jest niemal¿e podwójny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e ponownie pan senator DrzêŸla.

Senator Bernard DrzêŸla:
Tak, tak. Tylko drobne uzupe³nienie. Pyta³em

dlatego, ¿e znam znacznie d³u¿sze zatory p³atni-

cze, szczególnie w œrodowisku ciê¿kiego prze-
mys³u, który i rok potrafi nie p³aciæ. W tym mo-
mencie dla ma³ego us³ugodawcy pojawia siê…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, bêdzie pytanie? Nie. Czyli

poza regulaminem.
Czy s¹ kolejne pytania do przedstawicieli

rz¹du? Nie ma.
Dziêkujê pani bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Irena O¿óg: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców, a przede wszyst-
kim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wnios-
ków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka
Senatu. Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na piœmie
do zamkniêcia dyskusji nad dan¹ ustaw¹.

Przypominam te¿, ¿e komisja rozpatrywaæ bê-
dzie tylko te wnioski, które zosta³y z³o¿one do
zamkniêcia dyskusji na piœmie do marsza³ka Se-
natu.

Proszê o zabranie g³osu senatora Kazimierza
Pawe³ka. Kolejnym mówc¹ bêdzie pan senator
Adam Biela.

Senator Kazimierz Pawe³ek:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pytania, które postawiê na pocz¹tku, na pewno

zabrzmi¹ absurdalnie, bo chcia³bym zapytaæ, czy
krawiec mo¿e ustanawiaæ podatek, który powinien
zap³aciæ szewc, a Ministerstwo Kultury mo¿e decy-
dowaæ, jaki VAT ma p³aciæ budownictwo. Oczywiœ-
cie to absurd i absurdalne pytania. Wobec tego dla-
czego Ministerstwo Finansów, ustalaj¹c, kto ma ze-
row¹ stawkê podatku VAT, nie konsultowa³o siê nie
tylko z Ministerstwem Kultury, co przed chwil¹
us³ysza³em, ale te¿ z Izb¹ Wydawców Prasy, z ¿ad-
nym ze stowarzyszeñ dziennikarskich, nie zapyta-
no ¿adnego fachowca, ¿eby sprecyzowaæ pewne
dane? Efekt wiadomy: sprawa trafi³a do Trybuna³u
Konstytucyjnego i 20 czerwca, jeœli dobrze pamiê-
tam, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ ten wykaz za
niekonstytucyjny.

Proszê pañstwa, dostaliœmy teraz nowy twór –
bo to, o czym mówi³em, dotyczy³o innego Mini-
sterstwa Finansów – i rêce mo¿na za³amaæ nad
niektórymi stwierdzeniami. Chcia³bym przeczy-
taæ art. 50 ust. 5b pkt 2. Wynika z niego, ¿e z zero-
wej stawki VAT nie mog¹ korzystaæ wydawnictwa:
pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, na-
zistowskie lub dyskryminuj¹ce mniejszoœci naro-
dowe. Proszê pañstwa, czy w Polsce, w Rzeczypo-
spolitej Polskiej ukazuje siê jakiekolwiek pismo
o takim charakterze? Nie ukazuje siê, bo nie mo¿e
siê ukazywaæ – tego zakazuj¹ konstytucja, kodeks
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karny i prawo prasowe. Dlaczego wiêc mamy pi-
saæ o czymœ, czego nie ma i co tym samym nie
mo¿e uzyskaæ zerowej stawki VAT? Ba, mo¿na
teoretycznie przyj¹æ, ¿e na przyk³ad, czy ja wiem,
taki biuletyn izby aptekarskiej zamieœci jakiœ ar-
tyku³ o charakterze faszystowskim czy pornogra-
ficznym. Pytam jednak, kto bêdzie cenzorem, któ-
ry uzna, ¿e pismo to traci mo¿liwoœæ uzyskania ze-
rowej stawki VAT z powodu tego, ¿e zamieœci³o
treœci nawo³uj¹ce do faszyzmu czy pornograficz-
ne. Czy pani minister tego siê podejmie? Czy dy-
rektor urzêdu skarbowego bêdzie decydowa³
o tym, ¿e w tym momencie nale¿y przerwaæ stoso-
wanie zerowej stawki VAT? Pewne rzeczy zosta³y
pomylone. Media elektroniczne podlegaj¹ bowiem
urzêdowi paracenzorskiemu, którym jest Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji, maj¹ca takie
uprawnienia. W Polsce nie ma tego typu pism,
wiêc w ogóle nale¿y to wykreœliæ, wyrzuciæ, bo
przecie¿ po co mamy pisaæ o czymœ, czego nie ma
i czego nie mo¿e byæ z powodu innych ustaw, wy¿-
szego rzêdu.

Druga sprawa. Pokaza³em pañstwu ró¿ne wy-
dawnictwa, w formacie A4, A5, maj¹ce charakter
biuletynów, wydawnictw miejskich, powiatowych,
diecezjalnych czy innych, które doprowadza siê do
granic mo¿liwoœci istnienia przez taki paragraf, ¿e
jeœli maj¹ 20% og³oszeñ, to zerowa stawka VAT ju¿
nie obowi¹zuje. Proszê pañstwa, to nie jest „Gazeta
Wyborcza”, gdzie za jeden modu³ p³aci siê kilkaset
z³otych. To s¹ jej bardzo ubodzy krewni, którzy za
jeden modu³ bior¹ od 5 do 10 z³, p³ac¹c od tego po-
datek VAT w wysokoœci 22%. Jeœli my wprowadzi-
my taki rygorystyczny zapis, to ta zdobycz demo-
kracji, jak¹ s¹ setki pism miejskich, powiatowych,
dzielnicowych, w wielu wypadkach przestanie ist-
nieæ, bo te pisma z tego ¿yj¹.

To jest kilka przyk³adów, koledzy bêd¹ mówiæ
o dalszych, które pokazuj¹, ¿e nie mo¿na robiæ pew-
nych rzeczy, byæ wszechw³adnym i na wszystkim
siê znaæ, nie prosz¹c nikogo o konsultacje. Jest to
pewna arogancja ze strony – wymieniê je tu z imie-
nia – Ministerstwa Finansów. Tak to odbieram jako
cz³owiek zwi¹zany z pras¹. I pozwolê sobie tutaj zo-
stawiæ poprawki. Dziêkujê bardzo. Zostawiam jesz-
cze miejsce na wypowiedzi nastêpnych osób.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Biela. Przygotowu-

je siê pan senator S³awiñski.

Senator Adam Biela:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym z aplauzem powitaæ generalny po-

mys³ najwa¿niejszej innowacji podatkowej, tak

zwan¹ metodê kasow¹, i powiedzieæ, ¿e to jest
oczekiwany kierunek zmian systemu podatkowe-
go. Szkoda, ¿e w innych sektorach podatkowych
nie mamy podobnych pomys³ów. Nale¿a³oby do
nich chyba czym prêdzej wróciæ.

Na tej sali kilkakrotnie ju¿ wskazywa³em na ab-
surdalnoœæ zachowania egzekutorów systemu
podatkowego w Polsce, polegaj¹c¹ na tym, i¿ pro-
ducent, wytwórca, zw³aszcza reprezentuj¹cy
ma³y i œredni biznes, p³aci podatek dochodowy od
osób fizycznych b¹dŸ prawnych, podatek akcyzo-
wy, przy czym sam nie otrzymuje zap³aty za wy-
produkowany towar, za œwiadczon¹ us³ugê, gdy¿
w systemie podatkowym mówi siê o tak zwanym
przychodzie nale¿nym, czyli takim, w przypadku
którego jest ekspektatywa otrzymania, a nie
o przychodzie realnym. St¹d te¿ z wielkim zado-
woleniem powita³em tê propozycjê. Jest to, moim
zdaniem, krok w dobrym kierunku, jeœli pomin¹æ
wszystkie niezrêcznoœci w tej ustawie, zw³aszcza
te, o których mówi³ mój przedmówca, pan senator
Pawe³ek, czyli istnienie bardzo wielkiej dowolno-
œci kwalifikacji do podatku zerowego, zw³aszcza
w przypadku czasopism. Chcia³bym ewentualnie
zachêciæ do podobnego myœlenia, do wprowadze-
nia metody kasowej równie¿, co jest oczywiœcie
znacznie trudniejsze, do innych systemów podat-
kowych.

Proszê pañstwa, ja rozumiem, ¿e urzêdnicy
w urzêdach skarbowych, upraszczaj¹c, s¹ zaintere-
sowani nap³ywem œrodków podatkowych. Tego
nap³ywu jednak nie ma, gdy¿ te ma³e podmioty
bankrutuj¹. Skoro ka¿e im siê p³aciæ tyle podatków,
a nikt im pieniêdzy nie daje, gdy¿ s¹ wielkie za-
leg³oœci, zatory, to te przedsiêbiorstwa po prostu
upadaj¹. Owszem, mo¿na powiedzieæ, ¿e powstaj¹
nowe, ale ile¿ to jest dramatów, ile¿ to jest tragedii
zwi¹zanych z bankructwem takiego ma³ego pod-
miotu gospodarczego. St¹d te¿ ogólny kierunek
zmian w systemie podatkowym jest pozytywny.

Chcia³bym w imieniu senatorów pochodz¹cych
ze œciany wschodniej: pani Kurzêpy, pana
Pawe³ka i w imieniu w³asnym zg³osiæ poprawkê,
której inicjatywa pochodzi ze œrodowiska planta-
torów tytoniu naszej œciany wschodniej, od pro-
ducenta tego tytoniu i handlowców. Polega ona na
tym, ¿e w art. 1 w pkcie 13 w lit. c proponowanej
ustawy po wyrazach „pkt 1” dodaje siê dwukro-
pek, zaœ pozosta³¹ treœæ oznacza jako tiret pierw-
sze i dodaje siê tiret drugie w brzmieniu: „wyrazy
«a stawka kwotowa jest taka sama dla wszystkich
papierosów bez wzglêdu na ich pochodzenie
i w³aœciwoœci» zastêpuje siê wyrazami «a stawka
kwotowa dla papierosów sprzedawanych w kraju
z udzia³em co najmniej 90% tytoniu wyproduko-
wanego w kraju wynosi nie wiêcej ni¿ po³owê kwo-
ty ustalonej dla papierosów importowanych»”.

Wszystkie rynki, równie¿ w krajach Unii Euro-
pejskiej, chroni¹ swoich producentów przez sy-
stem podatkowy. Ta poprawka zmierza w tym
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kierunku. Jest ona zwi¹zana z dramatyczn¹ sy-
tuacj¹ w bran¿y tytoniowej, to jest sytuacj¹
plantatorów tytoniu, producentów i handlow-
ców. Jej przyjêcie poprawi³oby niew¹tpliwie sy-
tuacjê tysiêcy plantatorów tytoniu z Lubelsz-
czyzny, producentów i handlowców, którzy
w ostatnich latach utracili czêsto swoje jedyne
Ÿród³o utrzymania.

Trzeba podkreœliæ, ¿e w Polsce nie u¿ywa siê
mniej tytoniu ni¿ kiedyœ, tylko u¿ywa siê coraz
mniej polskiego tytoniu przy produkcji wyrobów
tytoniowych. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e wszyscy
trzej zg³aszaj¹cy tê poprawkê senatorowie s¹ oso-
bami niepal¹cymi, ale pomimo wszystko tak¹ po-
prawkê zg³aszaj¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana senatora S³awiñskiego,

a przygotowuje siê pani senator Krystyna Dokto-
rowicz.

Senator Ryszard S³awiñski:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Moja wypowiedŸ równie¿ odnosiæ siê bêdzie do

poprawki czternastej dotycz¹cej art. 50. Na wstê-
pie chcia³bym w³aœciwie podziêkowaæ, ¿eby nie
by³o, ¿e wszystko jest nie tak. Mianowicie, sfor-
mu³owanie ust. 5b okreœlaj¹cego, co to s¹ czasopi-
sma specjalistyczne, tym razem jest równie¿ poda-
ne w formule poszerzonej o pisma wi¹¿¹ce siê
z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹, twórcz¹, edukacyjn¹,
naukow¹, popularnonaukow¹, spo³eczn¹, zawo-
dow¹, metodyczn¹ i regionaln¹, lokaln¹. Oœmie-
lam siê zaproponowaæ dodanie do tego jeszcze
dwóch okreœleñ: „sublokaln¹ i mikroregionaln¹”.

Przez chwilê zatrzymam siê przy tych sfor-
mu³owaniach, bowiem w tej chwili wyraŸnie wi-
daæ kilka poziomów prasy, na przyk³ad, centralna
i w³aœnie regionalna czy mikroregionalna, a wiêc
ta pojawiaj¹ca siê na terenach mniejszych ni¿ wo-
jewództwo, mo¿e nieco wiêkszych ni¿ powiat. Pra-
sa sublokalna jest zaœ mniejsza ni¿ powiatowa. To
jest pojêcie niejako uprawnione, które zreszt¹ wy-
pracowa³y zak³ady dziennikarstwa, wzglêdnie
oœrodki badañ prasoznawczych. Celowe wydaje
siê wiêc zapisanie tego w ust. 5b.

Oczywiœc ie , podtrzymujemy ten zapis
o nak³adzie piêtnastu tysiêcy. I w tym miejscu
znowu chwila na historiê. Po roku 1989 wyst¹pi³a
niezwykle ¿ywio³owa, w³aœciwie wrêcz nieograni-
czona pasja tworzenia nowych tytu³ów, które po-
wstawa³y w gminach, w parafiach. W zasadzie ich
liczba siê utrzyma³a. Mówi siê w tej chwili, ¿e
mamy oko³o trzech tysiêcy tytu³ów prasy lo-
kalnej, tej poni¿ej prasy wojewódzkiej. Zwracam

uwagê, ¿e prasa wojewódzka, regionalna jest
w tej chwili dosyæ wyraziœcie podzielona w Pol-
sce na dwie strefy. Czêœæ jest w rêkach Passauer
Neue Presse , druga czêœæ j es t w Ork l i .
W zwi¹zku z tym ja siê tym segmentem nie bêdê
zajmowa³. Zreszt¹ tu chodzi o nak³ady powy¿ej
piêtnastu tysiêcy, czyli nie dotyczy to tego zapi-
su.

J e œ l i pañstwo natomias t pozwo l¹ , to
chcia³bym zwróciæ uwagê na tak¹ oto kwestiê.
Z tych trzech tysiêcy tytu³ów prasy lokalnej ponad
50% przynosi straty. Oczywiœcie, ktoœ je wyrów-
nuje, bo to s¹ pisma znajduj¹ce siê w gestii samo-
rz¹dów czy organizacji pozarz¹dowych, a wiêc
dzia³aj¹cych na zasadzie non profit. To pisma, na
które sk³adaj¹ siê parafianie, pisma dzielnicowe
czy pisma ma³ych miasteczek. Œredni nak³ad
pism lokalnych w 1989 r. wynosi³ prawie czter-
dzieœci tysiêcy egzemplarzy, a w tej chwili spad³ do
czterech tysiêcy. Wiêkszoœæ z tych pism, bo a¿
77%, ma nak³ady od tysi¹ca do dwóch tysiêcy eg-
zemplarzy. One jedynie egzystuj¹, nie przynosz¹
¿adnych zysków, ¿adnych profitów, s¹ jedynie
wyrazem obywatelskiej chêci komunikowania
siê, konstruuj¹ wymianê informacji na szczeblu
podstawowym. Mizeria tych pisemek jest oczywi-
sta, szczególnie w ostatnich dwóch, trzech latach,
kiedy nast¹pi³ bardzo du¿y kryzys na rynku rekla-
mowym. Tak wiêc one ledwie, ledwie siê broni¹.
Wiele z tych pism publikuje ca³e kolumny
bezp³atnych og³oszeñ drobnych. Jak wiadomo,
og³oszenia i reklamy s¹ ob³o¿one podatkiem VAT
w wysokoœci 22%. Oferowanie bezp³atnych
og³oszeñ drobnych, to sposób na przyci¹ganie
czytelnika, bliskiego obywatela. Czasem jest to
kolumna, czasem dwie kolumny. I oto pisemko,
które jest na granicy egzystencji, za te nie-
odp³atne dwie kolumny musi zap³aciæ 22% podat-
ku. Trochê to jednak, mimo wszystko, bez sensu.

Dlatego, jeœli pañstwo pozwol¹, my w pi¹tkê
pozwoliliœmy sobie zaproponowaæ poprawki. Jeœli
zostawiamy pkt 1, to chcemy wykreœliæ w ca³oœci
pkt 6, poniewa¿ on powtarza to, co jest zawarte
doœæ niejasno i doœæ mêtnie w pkcie 1. Jeœli zosta-
wimy pkt 1, który dotyczy periodyków informacji
ogólnej, to uwa¿amy, ¿e pkt 6, mówi¹cy o publika-
cjach dla kobiet i mê¿czyzn zawieraj¹cych infor-
macje powszechne, w szczególnoœci porady, in-
formacje o znanych i s³awnych postaciach, jest
niepotrzebny. Oprócz tego, to co mówi³ minister
Sk¹pski, miesiêcznik „Kino” czy miesiêcznik „Te-
atr” dokonuj¹ analizy gry wybitnych aktorów,
a wiêc postaci powszechnie znanych. To równie¿
musia³oby byæ ob³o¿one podatkiem VAT. Tak ¿e
proponujemy to skreœliæ.

Skreœliæ w ca³oœci proponujemy równie¿ pkt 2,
poniewa¿ sformu³owanie dotycz¹ce wydawnictw
zawieraj¹cych treœci niezgodne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego jest znowu nieostre, nie-
precyzyjne, a przez to, przy ca³ym szacunku, trud-
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ne do oceny przez urzêdnika skarbowego. Urzêdów
jest w Polsce trzysta piêædziesi¹t piêæ, w ka¿dym bê-
dzie wiêc cenzor oceniaj¹cy, czy pismo zawiera te
treœci, czy nie zawiera. Druga zaœ czêœæ tej dyspozy-
cji w³aœciwie podlega konstytucji, prawu karnemu,
prawu prasowemu. Myœlê, ¿e jest wystarczaj¹co
du¿o instrumentów, ¿eby tego rodzaju wydawnic-
twa nie pokaza³y siê, nie mia³y szans istnienia.

W pkcie 3 by³ zapis dotycz¹cy wydawnictw,
w których co najmniej 20% powierzchni jest prze-
znaczonych nieodp³atnie lub odp³atnie na
og³oszenia handlowe. Mówi³em o pisemkach, któ-
re maj¹ bezp³atne kolumny og³oszeniowe. Propo-
nujemy, ¿eby by³o to nie 20%, ale 45%. Oczywiœ-
cie to jest doœæ istotna zmiana.

Chcemy te¿ dodaæ do pktu 3 – oprócz tych pism,
które bêd¹ mia³y stawkê zerow¹ – odpowiedni za-
pis wy³¹czaj¹cy w szczególnoœci czasopisma infor-
macyjno-reklamowe, reklamowe, foldery i katalogi
reklamowe. Pamiêtam, jak na posiedzeniu Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych jeden z sena-
torów buntowa³ siê, ¿e nie mo¿e byæ tego zapisu,
gdy¿ dwóch, trzech facetów siê zbiera, robi sobie
pismo reklamowe i zarabia na tym. ¯eby wiêc ich
odpowiednio potraktowaæ, proponujemy uzu-
pe³nienie pktu 3 o czasopisma informacyjno-re-
klamowe, reklamowe, foldery i katalogi reklamo-
we. Nie mamy nic przeciwko temu, ¿eby za to
p³aci³o siê VAT. Jeœli natomiast chodzi o wszystkie
pozosta³e, prosimy o zerow¹ stawkê VAT.

Pkt 7, który dodatkowo wszed³ po posiedzeniu
komisji, mówi o czasopismach, na których nie zo-
stanie uwidoczniona wysokoœæ nak³adu. Chcemy
doprecyzowaæ, ¿e to s¹ czasopisma wydawane
w kraju, dlatego ¿e w tej chwili, przy w³aœciwie ju¿
nieograniczonym ruchu granicznym przychodzi
do Polski bardzo du¿o pism specjalistycznych z za-
granicy. I co wtedy? Mamy je ob³o¿yæ podatkiem
VAT? Nie wiem, czy mamy prawo. Nie myœmy je
wydawali, nie myœmy je redagowali, nie myœmy je
drukowali. W zwi¹zku z tym zastrze¿enie „wyda-
wanych w kraju” wydaje siê istotne.

Pani Marsza³ek, sk³adam pani poprawki, które tu
wypracowaliœmy, iproszêbardzoserdecznieWysok¹
Izbê o ich poparcie. Dziêkujê serdecznie za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Doktorowicz. Kolejnym mówc¹ bêdzie senator
Zbigniew Romaszewski.

Senator Krystyna Doktorowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nie chcia³abym przed³u¿aæ dzisiejszych obrad,

bo w³aœciwie moi koledzy, pan senator S³awiñski
i pan senator Pawe³ek, powiedzieli ju¿ wiêkszoœæ

tego, co ja równie¿ mia³am powiedzieæ. Chcia³abym
jednak wyst¹piæ nie tyle jako senator, co jako me-
dioznawca, czyli ktoœ, kto robi badania w dziedzinie
mediów i, mam nadziejê, trochê siê na tym zna.

Przede wszystkim chcia³am zwróciæ uwagê, ¿e
brak jasnej, klarownej definicji, któr¹ przewiduje
dopiero poprawka z³o¿ona przez pana senatora
S³awiñskiego, mo¿e powodowaæ, ¿e urzêdy skar-
bowe bêd¹ stosowa³y interpretacje fiskalne, to
znaczy bêd¹ zainteresowane œci¹ganiem podatku
VAT. Tak na pewno bêdzie siê dzia³o, bo taka jest
ich rola. Mo¿e to z pewnoœci¹ – œwiadcz¹ o tym ba-
dania czy symulacje dokonywane przez mediozna-
wców i prasoznawców – doprowadziæ do likwidacji,
po prostu znikniêcia z rynku wiêkszoœci czaso-
pism, szczególnie tych sublokalnych, ma³ych, jed-
nak o du¿ych walorach spo³ecznych, zwi¹zanych
chocia¿by z propagowaniem wartoœci demokraty-
cznych, a tak¿e tych zwi¹zanych z kultur¹. Bardzo
by by³o Ÿle, gdyby te czasopisma zniknê³y. W tej
chwili naprawdê mamy do czynienia z wielk¹ re-
cesj¹ na rynku prasowym, szczególnie ma³ych
tytu³ów. Podobnie zreszt¹ w przypadku radiofonii
i telewizji kablowych, poniewa¿ rynek reklamowy
jest niezwykle p³ytki. Ograniczanie tym wydawnic-
twom mo¿liwoœci sprzeda¿y miejsca na reklamy
równie¿ by³oby dla nich ogromnie niekorzystne,
a tak¿e dla czytelników, dla nas wszystkich.

Analizuj¹c sytuacjê na Œl¹sku, na przyk³ad, ju¿
wiem, ¿e wiele bardzo cennych tytu³ów, które
maj¹ tu tradycjê kulturaln¹ i spo³eczn¹, po pro-
stu by zniknê³o, bo ju¿ w tej chwili k³opocz¹ je ol-
brzymie problemy.

Oczywiœcie, podpisujê siê pod t¹ poprawk¹, do-
konan¹ zreszt¹ na proœbê izby wydawców, bo je-
stem jednym z jej wspó³autorów. Chcia³abym
równie¿ wyraziæ tu ogromne uznanie dla pana mi-
nistra Sk¹pskiego, który myœli bardzo ciep³o
o tych czasopismach i rozumie sytuacjê, ¿e ewen-
tualne nieprecyzyjne definiowanie mog³oby spo-
wodowaæ krach na rynku ma³ych i œrednich cza-
sopism o takim profilu.

Pragnê jeszcze zaapelowaæ do wszystkich nie-
przekonanych, by jednak ich przekonaæ, a myœlê,
¿e bêdziemy to robiæ równie¿ na posiedzeniu Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych. Ta po-
prawka i to stanowisko wynikaj¹ z pewnych
dzia³añ o charakterze badawczym i naprawdê
mo¿na przewidzieæ, ¿e tak siê stanie, ¿e te tytu³y
znikn¹ z rynku, je¿eli nie bêd¹ w jakiœ sposób
chronione. To s¹ dobra o charakterze czasem pu-
blicznym i s¹ bardzo wartoœciowe. W ka¿dym ra-
zie nie mo¿na ich zaprzepaœciæ. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana senatora Romaszewskie-

go. Kolejnym mówc¹ bêdzie pani senator Geno-
wefa Ferenc.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Muszê powiedzieæ, ¿e szkoda, i¿ staniemy

przed bardzo trudnym problemem, mianowicie,
na posiedzeniu plenarnym bêdziemy redagowaæ
poprawkê czternast¹, bo na to siê w³aœciwie zano-
si. Tak wiêc szkoda. I bêdziemy to robiæ w sposób,
¿e tak powiem, ograniczony. Ja podobnie jak pani
minister bardzo s³abo siê w tym czujê, niemniej
jednak przed³o¿ona poprawka czternasta jest nie
do przyjêcia, wobec tego przed³o¿ê, co ja bym tutaj
widzia³, zastrzegaj¹c, ¿e te¿ nie do koñca czujê siê
kompetentny. Wydaje mi siê wiêc, ¿e szersza dys-
kusja by³aby bardzo potrzebna.

Otó¿ pierwszy mankament poprawki czterna-
stej w czêœci oznaczonej liter¹ „b” jest taki, ¿e ona
w ogóle nie odnosi siê do wydawnictw importowa-
nych. Jeœli chodzi o wydawnictwa importowane,
to po pierwsze, nie wiadomo, sk¹d mo¿na by siê
dowiedzieæ, jaki maj¹ nak³ad – bo jak zadzwonisz,
to ci powiedz¹, ¿e to jest tajemnica handlowa, wiêc
rzecz jest w ogóle nieznana – a po drugie, czêœæ wy-
dawnictw bezwzglêdnie specjalistycznych ma
oczywiœcie nak³ady wiêksze od piêtnastu tysiêcy.
Proszê pañstwa, „Physical Review”, czy „Physical
Review Letters”, „Natura” czy „Lancet” maj¹
nak³ady po kilkadziesi¹t, jeœli nie po kilkaset ty-
siêcy, a s¹ to niew¹tpliwie czasopisma specjali-
styczne. Wniosek z tego jest jeden: je¿eli my coœ
takiego tutaj zapiszemy, to nasze nieszczêsne bib-
lioteki, które je sprowadzaj¹, bêd¹ mia³y o 7% ni¿-
szy bud¿et, bo bêd¹ jeszcze musia³y od sprowa-
dzonych wydawnictw zap³aciæ VAT.

Uwa¿am, ¿e to jest bardzo z³y pomys³. I w
zwi¹zku z tym z du¿ym przekonaniem twierdzê, i¿
nale¿a³oby wprowadziæ poprawkê, któr¹ zapropo-
nujê. Chodzi o to, jeœli chodzi o art. 50, by wpro-
wadziæ jeszcze literê „c” w brzmieniu: „do zagra-
nicznych wydawnictw periodycznych oznaczo-
nych symbolem… itd., objêtych kodem… itd.,
o których mowa w… stosuje siê stawkê podatku
0% bez uwzglêdnienia kryterium nak³adu”. Ja nie
wierzê, by ktoœ potrafi³ podaæ jakiœ kontrprzyk³ad
masowo sprowadzanego wydawnictwa o charak-
terze specjalistycznym. Jeœli tak, to proszê bar-
dzo, ale ja sobie tego po prostu nie wyobra¿am.
Wydaje mi siê, ¿e ani o nak³adzie nic siê nie dowie-
my, ani nie charakteryzuje to specjalistycznoœci
czasopism. To pierwsza sprawa.

Druga dotyczy przepisu odnosz¹cego siê, gene-
ralnie rzecz bior¹c, do wydawnictw krajowych. Po
pierwsze, mówimy tu o piêtnastu tysi¹cach eg-
zemplarzy. Czy to jest dobra liczba? Nie wiem, Pa-
nie Ministrze. Jaki na przyk³ad „Mówi¹ Wieki”
maj¹ nak³ad, nie mam pojêcia. Ale jest niski, mie-
œci siê w piêtnastu tysi¹cach. No, w ka¿dym razie
trudno by mi by³o tak szlachetne pisma akurat
tutaj pomin¹æ. Ale id¹c dalej, dochodzimy do
wy³¹czeñ. I o nich ju¿ pañstwo senatorowie mó-

wili, ¿e nie s¹ do koñca jasne. Dla mnie na
przyk³ad niejasne jest sformu³owanie: „periody-
ków informacji ogólnej, stanowi¹cych podstawo-
we Ÿród³o informacji”. Je¿eli jakaœ gazetka lokal-
na bêdzie podawa³a na pierwszej stronie parê in-
formacji ze œwiata, to w tym momencie mo¿e zo-
staæ ob³o¿ona podatkiem? To by nie mia³o sensu.
Dlatego trochê siê tego pierwszego przepisu bojê.
A jeœli chodzi o zapis w pkcie 2: „wydawnictwa fa-
szystowskie, nazistowskie lub dyskryminuj¹ce
mniejszoœci narodowe”, to nie wiem, czy pismo
mo¿e dyskryminowaæ mniejszoœci, ludzie na ogó³
je dyskryminuj¹, a ono mo¿e najwy¿ej szkalowaæ.
Ale mniejsza z tym.

Jeœli jednak chodzi o te wydawnictwa, „w któ-
rych co najmniej 20% powierzchni jest przezna-
czone nieodp³atnie lub odp³atnie, na og³oszenia
handlowe, reklamy lub teksty reklamowe”, to tu
jest przede wszystkim du¿a niejasnoœæ, co znaczy
te 20%. Koledzy proponowali, by to by³o 45%. Zgo-
da, mo¿e byæ i 45%, tylko ja przepraszam, co to
w gruncie rzeczy znaczy? Czy to znaczy, ¿e ta po-
wierzchnia bêdzie przez ca³y rok zliczana i bêdzie
potem wyci¹gana œrednia, która ma wynieœæ 20%
albo 45%? Jak to bêdzie robione? Kto bêdzie pro-
wadzi³ rachunkowoœæ tych og³oszeñ? Wydaje mi
siê, ¿e to siê troszeczkê mija z celem, tak wiêc ja pro-
ponujê, by podnieœæ trochê ten limit, ale napisaæ
tak: „w których co najmniej 30% jest systematycz-
nie poœwiêcane reklamom”. Proszê pañstwa, to ¿e
w okresie œwi¹t jakieœ czasopismo lokalne, które le-
dwie ¿yje, wyda dodatkowe dwie kolumny reklam,
to i chwa³a Bogu. A co to jest te 45%, przecie¿ te pi-
sma nie przekraczaj¹ tego limitu prawie nigdy, to
nie jest „Gazeta Wyborcza”. Wiêc ustalanie granicy
na poziomie 20% to jest po prostu do³owanie ich
w sposób straszliwy. Wydaje mi siê, ¿e trzeba by do-
precyzowaæ, czy to ma byæ œrednia roczna, czy cho-
dzi o jednorazowe, dwukrotne, piêciokrotne, dzie-
siêciokrotne przekroczenie limitu, który ustalimy.
A to nie jest chyba rzecz¹ karygodn¹. Natomiast
rzeczywiœcie, je¿eli pismo przekszta³ca siê w rekla-
mowe, to jest zupe³nie inna rzecz. S¹dzê, ¿e te 45%
to akurat dobra liczba.

Potem jest mowa o krzy¿ówkach, tak, i jeszcze
wydawnictwach, „które zawieraj¹ g³ównie komp-
letn¹ powieœæ, opowiadanie lub inne dzie³o w for-
mie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie ry-
sunków opatrzonych lub nie opisem”. Proszê pañ-
stwa, ja nale¿ê do tego pokolenia, które akurat so-
bie przypomina, ¿e istnia³y takie to³styje ¿urna³y,
które odgrywa³y niezwykle istotn¹ rolê w ¿yciu kul-
turalnym naszego kraju. Na przyk³ad, „Twór-
czoœæ”czy „Dialog”, którym siê zdarza³o, ¿e coœ ta-
kiego drukowa³y. S¹ to niew¹tpliwie czasopisma
o charakterze specjalistycznym, na zdrowy rozum,
a ¿e zamieszcz¹ kiedyœ jak¹œ pe³n¹ sztukê, czy to
taki grzech, czy z tego powodu maj¹ przestaæ byæ
czasopismami preferowanymi? Tak ¿e ja zdecydo-
wanie proponowa³bym wykreœlenie pktu 4.
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Publikacje adresowane do kobiet lub mê¿czyzn
– panowie ju¿ to omawiali. Ja nie wiem, czy ¿urna-
le mody s¹ takimi publikacjami, czy nie s¹. Nie
wiem. Proponujê to skreœliæ.

Taki zestaw poprawek sk³adam na rêce pani
marsza³ek. I prosi³bym o ich uwzglêdnienie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Dzisiejsz¹ debatê zdominowa³y sprawy czaso-

pism, podobnie jak to siê dzia³o na posiedzeniu
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.
Wiele rozwi¹zañ, o których mówili koledzy sena-
torowie, wprowadzi³a w formie poprawek Komisja
Gospodarki i Finansów Publicznych. Te zmiany
do ustawy sejmowej s¹ zawarte w druku nr 167A.

Debata podczas prac komisji dotoczy³a miêdzy
innymi w³aœnie zmiany czternastej. Wiele na-
szych w¹tpliwoœci wzbudza³ pkt 2 zawarty
w zmianie czternastej w lit. b. W zwi¹zku z tym, ¿e
w czasie posiedzenia komisji nie wpadliœmy na ta-
kie rozwi¹zania, które zadowoli³yby wszystkich,
prze³o¿yliœmy ten temat, tak aby przygotowaæ od-
powiednie rozwi¹zanie na posiedzenie Senatu.
Takie rozwi¹zanie chcia³abym w tej chwili pañ-
stwu senatorom przedstawiæ.

Proponujê mianowicie, aby w zmianie czterna-
stej w lit. b w ust. 5b zapis pktu 2 mia³ brzmienie:
„publikacji zawieraj¹cych treœci pornograficzne,
publikacji zawieraj¹cych treœci nawo³uj¹ce do
nienawiœci na tle ró¿nic narodowoœciowych, et-
nicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
wzglêdu na bezwyznaniowoœæ lub zniewa-
¿aj¹cych z tych powodów grupê ludnoœci lub po-
szczególne osoby oraz publikacji propaguj¹cych
ustroje totalitarne”. Wydaje mi siê, ¿e takie
brzmienie tej poprawki bêdzie odzwierciedla³o
przebieg dyskusji, która toczy³a siê podczas po-
siedzenia komisji gospodarki.

Ponadto proponujê jeszcze dwie poprawki czy-
sto techniczne.

Wszystkie te poprawki przekazujê na rêce pani
marsza³ek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów zechce jeszcze

zabraæ g³os w dyskusji? Nie ma zg³oszeñ.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e w dyskusji wnioski

o charakterze legislacyjnym z³o¿yli: senator Kazi-

mierz Pawe³ek, senator Bernard DrzêŸla, senator
Adam Biela, senator Ryszard S³awiñski, senator
Zbigniew Romaszewski, senator Genowefa Fe-
renc i senator Mieczys³aw Janowski.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg: Tak jest, Pani Marsza³ek.)

Bardzo proszê, Pani Minister, zapraszamy na
œrodek.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ wiêksza czêœæ dyskusji by³a poœwiê-

cona kwestii podatku od towarów i us³ug od
sprzeda¿y czasopism, chcia³abym w pierwszej ko-
lejnoœci odnieœæ siê do tej kwestii.

Jako ¿e zg³oszono wiele poprawek, deklarujê ze
swej strony pe³n¹ wspó³pracê z komisj¹ w celu wy-
pracowania takiej definicji czasopisma, która
w miarê mo¿liwoœci satysfakcjonowa³aby wszy-
stkich zainteresowanych. Jednak z ca³¹ pewno-
œci¹ mogê stwierdziæ, ¿e nigdy nie wypracujemy ta-
kiej definicji, która by nie budzi³a ¿adnych w¹tpli-
woœci.

Ponadto chcia³abym z tego miejsca zwróciæ
uwagê na to, ¿e organy podatkowe nie s¹ organa-
mi cenzury. I to nie organy podatkowe bêd¹ cen-
zorem treœci. Organy podatkowe s¹ organami
obowi¹zanymi do kontrolowania prawid³owoœci
rozliczenia podatków, przy czym podatnik nie jest
wobec nich bezradny i nie jest, ¿e tak powiem, po-
zbawiony œrodków ochrony. Ma on takie œrodki
ochrony, ma takie instrumenty ochrony ³¹cznie
z instrumentami w postaci s¹dowej ochrony de-
cyzji administracyjnej.

Podatek od towarów i us³ug jest tu deklarowa-
ny przez podatnika, jest wiêc podatkiem wyni-
kaj¹cym z samoopodatkowania. A zatem pierw-
szym cenzorem czasopisma, jeœli ju¿ u¿ywamy ta-
kiej terminologii, jest wydawca. To w³aœnie wy-
dawca ocenia, czy pismo zawiera takie czy inne
treœci, i to on okreœla stawkê podatku przy sprze-
da¿y danego pisma. Dlatego te¿, je¿eli organ po-
datkowy nie ma w¹tpliwoœci co do wysokoœci tej
stawki, to nie bêdzie tego kwestionowa³. Ale je¿eli
organ podatkowy bêdzie mia³ w¹tpliwoœci i tê
stawkê zakwestionuje, to, jak wspomnia³am, po-
datnikowi bêd¹ przys³ugiwaæ œrodki ochrony.
Przy czym chcia³abym podkreœliæ – bynajmniej
nie po to, ¿eby straszyæ – ¿e jeœli chodzi na
przyk³ad o nak³ad pisma importowanego, co do
którego podatnik sam deklaruje do wartoœci
sprzeda¿y stawkê 0% b¹dŸ 7%, to organy podat-
kowe s¹ w stanie sprawdziæ wysokoœæ tego
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nak³adu. Je¿eli organ podatkowy mia³by jakieœ
w¹tpliwoœci, na przyk³ad co do wysokoœci
nak³adu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby za-
siêgn¹æ jêzyka w organach podatkowych obcych
pañstw. Rzeczywiœcie mamy takie instrumenty,
bo wed³ug ponad szeœædziesiêciu umów zawar-
tych z ró¿nymi pañstwami europejskimi i nie tyl-
ko – chodzi o stosowne porozumienia zawarte
w umowach dotycz¹cych unikania podwójnego
opodatkowania – organy podatkowe pañstw stron
takich umów s¹ obowi¹zane do wzajemnego
udzielania informacji w zakresie rozliczeñ podat-
kowych.

Chcia³abym równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e nie jest
tak, i¿ czasopismo specjalistyczne niezaliczone do
grupy preferowanych ze stawk¹ 0% natychmiast
wchodzi w stawkê dwudziestodwuprocentow¹,
jak uzna³ tutaj pan senator S³awiñski. Tak nie
jest. Jako stawkê docelow¹ mamy stawkê sied-
mioprocentow¹, a stawki dwudziestodwuprocen-
towej na ¿adne czasopisma ani na gazety nie ma.
Stawk¹ maksymaln¹ w podatku od towarów
i us³ug jest stawka 7%.

Chcia³abym te¿ zwróciæ uwagê na pierwsz¹
czêœæ przepisu, w którym s¹ zdefiniowane czaso-
pisma specjalistyczne. Bo wydaje siê – i wynika to
z tej dyskusji – ¿e mamy tutaj do czynienia z pew-
nym przesuniêciem akcentu z podmiotu na
przedmiot. Otó¿ w tej definicji nie chodzi nam o pi-
sma regionalne i pisma lokalne – mówiê to w kon-
tekœcie zmian czy propozycji dotycz¹cych pism
sublokalnych lub mikroregionalnych – lecz o cza-
sopisma o tematyce regionalnej i lokalnej. A za-
tem mówimy o przedmiocie, o treœci pisma, a nie
o tym, czy pismo ma zasiêg terytorialny lokalny,
mikrolokalny czy te¿ sublokalny.

Je¿eli chodzi o kwestiê, ¿e tak powiem, zakresu
powierzchni reklamy w czasopismach, które
by³yby objête preferencyjn¹ stawk¹, to znowu
musimy oddzieliæ dwie kwestie. Preferencja dla
rynku reklamowego – bo pani senator Doktoro-
wicz mówi³a tutaj o p³ytkim rynku reklamowym…
Ale to nie chodzi o rynek reklamowy. Reklama jest
opodatkowana stawk¹ dwudziestodwuprocen-
tow¹. My, stosuj¹c stawkê preferencyjn¹ dla cza-
sopism, nie chcemy stwarzaæ popytu na reklamê,
nawet nie mo¿emy siê do tego przyznawaæ, ¿e
chcielibyœmy go stwarzaæ. My nie stwarzamy in-
strumentu dla zwiêkszenia rynku reklamy, ale
stwarzamy instrument dla czasopism. Bo prawd¹
jest, ¿e œrodki pozyskane z reklamy pozwalaj¹ na
funkcjonowanie wielu bardzo cennych czaso-
pism. I rzeczywiœcie propozycja pana senatora
Romaszewskiego dotycz¹ca podwy¿szenia po-
wierzchni reklamy do 30% – rozmawia³am o tym
w trakcie debaty z panem ministrem – jest godna
zauwa¿enia i przedyskutowania w trakcie prac
komisji. Jeszcze raz chcê podkreœliæ, ¿e zerowa

stawka VAT dla czasopism ma stwarzaæ preferen-
cje nie dla rynku reklamy, ale dla czasopism.

Jeœli zaœ chodzi o to, jak nale¿y ustalaæ po-
wierzchniê reklamow¹ – czy w sposób systema-
tyczny, czy jakiœ inny – to pojêcie zaproponowane
przez pana senatora jest pojêciem nieostrym.
Trzeba pamiêtaæ, co jest przedmiotem opodatko-
wania. Przedmiotem opodatkowania jest sprze-
da¿ ka¿dego egzemplarza czasopisma. A w ka¿-
dym czasopiœmie powierzchnia reklamy, czyli po-
wierzchnia czasopisma przeznaczona na rekla-
mê, jest œciœle ewidencjonowana.

Panie Senatorze, tak siê sk³ada, ¿e przez d³ugie,
d³ugie lata by³am zastêpc¹ redaktora naczelnego
pewnego pisma – nie bêdê go reklamowaæ, wiêc
nie powiem, jakiego, ale by³o to bardzo dobre, bar-
dzo znane na rynku i profesjonalne pismo – i po-
zna³am tajniki produkcji czasopisma. W zwi¹zku
z tym doskonale siê orientujê, jak liczyæ reklamy
i jak w ogóle od strony technologicznej i technicz-
nej robi siê gazetê czy pismo. I zapewniam, ¿e ka¿-
dy wydawca doskonale wie, jaka powierzchnia
jest przeznaczona na jakie treœci.

Wreszcie – jeœli mogê – uwaga do propozycji
pana senatora Bieli, który poruszy³ dwie wa¿ne
kwestie. Jedna kwestia to sprawa kasowego rozli-
czenia podatku od towarów i us³ug. Pan senator
zwróci³ uwagê, ¿e szkoda, ¿e taka instytucja jest
mo¿liwa tylko w wypadku VAT. Pozwolê sobie
skromnie przypomnieæ, ¿e nie tylko w wypadku
VAT, ale tak¿e w wypadku podatku dochodowego
od osób fizycznych. Jesteœmy ju¿ po wszystkich
pracach w parlamencie, zakoñczy³y siê tak¿e pra-
ce w Senacie w tym zakresie. W wypadku podat-
ników podatku dochodowego od osób fizycznych,
tak zwanych ma³ych podatników, równie¿ wpro-
wadziliœmy zasadê kasowego rozliczenia podatku
dochodowego.

Oœmielê siê tak¿e przypomnieæ, ¿e w poprzed-
niej kadencji mia³am przyjemnoœæ wspó³praco-
waæ z panem, wówczas pos³em, w kwestiach do-
tycz¹cych regulacji zatorów p³atniczych i w po-
szukiwaniu instrumentów podatkowych do ich li-
kwidacji. Po ciê¿kiej pracy zosta³y wypracowane
pewne rozwi¹zania w tej materii, niemniej jednak
z jakichœ powodów, mnie nieznanych, te regulacje
nie ujrza³y œwiat³a dziennego. PóŸniej zaœ, Panie
Senatorze, latem ubieg³ego roku, zosta³a uchwa-
lona ustawa o terminach p³atnoœci w obrocie go-
spodarczym. Jest to ustawa, któr¹ kiedyœ oœmie-
li³am siê publicznie nazwaæ – nie dlatego, ¿e ra-
zem nad ni¹ pracowaliœmy, ja jako ekspert, a pan
senator jako pose³ – bublem legislacyjnym, bo
ona rzeczywiœcie sta³a siê takim bublem. Regula-
cje ustawowe i narzucenie terminów p³atnoœci po
okrojeniu tego, co wypracowaliœmy, sta³y siê bu-
blem legislacyjnym. Nie chodzi o to, ¿e my znale-
Ÿliœmy œwietne rozwi¹zanie, ale o to, ¿e ta ustawa
dzisiaj szkodzi ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom.
Jest ona praktycznie nieu¿yteczna w systemie
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prawnym i obrocie gospodarczym, gdy¿ zmusza
ma³ych przedsiêbiorców, ma³e podmioty, do po-
dawania nieprawdy tylko w takim celu, by za-
wrzeæ kontrakt z podmiotem, który ma silniejsz¹
pozycjê na rynku.

Jeœli chodzi o poprawkê zwi¹zan¹ z tytoniem,
z produkcj¹ papierosów, to oœmielam siê zwróciæ
uwagê, ¿e wykracza ona poza materiê tej ustawy,
a wiêc w œwietle orzeczenia Trybuna³u Konstytu-
cyjnego w¹tpliwa jest mo¿liwoœæ jej rozpatrywa-
nia. Zostawiam to jednak do opinii senackiego
Biura Legis lacyjnego. Problem pewnych
zak³adów ze œciany wschodniej, o których nie
bêdê mówiæ, bo chroni mnie tajemnica skarbowa,
jest mi doskonale znany. Rozwa¿ana jest kwestia
porz¹dku w taryfie celnej, bo wydaje siê, ¿e tam s¹
du¿e mo¿liwoœci ochrony rynku tytoniu i polskich
plantatorów tytoniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e pani minister mog³a od-

powiedzieæ tylko w zwi¹zku z t¹ ustaw¹, nie by³a
pani zobowi¹zana do przedstawienia wniosków
i informacji dotycz¹cych innych proponowanych
rozwi¹zañ legislacyjnych. Ale myœlê, ¿e to siê
spodoba³o pañstwu senatorom, bo nikt nie prote-
stowa³.

W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Gospodarki i Finansów Publicznych o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych w toku deba-
ty nad tym punktem wniosków i przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym zostanie przeprowa-
dzone w dniu jutrzejszym.

Dziêkujê bardzo przedstawicielom rz¹du.
Czy mogê prosiæ pana marsza³ka…?
Zaraz przyst¹pimy do rozpatrzenia punktu

ósmego porz¹dku obrad, czyli stanowiska Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym

posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 26 lipca 2002 r. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 26 lipca 2002 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Pan minister ju¿ wychodzi? Pan minister
Sk¹pski wychodzi, tak?

(G³osy z sali: Nie.)
Nie? Bo gdyby pan wychodzi³, to bardzo bym

panu podziêkowa³. (Weso³oœæ na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury

Rafa³ Sk¹pski: To ja wychodzê, Panie Marsza³ku.)
A w³aœnie. Dziêkujê panu. Myœmy siê zawsze

szybko dogadywali w sprawie kina polskiego.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a

swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-

ty jest w druku nr 189, a sprawozdanie komisji
w druku nr 189A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych senatora Bernarda DrzêŸlê
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Bernard DrzêŸla:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych w spawie
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. O szcze-
gó³ach formalnych powiedzia³ ju¿ pan marsza³ek.
Komisja rozpatrzy³a tê ustawê w dniu 1 sierpnia
bie¿¹cego roku. Przedmiotowa ustawa ma
zwi¹zek z programem rz¹dowym „Przedsiêbior-
czoœæ – Rozwój – Praca”.

Dotychczasowa ustawa – Ordynacja podatko-
wa obowi¹zuje od 1 stycznia 1998 r. Funkcjono-
wanie zwartych w niej rozwi¹zañ by³o œledzone
ju¿ przez ponad cztery lata przez s³u¿by skarbowe
i analizowane na szczeblu Ministerstwa Finan-
sów. Przeprowadzone analizy pozwoli³y na zin-
wentaryzowanie najczêœciej wystêpuj¹cych prob-
lemów oraz na identyfikacjê zawartych w ordyna-
cji rozwi¹zañ, które wymagaj¹ zmian lub uzu-
pe³nieñ. Stwierdzono równie¿, ¿e w tekœcie usta-
wy wystêpuj¹ b³êdy o charakterze redakcyjnym.

Zaistnia³a równie¿ koniecznoœæ dostosowania
przepisów ordynacji do obecnego stanu prawne-
go, co stanowi³o dodatkowy asumpt do rozpoczê-
cia prac nad projektem nowej ordynacji.

Pracom nad projektem przyœwieca³y nastê-
puj¹ce generalne za³o¿enia – przytaczam za
przed³o¿eniem rz¹dowym – wzmocnienie instru-
mentów ochrony praw i interesów podatników
oraz zrównanie procesowej pozycji organu i stro-
ny postêpowania podatkowego, zminimalizowa-
nie mo¿liwoœci pope³niania nadu¿yæ podatko-
wych i wreszcie podniesienie efektywnoœci
dzia³ania organów podatkowych.
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W mojej ocenie, za³o¿enia te zosta³y zrealizowa-
ne w maksymalnie mo¿liwym zakresie, mimo ¿e
maj¹ one w pewnym sensie rozbie¿ny charakter.

Poza ordynacj¹ podatkow¹ rozpatrywana obec-
nie ustawa wprowadza równie¿ zmiany w trzyna-
stu innych ustawach. Ogó³em wszystkich zmian
szczegó³owych jest ponad dwieœcie piêædziesi¹t.
S³u¿¹ one, jak ju¿ powiedzia³em, zarówno ochro-
nie interesów podatnika, jak i zwiêkszeniu sku-
tecznoœci dzia³ania organów podatkowych.

O wszystkich przyjêtych rozwi¹zaniach trudno
by³oby tu mówiæ. Zapewne wypowie siê na ich te-
mat szerzej i bardziej kompetentnie pani minis-
ter. Ja ograniczê siê tylko do wymienienia niektó-
rych wa¿niejszych, moim zdaniem, uregulowañ.

A zatem przyjêto zasadê, ¿e podatnikowi nie
mo¿e szkodziæ zastosowanie siê do interpretacji
wydanej przez organ podatkowy ni¿szej instancji.
Ponadto przyjêto rozwi¹zanie, wed³ug którego na
wniosek podatnika organ podatkowy mo¿e zwol-
niæ z obowi¹zku pobrania podatku, jeœli zagra¿a
to wa¿nym interesom podatnika, a w szczegól-
noœci jego egzystencji. Ten ostatni fragment, jak
wiem, zosta³ wprowadzony na wniosek Samo-
obrony. Chodzi o zagro¿enie egzystencji. Wprowa-
dzono te¿ klauzulê zakazu obejœcia prawa podat-
kowego poprzez zapisy art. 24a, które mówi¹: „or-
gany podatkowe i organy kontroli skarbowej, do-
konuj¹c ustalenia treœci czynnoœci prawnej,
uwzglêdniaj¹ zgodny zamiar stron i cel czynnoœci,
a nie tylko dos³owne brzmienie oœwiadczeñ woli
z³o¿onych, z³o¿onych przez strony czynnoœci”
oraz: „je¿eli strony, dokonuj¹c czynnoœci praw-
nej, ukry³y inn¹ czynnoœæ prawn¹, organy podat-
kowe i organy kontroli skarbowej wywodz¹ skutki
podatkowe z ukrytej czynnoœci prawnej“. Przy
tym w œwietle art. 191 to organ podatkowy musi
udowodniæ, ¿e zamiarem podatnika by³o obejœcie
przepisów ustawy.

Na pewnych szczeblach dyskusji by³y na ten te-
mat wyra¿ane obawy, ujête w kolokwialnym
stwierdzeniu, ¿e podatnik bêdzie musia³ udowad-
niaæ, ¿e nie jest wielb³¹dem. To jest, zdaje siê, ulu-
bione powiedzenie pani minister. Otó¿, w œwietle
tego zapisu, to nie podatnik musi udowadniaæ, ¿e
nie jest wielb³¹dem, tylko w³aœnie organ podatko-
wy musi mu to udowodniæ.

(Senator Robert Smoktunowicz : ¯e jest
wielb³¹dem.)

Tak, jeœli jest. (Weso³oœæ na sali)
Wprowadzono mo¿liwoœæ uznawania pisma or-

ganu podatkowego za dorêczone. Przeniesiono tu
odpowiedni zapis z kodeksu postêpowania cywil-
nego. Art. 151a ordynacji mówi bowiem: „je¿eli
podany przez osobê prawn¹ lub jednostkê organi-
zacyjn¹ nie maj¹c¹ osobowoœci prawnej adres jej
siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpo-
wiednim rejestrem i nie mo¿na ustaliæ miejsca

prowadzenia dzia³alnoœci, pismo pozostawia siê
w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia”. Po-
dobnych rozwi¹zañ, które s³u¿¹ b¹dŸ zwiêkszeniu
uprawnieñ podatnika, b¹dŸ zwiêkszeniu skutecz-
noœci pracy organów podatkowych, jest w ustawie
znacznie wiêcej.

Do ustawy, stanowi¹cej treœæ druku senackie-
go nr 189, komisja nasza zg³asza propozycjê dwu-
nastu poprawek. S¹ to poprawki ró¿nej rangi.

W poprawce dziewi¹tej proponujemy skreœliæ
zapis wywo³uj¹cy szczególnie du¿e emocje na ko-
lejnych etapach procedowania, a dotycz¹cy mo-
¿liwoœci podjêcia kontroli podatkowej po okaza-
niu tylko dowodu osobistego.

Pozosta³e poprawki dotycz¹ nastêpuj¹cych
kwestii.

Poprawka pierwsza dostosowuje terminologiê
ordynacji podatkowej do przepisów ustawy o pod-
pisie elektronicznym.

Poprawka druga ma charakter jêzykowy. Ujed-
nolica sposób okreœlania organów podatkowych.

Poprawkatrzeciaujednolica terminologiêustawy.
Poprawka czwarta usuwa zbêdny wyraz z trze-

ciego zdania nowelizowanego art. 14 §3 ordynacji
podatkowej.

Poprawka pi¹ta dostosowuje nowelizowane
przepisy ordynacji podatkowej, dotycz¹ce hipote-
ki przymusowej, do przepisów ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece.

Poprawka szósta usuwa zbêdne wskazanie ar-
tyku³u.

Poprawka siódma dostosowuje terminologiê
ordynacji podatkowej do przepisów kodeksu
spó³ek handlowych.

Poprawka ósma dotyczy przepisu okre-
œlaj¹cego osoby wstêpuj¹ce w przewidziane w
przepisach prawa podatkowego maj¹tkowe
uprawnienia osoby prawnej wykreœlanej z reje-
stru na skutek jej podzia³u. Poprawka uwzglêdnia
specyfikê podatku od towarów i us³ug, którego
podatnikiem mog¹ byæ równie¿ zak³ady, osoby
prawne, sporz¹dzaj¹ce samodzielnie bilans.

Poprawkê dziewi¹t¹ ju¿ scharakteryzowa³em.
Poprawki dziesi¹ta i dwunasta zmierzaj¹ do okre-

œlenia w sposób zgodny z zasadami techniki prawo-
dawczej terminuwejœciaw¿ycie tychprzepisów,któ-
re maj¹ wejœæ w ¿ycie póŸniej ni¿ ca³a ustawa.

I wreszcie poprawka jedenasta, która poprawia
b³êdne odes³anie.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest ob-
jêty zakresem prawa Unii Europejskiej.

W imieniu komisji proszê Wysoki Senat o przy-
jêcie ustawy wraz z poprawkami przed³o¿onymi
w druku nr 189A. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 naszego regulaminu

naszemu sprawozdawcy mo¿na zadawaæ pytania.
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Czy ktoœ chcia³by skorzystaæ z tej okazji? Nie
widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem. Do reprezentowania tego
stanowiska w tej ustawie jest upowa¿niony mini-
ster finansów, a konkretnie podsekretarz stanu
pani Irena O¿óg. Czy chcia³aby pani zabraæ w tej
sprawie g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Czy ktoœ chcia³by, zgodnie z art. 44 Regulami-

nu Senatu zapytaæ pani¹ minister o przedmiot tej
ustawy?

(Senator Mieczys³aw Janowski: Ja, Panie Mar-
sza³ku.)

Tak? Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam w zasadzie trzy krótkie py-

tania.
W tej ordynacji, podobnie jak w poprzedniej,

przewidziane s¹ ró¿nego rodzaju ulgi, zwolnienia.
W niektórych przypadkach bêdzie to na przyk³ad
œwiadczenie pewnej pomocy dla przedsiêbiorstw.
Czy ustawa przewiduje podawanie do publicznej
informacji tego, komu i na jakich zasadach udzie-
lono owych ulg, zwolnieñ? Chodzi tu zarówno
o ministra finansów, jak i odpowiednie jednostki
samorz¹du terytorialnego.

Drugie pytanie. W art. 35 §2 i w innych arty-
ku³ach wprowadza siê w stosunku do zapisu, który
by³ dotychczas, nowe pojêcie osoby trzeciej. Czym
to jest uzasadnione, bo tego poprzednio nie by³o.

I trzecie pytanie, które dotyczy nowo wprowa-
dzonego art. 70b. Tam jest mowa o tym, ¿e je¿eli
w trakcie tocz¹cego siê postêpowania podatkowe-
go zobowi¹zanie podatkowe uleg³o przedawnie-
niu, postêpowanie to umarza siê w drodze posta-
nowienia. Ale czyjego postanowienia? I czy to
oznacza, ¿e je¿eli na przyk³ad to postêpowanie
trwa³oby doœæ d³ugo i wykryto sprawcê przestêp-
stwa podatkowego, to z racji tylko samego up³ywu
czasu wszystko bêdzie mu darowane, czy te¿ Ÿle
interpretujê zapis tego¿ artyku³u? Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy pani minister jest gotowa odpowiedzieæ na

pytania pana senatora? Czy pani chce przyjœæ tu-
taj do nas?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg: Mo¿e odpowiem z miejsca.)

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:

Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Senatorze!
Otó¿, odpowiadaj¹c zgodnie z kolejnoœci¹ zada-

wania pytañ, pragnê poinformowaæ, ¿e ulgi i zwol-
nienia stosowane na podstawie ustawy – Ordyna-
cja podatkowa stanowi¹ oczywiœcie pomoc pu-
bliczn¹ w rozumieniu ustawy o warunkach i nad-
zorowaniu pomocy publicznej. Oczywiœcie, nie
jest mo¿liwe przyznanie takiej ulgi, jeœli prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie
wyrazi zgody, czyli stwierdzi niezgodnoœæ
z ustaw¹ o warunkach i nadzorowaniu pomocy
publicznej. To jest pierwszy aspekt, pierwszy pro-
blem z tym zwi¹zany. I drugi. Jeœli chodzi o publi-
kacjê informacji o podatnikach, którzy z takiej
ulgi skorzystali, to minister finansów publikuje
tak¹ informacjê i daje wykaz tych podmiotów,
a podstaw¹ do takiego jego dzia³ania s¹ przepisy
ustawy o finansach publicznych.

Tak na marginesie chcê poinformowaæ, ¿e
wartoœæ kwotowa pomocy publicznej w postaci
ulg przyznawanych na podstawie ordynacji po-
datkowej jest znikoma. Ona wynosi oko³o 0,05
nale¿nych podatków w skali makro. Czyli nie-
prawd¹ jest czêsto powtarzany w mediach slo-
gan, ¿e oto na prawo i lewo w warunkach uzna-
nia administracyjnego stosuje siê takie przywile-
je podatkowe. To jeœli chodzi o pytanie pierwsze.

Co do pytania dotycz¹cego art. 114 ordynacji
podatkowej, chcê powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie
mamy…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Najmocniej przepraszam, ale nieskutecznie to

wy³¹czy³am. Teraz ju¿ bêdzie dobrze.
Art. 114 ordynacji podatkowej stanowi o tym,

¿e w³aœciciel, samoistny posiadacz lub u¿ytkow-
nik wieczysty rzeczy albo prawa maj¹tkowego, po-
zostaj¹cy z u¿ytkownikiem danej rzeczy lub pra-
wa maj¹tkowego w pewnym zwi¹zku, odpowiada
za zaleg³oœci podatkowe u¿ytkownika powsta³e
w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowa-
dzon¹ przez u¿ytkownika. Czy ten przepis jest po-
trzebny? Proszê, Panie Senatorze, zwróciæ uwagê
na to, w jakich okolicznoœciach ten przepis mo¿e
byæ zastosowany. Tylko wtedy, kiedy istniej¹
powi¹zania miêdzy u¿ytkownikiem a w³aœcicie-
lem, powi¹zania o charakterze rodzinnym, kapi-
ta³owym i maj¹tkowym, powi¹zania œciœle zdefi-
niowane i nieuzale¿nione od uznania administra-
cyjnego. Przepis ten jest potrzebny, by zabezpie-
czyæ siê przed takim uk³adaniem biegu interesu,
które pozwala na niep³acenie podatków. Chodzi
o tak¹ sytuacjê, kiedy tym niep³aceniem podat-
ków zainteresowany jest zarówno w³aœciciel, jak
i u¿ytkownik. Bo tylko w przypadku istnienia ta-
kich zwi¹zków mo¿e mieæ zastosowanie ten
przepis.
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Art. 70b stanowi, ¿e je¿eli w trakcie tocz¹cego siê
postêpowania podatkowego zobowi¹zanie podatko-
we uleg³o przedawnieniu, to umarza siê je w drodze
postanowienia. Oznacza to oczywiœcie zamkniêcie
postêpowania, bo musi byæ jakaœ kropka nad „i”,
w rozumieniu postêpowania administracyjnego.
Je¿eli postêpowanie uleg³o przedawnieniu, to oczy-
wiœcie jego kontynuacja nie ma sensu, nie ma
w ogóle takiej potrzeby, bo wynik tego postêpowa-
nia i tak jest bezprzedmiotowy. ¯eby postêpowanie
procesowe, postêpowanie administracyjne zakoñ-
czyæ, wydaje siê postanowienia.

Je¿eli zaœ chodzi o d³ugotrwa³oœæ postêpowa-
nia przed s¹dem, o czym pan senator by³ uprzej-
my powiedzieæ, to chcia³abym zwróciæ uwagê na
art. 70 §6, który stanowi, ¿e bieg terminu
przedawnienia zostaje zawieszony z dniem
wszczêcia postêpowania karnego lub postêpowa-
nia w sprawie o przestêpstwo skarbowe czy wy-
kroczenie skarbowe albo wniesienia skargi do
s¹du administracyjnego. Oznacza to, ¿e wszêdzie
tam, gdzie mamy do czynienia z przestêpstwami,
nie ma mo¿liwoœci umorzenia postêpowania, tyko
s¹ w³aœnie stworzone warunki do tego, ¿eby do-
chodziæ racji przez organ podatkowy po powrocie,
¿e tak powiem, do postêpowania po up³ywie okre-
su zawieszenia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ ma pytanie?
Tak jest, senator Smoktunowicz, proszê bardzo.

Senator Robert Smoktunowicz:
Pani Minister, trzy krótkie pytania.
Pierwsze. Ustawa wprowadza definicjê dzia³al-

noœci gospodarczej. Otó¿ jest ju¿ taka ustawa,
która jest konstytucj¹ dla tej sfery aktywnoœci,
mianowicie prawo dzia³alnoœci gospodarczej,
i ona podaje ju¿ definicjê dzia³alnoœci. Te dwie de-
finicje nie s¹ spójne. Czy to nie jest olbrzymi b³¹d
legislacyjny? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tej s³ynnej propozycji, i¿
zastosowanie siê przez podatnika do b³êdnej inter-
pretacji prawa podatkowego nie mo¿e mu szko-
dziæ. Ale to dotyczy tylko pewnej czêœci szkód, jak-
by dodatkowych, typu odsetki, kary, a nie nale¿no-
œci g³ównych. Czy tu nie powinno siê byæ konsek-
wentnym i je¿eli organ siê pomyli, to rzeczywiœcie –
tak jak mówiê, konsekwentnie, do koñca – zwolniæ
równie¿ z p³acenia nale¿noœci g³ównej?

I trzecie pytanie. Nie chcia³bym przed³u¿aæ, bo
na pytanie jest minuta, a d³u¿ej mo¿na mówiæ
w czasie wyst¹pienia. Chodzi mi o ten s³ynny ju¿
aspekt wielb³¹da, o którym mówi³ pan senator
sprawozdawca. Nie bêdê przed³u¿a³, a oczywiœcie

chodzi o tê mo¿liwoœæ interpretowania przez
urz¹d, ¿e tak powiem, istoty ukrytych celów. Czy
to naprawdê jest cel rz¹du i czy to naprawdê ma
wspomagaæ przedsiêbiorców? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê pani¹ minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Je¿eli chodzi o definicjê dzia³alnoœci gospodar-

czej, to ona rzeczywiœcie zosta³a tutaj wprowadzo-
na nie dlatego, ¿e definicja dzia³alnoœci gospodar-
czej, któr¹ podaje ustawa – Prawo dzia³alnoœci go-
spodarczej, jest z³a, tylko dlatego, ¿e dla potrzeb
podatkowych jest niewystarczaj¹ca. Pozwolê so-
bie zwróciæ uwagê na ró¿ne kwestie, które wykra-
czaj¹ poza zakres definicji dzia³alnoœci gospodar-
czej zapisanej w prawie dzia³alnoœci gospodar-
czej. Na przyk³ad tak jest w przypadku wolnego
zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego itd., a przecie¿ oni tak¿e s¹ podatnika-
mi podatku dochodowego, choæ wykonuj¹
dzia³alnoœæ na w³asny rachunek, we w³asnym
imieniu. Takich przyk³adów mo¿na podaæ wiele.
I tylko z tej racji, by wyraŸnie wskazaæ, ¿e dotyczy
to wszystkich podatników, tak¹ definicjê tutaj za-
proponowaliœmy.

Druga uwaga pana senatora dotyczy³a tego, ¿e
zbyt krótko czy zbyt w¹sko zosta³y wskazane te
okolicznoœci, te szkody, w cudzys³owie, podatni-
ka, bêd¹ce wynikiem zastosowania siê przez nie-
go do wyk³adni przepisów prawa podatkowego do-
konanej przez ministra finansów b¹dŸ te¿ do in-
terpretacji w indywidualnej sprawie, co jest no-
woœci¹, wydanej przez urz¹d podatkowy, urz¹d
skarbowy, jako organ pierwszej instancji. Otó¿
zaproponowanie, ¿e to zastosowanie siê podatni-
ka nie mo¿e powodowaæ wszczêcia postêpowania
karnego skarbowego czy te¿ nie mo¿e nara¿aæ po-
datnika na szkody finansowe w postaci chocia¿by
odsetek za zw³okê, wydaje siê wystarczaj¹ce. Pa-
nie Senatorze, œmiem twierdziæ, ¿e jakkolwiek by-
œmy na podatek patrzyli, to sam obowi¹zek
zap³aty podatku nie jest szkod¹ – w znaczeniu po-
tocznym oczywiscie mo¿emy traktowaæ zap³ace-
nie podatku jako szkodê dla w³asnej kieszeni – ale
jest obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 6 i 8 ordyna-
cji podatkowej i wyeliminowanie tego obowi¹zku
w drodze interpretacji by³oby niebezpiecznym
precedensem. W œwietle art. 217 konstytucji to
ustawy def in iu j¹ obowi¹zek podatkowy
i nak³adaj¹ ten obowi¹zek na podatnika i ¿adna
interpretacja nie mo¿e podatnika od podatku
zwolniæ. A je¿eli…
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(Senator Robert Smoktunowicz: Bo tu chodzi
nie o moment nale¿noœci, tylko ten po wielu, wielu
latach…)

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Proszê nie
prowadziæ dyskusji.)

Panie Senatorze, wdaj¹c siê w dyskusjê z pa-
nem czy raczej nie wdaj¹c siê w szersz¹ dyskusjê,
bo rzeczywiœcie nie ma za wiele czasu, chcia³abym
stwierdziæ, ¿e podatnik, p³ac¹c podatek po wielu
latach, przekornie powiem, zyskuje, bo p³aci no-
mina³ taki sam, jaki zap³aci³by parê lat wczeœniej,
czyli de facto ma odroczony termin zap³aty podat-
ku bez ¿adnych konsekwencji finansowych.

Je¿eli chodzi o ostatnie pytanie, o klauzulê
obejœcia ustawy, to w istocie w ferworze dysku-
sji u¿y³am takiego sformu³owania, ¿e podatnik
nie ma udowadniaæ, ¿e nie jest wielb³¹dem, ale
to mia³o zobrazowaæ istotê ró¿nicy miêdzy tre-
œci¹ art. 24a i 24b a art. 191 ordynacji podatko-
wej.

Dzisiaj organy podatkowe okreœlaj¹ podatni-
kom zobowi¹zanie podatkowe bez podstaw w pra-
wie materialnym, na podstawie uznania admini-
stracyjnego i swobody oceny dowodów, a s¹dow-
nictwo, jeœli nie ma b³êdów procesowych, w prze-
wa¿aj¹cej czêœci potwierdza to orzecznictwo – raz
jeszcze podkreœlam – bez podstawy w prawie ma-
terialnym.

Art. 191 ordynacji podatkowej, pozostawiaj¹cy
organom podatkowym swobodê uznania admini-
stracyjnego, niezwykle trudno jest podatnikowi
podwa¿yæ. S¹d, kontroluj¹c decyzjê administra-
cyjn¹, nie wnika w zasadnoœæ oceny, tylko w pro-
cedury. Jeœli procedury s¹ dotrzymane, to oczy-
wiœcie s¹d nie uchyla takich decyzji.

Klauzula obejœcia ustawy – mówiê oczywiœcie
w uproszczeniu czy pewnym ¿argonem – maj¹ca
swój wyraz w art. 24a i 24b, przenosi ciê¿ar dowodu
na organ podatkowy. To organ podatkowy ma do-
wieœæ, ¿e oto podatnik mia³ na celu obejœcie ustawy
i unikniêcie opodatkowania czy uchylenie siê od
niego. A to jest zasadnicza ró¿nica jakoœciowa.

Przyznajê, ¿e znane mi s¹ przypadki orzeczeñ
Naczelnego S¹du Administracyjnego… Ale wcze-
œniej, zanim zapad³ wyrok, musia³o przecie¿ byæ
postêpowanie i decyzje organów podatkowych,
kiedy ta sama czynnoœæ u tego samego podatnika
w przypadku dwóch danin publicznych zosta³a
ró¿nie oceniona, w zale¿noœci od celu, jaki organ
chcia³ osi¹gn¹æ. A jaki cel chce osi¹gn¹æ? Zawsze
maksymalizacjê zobowi¹zania podatkowego.

Otó¿ jako przyk³ad podam, ¿e w konkretnej sy-
tuacji – bo tych przyk³adów mo¿na podaæ wiele –
wniesienie aportu do spó³ki zosta³o potraktowane
przez organy podatkowe, a nastêpnie przez s¹d,
jako sprzeda¿ dla celów op³aty skarbowej. I jeœli
chodzi o wymiar op³aty skarbowej – bo przed po-
datkiem od czynnoœci cywilnoprawnej dotyczy³o

to okresu, kiedy op³ata skarbowa mia³a zastoso-
wanie do takiej czynnoœci – zosta³a zastosowana
wysoka stawka, taka jak do sprzeda¿y. Ale gdy siê
okaza³o, ¿e w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ podatnik na-
bywca móg³by skorzystaæ z ulgi inwestycyjnej
w podatku dochodowym – o, to nie. Dla podatku
dochodowego to by³o wniesienie aportu do spó³ki.
I nic w tej sprawie nie znaczy³y postanowienia
s¹du rejestrowego o podwy¿szeniu kapita³u,
o op³aceniu kapita³u zak³adowego w formie go-
tówkowej itd., itd.

W zwi¹zku z tym, wbrew pierwszemu ogl¹dowi,
art. 24a i 24b w stosunku do dzisiejszego stanu
prawnego maj¹ charakter ochronny. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê pani. No, no, no. Czy s¹ jeszcze chêt-

ni?
(Senator Andrzej Chronowski: Panie Mar-

sza³ku…)
Tak jest, senator…
(Senator Andrzej Chronowski: Panie Mar-

sza³ku, jeœli mo¿na…)
Tak, proszê bardzo.

Senator Andrzej Chronowski:
Pani Minister, pos³u¿ê siê takim bardzo kon-

kretnym przyk³adem. Przedsiêbiorca eksportuje
sprzêt edukacyjny do swojej filii, nastêpnie po
ma³ym monta¿u ten sprzêt wraca do kraju, oczy-
wiœcie jest stawka zerowa VAT, czyli VAT nie zo-
staje zap³acony. Pytanie brzmi: czy pani zdaniem
taki przedsiêbiorca podlega³by tej klauzuli
art. 24a i 24b, czy nie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
Panie Senatorze, zobaczymy, co postanowi

w tej sprawie prokurator, bo jak pan doskonale
wie, tocz¹ siê sprawy…

(Senator Andrzej Chronowski: A, przepraszam
bardzo, we Wroc³awiu umorzy³ postêpowanie.)

Ale rzeczywiœcie, gdyby organ podatkowy do-
wiód³, ¿e ta transakcja, czyli eksport, a nastêpnie
przetworzenie albo nieprzetworzenie…

(Senator Andrzej Chronowski: Nieprzetworze-
nie.)

Nieprzetworzenie, import… mia³y na celu obejœ-
cieprzepisówustawyopodatkuod towarów ius³ug,
towyda³bydecyzjêokreœlaj¹c¹ zobowi¹zaniepodat-
kowe na podstawie art. 24a czy 24b.
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Panie Senatorze, nie zmienia to faktu, ¿e organ
podatkowy w³aœnie to zrobi³, bo wiemy, o którego
podatnika chodzi. Zrobi³ dok³adnie to samo na
podstawie art. 191 ordynacji podatkowej. Nie
znam akt sprawy i dzisiaj to jest taki „miliard w ro-
zumie ” , n i e mogê na pods taw i e dwóch
przes³anek: eksport – import, powiedzieæ, ¿e to
jest obejœcie ustawy. Trzeba zbadaæ…

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proponujê, ¿eby nie rozstrzygaæ tego dzisiaj na

tej sali.

Senator Andrzej Chronowski:
Tylko jedno uzupe³nienie. Czy nie logiczniej

by³oby w takim uk³adzie te 22% wprowadziæ na
import, Pani Minister? I w zwi¹zku z tym czy ta
wina nie jest trochê…

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê zadawaæ pytania dotycz¹ce

ustawy, a nie prowadziæ dyskusji o finansach.
(Senator Andrzej Chronowski: Ale to siê wi¹¿e

z art. 24, Panie Marsza³ku.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
To ja odpowiadam, Panie Senatorze, jeœli pan

mnie prowokuje do odpowiedzi osobistej, bo aku-
rat tutaj nie reprezentujê stanowiska rz¹du, ¿e je-
stem zwolenniczk¹ jednolitych stawek na poda-
tek – wtedy nie bêdzie tego typu historii. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê bardzo.
Senator Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Najpierw krótko, s¹dzê, ¿e pani minister siê

przejêzyczy³a, mówi¹c, ¿e organ podatkowy jest
po to, ¿eby maksymalizowaæ zobowi¹zania podat-
kowe. Bo ja ca³y czas s¹dzi³em, ¿e powinien staæ
na gruncie prawa i œci¹gaæ te podatki, które siê
nale¿¹, a nie je maksymalizowaæ.

St¹d, jakby w tym nurcie – dzia³ VI „Kontrola
podatkowa”. Pani Minister, z art. 284a §1wynika,
¿e w przypadku gdy zachodz¹ odpowiednie oko-
licznoœci, mo¿e siê zjawiæ ktoœ, kto oka¿e tylko do-
wód osobisty i ju¿ mo¿e przyst¹piæ do kontroli
w moim mieszkaniu. Art. 284a mówi te¿ w §2, ¿e

mo¿na dorêczyæ upowa¿nienie niezw³ocznie, ale
dopiero po trzech dniach. Tak wiêc ktoœ mo¿e mnie
kontrolowaæ na podstawie dowodu osobistego, ale
¿eby by³o jeszcze lepiej, to §4 mówi: je¿eli nie mo¿-
na ustaliæ danych identyfikacyjnych kontrolowa-
nego, upowa¿nienie dorêczone jest po ustaleniu
tych danych. Czyli mo¿na kontrolowaæ kogoœ, nie
wiedz¹c w ogóle, kogo siê kontroluje.

Moje pytanie brzmi: czy faktycznie nie idziemy
tak daleko, ¿e zaczynamy sobie ograniczaæ podsta-
wowe prawa obywatelskie? Jestem jak najbardziej
za przestrzeganiem prawa i p³aceniem podatków,
ale to, co tutaj jest proponowane, w jakiœ sposób
mnie przera¿a, je¿eli siê popatrzy na art. 284a. Co
pani minister o tym s¹dzi, czy nie jest to jednak
zbyt dalekie posuniêcie?

I druga sprawa, mo¿e nieco l¿ejsza. W art. 13 §2
stwierdza siê, ¿e minister finansów jest organem
podatkowym jako organ pierwszej instancji, ale
w pkcie 2 jest mowa o tym, ¿e organem odwo³aw-
czym od decyzji wydanych w sprawach, o których
mowa w pkcie 1, jest te¿ minister. Czyli, inaczej
mówi¹c, minister f inansów jest organem
odwo³awczym w swoich sprawach, nie pojawia siê
tam s¹d ani nic takiego. Czy to jest zgodne z pra-
wem? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg:
Co do pierwszej kwestii, Panie Senatorze, to po-

dawa³am przyk³ad konkretnego postêpowania
i konkretnej sytuacji, kiedy to organy podatkowe
uzna³y i okreœli³y tê sam¹ czynnoœæ tego samego
podatnika w przypadku dwóch ró¿nych danin pu-
blicznych w ró¿ny sposób, w celu…

(G³os z sali: Maksymalizacji zysku.)
…zmaksymalizowania tego podatku, i s¹d to

potwierdzi³. Taki kontekst mia³a moja wypowiedŸ.
Naturalnie, zgadzam siê ca³kowicie z panem se-
natorem, ¿e organy podatkowe nie s¹ od tego,
¿eby maksymalizowaæ zobowi¹zania podatkowe
wed³ug w³asnego widzimisiê, tylko po to, ¿eby
dzia³aæ zgodnie z prawem i pobieraæ podatki takie,
jakie siê od podatnika nale¿¹.

Co do kwestii kontroli: otó¿ chcia³abym zwróciæ
uwagê na to, Panie Senatorze, ¿e mo¿liwoœæ kon-
troli na legitymacjê s³u¿bow¹ jest przewidziana
w dzisiejszym stanie prawnym.

(Senator Zbigniew Kruszewski: Na dowód oso-
bisty?)

Nie, nie, Panie Senatorze, za sekundê jeszcze
do tego dowodu dojdê. Kontrola na legitymacjê
s³u¿bow¹ jest instytucj¹ znan¹ z obowi¹zuj¹cej
od wielu lat ustawy o kontroli skarbowej. Do or-
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dynacji przeniesiona zosta³a tylko dlatego, ¿e
w ustawie o kontroli skarbowej ca³y dzia³ dotycz¹cy
kontroli skarbowej zosta³ zlikwidowany po to, aby
ujednoliciæ procedury kontrolne dla celów podatko-
wych, niezale¿nie od tego, jaki organ te kontrole wy-
konuje. Do tej pory bowiem, jeszcze w tym roku, te
procedury s¹ zró¿nicowane, a nie ma powodu, ¿eby
tak by³o, tym bardziej ¿e ró¿ni¹ siê niuansami,
o których podatnik mo¿e zupe³nie nie wiedzieæ. Nie
jest on od tego, ¿eby rozró¿niaæ procedury i upraw-
nienia, jakiemuprzys³uguj¹ tylko z tegopowodu, ¿e
kontroluje go inspektor kontroli skarbowej, a nie na
przyk³ad pracownik urzêdu skarbowego.
Wzwi¹zkuz tymprocedury zosta³yujednolicone i to
rozwi¹zanie zosta³o przeniesione.

Je¿eli chodzi o dowód osobisty, to on znalaz³ siê
w tym przepisie tylko dlatego, ¿e organami podat-
kowymi s¹ tak¿e organy jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. Z naszych informacji wynika, ¿e
pracownicy samorz¹dowi nie maj¹ obowi¹zku po-
siadania legitymacji s³u¿bowej. Chcieliœmy im
wyjœæ naprzeciw. Maj¹c jednak na uwadze
z³o¿onoœæ tej kwestii i skomplikowany charakter
tego przepisu, a tak¿e mo¿liwoœæ jego nadu¿ywa-
nia, zgodziliœmy siê w trakcie prac Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych na wykreœlenie do-
wodu osobistego, uszczuplaj¹c uprawnienia or-
ganu podatkowego samorz¹dowego w stosunku
do urzêdu skarbowego, t³umacz¹c to tym – bo
znaliœmy ju¿ reakcjê jednostek samorz¹dowych –
¿e nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby pracow-
nicy samorz¹dowi zostali wyposa¿eni w legityma-
cje s³u¿bowe, na podstawie których bêd¹ mogli
przeprowadzaæ kontrole.

Kolejny w¹tek z tym zwi¹zany dotyczy tego, czy
przypadkiem mo¿liwoœæ kontroli na podstawie le-
gitymacji nie uszczupla naszych praw konsty-
tucyjnych. Chcia³abym powiedzieæ, ¿e nie jest za-
sad¹ kontrola na podstawie legitymacji, musi byæ
oczywiœcie upowa¿nienie. Proszê zwróciæ uwagê
na to, ¿e przepis ten mówi, i¿ kontrola na podsta-
wie legitymacji jest mo¿liwa w przypadku, gdy
okolicznoœci faktyczne uzasadniaj¹ niezw³oczne
jej podjêcie, ale kontroluj¹cy jest wówczas obo-
wi¹zany w ci¹gu trzech dni dorêczyæ upowa¿nie-
nie, w przeciwnym razie dowody zebrane w czasie
tej kontroli nie maj¹ mocy dowodowej w postêpo-
waniu. Czyli jest tak, jakby kontroli nie by³o. Pro-
szê zwróciæ uwagê na §2 i §3 w art. 284a. Czy ten
przepis jest konieczny? Powiem, ¿e bez takich
przepisów, które s¹ przeniesione z ustawy o kon-
troli skarbowej, nie by³oby mo¿liwe zorganizowa-
nie czynnoœci, z jakimi mieliœmy do czynienia
w województwie wielkopolskim przy nielegalnym
obrocie alkoholem. Nie by³oby mo¿liwoœci skon-
trolowania, bo trzeba sprawcê z³apaæ na gor¹cym
uczynku – mnie proszê za s³owo nie ³apaæ – trzeba
poprostunagor¹costwierdziæ, ¿e faktyczniemamiej-

sce taki stan jak na przyk³ad obrót paliwem przez
podstawione tak zwane spó³ki s³upy, w których na-
stêpuje cudowne przekszta³cenie oleju opa³owego
w olej napêdowy. Mo¿na dodaæ jeszcze parê innych
przyk³adów. Tylko taki jest cel tego przepisu.

Oczywiœcie zgadzam siê, ¿e ka¿dy przepis, jak-
kolwiek by³by on sformu³owany, mo¿e byæ nad-
u¿ywany. Ka¿dy przepis mo¿na wykrzywiæ
niew³aœciwym stosowaniem. Nie jest nasz¹ inten-
cj¹ dawanie nadmiernego w³adztwa choæby przez
te zabezpieczenia, o których wczeœniej mówi³am,
a tak¿e zabezpieczenia interesu podatnika w wie-
lu innych przepisach ordynacji podatkowej,
w tym tak¿e przepisach projektowanych przez
rz¹d. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pani minister

pytanie? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê pani minister.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów, za-
pisywania siê do g³osu i obowi¹zku sk³adania
wniosków na piœmie w trakcie trwania dyskusji.

Stwierdzam, ¿e nie ma nikogo chêtnego do za-
brania g³osu w dyskusji. Zapytam jednak, czy
ktoœ chcia³by zabraæ g³os.

Pan senator Smoktunowicz?
(Senator Robert Smoktunowicz: Wniosek legi-

slacyjny.)
Wniosek legislacyjny. Zdawa³o mi siê, ¿e pan

mia³ najwiêksz¹ chêtkê. (Weso³oœæ na sali)
Nie ma chêtnych do dyskusji. Dziêkujê.
Informujê, ¿e mówców nie by³o.
Stwierdzam, ¿e poza komisj¹ trzy wnioski

o charakterze legislacyjnym z³o¿yli: senator Fe-
renc, senator Janowski, senatorowie Smoktuno-
wicz i Chronowski.

W zwi¹zku z tym zgodnie z art. 52 ust. 2 Regula-
minu Senatu proszê Komisjê Gospodarki i Finan-
sów Publicznych o ustosunkowanie siê do przed-
stawionych w toku debaty nad tym punktem wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zostanie prze-
prowadzone w dniu jutrzejszym.

Dziêkujê pani minister za iœcie kwizowe uczest-
nictwo w naszych obradach.

Na pocieszenie przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad, ostatniego
w dniu dzisiejszym: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 27 lipca bie¿¹cego roku. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 29 lipca
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bie¿¹cego roku. Marsza³ek Senatu w dniu 29 lipca
2002 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Sena-
tu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu usta-
wy przygotowa³a swoje sprawozdanie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 202, a sprawozdanie komisji
w druku nr 202A.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Gospodar-
ki i Finansów Publicznych senatora Tadeusza
Wnuka o zabranie g³osu i przedstawienie sprawoz-
dania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Tadeusz Wnuk:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

uzna³a za celowe, a nawet nieodzowne rekomen-
dowaæ Wysokiej Izbie podjêcie uchwa³y o przyjê-
ciu bez poprawek sejmowej ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe.

Zajmuj¹c takie stanowisko, komisja kierowa³a siê
dokonan¹ ocen¹ kapita³owych warunków dzia³alno-
œci Banku Gospodarstwa Krajowego, którego doty-
czy taustawa.Tenbankpañstwowy ³¹czyprowadze-
nie dzia³alnoœci komercyjnej zarówno w obrocie
krajowym, jak i zagranicznym, z misj¹ realizacji bar-
dzo istotnych zlecanych zadañ publicznych zwi¹za-
nych z polityk¹ spo³eczn¹ i gospodarcz¹ pañstwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarz¹dza kilko-
ma funduszami celowymi. Nale¿y przypomnieæ
dane o rozmiarach zaanga¿owania finansowego
i kredytowego banku w obs³ugê Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego. Wynosi ono obecnie ju¿
ponad 2 miliardy 500 milionów z³, co umo¿liwi³o
udzielenie oko³o siedmiuset dziewiêædziesiêciu
kredytów na budowê ponad trzydziestu szeœciu
tysiêcy mieszkañ, a to w roku ubieg³ym oznacza³o
ju¿ jedenastoprocentowy udzia³ w ca³ej puli
mieszkañ oddanych w kraju.

Du¿e znaczenie dla omawianej ustawy ma fakt,
¿e w bardzo znacz¹cej czêœci pieni¹dze przezna-
czone na kredytowanie funduszu mieszkaniowe-
go pochodz¹ ze Ÿróde³ pozabud¿etowych, uzyski-
wane s¹ jako po¿yczki na przyk³ad z Banku Roz-
woju Rady Europy, Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego, a w sytuacjach koniecznych tak¿e
z krajowego rynku miêdzybankowego. Znacz¹co
tak¿e w ci¹gu kilku lat zwiêkszy³y siê œrodki Kra-
jowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, bo z 45
do ponad 125 milionów z³.

Dodajmy, ¿e Bank Gospodarstwa Krajowego
obs³uguje Fundusz Po¿yczek i Kredytów Stu-
denckich oraz fundusz termoizolacji, udziela
po¿yczek i kredytów na usuwanie skutków powo-
dzi, uruchomi³ program dop³at do kredytów eks-
portowych. Realizacja ustawy o dop³atach do

oprocentowania kredytów dla lekarzy, stomatolo-
gów i pielêgniarek, która jest w porz¹dku obrad
obecnego posiedzenia Senatu, równie¿ bêdzie po-
wierzona temu bankowi.

Zwiêkszaj¹ce siê w tak znacznej skali rozmiary
dzia³alnoœci komercyjnej i publicznej Banku Go-
spodarstwa Krajowego, przedstawiony przeze
mnie wzrost d³ugoterminowych zobowi¹zañ kre-
dytowych i pozabilansowych, wymagaj¹ nie-
odzownie sta³ego zwiêkszania funduszy w³asnych
tego banku w celu zachowania wymaganego bez-
pieczeñstwa kapita³owego. Tymczasem kolejna
nowelizacja ustawy – Prawo bankowe, która obo-
wi¹zuje od 1 stycznia bie¿¹cego roku, i podjêta na
tej podstawie uchwa³a Komisji Nadzoru Banko-
wego pozbawi³y mo¿liwoœci prawnych zaliczania
przez ten bank czêœci œrodków obs³ugiwanych
funduszy do uzupe³niaj¹cych funduszy kapi-
ta³owych. W konsekwencji, Wysoka Izbo, fundu-
sze w³asne banku uleg³y zmniejszeniu z 440 do
180 milionów z³, a wiêc o wiêcej ni¿ po³owê.

Powsta³a zatem pilna koniecznoœæ przyjêcia
przejœciowych oraz systemowych rozwi¹zañ i re-
gulacji w celu zapewnienia Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego wymaganego poziomu adekwat-
noœci kapita³owej.

Pierwszym z doraŸnych rozwi¹zañ jest w³aœnie
omawiana dzisiaj ustawa, przed³o¿ona w kwietniu
bie¿¹cego roku jako inicjatywa poselska. Jej treœæ
prawna umo¿liwi Komisji Nadzoru Bankowego za-
liczenie do funduszy podstawowych tego banku
czêœci œrodków obs³ugiwanych funduszy celo-
wych. Kolejnym, tak¿e przejœciowym rozwi¹za-
niem jest podjêta, tak¿e w kwietniu, decyzja rz¹du
o dokapitalizowaniu funduszu statutowego tego
banku w drodze wniesienia aportem czterdziestu
milionów sztuk akcji Telekomunikacji Polskiej.

Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
podziela w pe³ni pogl¹d wiêkszoœci klubów parla-
mentarnych Sejmu o nieodzownej potrzebie przy-
gotowania przez rz¹d i przyjêcia przez Sejm kom-
pleksowej ustawy o zasadach i warunkach
dzia³ania Banku Gospodarstwa Krajowego.
W trakcie obrad komisji kierownictwo Minister-
stwa Finansów ponownie zapewni³o, ¿e finalizo-
wane s¹ prace nad projektem tej ustawy.

Po przedstawieniu uzasadnienia sprawozda-
nia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych,
sprawozdania zawartego w druku senackim
nr 202A, z upowa¿nienia komisji wnoszê
o uchwalenie omawianej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 przed przyst¹pieniem

do dyskusji mo¿ecie pañstwo pytaæ naszego sena-
tora sprawozdawcê.

Proszê, senator Kruszewski.
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Senator Zbigniew Kruszewski:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, czy komisja analizowa³a, dla-

czego fundusze w³asne z 440 milionów z³ zjecha³y
do 180 milionów z³? Czy to wynika³o z tego, co by³o
pierwsze w pañskiej wypowiedzi? Chodzi o chwa-
lenie zakresu dzia³alnoœci banku. To po pierwsze.

Po drugie, wiemy, ¿e Bank Gospodarstwa Kra-
jowego mia³ przej¹æ oddzia³y Narodowego Banku
Polskiego w ró¿nych miastach, zw³aszcza
w by³ych miastach wojewódzkich, czego nie uczy-
ni³. Te oddzia³y Narodowego Banku Polskiego te-
raz s¹ likwidowane i zamykane. To przejêcie nie
nast¹pi³o. Czy by³a o tym mowa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Wnuk:

Panie Senatorze, udzielam odpowiedzi na
pierwsze pytanie. Podstawow¹ przyczyn¹ tak
znacz¹cego zmniejszenia rozmiarów funduszu,
zmniejszenia go z 440 milionów z³ do 180 milio-
nów z³ jest w³aœnie nowelizacja ustawy – Prawo
bankowe, która zosta³a podjêta w celu dostoso-
wania siê do wymogów Unii Europejskiej.
Nast¹pi³o w niej zaostrzenie norm ostro¿noœci
przy zaliczaniu okreœlonych funduszy do fundu-
szy w³asnych tego banku. I to jest podstawowa
przyczyna tego obni¿enia. Ustawa, o której dzisiaj
mówimy, w zasadzie to naprawia – przepraszam
za takie okreœlenie – przy akceptacji Komisji Nad-
zoru Bankowego, która tego oczekuje.

O ile wiem, Panie Senatorze, to by³o takie wstêp-
ne uzgodnienie, ¿e Bank Gospodarstwa Krajowego
bêdzie przejmowa³ oddzia³y Narodowego Banku
Polskiego. Ale z doniesieñ prasowych wiem, ¿e
Bank Gospodarstwa Krajowego uzna³, ¿e nie
op³aca mu siê przejmowaæ wszystkich tych od-
dzia³ów i NBP musi znaleŸæ inne rozwi¹zanie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do senatora sprawoz-

dawcy? Nie ma.
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

poselskim projektem ustawy.
Witam przedstawiciela Ministerstwa Finan-

sów, podsekretarza stanu, panu Jana Czekaja.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pytam,

czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie omawia-
nej ustawy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Czekaj: Tak jest.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Czekaj:
Panie Marsza³ku, poniewa¿ na dotychczaso-

wym etapie prac ustawa nie wzbudza³a kontro-
wersji, rz¹d j¹ popiera. W zwi¹zku z tym s¹dzê, ¿e
nie ma potrzeby jej uzasadniania. Gdyby by³y py-
tania, to oczywiœcie postaram siê na nie odpowie-
dzieæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 34 ust. 6 pragnê zapytaæ pañ-

stwa senatorów, czy macie pañstwo do pana mi-
nistra pytania nieprzekraczaj¹ce minuty.

(Senator Mieczys³aw Janowski: Czy mo¿na?)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie, chocia¿ abso-

lutnie nie kwestionujê potrzeby tej ustawy. Cho-
dzi o zmianê, która jest wprowadzona w art. 127,
czyli zapis: „w banku pañstwowym inne pozycje
okreœlone przez Komisjê Nadzoru Bankowego”.
Czy pañstwo siê nie zastanawiali nad tym, a¿eby
wprost to napisaæ, a nie odsy³aæ do Komisji Nad-
zoru Bankowego? Czy taki zapis nie by³by lepszy?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Czekaj:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e pozostawiaj¹c taki

zapis, jaki jest proponowany, stwarzamy wiêksz¹
elastycznoœæ, dlatego ¿e w przysz³oœci byæ mo¿e
pojawi¹ siê inne obs³ugiwane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego fundusze, o których dzisiaj
nie wiemy. W zwi¹zku z tym ich ewentualne zali-
czenie wymaga³oby ponownej nowelizacji ustawy.
Mniej wiêcej wiadomo, jakimi funduszami dzisiaj
zarz¹dza Bank Gospodarstwa Krajowego. Myœlê
wiêc, ¿e nie mo¿e tu byæ jakichœ, powiedzmy, wiel-
kich niespodzianek. A tak jak powiedzia³em, byæ
mo¿e pojawi¹ siê nowe zadania dla Banku Gospo-
darstwa Krajowego, co wymaga³oby z kolei zmia-
ny ustawy. Tak wiêc uwa¿amy, ¿e jest to bardziej
korzystne. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ chcia³by zapytaæ pana minis-

tra?
Pan senator Kruszewski, bardzo proszê.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam doœæ podobne pytanie.

By³o za³o¿enie, ¿e Bank Gospodarstwa Krajowego
jako jedyny polski bank, mo¿e jeszcze nie jedyny,
ale jeden z niewielu banków polskich, mia³
przej¹æ te oddzia³y Narodowego Banku Polskiego.
Taka sytuacja jest w moim okrêgu wyborczym,
st¹d dr¹¿ê troszkê ten temat. Co takiego siê sta³o,
¿e nie mo¿na by³o przej¹æ tych¿e oddzia³ów? Tym
bardziej ¿e, o czym powiedzia³ senator sprawoz-
dawca, Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje
doœæ mocno dzia³alnoœæ w terenie, a wiêc nie tylko
w centrali, ale i w terenie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Czekaj:
Narodowy Bank Polski z Bankiem Gospodar-

stwa Krajowego nie mog¹ siê dogadaæ w tej spra-
wie. Ona nie jest taka prosta, dlatego ¿e przejêcie
tych oddzia³ów nale¿y traktowaæ jako normaln¹
dzia³alnoœæ biznesow¹. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego jest jednostk¹, która tak¿e musi dbaæ
o koszty, wyniki itd. W zwi¹zku z tym, tak jak po-
wiedzia³em, nie w ka¿dym przypadku Bank Go-
spodarstwa Krajowego uwa¿a³, ¿e przejêcie od-
dzia³ów bêdzie korzystne z punktu widzenia fi-
nansowego, z punktu widzenia kosztów prowa-
dzonej dzia³alnoœci. Myœlê, ¿e problem nie jest
jeszcze jednoznacznie rozwi¹zany, dlatego ¿e
w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego,
która wysz³a z rz¹du i prawdopodobnie jest w tej
chwili – nie jestem dok³adnie zorientowany,
w którym miejscu – gdzieœ w drodze do Kancelarii
Sejmu, s¹ okreœlone, doprecyzowane nowe zada-
nia Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uchwa-
leniu tej ustawy Bank Gospodarstwa Krajowego
bêdzie musia³ rozbudowaæ siê i w ogóle okreœliæ
swoj¹ misjê, swoj¹ strategiê dzia³ania. Myœlê, ¿e
wtedy wrócimy do problemu tych oddzia³ów. Mu-
szê bowiem powiedzieæ, ¿e w tej chwili, dzisiaj,
przynajmniej w Ministerstwie Finansów, nie
mamy jednoznacznie sprecyzowanego stanowi-
ska, czy dobrym kierunkiem dzia³ania by³oby
rozszerzanie rozbudowy oddzia³ów terenowych

Banku Gospodarstwa Krajowego, czy te¿ zosta-
wienie go jako banku, który skupia³by swoj¹
dzia³alnoœæ w centrali, ale oczywiœcie wspó³pra-
cowa³by z innymi bankami. Jest za³o¿enie, ¿e
w zakresie zadañ, które realizuje ten bank cho-
cia¿by zwi¹zanych z finansowaniem budownic-
twa mieszkaniowego czy udzielaniem porêczeñ
kredytowych, bêdzie on oczywiœcie wspó³praco-
wa³ z bankami komercyjnymi. Je¿eli chodzi
o kwestiê rozbudowy sieci oddzia³ów, to w tej
chwili, jak s¹dzê, nie mo¿na tego jednoznacznie
okreœliæ, dlatego ¿e – tak jak powiedzia³em –
w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego zo-
stan¹ doprecyzowane zadania tego banku. Wte-
dy bêdzie mo¿na odpowiedzieæ bardziej precyzyj-
nie, czy w strategii banku mieœci³aby siê rozbu-
dowa sieci oddzia³ów terenowych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

widzê zg³oszeñ. Dziêkujê.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulamino-

wych dotycz¹cych czasu przemówienia, o za-
pisywaniu siê do g³osu oraz o obowi¹zku
sk³adania na piœmie wniosków o charakterze
legislacyjnym.

Stwierdzam, ¿e lista mówców jest pusta.
Czy ktoœ chcia³by zabraæ g³os w dyskusji? Nie

widzê chêtnych.
Stwierdzam, ¿e dyskusja siê nie odby³a.
Dla porz¹dku informujê, ¿e nie zosta³y zg³oszo-

ne ¿adne wnioski o charakterze legislacyjnym.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu zamykam

dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Prawo bankowe zostanie prze-
prowadzone w dniu jutrzejszym.

Proszê teraz wys³uchaæ komunikatów.

Senator Sekretarz
Marian Lewicki:
Proszê o uwagê, bo jest kilka komunikatów.
Posiedzenie Komisji Emigracji i Polaków za

Granic¹ odbêdzie siê w dniu dzisiejszym po
og³oszeniu przerwy w obradach Senatu w sali
nr 182. Porz¹dek obrad: opiniowanie projektu
bud¿etu Kancelarii Senatu na 2003 r. w zakresie
opieki nad Poloni¹ oraz Polakami za granic¹.

Nastêpny komunikat. Posiedzenie Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbê-
dzie siê w dniu dzisiejszym w sali nr 217 o 20.00.
Porz¹dek obrad komisji: wyra¿enie opinii o pro-
jekcie bud¿etu Kancelarii Senatu na rok 2003.

Nastêpny komunikat. Wspólne posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Pu-

23 posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2002 r.
Komunikaty 79



blicznych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych odbêdzie siê w dniu dzisiej-
szym pó³ godziny po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 176.

Nastêpny komunikat. Wspólne posiedzenie
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych w sprawie
rozpatrzenia wniosków zg³oszonych w toku deba-
ty nad ustaw¹ o zmianie ustawy – Kodeks pracy
odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w sali posiedzeñ plenarnych.

Nastêpny komunikat. Wspólne posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, ustawy o organizacji rynku przetworów owo-
cowych i warzywnych oraz ustawy o napojach spi-
rytusowych odbêdzie siê w dniu dzisiejszym zaraz
po og³oszeniu przerwy w sali nr 176.

Nastêpny komunikat. Posiedzenie Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcy-
zowym, a nastêpnie wniosków do ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw odbêdzie siê w dniu dzi-
siejszym w sali obrad plenarnych Senatu po wspól-
nych posiedzeniach z innymi komisjami.

Nastêpny komunikat. Posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu odbêdzie siê w dniu jutrzej-
szym o 8.00 w sali nr 179.

Ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Ochro-
ny Œrodowiska odbêdzie siê w dniu jutrzejszym
o 8.30 w sali nr 101. Tematem posiedzenia bêdzie
przyjêcie stanowiska z posiedzenia wyjazdowego.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Og³aszam przerwê w obradach do jutra do 9.00.
¯yczê pañstwu dobrej nocy.
Jutro o 17.00 bêd¹ g³osowania. W tej chwili do-

sta³em tak¹ b³yskawiczn¹ informacjê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 54)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Ryszard Jarzembowski, Kazimierz Kutz oraz Jo-
lanta Danielak)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dzieñ dobry pañstwu. Bardzo proszê o zajmo-

wanie miejsc.
Wznawiam posiedzenie.
Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia

punktów dziesi¹tego, jedenastego oraz dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami ad-
ministracyjnymi; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi.

Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy zosta³y
uchwalone przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu 25 lipca. Dzieñ póŸniej trafi³y do Se-
natu, a marsza³ek skierowa³ je do Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci, która przygotowa³a
swoje sprawozdania w tej sprawie.

Sprawozdania te s¹ zawarte w drukach
nr 194A, 195A i 196A, a teksty ustaw – w drukach
nr 194, 195 i 196.

Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Teresê
Liszcz, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdañ komisji.

Senator Teresa Liszcz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ przedstawiam sta-

nowisko Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci w sprawie pakietu ustaw uchwalonych przez
Sejm w dniu 25 lipca 2002 r., dotycz¹cych s¹dow-
nictwa administracyjnego, to znaczy ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych, usta-
wy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi oraz ustawy – Przepisy wprowa-

dzaj¹ce ustawê – Prawo o ustroju s¹dów admini-
stracyjnych i ustawê – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Moja satysfak-
cja wynika przede wszystkim z tego, ¿e chodzi
o bardzo wa¿ne ustawy ustrojowe, do tego znako-
micie przygotowane.

Jak ju¿ powiedzia³am na wstêpie, stanowi¹ one
jednolity, bardzo spójny pakiet ustaw, reali-
zuj¹cych w sumie obowi¹zek wyra¿ony w art. 236
ust. 2 konstytucji, to jest obowi¹zek przystosowa-
nia s¹downictwa administracyjnego, a w szcze-
gólnoœci postêpowania przed s¹dami administra-
cyjnymi, do wymogu zawartego w art. 176 konsty-
tucji, tak aby postêpowanie s¹dowe we wszelkich
sprawach by³o dwuinstancyjne.

S¹downictwo administracyjne stanowi swoisty
segment s¹downictwa, odrêbny od s¹dów po-
wszechnych i S¹du Najwy¿szego, sprawuj¹cy wy-
miar sprawiedliwoœci przez kontrolê – g³ównie
z punktu widzenia legalnoœci – dzia³alnoœci admi-
nistracji publicznej. Dotychczas tê kontrolê, po-
czynaj¹c od 1980 r., sprawuje jednoinstancyjnie
Naczelny S¹d Administracyjny dzia³aj¹cy w War-
szawie i w dziesiêciu oœrodkach zamiejscowych.
Zgodnie zaœ z pierwsz¹ ustaw¹ z omawianego pa-
kietu, to jest z ustaw¹ – Prawo o ustroju s¹dów ad-
ministracyjnych, powstaje s¹downictwo dwuin-
stancyjne. Pierwsz¹ instancj¹ bêd¹ wojewódzkie
s¹dy administracyjne, a drug¹ instancj¹ – ist-
niej¹cy ju¿ Naczelny S¹d Administracyjny. Woje-
wódzkie s¹dy administracyjne maj¹ powstaæ na
bazie istniej¹cych i ju¿ do tego zadania przystoso-
wywanych dziesiêciu zamiejscowych oœrodków
Naczelnego S¹du Administracyjnego.

Ta struktura s¹downictwa administracyjnego,
zdawa³oby siê oczywista w œwietle konstytucji,
wywo³a³a jednak dyskusjê na posiedzeniu komi-
sji. Podnoszono, ¿e stworzenie drugiej instancji
s¹downictwa administracyjnego bêdzie oznaczaæ
de facto a¿ czteroinstancyjny tryb rozpatrywania
spraw administracyjnych – przez dwie instancje
administracyjne i dwie instancje s¹dowe. Otó¿ ar-
gument ten mo¿na ³atwo zbiæ: w postêpowaniu
administracyjnym spór nie toczy siê miêdzy rów-
norzêdnymi stronami, ale wystêpuje w³adcze
dzia³anie administracji w stosunku do obywatela



b¹dŸ innego podmiotu bêd¹cego stron¹ w postê-
powaniu administracyjnym. Spór, na wzór
kontradyktoryjnego postêpowania przed s¹dem
cywilnym, rozpoczyna siê dopiero przed pierwsz¹
instancj¹ s¹dow¹. W istocie nie ma wiêc mowy
o istnieniu czterech instancji, lecz, zgodnie z kon-
stytucj¹, dwóch instancji. Przypominam, ¿e kon-
stytucja mówi o co najmniej dwuinstancyjnym
trybie rozpatrywania spraw przez s¹dy, a w spra-
wach karnych oraz cywilnych mamy w istocie
trzeci¹ instancjê w postaci kasacji.

Zwracano uwagê na to, ¿e mo¿na by przyspie-
szyæ rozpatrywanie spraw przez s¹dy administra-
cyjne przez zwiêkszenie liczby etatów w ist-
niej¹cych oœrodkach zamiejscowych, zamiast
tworzenia drugiej instancji. Nawi¹zywano tutaj
do argumentu, i¿ wprowadzenie drugiej instancji
przyspieszy za³atwianie spraw administracyj-
nych. Dzisiaj Naczelny S¹d Administracyjny jest
w stanie opanowaæ bie¿¹cy wp³yw spraw, ale s¹
pewne zaleg³oœci rzêdu dwunastu, trzynastu mie-
siêcy. Bêd¹ one mog³y byæ zlikwidowane dziêki
wprowadzeniu wiêkszej liczby wojewódzkich
s¹dów administracyjnych ani¿eli liczba obecnych
oœrodków zamiejscowych – docelowo wojewódz-
kich s¹dów administracyjnych ma byæ szesna-
œcie, po jednym dla ka¿dego województwa.

Zg³aszano tak¿e obawy co do tego, czy bêd¹
œrodki na stworzenie dwuinstancyjnego s¹dow-
nictwa. W uzasadnieniu projektów prezydenc-
kich, a tak¿e projektów poselskich, które by³y roz-
patrywane w Sejmie, mówiono wyraŸnie o kosz-
tach. Te koszty by³y skalkulowane. Rz¹d w pe³ni
akceptuje ten pakiet ustaw, co oznacza, ¿e prze-
widuje tak¿e materialne zabezpieczenie jego reali-
zacji. Zreszt¹ Naczelny S¹d Administracyjny reor-
ganizowa³ i umacnia³ oœrodki zamiejscowe, tak by
jak najlepiej przystosowaæ je do przejêcia roli ad-
ministracyjnych s¹dów wojewódzkich.

Dyskusja z udzia³em przedstawicieli prezyden-
ta, a przede wszystkim pe³nomocnika tych proje-
któw, prezesa Naczelnego S¹du Administracyjne-
go, pana profesora Romana Hausera, oraz wice-
prezesa NSA, którzy znakomicie przyczynili siê do
powstania tych projektów, by³a interesuj¹ca.
Ostatecznie jednak komisja zdecydowa³a reko-
mendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie pierwszej
z tych ustaw, ustawy ustrojowej, bez zg³aszania
jakichkolwiek poprawek. Decyduj¹cy by³ tu argu-
ment konstytucyjny i znakomite przygotowanie
ustawy.

Ustawa o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi, chocia¿ tak¿e by³a oceniana bardzo
wysoko, to jednak doprowadzi³a do jeszcze ¿yw-
szej dyskusji, g³ównie o szczegó³ach postêpowa-
nia. Pewne w¹tpliwoœci wzbudzi³ w szczególnoœci
art. 15, odczytywany ³¹cznie z art. 269, wymie-
niaj¹cy wœród kompetencji Naczelnego S¹du Ad-

ministracyjnego podejmowanie uchwa³ maj¹cych
na celu wyjaœnienie przepisów prawnych, których
stosowanie wywo³a³o rozbie¿noœci w orzecznic-
twie s¹dów administracyjnych. Trzeba tu podkre-
œliæ, ¿e zgodnie z art. 269 takie uchwa³y maj¹ byæ
wi¹¿¹ce dla wszystkich sk³adów s¹du admini-
stracyjnego i je¿eli jakiœ sk³ad nie zgadza siê ze
stanowiskiem przyjêtym w uchwale, to powinien
zwróciæ siê do izby czy do sk³adu siedmiu sêdziów
o ponowne rozpatrzenie problemu i ewentualn¹
zmianê stanowiska. Obawy dotyczy³y tego, czy
taka kompetencja nie jest swoistym prawem obo-
wi¹zuj¹cej wyk³adni, w ka¿dym razie oficjalnej
wyk³adni, którego to prawa nie ma nawet Trybu-
na³ Konstytucyjny, i czy nie godzi w zasadê nieza-
wis³oœci sêdziów. Ostatecznie te w¹tpliwoœci zo-
sta³y rozwiane, g³ównie w wyst¹pieniu pana pre-
zesa Hausera. Otó¿ pan prezes podkreœli³, a my tê
racjê przyjêliœmy, ¿e jednolitoœæ orzecznictwa jest
wartoœci¹ sam¹ w sobie, zw³aszcza w sprawach
administracyjnych, dotycz¹cych milionów oby-
wateli, w sprawach, w których orzeka siê na pod-
stawie bardzo zró¿nicowanych, bardzo bogatych
przepisów materialnych prawa administracyjne-
go. Zwróciliœmy jednak uwagê na to, ¿e dzisiaj jed-
nolitoœæ orzecznictwa jest tym, czego bardzo bra-
kuje, miêdzy innymi w orzecznictwie S¹du Najwy-
¿szego i s¹dów powszechnych. Z uwagi na tê war-
toœæ, jak¹ stanowi jednolitoœæ orzecznictwa, nale-
¿y to rozwi¹zanie zaakceptowaæ.

Zaistnia³y tak¿e pewne w¹tpliwoœci w spra-
wach mniejszej wagi, miêdzy innymi je¿eli chodzi
o tryb dorêczeñ i zawartoœæ pism sk³adanych do
s¹du administracyjnego w toku postêpowania.
Chodzi zw³aszcza o pismo wszczynaj¹ce postêpo-
wanie, w którym wœród innych elementów treœci
wymienia siê tak¿e wskazanie miejsca zamiesz-
kania lub siedziby stron w tym postêpowaniu.
Zwróciliœmy uwagê na to, ¿e mo¿e to stwarzaæ
pewne trudnoœci osobom niemaj¹cym sta³ego
miejsca zamieszkania, wrêcz niemaj¹cym adre-
su. Mamy niestety w Polsce rzeszê ludzi bezdom-
nych – niektórzy oceniaj¹, ¿e jest ich nawet kilka-
set tysiêcy – którym takie wymagania dodatkowo
utrudni³yby realizacjê ich praw. Wnosimy wiêc
tutaj uchwalone przez komisjê – w zdecydowanej
wiêkszoœci jednomyœlnie – poprawki zmierzaj¹ce
do tego, a¿eby w takim przypadku móg³ byæ w piœ-
mie podany adres do dorêczeñ. Dotyczy to tak¿e
sposobu dorêczenia zastêpczego, kiedy to pod ad-
resem wskazanym jako adres do dorêczeñ
umieszcza siê informacjê o z³o¿eniu w urzêdzie
pocztowym pisma adresowanego do osoby nie-
maj¹cej sta³ego miejsca zameldowania.

Komisja zg³asza tak¿e kilka poprawek o cha-
rakterze redakcyjnym. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to
poprawki kosmetyczne; z regu³y zosta³y one
w toku posiedzenia zaakceptowane przez przed-
stawicieli urzêdu prezydenta i Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci.
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Przechodz¹c do trzeciej ustawy zawieraj¹cej
przepisy wprowadzaj¹ce ustawê ustrojow¹ i usta-
wê o postêpowaniu przed s¹dami administracyj-
nymi, pragnê podkreœliæ, ¿e komisja uzna³a za ko-
nieczne dokonanie pewnych zmian w przepisach
zmieniaj¹cych niektóre inne ustawy. Chodzi miê-
dzy innymi o ustawê o Naczelnej Radzie Adwokac-
kiej i o samorz¹dzie radcowskim. Zwi¹zane to jest
g³ównie ze sposobem ustalania wystêpuj¹cych
w postêpowaniu s¹dowym kosztów wynikaj¹cych
z udzia³u adwokata czy radcy prawnego. Komisja
proponuje w tym zakresie poprawki. Nie jest jed-
nak wykluczone, ¿e konkurencyjne poprawki
bêd¹ jeszcze, z inspiracji Ministerstwa Sprawie-
dliwoœci, z³o¿one z sali.

Koñcz¹c, chcê podkreœliæ jeszcze raz fakt
ogromnej starannoœci przygotowania i meryto-
rycznej wartoœci tego pakietu ustaw. Sk³adam te¿
podziêkowania za udzia³ w posiedzeniu komisji
przedstawicielom Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego, w szczególnoœci panu prezesowi Hau-
serowi i wiceprezesowi tego s¹du, panu sêdziemu
Rymsowi, oraz przedstawicielom Ministerstwa
Sprawiedliwoœci i Kancelarii Prezydenta RP.

Apelujê w imieniu komisji o podjêcie uchwa³y
przyjmuj¹cej uchwalone przez Sejm ustawy ra-
zem z zaproponowanymi przez komisjê popraw-
kami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e jeszcze sekundê pani senator pozostanie

przy mównicy, bo byæ mo¿e ktoœ z pañstwa
chcia³by zadaæ pytanie.

Proszê bardzo. Pan senator Zbyszko Piwoñski.

Senator Zbyszko Piwoñski:

Pani Senator, czy w komisji dyskutowaliœcie
pañstwo nad pewn¹ w¹tpliwoœci¹, któr¹ budzi
lektura tych ustaw, a mianowicie nad rol¹ samo-
rz¹dowego kolegium odwo³awczego. Bo – w moim
przekonaniu – samorz¹dowe kolegium odwo³aw-
cze nie jest stron¹ w sprawach, a tak to tutaj zo-
sta³o, nawet w pani wypowiedzi, przedstawione.
Ono spe³nia inn¹ rolê ani¿eli organ odwo³awczy,
jakim jest na przyk³ad urz¹d wojewody. To jedno
pytanie.

I druga sprawa. Skoro rozstrzygniêto ju¿, ¿e
pierwsz¹ instancj¹ bêd¹ s¹dy wojewódzkie, czyli
za³o¿ono, ¿e w ka¿dym województwie bêdzie s¹d –
oczywiœcie powstan¹ one w okreœlonym czasie –
to czy komisja nie rozwa¿a³a mo¿liwoœci okreœle-
nia, w jakim terminie maj¹ one wszystkie po-
wstaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, to muszê po-

wiedzieæ, ¿e komisja siê tym nie zajmowa³a. Po
prostu nikt nie zg³osi³ takiej w¹tpliwoœci. Ja – je-
¿eli mogê tu wyraziæ w³asne zdanie – zgadzam siê,
¿ e p o z y c j a s a m o r z ¹ d o w e g o k o l e g i u m
odwo³awczego jest nieco inna ni¿ tradycyjnego,
klasycznego organu administracyjnego,
dzia³aj¹cego w drugiej instancji. Niemniej jednak
sprawuje ono w tym przypadku funkcjê organu
drugiej instancji. I w zwi¹zku z tym w postêpowa-
niu przed s¹dem musi siê znaleŸæ, moim zda-
niem, w³aœnie w roli strony. Ale byæ mo¿e nie mam
racji. Nie mia³am okazji tego przemyœleæ, bo ten
problem nie by³ podczas posiedzenia komisji pod-
noszony.

Je¿eli chodzi o drug¹ kwestiê, to pragnê przypo-
mnieæ, ¿e w przypadku ogromnej wiêkszoœci prze-
pisów ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004 r. Tak wiêc jest stosunkowo du¿o czasu na
przygotowanie organizacyjne do stworzenia s¹dów
w tych województwach, w których nie ma oœrod-
ków zamiejscowych. By³a nawet w toku posiedze-
nia zg³aszana propozycja, ¿eby jeszcze przesun¹æ
datê wejœcia w ¿ycie ustaw o rok, uznaliœmy jednak,
¿e przede wszystkim w interesie obywateli, a tak¿e
innych podmiotów czekaj¹cych na rozstrzyganie
spraw w postêpowaniu dwuinstancyjnym, le¿y nie-
odwlekanie tej reformy.

Pamiêtam z wypowiedzi pana prezesa Hausera
– który na pewno bardziej precyzyjnie na to pyta-
nie odpowie – ¿e na razie, w pierwszym rzucie,
przewiduje siê powstanie trzynastu b¹dŸ czterna-
stu s¹dów wojewódzkich, ustawa dopuszcza bo-
wiem powo³ywanie jednego s¹du dla wiêcej ni¿
jednego województwa. A wiêc jest przewidziane,
¿e nie od razu bêdziemy mieæ szesnaœcie s¹dów
wojewódzkich – byæ mo¿e najpierw bêdzie ich
trzynaœcie b¹dŸ czternaœcie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê bardzo, kto jeszcze chce skorzystaæ z re-

gulaminowej minuty na zadanie pytania?
Pan senator Mieczys³aw Janowski, proszê bar-

dzo.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, mam pytanie dotycz¹ce ustawy

ustrojowej. Naczelny S¹d Administracyjny dzieli

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
£¹czne rozpatrzenie punktów 10., 11., i 12. porz¹dku obrad Senatu 83

(senator T. Liszcz)



siê na trzy izby: finansow¹, gospodarcz¹ i ogólno-
administracyjn¹. Czy podobne podzia³y bêd¹ ist-
nia³y w strukturze administracyjnych s¹dów wo-
jewódzkich?

Senator Teresa Liszcz:
Pytanie, czy bêd¹ odpowiednie wydzia³y…
(Senator Robert Smoktunowicz: Trzeba zapytaæ

pana prezesa.)
Obawiam siê, ¿e nie potrafiê na to pytanie od-

powiedzieæ precyzyjnie. Myœlê, ¿e bêd¹ takie wy-
dzia³y. Rozumiem, ¿e z przepisów wykonawczych
i z rozporz¹dzeñ bêdzie wynika³o to, ¿e analogicz-
ny podzia³ nast¹pi w administracyjnych s¹dach
wojewódzkich.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie stwierdzam dalszych pytañ. Dziêkujê bar-

dzo pani senator sprawozdawcy.
Przypomnê, ¿e rozpatrywane ustawy wp³ynê³y

do laski marsza³ka Sejmu jako projekty prezy-
dencki i poselski. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej upowa¿ni³ do reprezentowania jego stanowi-
ska pana profesora Romana Hausera, prezesa
Naczelnego S¹du Administracyjnego, którego
serdecznie witam. Prezes Rady Ministrów upowa-
¿ni³ do reprezentowania rz¹du podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, pana Sylwe-
riusza Królaka, którego tak¿e witam serdecznie.
Witam równie¿ obecnych na naszych obradach:
pani¹ dyrektor Beatê Mik, pana W³odzimierza
Rymsa, wiceprezesa NSA, pana dyrektora An-
drzeja Dorsza oraz panów mecenasów W³odzimie-
rza Barañskiego i Wies³awa Szczepiñskiego z Na-
czelnej Rady Adwokackiej.

Czy przedstawiciele rz¹du chcieliby w tym mo-
mencie zabraæ g³os, czy po ewentualnych pyta-
niach i dyskusji?

Proszê bardzo, pan minister Sylweriusz Kró-
lak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Sylweriusz Królak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniu 25 lipca 2002 r. zosta³ spe³niony kolej-

ny wymóg s³u¿¹cy realizacji polskiej koncepcji
pañstwa prawnego. W wykonaniu przepisów
art. 236 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w zwi¹zku z jej art. 176 ust. 1, Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej uchwali³ pakiet ustaw, które
wprowadzaj¹ dwuinstancyjny model s¹downic-
twa administracyjnego zamiast dotychczasowego

modelu jednoinstancyjnego, to jest ustawê – Pra-
wo o ustroju s¹dów administracyjnych, ustawê –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi oraz przepisy wprowadzaj¹ce obie te
ustawy.

Ze wzglêdu na godn¹ najwy¿szego uznania or-
ganizacjê prac parlamentarnych ju¿ dziœ mo¿na
odpowiedzialnie przyj¹æ, ¿e konstytucyjnopraw-
ny re¿im zostanie zachowany tak¿e w odniesieniu
do terminu uchwalenia wymienionych aktów
prawnych, to znaczy ¿e ca³y zwi¹zany z nimi pro-
ces prawotwórczy zakoñczy siê przed 17 paŸdzier-
nika 2002 r. Je¿eli zaœ Wysoki Senat zgodzi siê na
przyjêt¹ w przepisach wprowadzaj¹cych datê wej-
œcia w ¿ycie tych¿e aktów, to nowo wykreowany
model s¹downictwa administracyjnego zacznie
funkcjonowaæ od 1 stycznia 2004 r.

Rz¹d w pe³ni akceptuje rozwi¹zania zawarte we
wszystkich trzech ustawach, w znakomitej wiêk-
szoœci odpowiadaj¹ce propozycjom zawartym
w jednym z dwóch przed³o¿eñ dotycz¹cych tej ma-
terii – przed³o¿eniu prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Akceptacja dla projektów prezydenckich
znalaz³a wyraz w przedstawionym Sejmowi stano-
wisku rz¹du. Jednoczeœnie rz¹d ma œwiadomoœæ,
i¿ ukszta³towanie pewnych instytucji prawnych,
na przyk³ad ustrojowych zasad dostêpu do urzêdu
sêdziego s¹du administracyjnego, wymaga³o
wys³uchania wszystkich g³osów, wspólnego
wysi³ku intelektualnego i kompromisu.

Wysoki Senacie! Uchwalone rozwi¹zania orga-
nizacyjno-ustrojowe zamieszczone w ustawie –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych odpo-
wiadaj¹ standardom konstytucyjnym, s¹ spójne
z pozosta³ymi obszarami krajowego porz¹dku
prawnego i charakteryzuj¹ siê wysokimi walora-
mi funkcjonalnymi. W ustawie tej trafnie siê
zak³ada, ¿e zadania s¹dów administracyjnych
maj¹ polegaæ na kontrolowaniu dzia³alnoœci pu-
blicznej w ramach zakreœlonych w przepisie
art. 1.

S¹d administracyjny na skutek zaskar¿enia
dzia³ania b¹dŸ zaniechania organu administra-
cyjnego nie przejmie sprawy administracyjnej do
merytorycznego za³atwienia we w³asnym zakre-
sie, lecz podejmie siê jedynie oceny postêpowania
wskazanego organu. S¹d administracyjny nie
mo¿e wszak¿e zastêpowaæ organu administracji
publicznej w wykonywaniu obowi¹zków i wyda-
waæ koñcowego rozstrzygniêcia co do istoty spra-
wy, poniewa¿ dosz³oby wówczas do po³¹czenia
funkcji w³adzy wykonawczej i s¹downiczej, a wiêc
do naruszenia zasady trójpodzia³u w³adz i ich ró-
wnowagi, wyra¿onej w art. 10 ust. 1 i 2 konstytu-
cji. Ponadto granice kognicji Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego oraz innych s¹dów administra-
cyjnych wyznacza przepis art. 184 konstytucji.
Natura prawna kontroli wykonywania funkcji ad-
ministracyjnych w stosunkach publicznopraw-
nych sprowadza siê do kontroli spe³niania tych
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funkcji pod k¹tem zgodnoœci z prawem. S³usznie
zatem uchwalona ustawa ustrojowa opiera siê na
modelu, w którym s¹d administracyjny jest, ¿e
tak powiem, s¹dem nad postêpowaniem organu
administracyjnego, nie zaœ s¹dem merytorycz-
nym. Ju¿ w tym miejscu godzi siê wspomnieæ, ¿e
z wykreowanym modelem ustrojowym wi¹¿¹ siê
dobrze pomyœlane operatywne instrumenty pra-
wa procesowego bêd¹ce przedmiotem regulacji
w odrêbnej ustawie proceduralnej.

Na aprobatê zas³uguje te¿ unormowanie struk-
tury organizacyjnej s¹dów administracyjnych
oraz pozycji ich sêdziów. Mamy tu do czynienia
z w³aœciw¹ transformacj¹ wzorców, które spraw-
dzi³y siê w wieloletniej praktyce s¹downictwa po-
wszechnego, uwzglêdniaj¹c¹ oczywiœcie odmien-
noœci strukturalne i procesowe oraz specyfikê
orzekania w s¹dach administracyjnych.

S¹downictwo administracyjne praktyce s¹dów
powszechnych bêdzie zawdziêczaæ zw³aszcza in-
stytucjê asesora w wojewódzkim s¹dzie admini-
stracyjnym, której idea zrodzi³a siê dopiero na
etapie prac sejmowych, podczas posiedzenia ko-
misji nadzwyczajnej po pierwszym czytaniu. In-
stytucja ta, gdy uwzglêdni siê brak wymogu, by
sêdzia s¹du administracyjnego odby³ aplikacjê,
gwarantuje profesjonalizm orzekania w s¹dow-
nictwie administracyjnym. Kandydat na sêdziego
s¹du wojewódzkiego, chocia¿by sêdzia s¹du po-
wszechnego, prokurator, adwokat, notariusz,
radca prawny, który nie legitymuje siê okreœlony-
mi w ustawie warunkami sta¿owymi, bêdzie mu-
sia³ przepracowaæ co najmniej dwa lata na stano-
wisku asesora s¹dowego w wojewódzkim s¹dzie
administracyjnym.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e koncepcja ta jest zbie¿na ze
stanowiskiem rz¹du w sprawie przed³o¿enia prezy-
denckiego i zmierza do stworzenia paralelnych wa-
runków dostêpu do stanowiska sêdziego s¹du po-
wszechnego, wojskowego i administracyjnego. Po
nadaniu jej rangi rozwi¹zania ustawowego mo¿na
ostatecznie zgodziæ siê z najdalej id¹cym odstêp-
stwemod tej regu³y, regu³y zbie¿noœci, paralelnoœci,
w postaci mo¿liwoœci nadania godnoœci sêdziego
wojewódzkiego s¹du administracyjnego prawniko-
wi, który przynajmniej przez dziesiêæ lat pozostawa³
w instytucjach publicznych na stanowiskach
zwi¹zanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa
administracyjnego i spe³nia pozosta³e warunki sta-
wiane przez przepis art. 6 §1 wszystkim osobom
kandyduj¹cym na ten urz¹d.

Godne podkreœlenia jest wypracowanie w usta-
wie – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admi-
nistracyjnymi takiego modelu proceduralnego,
który spe³nia warunek dwuinstancyjnoœci rozpo-
znawania spraw i zarazem dewolutywnoœci œrod-
ków odwo³awczych, jednak¿e nie anga¿uje s¹du
odwo³awczego ponad potrzebê.

Nale¿y wyeksponowaæ równie¿ to, ¿e wbrew
temu, co niekiedy próbowano zarzuciæ ustawie na
wczeœniejszych etapach prac nad ni¹, skarga ka-
sacyjna jako zwyk³y œrodek odwo³awczy od orze-
czeñ co do g³ównego przedmiotu sporu lub in-
nych orzeczeñ koñcz¹cych postêpowanie w spra-
wie w najmniejszym stopniu nie koliduje z za-
sad¹ dwuinstancyjnoœci orzekania w sprawach
administracyjnych. Skoro bowiem œrodek ów
jest dostêpny dla stron, o czym stanowi art. 173
ust. 2 ustawy, nie wymaga wykazywania kwalifi-
kowanego naruszenia prawa – o czym mowa
w art. 174 – i nie podlega oddaleniu z przyczyn
zale¿nych wy³¹cznie od Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego. To rozwi¹zanie prezentuje takie
same walory jak zwyk³y œrodek odwo³awczy w po-
zosta³ych postêpowaniach regulowanych przez
ustawê czy jak chocia¿by kasacja w postêpowa-
niu cywilnym. Nie ma przy tym znaczenia to, ¿e
kasacja cywilnoprawna jest drugim z kolei œrod-
kiem odwo³awczym na drodze procesowej, gdy¿
postêpowanie cywilne ukszta³towano jako trój-
instancyjne, a postêpowanie s¹dowoadministra-
cyjne jest kszta³towane jako dwuinstancyjne.

Oceniaj¹c przyjêty przez Sejm model postêpo-
wania odwo³awczego w procesie s¹dowoadmini-
stracyjnym, trzeba mieæ na wzglêdzie to, ¿e spra-
wa administracyjna, zanim trafi do s¹du, prze-
chodzi przez dwie instancje pozas¹dowe.

Niew¹tpliw¹ zdobycz¹ postêpowania s¹dowo-
administracyjnego jest nadzwyczajny œrodek za-
skar¿enia, o którym mówi art. 172 ustawy. Dziêki
niemu Naczelny S¹d Administracyjny uniewa¿ni
prawomocne orzeczenie s¹du administracyjnego
wydane w sprawie, która ze wzglêdu na osobê lub
przedmiot nie podlega orzecznictwu s¹du admini-
stracyjnego w chwili orzekania, po czym odrzuci
skargê. Ten œrodek bêdzie mia³ zastosowanie
w wypadku, gdy dane orzeczenie nie bêdzie podle-
ga³o naruszeniu w innym trybie przewidzianym
przez ustawê. Inicjatywê w sprawie wyst¹pienia
z wnioskiem o uniewa¿nienie prawomocnego orze-
czenia s¹du w tym trybie przyznaje siê prezesowi
Naczelnego S¹du Administracyjnego. Inspiracj¹
instytucji, o której mowa, by³ przepis art. 361 usta-
wy o ustroju s¹dów powszechnych z 1985 r., nie-
przyjêty w u.s.p. z 2001 r. z przyczyn systemo-
wych. Nale¿y wyraziæ uznanie dla Sejmu za to, ¿e
ten w sposób oczywisty potrzebny instrument ko-
rygowania wadliwych orzeczeñ s¹dowoadmini-
stracyjnych staje siê instytucj¹ prawa procesowe-
go, nie zaœ ustrojowego.

Rz¹d przyjmuje wreszcie z uznaniem rezygna-
cjê z unormowania odnosz¹cego siê do rozstrzy-
gania sporów kompetencyjnych miêdzy s¹dami
administracyjnymi i s¹dami powszechnymi oraz
s¹dami powszechnymi i organami administracji
publicznej przez najwy¿sze instancje s¹dowe
w tak zwanych sk³adach mieszanych, to znaczy
odpowiednio przez Naczelny S¹d Administracyjny
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z udzia³em sêdziów S¹du Najwy¿szego lub przez
S¹d Najwy¿szy z udzia³em sêdziów Naczelnego
S¹du Administracyjnego. Przyjête na u¿ytek ta-
kich sporów zasady procedowania pozwol¹
unikn¹æ zarzutu, ¿e w nowym ustrojowo-funkcjo-
nalnym modelu w³adzy s¹downiczej nie respektu-
je siê konstytucyjnoprawnej odrêbnoœci kompe-
tencyjnej s¹dów administracyjnych i s¹dów po-
wszechnych.

Równoczeœnie nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e usta-
wa – Przepisy wprowadzaj¹ce prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych oraz ustawê – Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
stanowi mechanizm, który nowe regu³y gry przy
orzekaniu w sprawach s¹dowoadministracyj-
nych wkomponuje w krajowy system prawa sta-
nowionego w sposób bezkolizyjny.

Wysoki Senacie, koñcz¹c, chcia³bym – robiê to
ze szczególn¹ przyjemnoœci¹ – podziêkowaæ za
trud w³o¿ony przez Wysoki Senat w pracê nad t¹
uchwalon¹ przez Sejm ustaw¹ oraz za niezwykle
wnikliwe prace, jakie odby³y siê na posiedzeniu
komisji. Propozycje, które Wysoka Komisja reko-
menduje Izbie, zas³uguj¹ na uznanie. Proszê jed-
nakowo¿ Wysoki Senat o rozwa¿enie kwestii dele-
gacji do wydawania rozporz¹dzeñ wykonaw-
czych, które bêd¹ powierzone ministrowi spra-
wiedliwoœci. Raz jeszcze dziêkujê. Jestem do dys-
pozycji Wysokiego Senatu.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e jeszcze pan prezes Roman Hauser, który

sygnalizowa³ wolê zabrania g³osu jako pe³nomoc-
nik prezydenta w sprawie tych ustaw. Potem
ewentualnie zadalibyœmy pytania.

Proszê bardzo.

Prezes
Naczelnego S¹du Administracyjnego
Roman Hauser:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem to, ¿e na

tym wysokim forum w imieniu prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej mogê prosiæ Wysoki Senat
o pozytywne odniesienie siê do projektów wpro-
wadzaj¹cych w naszym kraju dwuinstancyjne
s¹downictwo administracyjne.

W gruncie rzeczy referat wyg³oszony przez pana
ministra Królaka zwalnia mnie z odnoszenia siê
do wielu kwestii szczegó³owych, które zosta³y
podniesione.

Chcia³bym tylko wskazaæ, ¿e jest to – w moim
g³êbokim przeœwiadczeniu – historyczny moment

w naszym kraju, poniewa¿ po raz pierwszy w hi-
storii Rzeczypospolitej wprowadzamy dwuinstan-
cyjne s¹downictwo administracyjne. Ju¿ konsty-
tucja marcowa zapowiada³a dwuinstancyjne
s¹downictwo administracyjne, ale wówczas nie
uda³o siê go wprowadziæ i konstytucja kwietniowa
wprowadzi³a w Polsce jednoinstancyjne s¹dow-
nictwo administracyjne. Dziœ, zmierzaj¹c do zre-
alizowania zapisów konstytucji obecnie obo-
wi¹zuj¹cej, mamy szansê na do³¹czenie do wiêk-
szoœci europejskich krajów, w których standar-
dem ka¿dego postêpowania s¹dowego jest postê-
powanie dwuinstancyjne. Nie ma lepszego zabez-
pieczenia ochrony praw i wolnoœci obywatela ni¿
mo¿liwoœæ weryfikacji ka¿dego orzeczenia, w tym
tak¿e orzeczenia s¹dowego. I w³aœnie to osi¹gnie-
my przez wprowadzenie dwuinstancyjnego
s¹downictwa administracyjnego. Myœlê, ¿e to jest
g³ówne przes³anie.

Proszê mi pozwoliæ, ¿e w skrócie tylko powiem,
i¿ tworz¹c te ustawy, bo ich pierwsze projekty przy-
gotowywane by³y przez zespó³ pracuj¹cy w Naczel-
nym S¹dzie Administracyjnym, staraliœmy siê za-
dbaæ o to, by powo³anie i utworzenie dodatkowej
instancji nie spowodowa³o wyd³u¿enia postêpowa-
nia s¹dowego, by ta dodatkowa mo¿liwoœæ weryfi-
kacji orzeczenia nie odbi³a siê niekorzystnie na
sprawnoœci postêpowania s¹dowego, która jest
nies³ychan¹ wartoœci¹ ka¿dej dzia³alnoœci orzecz-
niczej. Z tych wzglêdów w ustawie procesowej zna-
laz³y siê rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
postêpowania mediacyjnego i postêpowañ uprosz-
czonych, które powinny do tego doprowadziæ.

Mam zaszczyt prosiæ pañstwa o przyjêcie tych
projektów wraz z poprawkami, które zapropono-
wa³a komisja.

Pozwolê sobie, Panie Marsza³ku, Szanowni
Pañstwo, w tym momencie na rêce pani przewod-
nicz¹cej, profesor Teresy Liszcz, z³o¿yæ gor¹ce po-
dziêkowanie za przygotowanie tych poprawek, za
ich zaproponowanie. One w sposób doskona³y po-
prawiaj¹ ten projekt, a tak¿e dostosowuj¹ go do
zmian w naszym ustawodawstwie, które
nast¹pi³y ju¿ po pracach sejmowych. Jest to nie-
zwykle cenny wk³ad. Raz jeszcze pani przewod-
nicz¹cej i wszystkim cz³onkom komisji dziêkujê.

Przy tej okazji, jeœli pan marsza³ek pozwoli³, po-
dam panu senatorowi Piwoñskiemu odpowiedŸ
uzupe³niaj¹c¹ dotycz¹c¹ planów zwi¹zanych
z tworzeniem wojewódzkich s¹dów administra-
cyjnych. Jestem ju¿ po wizytach we wszystkich
województwach, poniewa¿ zak³adam, ¿e najpóŸ-
niej do 2005 r. wojewódzkie s¹dy administracyjne
powinny byæ utworzone we wszystkich wojewódz-
twach. Jestem ju¿ tak¿e, Panie Senatorze, po wi-
zycie i rozmowach z wojewod¹ lubuskim. W naj-
bli¿szym czasie wybieram siê na rozmowy do mar-
sza³ka lubuskiego.

Jeœli chodzi o zaskar¿anie rozstrzygniêæ samo-
rz¹dowych kolegiów odwo³awczych, to na problem
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nale¿y patrzeæ z nieco innej strony. Przedmiotem
postêpowania s¹dowego nie s¹ podmioty orze-
kaj¹ce, przedmiotem postêpowania s¹dowego s¹
rozstrzygniêcia. A zatem skoro samorz¹dowe ko-
legium odwo³awcze, rzeczywiœcie nieco inaczej
ukszta³towane w modelu organów odwo³awczych,
podejmuje rozstrzygniêcie w formie decyzji admi-
nistracyjnej, to na ogólnych regu³ach przys³uguje
na takie rozstrzygniêcie skarga do Naczelnego
S¹du Administracyjnego.

Jeœli chodzi zaœ o pytanie pana senatora Ja-
nowskiego, to prezes Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego bêdzie uprawniony do tworzenia
w wojewódzkich s¹dach administracyjnych
struktury wydzia³owej, która nie bêdzie musia³a
w zupe³noœci odpowiadaæ podzia³owi izbowemu,
poniewa¿ w jednej izbie mo¿e byæ tworzonych wiê-
cej wydzia³ów do okreœlonej sprawy. Chodzi tutaj
tak¿e o problem specjalizacji sêdziów, o to, by oni
kompetentnie rozstrzygali te sprawy, które do
nich wp³yn¹. Raz jeszcze dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, przed dyskusj¹ s¹ pytania.
Pan senator Zbyszko Piwoñski, proszê bardzo.

Senator Zbyszko Piwoñski:
Wrócê jeszcze do tych kolegiów samorz¹do-

wych. Pytanie do pana prezesa: czy nie s¹dzi pan
prezes – pytam, nawi¹zuj¹c do pañskich ostatnich
zdañ – ¿e w tej sytuacji powinniœmy siê jednak
podj¹æ nowelizacji ustawy o samorz¹dowych kole-
giach odwo³awczych, dostosowania ich funkcjo-
nowania do tych rozwi¹zañ prawnych?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy pan prezes zechce odpowiedzieæ?
Proszê bardzo.

Prezes
Naczelnego S¹du Administracyjnego
Roman Hauser:
Przedmiotem prac nad reform¹ s¹downictwa

administracyjnego nie by³y problemy zwi¹zane
z procedur¹ administracyjn¹, a wiêc procedur¹
wyznaczaj¹c¹ regu³y postêpowania przed organa-
mi administracji publicznej. Z przepisów konsty-
tucyjnych, z art. 79 wynika ogólna regu³a, ¿e musi
byæ zapewnione odwo³anie od ka¿dego rozstrzy-
gniêcia, a wiêc tak¿e od ka¿dej decyzji admini-
stracyjnej, do organu wy¿szego stopnia. I tê funk-

cjê spe³niaj¹ samorz¹dowe kolegia odwo³awcze
jako rozstrzygaj¹ce w tym postêpowaniu
odwo³awczym w formie decyzji administracyjnej,
a ta decyzja, a wiêc ten efekt pracy kolegium,
musi byæ poddana kontroli s¹dowej. Zawsze, Pa-
nie Senatorze, ¿e tak powiem, otwartym proble-
mem jest dalsza dyskusja nad postêpowaniem
administracyjnym.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Robert Smoktunowicz.

Senator Robert Smoktunowicz:
Mam pytanie do pana ministra. Panie Minis-

trze, jak pan pamiêta, to ja by³em tym senatorem,
który w czasie posiedzenia komisji, i nie tylko,
zg³asza³ najwiêcej w¹tpliwoœci co do sensu wpro-
wadzania dodatkowej instancji. Czy przypadkiem
to nie przed³u¿y, nie skomplikuje postêpowania
i nie bêdzie dzia³aæ wbrew interesom obywatela?
A przede wszystkim, czy w tak trudnej, skompli-
kowanej sytuacji wymiaru sprawiedliwoœci,
szczególnie s¹dów powszechnych – myœlê o tym
wszystkim, o czym mówi³ w ostatnich dniach tak-
¿e minister Kurczuk – rzeczywiœcie staæ bud¿et na
tak szybk¹ i g³êbok¹ reformê s¹downictwa admi-
nistracyjnego? Dlatego w czasie posiedzenia ko-
misji zg³asza³em, przyznajê, propozycjê przesu-
niêcia o rok terminu wejœcia w ¿ycie tych ustaw.

Panie Ministrze, czy w zwi¹zku z tym tutaj, na
posiedzeniu Senatu, mo¿e pan nas, senatorów,
zapewniæ w imieniu w³asnym i pana ministra
Kurczuka, ¿e bud¿et bêdzie mia³ pieni¹dze na
przeprowadzenie tej reformy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy pan minister mo¿e odpowiedzieæ?
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Sylweriusz Królak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W zasadzie nie mogê odpowiedzieæ, poniewa¿

mój mandat do wystêpowania przed Wysok¹ Izb¹
zosta³ zakreœlony przez prezesa Rady Ministrów
i Radê Ministrów w stanowisku rz¹du do tych pro-
jektów. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e stosunek rz¹du
do prezydenckiego projektu ustaw jest pozytywny
i ¿e rz¹d udzieli³ poparcia temu projektowi. Proces
stanowienia bud¿etu pañstwa jest, jak wiadomo,
z³o¿ony. Bierze w nim udzia³ rz¹d, Sejm i Senat.
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Wynik jest okreœlony dopiero w procesie prawo-
twórczym. Chcia³bym wyraziæ nadziejê, ¿e w bu-
d¿ecie znajd¹ siê œrodki na s¹downictwo zarówno
powszechne, jak i administracyjne. Oczywiœcie
przedstawiciele rz¹du bêd¹ o to prosiæ. Tyle mogê
powiedzieæ w dniu dzisiejszym.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gerard Czaja.

Senator Gerard Czaja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pana profe-

sora Romana Hausera. Panie Profesorze, nie-
dawno czyta³em dosyæ kontrowersyjny arty-
ku³, którego autor wypowiada³ siê za trójins-
tancyjnym postêpowaniem przed s¹dami ad-
ministracyjnymi. Jeden z projektów równie¿ to
proponowa³, zaœ projekt prezydencki proponu-
je to rozwi¹zanie, które znalaz³o siê dzisiaj w
ustawach. Proszê mi powiedzieæ, co leg³o
u podstaw przy jêc ia dwu-, a nie tró j in-
stancyjnego postêpowania przed s¹dami admi-
nistracyjnymi?

Druga sprawa. Podczas posiedzenia komisji
pozwol i ³ em sobie zadaæ pewne pytanie ,
chcia³bym je dzisiaj powtórzyæ. Powtarzam je dla-
tego, ¿e niektórzy senatorowie byli, ¿e tak po-
wiem, g³odni tej wiedzy. Otó¿ chodzi o to, czy ist-
nia³ lub istnieje model matematyczny poka-
zuj¹cy, ¿e po wprowadzeniu dwuinstancyjnego
postêpowania przed s¹dami administracyjnymi
zostanie skrócony okres oczekiwania na rozpa-
trzenie spraw. W tej chwili œrednia, jak pan sam
wspomnia³, wynosi trzynaœcie miesiêcy, a czasa-
mi sprawy przeci¹gaj¹ siê do kilku lat. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan prezes zechce zaspokoiæ ten g³ód wie-

dzy?
Proszê bardzo.

Prezes
Naczelnego S¹du Administracyjnego
Roman Hauser:
Bêdê próbowa³, Panie Marsza³ku.
Kwestia pierwsza: dlaczego dwu-, a nie trójin-

stancyjne s¹downictwo administracyjne? Model

dwuinstancyjnego s¹downictwa administracyj-
nego przewa¿a w Europie. Model trójinstancyjny
wystêpuje tylko w pañstwa federalnych, na
przyk³ad w Niemczech, w Austrii, gdzie trzecia in-
stancja bada legalnoœæ rozstrzygniêæ wobec pra-
wa federalnego. W pozosta³ych pañstwach, które
maj¹ jednolity charakter podzia³u administracyj-
nego, postêpowanie s¹dowoadministracyjne jest
dwuinstancyjne. Nie ma potrzeby tworzenia trój-
instancyjnego postêpowania s¹dowoadministra-
cyjnego, poniewa¿ w sprawach o charakterze pu-
blicznoprawnym postêpowanie s¹dowe poprze-
dzone jest rozstrzygniêciem w³aœciwych organów
administracji publicznej. I nie ma potrzeby
mno¿enia tych instancji, bo chodzi przecie¿ o to –
i to jest dla obywatela najwa¿niejsze – ¿eby spra-
wa zosta³a szybko rozstrzygniêta przez organa ad-
ministracji publicznej.

My nie decydowaliœmy siê na takie rozwi¹za-
nie, by s¹d administracyjny mia³ podejmowaæ tak
zwane merytoryczne orzeczenia, kreuj¹ce wprost
prawa i wolnoœci obywatelskie. Ustawodawca
konstytucyjny okreœli³ rolê s¹downictwa admini-
stracyjnego w naszym kraju tak, ¿e spe³nia ono
funkcje kontrolne wobec dzia³ania administracji
publicznej. W ramach tej kontroli s¹d nie mo¿e
zastêpowaæ administracji, poniewa¿ dosz³oby do
zatarcia zasady trójpodzia³u w³adz. S¹d sprawuje
wymiar sprawiedliwoœci, nie zastêpuje admini-
stracji publicznej.

Jeœli chodzi o model matematyczny, to nie ma
takiego modelu. My w s¹dzie dokonywaliœmy wy-
liczeñ, czy wprowadzenie drugiej instancji
s¹dowoadministracyjnej mo¿e doprowadziæ do
wyd³u¿enia postêpowania, czy wrêcz przeciwnie,
spowoduje jego skrócenie. Dziœ, Wysoki Senacie,
w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym orzeka
dwustu osiemdziesiêciu trzech sêdziów, którzy
za³atwiaj¹ mniej wiêcej osiemdziesi¹t tysiêcy
spraw wp³ywaj¹cych rocznie do s¹du. W nowym
modelu s¹downictwa administracyjnego
w s¹dach pierwszej instancji bêdzie funkcjono-
wa³o czterystu piêædziesiêciu sêdziów, a wiêc
nast¹pi prawie podwojenie ich liczby. To jest pod-
stawa do wniosku, ¿e liczba spraw orzekanych
w s¹dach pierwszej instancji bêdzie prawie dwu-
krotnie wiêksza. Dodatkowo, jak wspomina³em,
s¹ wprowadzane pewne mechanizmy, które spo-
woduj¹, ¿e rzeczywiœcie liczba rozpoznawanych
spraw bêdzie wiêksza. Otó¿ w s¹dzie pierwszej in-
stancji pojawia siê mo¿liwoœæ orzekania w niektó-
rych sprawach w sk³adzie jednego sêdziego. S¹
oczywiœcie sprawy skomplikowane, dotycz¹ce
problemów jurydycznych wysokiej rangi czy wiel-
kich kwot nale¿noœci podatkowych lub celnych,
gdzie s¹d powinien rozpatrywaæ w sk³adzie trzech
sêdziów, ale s¹ te¿ sprawy, które dzisiaj rozpatruje
w NSA trzech sêdziów zawodowych, i one s¹ wa¿ne
z ludzkiego punktu widzenia, lecz nie s¹ skompli-
kowane jurydycznie, gdy¿ jest to spór na przyk³ad
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o kwotê 5 z³ dodatku mieszkaniowego. Przecie¿ taki
spór w s¹dzie pierwszej instancji mo¿e rozstrzygaæ
s¹d w sk³adzie jednego sêdziego, a orzeczenie, gdy-
by by³o b³êdne, bêdzie poddawane weryfikacji
w s¹dzie drugiej instancji.

Zatem jestem g³êboko przekonany, ¿e te roz-
wi¹zania powinny doprowadziæ do tego, i¿ w krót-
kim czasie, mo¿e po roku czy pó³tora po wprowa-
dzeniu reformy s¹downictwa administracyjnego,
sprawy w postêpowaniu przed s¹dami pierwszej
instancji bêd¹ za³atwiane od rêki, a sprawy w po-
stêpowaniu ze skargi kasacyjnej w niezbêdnym
trzy-, czteromiesiêcznym okresie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Minuta dla pana senatora Mieczys³awa Janow-

skiego.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie skierujê do pana prezesa. Mia³em

zaszczyt uczestniczyæ w ubieg³ym roku w jednej
z narad, która dotyczy³a sprawy samorz¹dowych
kolegiów odwo³awczych. W myœl pytania pana se-
natora Piwoñskiego chcê zauwa¿yæ, i¿ czêœæ oby-
wateli rozstrzyga w tej chwili sprawy w taki sposób,
¿e samorz¹dowe kolegium odwo³awcze jest
w gruncie rzeczy traktowane jako s¹d administra-
cyjny pierwszej instancji. Taki jest powszechny od-
biór. Zreszt¹ w ustawie o samorz¹dowych kole-
giach odwo³awczych jest mowa o tym, ¿e przepro-
wadza siê tam rozprawy, ¿e jest tam sk³ad orze-
kaj¹cy, nie u¿ywa siê tylko s³owa „sêdzia”. Czy w tej
sytuacji, Panie Prezesie, rzeczywiœcie nie wyd³u¿y
siê proces rozpatrywania wszystkich spraw? Czy
przysz³oœæ samorz¹dowych kolegiów odwo³aw-
czych zostanie tak zawieszona? Naczelny S¹d
Administracyjny sprawuje nadzór nad kolegiami,
mamy czterdzieœci dziewiêæ tych instytucji. Jak
pañstwo to widz¹, bo to jest naprawdê jedno z wa¿-
nych ogniw w tym ³añcuchu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Prezes
Naczelnego S¹du Administracyjnego
Roman Hauser:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W ocenach corocznej dzia³alnoœci Naczelnego

S¹du Administracyjnego zawsze podkreœla³em

wysoki poziom orzecznictwa samorz¹dowych ko-
legiów odwo³awczych i potrzebê ich funkcjonowa-
nia w strukturze organów orzekaj¹cych w drugiej
instancji administracyjnej. To, ¿e samorz¹dowe
kolegia odwo³awcze stosuj¹ formy zbli¿one do po-
stêpowania s¹dowego, nie jest niczym nadzwy-
czajnym, poniewa¿ takie regu³y orzecznicze obo-
wi¹zuj¹ tak¿e organy administracji publicznej
pierwszej instancji. Te regu³y s¹ kszta³towane
przez przepisy kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, tamte zaœ wzorowane s¹ na roz-
wi¹zaniach, które zosta³y przyjête w kodeksie po-
stêpowania cywilnego. W moim najg³êbszym
przeœwiadczeniu i przekonaniu, samorz¹dowe
kolegia odwo³awcze powinny byæ sta³ym elemen-
tem procedury administracyjnej i nale¿y tylko
d¹¿yæ do tego, aby ich poziom orzecznictwa ci¹gle
wzrasta³ i aby zapewniæ stabilnoœæ tego orzecznic-
twa.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Przed nami debata.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów –
jest to dziesiêæ minut – o koniecznoœci zapisywa-
nia siê do g³osu u senatora sekretarza, a tak¿e
o sk³adaniu wniosków o charakterze legislacyj-
nym w formie pisemnej.

Jako pierwszy zapisa³ siê do dyskusji pan se-
nator Gerard Czaja. Nastêpnym mówc¹ bêdzie
pani senator Aleksandra Koszada.

Proszê bardzo.

Senator Gerard Czaja:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Pod dzisiejsze obrady Wysokiej Izby trafi³ daw-

no oczekiwany, jak s¹dzê, pakiet ustaw do-
tycz¹cych s¹downictwa administracyjnego. Po-
wtórzê – warto to uczyniæ – ¿e te projekty s¹ propo-
zycj¹ wykonania postanowieñ Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, uchwalonej 2 kwietnia
1997 r., wyraŸnie stwierdzaj¹cej, ¿e przed
up³ywem piêciu lat, licz¹c od dnia jej wejœcia w ¿y-
cie, nale¿y w Polsce wdro¿yæ dwuinstancyjne po-
stêpowanie s¹dowe przed s¹dami administracyj-
nymi. Do Sejmu wp³ynê³y dwie propozycje, prezy-
dencka i poselska, dotycz¹ce zarówno ustrojów
s¹dów, jak i kwestii proceduralnych.

Mo¿na by by³o w tym miejscu postawiæ pytanie:
jakie znaczenie dla obywatela ma dwuinstancyj-
ne postêpowanie przed s¹dami administracyjny-
mi? OdpowiedŸ jest prosta: wbrew pozorom du¿e.
S¹downictwo administracyjne jest odrêbn¹, obok
s¹dów powszechnych, dziedzin¹ postêpowania,
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przy czym nie zastêpuje ono organów w rozpatry-
waniu spraw obywateli. Zgodnie z konstytucj¹,
jego rol¹ jest kontrola dzia³alnoœci publicznej,
czyli w³adzy wykonawczej, w tym orzekanie
o zgodnoœci z ustawami uchwa³ samorz¹du tery-
torialnego, aktów normatywnych terenowych or-
ganów rz¹dowych. Widaæ ju¿ po tym wyliczeniu,
¿e to bardzo szeroki zakres dzia³ania, a liczba
spraw, jakie trafiaj¹ do Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego, stale z roku na rok wzrasta – ju¿ w tej
chwili, jak zaznaczy³em w swoim pytaniu, œredni
czas oczekiwania w Naczelnym S¹dzie Admini-
stracyjnym wynosi trzynaœcie miesiêcy, a bywaj¹
sprawy ci¹gn¹ce siê latami.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e wprowadzamy dwuin-
stancyjny model s¹downictwa administracyjnego
i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Otó¿ tak
nie jest. Mamy do czynienia z regulacj¹ dotycz¹c¹
ca³oœci s¹downictwa administracyjnego. Te zmia-
ny wymuszaj¹ jak gdyby koniecznoœæ zmian nie
tylko w organizacji s¹downictwa, ale i zmian pro-
ceduralnych. Godzi siê w tym miejscu przypo-
mnieæ, ¿e mamy obecnie oprócz Naczelnego S¹du
Administracyjnego, który jest zlokalizowany
w Warszawie, dziesiêæ – chyba siê nie mylê – oœro-
dków zamiejscowych, w których zatrudnionych
jest oko³o dwustu osiemdziesiêciu pracowników
i ponad czterystu pracowników administracji.
Niewielka to administracja, a obecnie wp³ywa do
niej ponad piêædziesi¹t tysiêcy skarg rocznie.
Zdecydowano siê wiêc na bardzo powa¿ne opra-
cowanie tego projektu, w³¹czaj¹c do tych prac sê-
dziów praktyków z Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego, na czele z obecnym tu profesorem Roma-
nem Hauserem, prezesem tego s¹du. Ca³emu
temu zespo³owi za opracowanie tego pionierskie-
go rozwi¹zania nale¿y siê uk³on, czego wyrazem
by³a nad wyraz pozytywna, chyba pierwsza tak
pozytywna w dziejach Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, ocena przedstawionego mate-
ria³u.

Wysoka Izbo! W projekcie przyjêto, ¿e zwierzch-
nie uprawnienia nad s¹dami administracyjnymi
w zakresie administracji s¹dowej powierzono pre-
zesowi Naczelnego S¹du Administracyjnego,
w odró¿nieniu od s¹dów powszechnych, gdzie
nadzór administracyjny sprawuje minister spra-
wiedliwoœci. Wydaje siê, ¿e jest to rozwi¹zanie tro-
szeczkê kontrowersyjne i wyra¿a³em swoj¹ opiniê
na ten temat na posiedzeniach komisji. S¹dzê jed-
nak, ¿e na obecne czasy jest to rozwi¹zanie opty-
malne, które niesie jednak ogromny problem, nie
tylko kadrowy, finansowy, ale i organizacyjny, Pa-
nie Prezesie.

Nowoœci¹ jest, przejête zreszt¹ z rozwi¹zañ sto-
sowanych w s¹downictwie powszechnym, za-
trudnienie w pierwszej instancji wykwalifikowa-
nych pracowników s¹dowych – mam na myœli re-

ferendarzy – których ustawa wyposa¿a w kompe-
tencje chocia¿by do samodzielnego podejmowa-
nia czynnoœci w postêpowaniu mediacyjnym.
Chodzi tu przede wszystkim o to, Wysoka Izbo,
aby odci¹¿yæ sêdziów od tych spraw, w których
mo¿e orzekaæ referendarz.

Maj¹c w pamiêci posiedzenie Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci, myœlê, ¿e nale¿y pozy-
tywnie odnieœæ siê do przedstawionych proje-
któw, zarówno czêœci dotycz¹cej ustroju s¹dów
administracyjnych, jak i przepisów procedural-
nych i wprowadzaj¹cych, choæ pewne rozwi¹za-
nia wymaga³y kosmetycznych poprawek i te po-
prawki przedstawi³a w imieniu komisji, pani prze-
wodnicz¹ca, senator Teresa Liszcz.

Móg³bym na tym zakoñczyæ swoje krótkie
wyst¹pienie, ale chcia³bym przypomnieæ jeszcze
jeden fakt, chcia³bym go wyartyku³owaæ. Otó¿ nie
wszyscy byli i s¹ zadowoleni z dwuinstancyjnego
s¹downictwa administracyjnego, nawet obecni
sêdziowie s¹du administracyjnego. Jak ju¿ wspo-
mnia³em, ukaza³o siê wiele krytycznych arty-
ku³ów na temat tego systemu. Godzi siê jednak
zauwa¿yæ, ¿e przewa¿y³ pogl¹d, i¿ tam, gdzie oby-
watel nie zgadza siê z decyzj¹ urzêdu, ma nie tylko
dwa szczeble decyzyjne w administracji, ale rów-
nie¿ i dwa szczeble w s¹dzie administracyjnym.
Razem s¹ to cztery instancje. Czy to ma³o, czy
du¿o, oka¿e siê po 1 stycznia 2004 r., kiedy ta usta-
wa zacznie obowi¹zywaæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam na mównicê pani¹ senator Alek-

sandrê Koszadê. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan
senator Andrzej Jaeschke.

Senator Aleksandra Koszada:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!

Panie Ministrze! Szanowni Goœcie!
Praktycznie po tych wyst¹pieniach niewiele zo-

sta³o do powiedzenia. Pani przewodnicz¹ca Tere-
sa Liszcz bardzo szczegó³owo omówi³a i pakiet
ustaw, i prace komisji, równie¿ pan senator Czaja
to uczyni³. Ja chcia³abym jeszcze podkreœliæ, ¿e
komisja bardzo wysoko oceni³a zarówno przed-
stawiane ustawy, jak równie¿ dyskusjê meryto-
ryczn¹, która odby³a siê podczas pracy komisji.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji po-
jawi³a siê koniecznoœæ wprowadzenia poprawek
do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i usta-
wê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi. Poprawki te mówi¹ o delegacji do
wydawania rozporz¹dzeñ wykonawczych przez
ministra sprawiedliwoœci i dotycz¹ art. 8, art. 10,
art. 41 i art. 72. Nie bêdê ich szczegó³owo
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omawia³a, wspomina³a o tych poprawkach pani
przewodnicz¹ca oraz pan minister. Zosta³y one uz-
godnione z Ministerstwem Sprawiedliwoœci. Prze-
kazujê, Panie Marsza³ku, te poprawki. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
A swoj¹ drog¹ myœlê, ¿e zapamiêtamy to posie-

dzenie nie tylko jako bardzo obfituj¹ce w punkty,
ale tak¿e jako obfituj¹ce w komplementy. A¿ tylu
ta sala dawno nie s³ysza³a. No i dobrze.

A teraz pos³uchamy pana senatora Andrzeja
Jaeschkego.

Senator Andrzej Jaeschke:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie chcia³bym siê do do³¹czyæ do tych

komplementów. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê
kolegom pos³om, a w szczególnoœci koledze
pos³owi Kaliszowi, który bra³ bardzo aktywny
udzia³ w pracach i w Sejmie, i w naszej komisji se-
nackiej.

Jest to dobry akt prawny. Oczywiœcie nie chcê
koncentrowaæ siê na szczegó³ach, ale obserwuj¹c
dzisiejsz¹ pustkê w kuluarach, a tak¿e pustkê
w lo¿y prasowej, nie mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
liczne tematy maj¹ce historyczny wrêcz wymiar –
zgadzam siê z panem prezesem – s¹ ma³o medial-
ne. A taki historyczny wymiar niew¹tpliwie ma ta
ustrojowa, niezwykle istotna zmiana, któr¹ w tym
momencie wprowadzamy. Bo nie chodzi tylko
o to, Szanowni Pañstwo, ¿e oto te ustawy
spe³niaj¹ wymóg konstytucyjny, ¿e Komisja Kon-
stytucyjna Zgromadzenia Narodowego stwier-
dzi³a, i¿ do piêciu lat od chwili wejœcia w ¿ycie kon-
stytucji te przepisy musz¹ byæ wprowadzone,
a potem naród uzna³ to w referendum. O tej histo-
rycznej wadze w istocie rzeczy œwiadczy zakres
problemu. My bardzo wiele dyskutujemy
o s¹downictwie karnym i cywilnym, o kodeksach
karnym i cywilnym, a ma³o kto z nas zdaje sobie
sprawê z tego, ¿e w ci¹gu roku jest w Polsce podej-
mowanych dziesiêæ milionów decyzji administra-
cyjnych. Dziesiêæ milionów decyzji na styku im-
perium w³adzy pañstwa–obywatel czy imperium
w³adzy pañstwa–osoba prawna. To jest skala tego
problemu.

Na marginesie dodam, ¿e porównanie tych
dziesiêciu milionów decyzji administracyjnych
z szeœædziesiêcioma, osiemdziesiêcioma, powie-
dzmy nawet, ¿e ze stoma tysi¹cami rozstrzygniêæ,
które podejmuje rocznie Naczelny S¹d Admini-
stracyjny, obala rozpowszechnione szeroko prze-
konanie o niedow³adzie organów administracji

rz¹dowej b¹dŸ samorz¹dowej, czyli administracji
publicznej. Czyli w istocie rzeczy z ponad dziewiêciu
milionów dziewiêciuset tysiêcy decyzji administra-
cyjnych obywatel jest zadowolony, taki z tego mo¿-
na wysnuæ wniosek, ale pozostaje te sto tysiêcy.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e podjêcie trudu,
który dzisiaj bêdzie finalizowany, nie jest tylko
prost¹ realizacj¹ tego konstytucyjnego wymogu,
jest równie¿ dowodem na to, ¿e nasze pañstwo
i jego reprezentanci powa¿nie taktuj¹ postulat de-
mokratycznego pañstwa prawa, ¿e nader powa-
¿nie traktuj¹ zw³aszcza jeden z jego elementów,
czyli przestrzeganie zasady praworz¹dnoœci. Nie
ulega – moim zdaniem – w¹tpliwoœci, ¿e proces
dwuinstancyjny czy przewiduj¹cy odwo³anie od
decyzji administracyjnej – w istocie rzeczy to s¹
cztery stopnie: decyzja, odwo³anie instancyjne,
a nastêpnie dwie instancje odwo³awcze s¹dowe –
bêdzie w Polsce utrwalaæ demokratyczne pañ-
stwo prawa. Wiêcej, mo¿na równie¿ powiedzieæ,
¿e pañstwo, którego w jakimœ sensie czy w jakimœ
zakresie jesteœmy przedstawicielami, dobrowol-
nie ogranicza swoje imperium poprzez poddanie
go dalej id¹cej ni¿ do tej pory kontroli.

Zatem tê zasadê praworz¹dnoœci traktujemy
bardzo powa¿nie i mo¿e to mieæ bardzo dalekosiê-
¿ne skutki nie tylko, Szanowni Pañstwo, jeœli cho-
dzi o uczulanie organów administracji publicznej
na przestrzeganie prawa. Mo¿e to mieæ równie¿
wp³yw, w dalszej perspektywie, na wzrost zaufa-
nia obywateli do swojego pañstwa, a tak¿e, jak
s¹dzê, na to, ¿e i obywatele bêd¹ powa¿niej – nie
mówiê, ¿e w tej chwili traktuj¹ niepowa¿nie –
traktowaæ swoje konstytucyjne obowi¹zki.

Z tego te¿ powodu uwa¿am, ¿e znaczenie tego,
co dzisiaj podejmujemy w ciszy, w spokoju i w
pe³nym konsensusie, jest du¿o wiêksze ni¿ zna-
czenie bardzo wielu ustaw, równie¿ nies³ychanie
wa¿nych, które do tej pory uchwalaliœmy.

I wreszcie postulat. Wiem, ¿e jest to postulat
niezwykle trudny, bo w niewielu pañstwach w ogó-
le uda³o siê podejœæ do tego zagadnienia. Jego rea-
lizacja mog³aby prowadziæ do wniosku, i¿ oto pol-
ska demokracja, polskie relacje miêdzy pañstwem
a obywatelem wkraczaj¹ w najwy¿sz¹, najlepsz¹
mo¿liw¹ formê. Postulat, który oœmielam siê
zg³osiæ, to podjêcie próby niezmiernie trudnej, nie-
zmiernie ciê¿kiej kodyfikacji polskiego prawa
administracyjnego. Niewiele pañstw ma tak¹ ko-
dyfikacjê. Jest to zagadnienie niezmiernie trudne
ze wzglêdu na zakres spraw, ale byæ mo¿e warto
by³oby siê wstêpnie zastanowiæ, czy dzisiaj ju¿ nie
dojrzeliœmy do tego, aby tego trudu siê podj¹æ.

Muszê powiedzieæ, ju¿ tak zupe³nie od siebie,
trochê mo¿e emocjonalnie, i to nie w myœl zasady,
¿e ka¿da sroka w³asne gniazdo chwali…

(G³os z sali: W³asny ogon!)
…ogon, przepraszam, w Krakowie mówi siê

o gnieŸdzie, ale mo¿e byæ i ogon, dzisiaj siê wszy-
scy zgadzamy, wiêc i w tym mo¿emy siê zgodziæ.
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(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Kazimierz Kutz)

Myœlê, ¿e wszystkie osoby, które bra³y udzia³
w pracy nad tymi projektami – równie¿ my, którzy
bêdziemy nad nimi g³osowaæ, kiedy jutro zapewne
przyjmiemy te kodeksy – bêd¹ mog³y koñczyæ to
ostatnie, wa¿ne posiedzenie Senatu w pierwszym
roku naszej dzia³alnoœci naprawdê z poczuciem
dobrze wype³nionego obowi¹zku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Stwierdzam, ¿e senator Jaeschke by³ ostatnim

mówc¹ z listy, w zwi¹zku z tym pytam, czy ktoœ
z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os w dyskusji.

(Senator Teresa Liszcz: Jeszcze ja.)
Tak, pani Liszcz, ale spokojnie, nie musi pani

tak biegaæ. (Weso³oœæ na sali)
(Senator Teresa Liszcz: Przestraszy³ mnie pan

marsza³ek.)
Bo nie w tê stronê pani polecia³a. (Weso³oœæ na

sali)
(Senator Teresa Liszcz: Ja w³aœnie chcê siê za-

pisaæ, Panie Marsza³ku.)
Bardzo proszê, trybunka czeka.

Senator Teresa Liszcz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panowie

Prezesi Naczelnego S¹du Administracyjnego! Pa-
nie Ministrze!

Ja ju¿ nie bêdê zaczynaæ od komplementów, bo
komplementowa³am w pierwszym wyst¹pieniu.
Wszyscy siê zgadzamy co do tego, ¿e ustawy s¹
znakomite.

Ale zabieram g³os ponownie z dwóch powodów.
Po pierwsze dlatego, ¿e przekazuj¹c sprawozda-
nie z pracy komisji, nie zreferowa³am wniosku
mniejszoœci. A po drugie dlatego, ¿e mimo tak zna-
komitego poziomu tych ustaw pozwolê sobie jed-
nak zaproponowaæ ma³e poprawki.

Je¿eli chodzi o wniosek mniejszoœci, to dotyczy
on prawa o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi. Chodzi o to, kto mo¿e byæ pe³nomoc-
nikiem strony w tym postêpowaniu. Art. 35 wy-
mienia wprost jako pe³nomocników adwokata
i radcê prawnego. Ja proponujê, a¿eby w spra-
wach w³asnoœci przemys³owej pe³nomocnikiem
móg³ byæ dodatkowo rzecznik patentowy jako oso-
ba fachowa i niezwykle zorientowana w tych spra-
wach, a w sprawach podatkowych – doradca po-
datkowy, te¿ wielkiej klasy specjalista w tej kate-
gorii trudnych i wa¿nych dla obywatela spraw.

Co prawda mo¿liwoœæ udzielenia pe³nomocnic-
twa tym osobom wynika z ustaw odrêbnych,
z ustawy o w³asnoœci przemys³owej oraz z ordyna-
cji podatkowej, niemniej mniejszoœci komisji wy-

daje siê, ¿e skoro ustawa o postêpowaniu przed
s¹dami ca³oœciowo, kompleksowo reguluje to po-
stêpowanie, miêdzy innymi kwestie stron i repre-
zentacji stron, to tak¿e tutaj powinno siê wyraŸnie
wymieniæ te dwie kategorie pe³nomocników. Tym
bardziej ¿e pojawiaj¹ siê one w nastêpnych prze-
pisach ustawy, miêdzy innymi przy okazji
sporz¹dzania skargi kasacyjnej. Wydaje mi siê, ¿e
bêdzie to konsekwentne, je¿eli w art. 35 ci pe³no-
mocnicy siê znajd¹ jako osoby mog¹ce reprezen-
towaæ stronê.

Tyle w kwestii wniosku mniejszoœci, o którego
poparcie chcia³abym Wysok¹ Izbê prosiæ.

Ponadto pozwalam sobie zg³osiæ jeszcze inne
poprawki do prawa o postêpowaniu przed
s¹dami, nawi¹zuj¹c do projektu prezydenckiego.

W projekcie prezydenckim niezwykle mi siê po-
doba³o wprowadzenie pewnego novum co do re-
alizacji prawa obywatela do pomocy prawnej
z urzêdu, je¿eli nie staæ go na op³acenie tej pomo-
cy z w³asnych œrodków. Dzisiaj ta instytucja
funkcjonuje w takiej formie, ¿e przydziela siê ad-
wokata czy radcê prawnego z urzêdu, a koszty ich
dzia³ania ponosi bud¿et pañstwa. Niemniej jest to
pomoc ograniczona w tym sensie, ¿e strona nie
ma ¿adnego wp³ywu na to, kto bêdzie jej pe³no-
mocnikiem. Przydziela siê adwokata czy radcê
z urzêdu, nie daj¹c stronie szansy wyboru. Oczy-
wiœcie bardzo czêsto adwokat z urzêdu dzia³a zna-
komicie, zw³aszcza gdy jest to m³ody adwokat,
który ma okazjê wykazaæ siê w tak zwanych urzê-
dówkach i wyrobiæ sobie nazwisko. Niemniej za-
ufanie strony do pomocnika prawnego ma pierw-
szorzêdne znaczenie i w wiêkszoœci cywilizowa-
nych pañstw jest mo¿liwoœæ pe³nego b¹dŸ ograni-
czonego wyboru pe³nomocnika, chocia¿by z ja-
kieœ listy przedstawionej przez w³aœciwy organ sa-
morz¹dowy. U nas mówi siê tylko o przydziale
z urzêdu. Dlatego proponujê poprawkê zmie-
rzaj¹c¹ do przywrócenia rozwi¹zania z projektu
prezydenckiego, a¿eby by³a mo¿liwoœæ wyboru
pe³nomocnika przydzielanego w ramach pomocy
prawnej, i odnoszê to do wszystkich kategorii
pe³nomocników.

I jeszcze jedna poprawka, dotycz¹ca prawa
o ustroju s¹dów administracyjnych. Chodzi
o sk³ad s¹du dyscyplinarnego, dzia³aj¹cego
w sprawach dyscyplinarnych w drugiej instancji.
Otó¿ w pierwszej instancji jest to sk³ad trzyosobo-
wy, a w drugiej instancji przewiduje siê sk³ad a¿
siedmioosobowy. Argument za tym rozwi¹za-
niem, który s³ysza³am, by³ tylko jeden – ¿e tak jest
w œwie¿o uchwalonych innych ustawach do-
tycz¹cych sêdziów. Wydaje mi siê, ¿e jest to pewne
marnotrawstwo wysoko wykwalifikowanych si³,
je¿eli w sprawie dyscyplinarnej w drugiej instan-
cji ma orzekaæ a¿ siedmiu sêdziów, wiêcej ni¿ pod-
wojony sk³ad w stosunku do tego z pierwszej in-
stancji. Dlatego proponujê zamianê na sk³ad piê-
cioosobowy.
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I jeszcze poprawka do ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê – Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych i ustawê – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Rzecz znów do-
tyczy upowa¿nieñ ustawowych, a konkretnie de-
legacji ustawowych zawartych w ustawie o kon-
troli skarbowej. Tê poprawkê pozwalam sobie
z³o¿yæ.

I na koniec, je¿eli jeszcze mam chwilê,
chcia³abym chocia¿by króciutko nawi¹zaæ do wy-
miany zdañ, która mia³a miejsce w fazie pytañ
i dotyczy³a traktowania samorz¹dowego kole-
gium odwo³awczego w postêpowaniu przed
s¹dem administracyjnym.

Pan prezes w pewnym sensie nas uspokaja³ –
i ja w³aœciwie przyjmowa³am podobne t³umacze-
nie, chocia¿ mniej udolnie – ¿e kolegium odwo³aw-
cze, mimo swojej specyficznej pozycji, wystêpuje
jednak w roli organu rozstrzygaj¹cego w drugiej in-
stancji, a wiêc w roli w³aœciwej dla organu admini-
stracji drugiego szczebla, i wobec tego musi byæ
traktowane w postêpowaniu przed s¹dem jako
strona, a nie jak s¹d pierwszej instancji. Niemniej
jednak pewne w¹tpliwoœci we mnie pozosta³y, bo
je¿eli zwa¿yæ na rozwi¹zania przyjête w ustawie
o samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych, to jed-
nak pozycja kolegiów jest bardzo zbli¿ona do pozy-
cji organu s¹dowego. Mówi siê tam miêdzy innymi
nie o decyzjach kolegium, ale o orzeczeniach, cho-
cia¿ wiem, ¿e to nie przes¹dza sprawy, bo decyzje
równie¿ bywaj¹ ró¿nie nazywane. W ró¿nych usta-
wach mówi siê o zezwoleniach, koncesjach, u¿ywa
siê tak¿e s³owa „orzeczenia”, chocia¿ w istocie cho-
dzi o decyzje. Niemniej wydaje mi siê, ¿e po przyjê-
ciu tego pakietu ustaw nale¿a³oby siê pochyliæ nad
przepisami o samorz¹dowych kolegiach odwo³aw-
czych i pewne zmiany dostosowuj¹ce do nowego
ustroju s¹downictwa administracyjnego i nowego
postêpowania byæ mo¿e wprowadziæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê. Pani Senator, pani dostarczy nam…
(Senator Teresa Liszcz: Tak.)
Spokojnie, i bardzo pani¹ proszê, ¿eby pani siê

czu³a w tej Izbie jak u siebie. (Weso³oœæ na sali)
Udzielam g³osu pani senator Ewie Serockiej.

Senator Ewa Serocka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Profe-

sorze! Panie Prezesie Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego! Panie Ministrze!

Zmieni³a siê troszeczkê atmosfera po wyst¹pie-
niu pani przewodnicz¹cej, ale ja chcia³abym jed-
nak z³o¿yæ gratulacje.

Moi przedmówcy du¿o powiedzieli na temat
zmian ustrojowych, nad którymi dzisiaj procedu-

jemy. Jako cz³onek Krajowej Rady S¹downictwa
z du¿¹ satysfakcj¹ odnoszê siê do wielkiego suk-
cesu, jakim s¹ ustawy o ustroju s¹dów admini-
stracyjnych i wprowadzenie dwuinstancyjnoœci
orzekania administracyjnego. Jest to porz¹dko-
wanie prawa bliskiego cz³owiekowi. Jak wiemy,
jest du¿o skarg na przed³u¿aj¹c¹ siê procedurê
administracyjn¹. Myœlê, ¿e te ustawy rzeczywiœ-
cie spowoduj¹, ¿e ludzie bêd¹ szybciej otrzymy-
wali swoje decyzje.

Z tej trybuny chcia³abym z³o¿yæ gratulacje
panu prezesowi Naczelnego S¹du Administracyj-
nego oraz Ministerstwu Sprawiedliwoœci i wszyst-
kim osobom, które pracowa³y przy tej tak bardzo
potrzebnej ustawie. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zabraæ g³os?

Nie widzê zg³oszeñ.
Informujê zatem, ¿e lista mówców zosta³a wy-

czerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pani senator Ko-

szada i pani senator Liszcz z³o¿y³y wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym na piœmie, by³y tak¿e inne
poprawki dotycz¹ce trzech ustaw, które teraz
omawialiœmy.

Stwierdzam, ¿e zgodnie z art. 52 ust. 2 zamy-
kam dyskusjê.

Równie¿ zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu
proszê Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci o ustosunkowanie siê do przedstawionych
wniosków i przygotowanie sprawozdania w tej
sprawie.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych, usta-
wy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi, ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych i ustawê – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi zostan¹ przeprowa-
dzone w dniu jutrzejszym.

Dziêkujê panu ministrowi Królakowi, panu
prezesowi Hauserowi i wszystkim goœciom za nie-
zwykle twórcze uczestniczenie w dyskusji nad
tymi ustawami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o systemie oceny zgodnoœci.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 25 lipca tego roku, a do Sena-
tu zosta³a przekazana w dniu 26 lipca 2002 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 26 lipca 2002 r., zgod-
nie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³
j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
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Przypominam te¿, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 192, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 192A i 192B.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych senatora Mie-
czys³awa Miet³ê o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Senator Mieczys³aw Miet³a:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Sza-

nowni Pañstwo!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt z³o¿enia przed

Wysokim Senatem sprawozdania z przebiegu
prac Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
nad ustaw¹ o systemie oceny zgodnoœci.

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lipca
bie¿¹cego roku ustawy o systemie oceny zgodno-
œci jest ustalenie ram prawnych polskiego syste-
mu oceny zgodnoœci dostosowanych do prawa
Unii Europejskiej.

Proces wywi¹zywania siê z przyjêtych zobo-
wi¹zañ Polska rozpoczê ³a uchwaleniem
w 1999 r. przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy
o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.
Wprowadzone w tej ustawie zmiany regulowa³y
zasadê wznawiania deklaracji zgodnoœci produ-
centa oraz drug¹ bardzo istotn¹ sprawê – mo¿li-
woœæ uznawania na zasadzie wzajemnoœci ra-
portów z badañ, certyfikatów zgodnoœci i dekla-
racji zgodnoœci.

Kontynuacj¹ tego procesu dostosowawczego
by³o uchwalenie kolejnej ustawy, ustawy z dnia
28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoœci,
akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.

Przedk³adana ustawa ma umo¿liwiæ wprowa-
dzenie do prawa polskiego unijnych przepisów re-
guluj¹cych problematykê systemu oceny zgodno-
œci. Zakres zmian w stosunku do ustawy uchwa-
lonej w kwietniu 2000 r. jest stosunkowo du¿y.

Omawiana dziœ ustawa statuuje zasady fun-
kcjonowania systemu oceny zgodnoœci z zasadni-
czymi i szczegó³owymi wymaganiami dotycz¹cymi
wyrobów, jak równie¿ procesów ich wytwarzania,
które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie albo s³u¿¹ ochro-
nie lub ratowaniu ¿ycia, zdrowia, mienia oraz œro-
dowiska. Ponadto ustawa okreœla zasady i tryb
udzielania akredytacji oraz autoryzacji. Okreœla ta-
k¿e sposób zg³aszania Komisji Europejskiej i pañ-
stwom cz³onkowskim Unii Europejskiej autoryzo-
wanych jednostek oraz autoryzowanych laborato-
riów. Ustawa wylicza te¿ zadania Polskiego Cen-
trum Akredytacji i zasady sprawowania nadzoru
nad wyrobami podlegaj¹cymi ocenie zgodnoœci
oraz organy w³aœciwe w tych sprawach.

Ustawa ta przyczyni siê w znacznym stopniu do
zniesienia barier technicznych w handlu i u³atwi

miêdzynarodowy obrót towarowy. Podkreœlenia
wymaga tak¿e fakt, i¿ przepisów ustawy nie sto-
suje siê do wyrobów bêd¹cych wyrobami medycz-
nymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o wyrobach medycznych, gdy¿ ustawa o wyro-
bach medycznych wdro¿y system oceny zgodno-
œci obowi¹zuj¹cy w Unii Europejskiej w odniesie-
niu do wyrobów medycznych objêtych dyrektywa-
mi nowego podejœcia.

Na uwagê zas³uguje sposób konsultacji projek-
tu ustawy o systemie oceny zgodnoœci. Polega³ on
na dotarciu z tekstem uchwa³y do organów admi-
nistracji rz¹dowej, organów centralnych oraz in-
stytucji zajmuj¹cych siê badaniami i certyfikacj¹
oraz ocen¹ zgodnoœci.

Uchwalenie ustawy nie wp³ynie na bud¿ety jed-
nostek administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
ale bêdzie wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ finansowa-
nia z bud¿etu pañstwa funkcjonowania systemu
nadzoru nad wyrobami. Nale¿y podkreœliæ, ¿e na
wprowadzenie tej ustawy bud¿et pañstwa
w 2003 r. musi zarezerwowaæ 7 milionów 500 ty-
siêcy z³. Do pe³nej realizacji tej ustawy potrzeba
sto piêæ etatów.

Pañstwo Senatorowie! Komisja Gospodarki
i Finansów Publicznych po wys³uchaniu przed-
stawicieli rz¹du, organizacji centralnych oraz po
dog³êbnej analizie poprawek wniesionych przez
senackie Biuro Legislacyjne wnosi o wprowadze-
nie do tekstu ustawy o systemie oceny zgodnoœci
nastêpuj¹cych poprawek.

Poprawka pierwsza dotyczy art. 5 pkt 6 i polega
na zast¹pieniu wyrazu „albo” wyrazem „lub”. Jest
to poprawka redakcyjna, która dostosowuje ter-
minologiê do art. 5 pkt 8.

Poprawka druga dotyczy art. 10 ust. 1. Propo-
nujemy w niej, aby po wyrazach „tych wyrobów”
postawiæ przecinek i dodaæ wyrazy „bior¹c pod
uwagê rodzaje wyrobów oraz stopieñ stwarza-
nych przez nie zagro¿eñ”. Zapis ten nak³ada obo-
wi¹zek dodania wytycznych do wydania roz-
porz¹dzeñ, zgodnie z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Poprawka trzecia odnosi siê do art. 11 ust. 2
i mówi o tym, ¿e wyrazy „Minister Obrony Narodo-
wej lub minister w³aœciwy do spraw wewnêtrz-
nych okreœli” zastêpuje siê wyrazami „Minister
Obrony Narodowej oraz minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych okreœl¹”. Jest to usuniêcie
zapisu niezgodnego z konstytucj¹.

Poprawka czwarta dotyczy art. 11 ust. 2 i pole-
ga na tym, ¿e wyrazy „jakie stwarzaj¹ wyroby” za-
stêpuje siê wyrazami „jakie wyroby te stwarzaj¹”.
Jest to poprawka redakcyjna.

Poprawka pi¹ta polega na tym, ¿e w art. 15
ust. 2 w zdaniu wstêpnym skreœla siê sfor-
mu³owanie „w szczególnoœci”. Chodzi o to, aby
elementy wystêpuj¹ce w tym przepisie by³y kom-
pletne.

Poprawka szósta dotyczy art. 16 ust. 2 i polega
na tym, ¿e w zdaniu wstêpnym skreœla siê sfor-
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mu³owanie „w szczególnoœci”. Chodzi o certyfikat
akredytacji i o to, co on powinien obligatoryjnie
zawieraæ.

Poprawka siódma dotyczy art. 16 ust. 5 i polega
na zast¹pieniu wyrazu „wymagañ” wyrazem „wa-
runków”. Jest to poprawka redakcyjna.

Poprawka ósma dotyczy art. 21 ust. 2 i polega
na skreœleniu wyrazów „jednostek administracji
rz¹dowej”. W tym przypadku chodzi o dostosowa-
nie tego artyku³u do art. 19 ust. 7.

Poprawka dziewi¹ta dotyczy art. 24 ust. 2 i po-
lega na tym, ¿e w zdaniu wstêpnym wyrazy „po-
winno zawieraæ” zastêpuje siê wyrazem „zawiera”.
Jest to poprawka doprecyzowuj¹ca.

Poprawka dziesi¹ta odnosi siê do art. 27 ust. 3
i polega na tym, ¿e po wyrazach „o którym mowa
w ust. 1” stawia siê przecinek i dodaje siê wyrazy
„uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia po-
wszechnej dostêpnoœci og³oszenia o konkursie”.
Chodzi tu o dodanie wytycznych.

W poprawce jedenastej, dotycz¹cej art. 37
ust. 3, wyrazy „uzasadnionych kosztów” zastêpu-
je siê wyrazami „okolicznoœci, ¿e stawki tych op³at
powinny zapewniæ pokrycie kosztów ich przepro-
wadzenia”. A wiêc tak jak poprzednia poprawka
polega ona na dodaniu wytycznych.

Poprawka dwunasta dotyczy art. 37 ust. 4 i po-
lega na dodaniu po wyrazach „o których mowa
w ust. 1” wyrazów „z uwzglêdnieniem uzasadnio-
nych kosztów”. Chodzi tu równie¿ o dodanie wy-
tycznych.

Poprawka trzynasta polega na skreœleniu ust. 4
w art. 41. W tym przypadku chodzi o likwidacjê
bezprzedmiotowego zapisu, gdy¿ nie mo¿e on mieæ
zastosowania do wspomnianych przepisów.

Poprawki: czternasta, piêtnasta, szesnasta,
siedemnasta, osiemnasta i dziewiêtnasta, s¹ po-
prawkami porz¹dkowymi i redakcyjnymi.

Komisja nie przyjê³a poprawki, która by³a dys-
kutowana, a która dotyczy³a skreœlenia wyrazu
„projekt”. Ta poprawka nie znalaz³a uznania
w oczach komisji i nie zosta³a przyjêta dlatego, ¿e
w pozosta³ej czêœci ustawa pos³uguje siê pojêciem
„wyrób”. Nie znalaz³a naszego uznania równie¿ po-
prawka, w której po wyrazach „w odpowiednich
dokumentach organizacji” chciano dodaæ wyraz
„miêdzynarodowych”. Chodzi³o o doprecyzowanie,
¿e dotyczy to organizacji miêdzynarodowych, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest cz³onkiem. Za³o¿e-
nie przedstawicieli rz¹du by³o takie, ¿e ma doty-
czyæ to wszystkich organizacji, a nie tylko tych,
których Rzeczpospolita jest cz³onkiem. Poza tym
nie znalaz³a poparcia komisji poprawka, która do-
tyczy³a poszerzenia akredytacji certyfikatu, jak
i rozbudowania przes³anek cofniêcia akredytacji.

Szanowni Pañstwo, praca Komisji Gospodarki
i Finansów Publicznych oraz przedstawicieli
rz¹du, a tak¿e obecnych przedstawicieli w³adz

centralnych pozwoli³a na doprecyzowanie i uœciœ-
lenie wielu zapisów, co w konsekwencji spowodo-
wa³o, ¿e ta ustawa sta³a siê bardziej czytelna oraz
spójna z innymi przepisami. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej, pani¹ senator
Genowefê Ferenc, o z³o¿enie sprawozdania z prac
komisji w sprawie omawianej ustawy.

Senator Genowefa Ferenc:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Z upowa¿nienia Komisji Spraw Zagranicznych

i Integracji Europejskiej mam zaszczyt przedsta-
wiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie z posiedzenia
komisji, na którym rozpatrywano ustawê o syste-
mie oceny zgodnoœci. Posiedzenie komisji odby³o
siê 1 sierpnia 2002 r. Komisja po rozpatrzeniu
uchwalonej przez Sejm ustawy, zapoznaniu siê
z opini¹ Biura Legislacyjnego oraz wys³uchaniu
stanowiska rz¹du wnios³a dwadzieœcia trzy po-
prawki. Wyniki prac komisji zosta³y przedstawio-
ne w druku nr 192B. Wniesione zmiany popra-
wiaj¹ jakoœæ ustawy.

Omawiana ustawa w sposób kompleksowy do-
stosowuje polski system oceny zgodnoœci do
wymogów Unii Europejskiej. Proponowane roz-
wi¹zania dostosowuj¹ polski system do tego, by
w³aœciwie wykonywa³ przepisy wdra¿aj¹ce dyrek-
tywy nowego podejœcia. Polska, zgodnie z art. 74
uk³adu europejskiego oraz w oparciu o podpisany
30 lipca 1998 r. protokó³ w sprawie Europejskiego
Porozumienia o Ocenie Zgodnoœci, zobowi¹za³a
siê do dostosowania posiadanego systemu badañ
i certyfikacji do systemu norm i certyfikacji stoso-
wanego w Unii Europejskiej.

G³ównym celem omawianej ustawy jest usta-
nowienie ram prawnych polskiego systemu oceny
zgodnoœci dostosowanych do prawa Unii Euro-
pejskiej. Proces dostosowania Polska rozpoczê³a
w 1999 r. Kontynuacj¹ tego procesu dostoso-
wawczego by³a ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o systemie oceny zgodnoœci akredytacji oraz
o zmianie niektórych ustaw.

Obecnie rozpatrywana ustawa wynika z ko-
niecznoœci przeprowadzenia kolejnych zmian
w systemie oceny zgodnoœci. Ma to zwi¹zek, jak
ju¿ wczeœniej wspomnia³am, z faktem, ¿e niektóre
normy dyrektyw nowego podejœcia nale¿¹, zgod-
nie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, do materii ustawowej.

W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej wnoszê o poparcie ustawy
wraz z poprawkami zaproponowanymi pañstwu
w druku nr 192B. Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 5 Regu-

laminu Senatu senatorowie mog¹ w ci¹gu jednej
minuty stawiaæ naszym sprawozdawcom pyta-
nia.

Czy ktoœ chcia³by zadaæ naszym sprawozdaw-
com jakieœ pytania? Nie widzê chêtnych, nie ma
pytañ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
projektem rz¹dowym. Do reprezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister gospodarki.

Witam na sali podsekretarza stanu w Minister-
stwie Gospodarki, pana Macieja Leœnego, i przed-
stawiciela Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, pana prezesa Cezarego Banasiñskiego.

Zgodnie z art. 44 ust. 6, chcia³bym zapytaæ, czy
przedstawiciel rz¹du, pan minister, chce zabraæ
g³os w sprawie omawianej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Maciej Leœny: Tak, proszê.)

Bardzo proszê tutaj, do nas, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Leœny:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Przede wszystkim chcia³bym w imieniu rz¹du

bardzo podziêkowaæ za pracê, jaka zosta³a
w³o¿ona przy procedowaniu nad t¹ ustaw¹. Mate-
ria jest nieprawdopodobnie trudna, w Polsce po-
ruszana pierwszy raz. Tym bardziej nale¿y wiêc
podkreœliæ dobre przygotowanie cz³onków oby-
dwu komisji, bo mieliœmy tak ma³o czasu, a tak
istotne poprawki zosta³y wniesione, w znacznym
stopniu poprawiaj¹ce jakoœæ ustawy.

Panie Marsza³ku, nie wiem, czy mogê teraz od-
nieœæ siê do poprawek, czy bêdziemy czekali na
wspólne posiedzenie komisji. Nie chcia³bym teraz
zabieraæ czasu.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Myœlê, ¿e nale-
¿a³oby poczekaæ na posiedzenie komisji. Chyba ¿e
uwa¿a pan…)

Nie, Panie Marsza³ku. W takim razie zrobiê to
na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie bêdê teraz
zabieraæ czasu. Teraz chcia³em tylko podziêko-
waæ za pracê. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy pan Cezary Banasiñski chcia³by zabraæ

g³os?
(Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów Cezary Banasiñski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 mo¿na zadawaæ pytania
przedstawicielom rz¹du i innym goœciom.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Gerard Czaja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Do kogo kieru-

je pan pytanie?)
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pana minis-

tra. W art. 6 ustawy mówi siê, ¿e ocenie zgodnoœci
podlegaj¹ wyroby, które mog¹ stwarzaæ zagro¿e-
nie dla ¿ycia, zdrowia, mienia itd. W art. 5 pkt 1
wy³¹cza siê z tej ustawy wyroby rolno-spo¿ywcze
oraz œrodki ¿ywienia zwierz¹t. Sk¹d akurat
wy³¹czenie tych wyrobów? Czy¿by nie podlega³y
one ocenie i nie mog³y stanowiæ zagro¿enia dla ¿y-
cia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê pana ministra o udzielenie odpowiedzi.

Mo¿e pan to zrobiæ z miejsca, które pan zajmuje.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Leœny:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ocenie zgodno-
œci podlegaj¹ wy³¹cznie wyroby przemys³owe, tak
wiêc tutaj nie ma odniesienia do artyku³ów rol-
no-spo¿ywczych.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Rozumiem.)
(Senator Gerard Czaja: Czy wêdliny nie mog¹

byæ wytwarzane w systemie przemys³owym?)
Panie Senatorze, to nie zmienia ich charakteru.

To s¹ artyku³y rolno-spo¿ywcze, bez wzglêdu na
sposób ich wytwarzania. Powtarzam: ustawa do-
tyczy wyrobów przemys³owych.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ, nie

ma pytañ.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e na liœcie mówców widzê jedno

nazwisko.
Proszê pana senatora Henryka Stok³osê o za-

branie g³osu.

Senator Henryk Stok³osa:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Projekt ustawy, nad któr¹ obecnie debatujemy,

z jednej strony w pe³ni dostosuje polski system
oceny zgodnoœci do wymogów Unii Europejskiej,
a z drugiej spowoduje zniesienie w handlu miê-
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dzynarodowym barier technicznych, jeœli chodzi
o obrót towarowy polskich firm i producentów.

Ustawa okreœla: po pierwsze, zasady funkcjo-
nowania systemu oceny zgodnoœci z zasadniczy-
mi i szczegó³owymi wymaganiami dotycz¹cymi
wyrobów, jak równie¿ procesów ich wytwarzania;
po drugie, zasady i tryb udzielania akredytacji
oraz autoryzacji; po trzecie, sposób zg³aszania
Komisji Europejskiej i pañstwom cz³onkowskim
Unii autoryzowanych jednostek oraz autoryzowa-
nych laboratoriów; po czwarte, zadania Polskiego
Centrum Akredytacji; po pi¹te, zasady sprawo-
wania nadzoru nad wyrobami podlegaj¹cymi oce-
nie zgodnoœci oraz organy w³aœciwe w tych spra-
wach.

Nie jest moj¹ rol¹ odniesienie siê do tych piêciu
elementów ustawy. Chcia³bym jedynie bardziej
szczegó³owo ustosunkowaæ siê do kilku kwestii
zwi¹zanych z funkcjonowaniem Polskiego Cen-
trum Akredytacji, albowiem niektóre zapisy do-
tycz¹ce tej instytucji budz¹ moje w¹tpliwoœci.

Chodzi mi, po pierwsze, o art. 15 pkt 3 ustawy.
Zobowi¹zuje on Polskie Centrum Akredytacji,
w terminie nie d³u¿szym ni¿ trzy miesi¹ce od dnia
z³o¿enia wniosku o udzielenie akredytacji, do za-
wiadomienia sk³adaj¹cej wniosek jednostki certy-
fikuj¹cej, kontroluj¹cej lub laboratorium o udzie-
leniu b¹dŸ odmowie udzielenia akredytacji.

Wprowadzenie w tym zapisie trzymiesiêcznego
terminu nie jest pomys³em najszczêœliwszym.
D³ugoœæ procesu akredytacji zale¿y bowiem
w znacznym stopniu od sk³adaj¹cej wniosek orga-
nizacji, a nie od centrum akredytacji. Centrum,
aby spe³niæ wymagania norm dotycz¹cych tego
procesu, musi dostosowaæ siê do podmiotu ubie-
gaj¹cego siê o akredytacjê, do jego zdolnoœci usu-
niêcia nieprawid³owoœci w systemie dokumenta-
cji i dzia³alnoœci. Normy polskie i dokumenty miê-
dzynarodowe nie wyznaczaj¹ czasu zakoñczenia
tego procesu. Wprowadzenie wymogu przeprowa-
dzenia procesu akredytacji w ci¹gu trzech miesiê-
cy w przypadku wszystkich sk³adaj¹cych wnioski
podmiotów jest niepotrzebnym zaostrzeniem kry-
teriów akredytacji, szkodz¹cym ocenie rzetelno-
œci polskiego systemu akredytacji. W zwi¹zku
z tym sk³adam wniosek o skreœlenie ust. 3
w art. 15 ustawy. Jako alternatywê proponujê po-
prawkê przed³u¿aj¹c¹ termin przeprowadzenia
procesu akredytacyjnego do szeœciu miesiêcy.

Moje w¹tpliwoœci budzi tak¿e zapis ust. 6
w art. 16 ustawy, a zw³aszcza zmiany wprowadzo-
ne do niego przez nasz¹ senack¹ Komisj¹ Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej, która
ustali³a dwunastomiesiêczny okres na podjêcie
dzia³alnoœci przez akredytowany podmiot. Pod-
miot ubiegaj¹cy siê o akredytacjê musi wykazaæ
siê praktyczn¹ dzia³alnoœci¹. Wprowadzenie za-

proponowanego przez komisjê zapisu nie ma za-
stosowania z praktycznego punktu widzenia,
a mo¿e stanowiæ podstawê do b³êdnej interpreta-
cji ustawy. Zapis ten sugeruje mianowicie, ¿e
mo¿na udzieliæ akredytacji podmiotowi, który nie
prowadzi ¿adnej dzia³alnoœci. Proponujê wiêc,
aby komisja jeszcze raz przyjrza³a siê kszta³towi
jêzykowemu swojej dziewi¹tej poprawki i po-
wróci³a do zapisu sejmowego. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Teraz zabierze g³os senator Krzysztof Szyd³ow-

ski. Szykuje siê pan senator Józef Dziemdziela.

Senator Krzysztof Szyd³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uchwalona przez Sejm 25 lipca bie¿¹cego roku

ustawa o systemie oceny zgodnoœci, równoczeœnie
dereguluj¹ca przepisy ustawy z 28 kwietnia
2000 r. o systemie oceny zgodnoœci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw, ma g³ównie na
celu zharmonizowanie polskiego prawa w przed-
miotowym zakresie z ustawodawstwem obo-
wi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej. Dostosowanie
obecnego systemu badañ i certyfikacji do syste-
mu norm i certyfikacji stosowanego w Unii Euro-
pejskiej jest oczywiœcie jak najbardziej celowe
i po¿¹dane ze wzglêdu na koniecznoœæ unikniêcia
dysharmonii w powy¿szym obszarze tematycz-
nym i wyeliminowanie barier technicznych, sta-
nowi¹cych przeszkodê w swobodnym przep³ywie
towarów miêdzy Polsk¹ a pañstwami cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej.

W³aœnie ze wzglêdu na wspomniany aspekt
ustawy w projekcie nie zawarto kwestii zwi¹za-
nych z ustanowieniem wyspecjalizowanych orga-
nów nadzoru rynku budowlanego – mam na myœli
art. 38 – oraz znacz¹co z³agodzono sankcje za nie-
przestrzeganie przepisów ustawy – mam na myœli
art. 45–48.

W odniesieniu do pierwszej kwestii trudno za-
akceptowaæ fakt, i¿ wœród wyspecjalizowanych
organów nadzoru rynku brakuje organów nadzo-
ru budowlanego, podczas gdy wyroby budowlane
tak¿e wymagaj¹ oczywiœcie certyfikacji.

Drug¹ kwesti¹ budz¹c¹ powa¿n¹ obawê jest
potraktowanie obecnie przypadków naruszenia
ustawy jako wykroczeñ, podczas gdy uprzednio
stanowi³y one przestêpstwa. Analiza porów-
nawcza przepisu art. 38 ustawy z 2000 r. z projek-
towanymi przepisami obecnej ustawy, czyli
art. 45–48, pozwala wnioskowaæ, i¿ tak drastycz-
ne os³abienie sankcji finansowych mo¿e spowo-
dowaæ, ¿e cel kar, czyli prewencja indywidualna,
zapobiegawczoœæ, nie zawsze zostanie osi¹gniêty.
W odniesieniu zaœ do prewencji generalnej samo
przekonanie o nieuchronnoœci kary wydaje siê
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niewystarczaj¹ce. Jej skutecznoœæ jest bowiem
uzale¿niona w du¿ym stopniu od surowoœci kary.

Obecna propozycja ustawowa, przewiduj¹ca
orzeczenie kary grzywny za wykroczenie przeciw-
ko przepisom ustawy, powoduje, ¿e górna granica
tej grzywny – odnosi siê to do art. 48 – nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ kwota 5 tysiêcy z³, gdy¿ taka, jako
maksymalna, przewidziana jest w art. 1 §1 kodek-
su wykroczeñ.

Zdaniem S¹du Najwy¿szego, kary i grzywny dla
osi¹gniêcia celu ich stosowania w zakresie od-
dzia³ywania spo³ecznego powinny byæ orzekane
w takiej wysokoœci, aby zachowuj¹c proporcje do
spo³ecznej szkodliwoœci czynu i nie przekraczaj¹c
granic realnoœci egzekucji, stanowi³y dla oskar¿o-
nego istotnie odczuwaln¹ dolegliwoœæ ekono-
miczn¹, odpowiedni¹ do jego sytuacji materialnej.

W poczuciu nieznacznego zagro¿enia kar¹
grzywny zmniejszono jej wysokoœæ – moim zda-
niem z nieuzasadnionych wzglêdów – ze 100 ty-
siêcy z³ do maksymalnie 5 tysiêcy z³. Nie sposób
oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ mo¿e to doprowadziæ do
zachwiania porz¹dku prawnego w kontekœcie
nik³ego respektowania uregulowañ obo-
wi¹zuj¹cych w danym zakresie.

Maj¹c na uwadze fakt, i¿ korzyœci materialne
osi¹gane przez osoby dopuszczaj¹ce siê czynów
okreœlonych w niniejszej ustawie s¹ bardzo du¿e,
s³uszny wydaje siê pogl¹d, i¿ konsekwentnie
i analogicznie do ustawy z dnia 28 kwietnia
2000 r. o systemie oceny zgodnoœci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw nale¿a³oby zacho-
waæ zasadê wspó³miernoœci kary do stopnia prze-
winienia.

W zwi¹zku z powy¿szym zg³aszam trzy popraw-
ki. Mianowicie w art. 38 ust. 4 po pkcie 4 dodaje
siê pkt 5 w brzmieniu „Urz¹d Nadzoru Budowla-
nego”, czyli wyd³u¿a siê listê tych czterech propo-
nowanych urzêdów, a dotychczasowy pkt 5 ozna-
cza siê jako pkt 6.

Druga poprawka. W art. 45 i 47 po wyrazie
„grzywny” dodaje siê wyrazy „do 100 tysiêcy z³”.

I poprawka trzecia – skreœla siê art. 48. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Udzielam g³osu senatorowi Józefowi Dziem-

dzieli. Szykuje siê senator Sztorc.

Senator Józef Dziemdziela:
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie, Szanowni

Panowie Senatorowie!
Chcia³bym w zasadzie odnieœæ siê tylko do

art. 10, który nieprecyzyjnie okreœla pewne rze-
czy. Moje poprawki bêd¹ wiêc zmierza³y jak gdyby

do doprecyzowania i uœciœlenia zapisów tego arty-
ku³u.

W zdaniu pierwszym w art. 10, gdzie mówi siê,
¿e minister w³aœciwy ze wzglêdu na przedmiot oce-
ny zgodnoœci mo¿e okreœliæ, w drodze rozporz¹dze-
nia, szczegó³owe wymagania dla wyrobów, propo-
nujê wykreœlenie wyrazów „mo¿e okreœliæ” i wpisa-
nie wyrazu „okreœli”. By³oby to konsekwencj¹
art. 6, w którym mówi siê, ¿e wprowadzane do ob-
rotu wyroby, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie albo
s³u¿¹ ochronie lub ratowaniu ¿ycia, zdrowia, mie-
nia lub œrodowiska, podlegaj¹ ocenie zgodnoœci ze
szczegó³owymi wymaganiami – to ju¿ pkt 2 – okre-
œlonymi w rozporz¹dzeniach wydanych na podsta-
wie art. 10 ust. 1. Czyli tutaj minister nie powinien
postêpowaæ na zasadzie dowolnoœci – jak chce, to
mo¿e wydaæ rozporz¹dzenie, jak nie chce, to nie.
Ustawa ta powinna go do tego zobowi¹zaæ, aby po
prostu okreœli³ w drodze rozporz¹dzenia szcze-
gó³owe wymagania dla tych wyrobów.

Druga poprawka polega³aby na tym, ¿e minis-
ter powinien równie¿ okreœliæ i opublikowaæ od-
powiedni wykaz, bo w zdaniu nastêpnym mówi
siê tylko o wyrobach, które mog¹ stwarzaæ za-
gro¿enie albo s³u¿¹ ochronie lub ratowaniu ¿ycia,
zdrowia, mienia lub œrodowiska, a tak¿e o warun-
kach certyfikacji oraz sposobie oznakowania tych
wyrobów, nie mówi siê zaœ o wykazie. A na pewno
ten wykaz jest bardzo wa¿ny. Jako przyk³ad po-
dam chocia¿by art. 11, w którym mówi siê o wyro-
bach s³u¿¹cych celom obronnoœci i bezpieczeñ-
stwa pañstwa oraz ochronie informacji niejaw-
nych. W tym artykule w ust. 2 mówi siê, ¿e minis-
ter obrony narodowej lub minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych okreœli, w drodze roz-
porz¹dzenia, wykaz tych wyrobów.

Myœlê, ¿e to jest bardzo wa¿ne, równie¿ dla za-
bezpieczenia ratowników, pracowników bardzo
szeroko pojêtego ratownictwa w Polsce, od pañ-
stwowej stra¿y po¿arnej po pogotowie – ratowni-
cze, górskie, morskie itd. Myœlê, ¿e te s³u¿by po-
winny mieæ pe³en wykaz zarówno sprzêtu w³asne-
go, czyli do ochrony osobistej, jak i urz¹dzeñ,
dziêki którym ratuj¹ ludziom ¿ycie. Myœlê tu rów-
nie¿ o urz¹dzeniach do podtrzymywania ¿ycia, do
podawania tlenu itd. Jest to bardzo wa¿na rzecz,
która powinna znaleŸæ siê ju¿ w zapisie ustawo-
wym. Bo na razie minister oczywiœcie bêdzie móg³
zrobiæ taki wykaz, ale nie bêdzie do tego zobo-
wi¹zany.

¯eby nie by³o jakichœ sprzecznoœci miêdzy ra-
townikami, producentami i, powiedzmy, minis-
trem, to tak¹ poprawkê sk³adam na rêce pana
marsza³ka. Proszê o poparcie tych dwóch popra-
wek do art. 10. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Teraz zabierze g³os senator Sztorc.
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Senator Józef Sztorc:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W art. 2 omawianej dzisiaj ustawy napisano, ¿e

jej celem jest znoszenie barier technicznych
w handlu i u³atwianie miêdzynarodowego obrotu
towarowego. Chcê w zwi¹zku tym poruszyæ doœæ
ciekawy problem zwi¹zany z certyfikacj¹ wyro-
bów w Polsce, certyfikacj¹ wyrobów produkowa-
nych przez polski przemys³ i z certyfikacj¹ wyro-
bów, które s¹ na terytorium Polski przywo¿one
z zagranicy.

Dzisiaj, kiedy rozpatrujemy tê ustawê, trzeba
by spytaæ przedstawicieli naszego rz¹du, dlaczego
tak siê dzieje, ¿e my, opracowuj¹c tê ustawê,
otwieramy rynek polski dla zachodnich produ-
centów, uznajemy w Polsce wszystkie badania
i certyfikaty notowane za granic¹, a w Unii Euro-
pejskiej nie s¹ honorowane polskie certyfikaty ani
badania. Jeœli chodzi o polskich przedsiêbiorców,
polskie towary, nie ma praktycznie takiej mo¿li-
woœci. Teoretycznie istnieje mo¿liwoœæ, ¿e
w Niemczech czy we Francji takie badanie w tam-
tejszej jednostce badawczej zostanie przeprowa-
dzone, ale za bardzo du¿e pieni¹dze i z bardzo du-
¿ymi trudnoœciami.

Myœlê, ¿e przy okazji opracowywania tej ustawy
trzeba by o tym pomyœleæ, ¿eby jednak to znosze-
nie barier nie by³o jednostronne, tak ¿e tylko my
otwieramy nasz rynek, u³atwiamy certyfikacjê
i nadawanie znaków bezpieczeñstwa towarom
przywo¿onym na polskie terytorium.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e od wielu lat polscy
eksporterzy borykaj¹ siê z takim samym proble-
mem jak w przypadku eksportu w kierunku
wschodnim. Nie s¹ uznawane nasze certyfikaty –
powiem ogólnie – na terenach by³ego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego. By³o wiele prób, wiele porozumieñ na
szczeblach rz¹dowych, ale do dziœ dnia nie zosta³o
to w jakiœ sposób dokoñczone.

Myœlê, ¿e rz¹d polski, reprezentowany dzisiaj
przez ministra gospodarki, powinien siê do tego
odnieœæ. Szczególnie zaœ zale¿y mi na tym, aby
jednak ta certyfikacja, która dotyczy naszych
przedsiêbiorców, by³a podobna jak w przypadku
przedsiêbiorców z Zachodu, ¿eby certyfikowane
towary z Zachodu mia³y takie same prawa i obo-
wi¹zki jak nasi przedsiêbiorcy i nasze towary.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
(G³os z sali: Jeszcze Gerard Czaja siê zg³asza.)
Przepraszam?
(Senator Gerard Czaja: Czy mogê jeszcze za-

braæ g³os?)
Senator Czaja, bardzo proszê.

Senator Gerard Czaja:

Przepraszam Panie Marsza³ku, ¿e naruszam
pewne zasady, ale…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ja i tak bym
pana zapyta³.)

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Marsza³ku, wyrazi³em pewn¹ swoj¹ oba-

wê w pytaniu, które skierowa³em do pana minis-
tra, dotycz¹cym tego, czy rzeczywiœcie artyku³y
rolno-spo¿ywcze oraz œrodki ¿ywienia zwierz¹t s¹
wy³¹czone z zakresu tej ustawy.

Mam obawy, czy rzeczywiœcie tak mo¿e byæ. Bo
czym siê wyró¿nia konserwa wyrabiana w syste-
mie przemys³owym, konserwa rybna czy miêsna,
czy pasztecik, które nie bêd¹ podlega³y tej ochro-
nie? Przecie¿ one, wed³ug tej ustawy, równie¿
mog¹ zagra¿aæ ¿yciu i zdrowiu.

Dlatego te¿, nie wdaj¹c siê w szczegó³y, zg³aszam
poprawkê, aby w art. 5 pkt 1 po wyrazach „¿ywienia
zwierz¹t” dodaæ wyrazy „niewytwarzanych w syste-
mie przemys³owym”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os

w dyskusji? Nie widzê chêtnych.
Informujê zatem, ¿e dyskusja dobieg³a koñca.
Dla informacji podajê, ¿e senator Ferenc

z³o¿y³a swój wniosek na piœmie. Wnioski z³o¿yli
równie¿ senatorowie Stok³osa, Szyd³owski,
Dziemdziela i Miet³a, ponadto komisje zg³osi³y
w sumie czterdzieœci dwie poprawki.

(Senator Gerard Czaja: I jeszcze moja popraw-
ka.)

Tak, to ju¿ mówi³em.
(Senator Gerard Czaja: Nie.)
Tak. Nie, przepraszam… Tak jest, i senator Ge-

rard Czaja.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu zamykam

dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e przez komisje i senatorów

zosta³y z³o¿one wnioski o charakterze legislacyj-
nym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
proszê Komisjê Gospodarki i Finansów Publicz-
nych oraz Komisjê Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym punk-
tem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o systemie oceny zgodnoœci zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê za uczestnictwo w obradach minis-
trowi Maciejowi Leœnemu i panu Cezaremu Bana-
siñskiemu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wycho-
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waniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 25 lipca, a marsza³ek Se-
natu w dniu 25 lipca tego roku, zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych. Komisje po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozda-
nia w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy jest zawarty
w druku nr 185, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 185A i 185B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, pani¹ senator Zdzis³awê
Janowsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
W imieniu Komisji Gospodarki i Finansów Pu-

blicznych mam zaszczyt zaprezentowaæ opiniê
komisji w sprawie zmiany ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
i zg³osiæ poprawki komisji.

Na wstêpie chcia³abym wyraziæ opiniê na temat
proponowanych zmian w ustawie . Otó¿
chcia³abym powiedzieæ, ¿e celem tej ustawy jest,
po pierwsze, zmniejszenie obci¹¿eñ biurokratycz-
nych i finansowych w zakresie prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzinie handlu
i gastronomii. Zmiany w ustawie eliminuj¹ te
fragmenty, które wywo³ywa³y niew³aœciw¹ inter-
pretacjê przepisów dotycz¹cych zasad i trybu wy-
dawania zezwoleñ na handel napojami alkoholo-
wymi i naliczanie op³at za tê w³aœnie dzia³alnoœæ,
za te zezwolenia. Wreszcie celem zmiany ustawy
jest równie¿ wyrównywanie warunków sprzeda-
¿y, jeœli chodzi o ma³e i wielkie firmy, przyk³adowo
supermarkety. W ramach tej¿e ustawy – ponie-
wa¿ mieœci siê ona w programie wspierania przed-
siêbiorczoœci – zwrócono siê w kierunku ma³ych
firm, nawi¹zuj¹c do potrzeby rezygnacji z pobie-
rania op³aty skarbowej za wydawanie zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu.

Wœród bardzo pozytywnych zapisów tej ustawy
nale¿y wskazaæ jej nastêpuj¹ce zadania. Po
pierwsze, w ustawie wprowadzono jeden próg,
którego przekroczenie powoduje podwy¿szenie
op³aty za wydawanie zezwoleñ. Op³aty te, do-
tycz¹ce napojów o zawartoœci alkoholu do 4,5%
i piwa oraz obrotu hurtowego napojami, a tak¿e
napojów o zawartoœci alkoholu od 4,5% do 18%,
ustalono w wysokoœci 4 tysiêcy z³ dla przedsiê-

biorców wystêpuj¹cych o zezwolenie po raz pierw-
szy i dla przedsiêbiorców, których wartoœæ sprze-
da¿y wyrobów alkoholowych w roku poprze-
dzaj¹cym wygaœniêcie zezwolenia nie przekro-
czy³a 1 miliona z³.

Przyjêto równie¿ bardzo cenn¹ zasadê oblicza-
nia wartoœci sprzeda¿y napojów alkoholowych
oddzielnie dla ka¿dego rodzaju tych napojów.
W razie przekroczenia przez przedsiêbiorcê usta-
lonego w zezwoleniu limitu na sprzeda¿ alkoholu
ustawa przewiduje mo¿liwoœæ podwy¿szenia tego
limitu na wniosek przedsiêbiorcy z³o¿ony nie
póŸniej ni¿ trzydzieœci dni od dnia wykorzystania
limitu okreœlonego w zezwoleniu.

W ustawie wprowadzono te¿ bardzo po¿¹dane
pojêcie wartoœci sprzeda¿y, jak równie¿ zdefinio-
wano pojêcie sklepu bran¿owego ze sprzeda¿¹
napojów alkoholowych. Ustawa modyfikuje rów-
nie¿ zasady naliczania i wysokoœæ op³at pobiera-
nych przez gminê za korzystanie z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Zanim przejdê do poprawek, pragnê powie-
dzieæ, ¿e w ró¿nych dyskusjach, prowadzonych
równie¿ w Sejmie, coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
g³osy, ¿e zmiany wprowadzone w ustawie niejako
uszczuplaj¹ œrodki nap³ywaj¹ce ze sprzeda¿y al-
koholu do gmin. Na pewno jest to jeden z bardzo
czêsto poruszanych problemów.

Przejdê teraz do referowania poprawek.
W imieniu Komisji Gospodarki i Finansów Pu-
blicznych pragnê wprowadziæ dwie poprawki.
Mianowicie w art. 1 w pkcie 11 w lit. e, w ust. 7
pkt 4 otrzymuje brzmienie: „w terminach do
dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 paŸdziernika ka¿de-
go roku kalendarzowego objêtego zezwoleniem,
okazanie przedsiêbiorcy zaopatruj¹cemu dany
punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych odpo-
wiedniego zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego do-
konanie wp³aty, o której mowa w art. 111”. Ta
poprawka zmierza do tego, a¿eby urealniæ
i uwierzytelniæ dokonywanie wp³at za posiadane
zezwolenie. Chodzi o to, aby dany punkt sprze-
da¿y móg³ w ci¹gu roku trzykrotnie dokonywaæ
op³at. Wówczas istnia³aby szansa, ¿e to zezwole-
nie bêdzie wiarygodne i realne. Zapis sejmowy
tej kwestii niestety nie uwiarygadnia, bowiem
wed³ug niego nieuiszczenie op³aty za korzysta-
nie z zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych powoduje wygaœniêcie tego zezwolenia.
Nigdy wiêc nie by³oby wiadomo, czy zezwolenie
jest jeszcze wa¿ne, czy nie. St¹d te¿ propozycja,
by op³aty by³y dokonywane w trzech ratach.

Druga poprawka zmierza do zrównania przed-
siêbiorców w przypadku wyprzeda¿y zinwenta-
ryzowanych napojów alkoholowych. Propozycja
zmierza do tego, aby op³aty by³y zró¿nicowane
w zale¿noœci od wartoœci sprzeda¿y napojów al-
koholowych. W zwi¹zku z tym w art. 1 w pkcie 14,
w art. 184 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Op³ata za
wydanie zezwolenia na wyprzeda¿ posiadanych
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zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoho-
lowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1) 1,4% wartoœci sprzeda¿y zinwentaryzowanych
napojów zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz
piwa; 2) 1,4% wartoœci sprzeda¿y zinwentaryzo-
wanych napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% do
18% alkoholu, z wyj¹tkiem piwa; 3) 2,7% warto-
œci sprzeda¿y zinwentaryzowanych napojów za-
wieraj¹cych powy¿ej 18% alkoholu”. Jest to rze-
czywiste zrównanie podmiotów wyprzedaj¹cych
alkohol, poniewa¿ kwota istniej¹ca do tej pory
w zapisie sejmowym by³a krzywdz¹ca, nie
uwzglêdnia³a wartoœci sprzeda¿y posiadanych
wyrobów, by³a jednakowa bez wzglêdu na ich
wartoœæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³ecz-

nej i Zdrowia senator Alicjê Stradomsk¹ o zabra-
nie g³osu i z³o¿enie sprawozdania z prac komisji.

Senator Alicja Stradomska:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-

wia mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu sprawoz-
danie w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu
24 lipca bie¿¹cego roku ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi.

Ustawa ta stanowi rezultat prac nad projektem
rz¹dowym w ramach programu „Przedsiêbiorczoœæ
– Rozwój – Praca” oraz nad projektem poselskim.
Celem nowelizacji jest przede wszystkim u³atwie-
nie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej dziêki
zmniejszeniu obci¹¿eñ biurokratycznych i finan-
sowych, ponadto poprawienie sytuacji prawnej
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w stosunku do
du¿ych przedsiêbiorstw, a tak¿e wyeliminowanie
w¹tpliwoœci interpretacyjnych poprzez zmianê
tych przepisów, które wywo³ywa³y te w¹tpliwoœci
podczas ich stosowania.

Poniewa¿ cele tej nowelizacji zosta³y omówione
przez senator Zdzis³awê Janowsk¹, ja tylko po-
wiem, i¿ Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia na
posiedzeniu dnia 1 sierpnia bie¿¹cego roku roz-
patrywa³a tê ustawê i wnios³a dwie poprawki, któ-
re znajduj¹ siê w druku nr 185B. Poprawki te zo-
sta³y równie¿ omówione, z tym ¿e poprawka
pierwsza, zg³oszona przez nasz¹ komisjê, jest jak-
by ulepszeniem poprawki zg³oszonej przez Komi-
sjê Gospodarki i Finansów Publicznych. Chodzi
o to, ¿e w terminie do dnia 1 lutego itd. przedsiê-
biorcy zaopatruj¹cemu dany punkt sprzeda¿y

napojów alkoholowych ma byæ okazane odpo-
wiednie zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce dokonanie
wp³aty. A wiêc nie potwierdzenie, lecz zaœwiadcze-
nie. Jest to istotna ró¿nica, poniewa¿ tutaj, na
tym zaœwiadczeniu, ma byæ podane tylko to, ¿e
dana kwota zosta³a wp³acona.

Poprawka druga jest to¿sama z poprawk¹ Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych,
w zwi¹zku z tym nie bêdê jej omawiaæ.

W obradach komisji uczestniczyli przedstawi-
ciele Ministerstwa Gospodarki, Pañstwowej
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz przedstawiciele zainteresowanych œrodo-
wisk. Mia³a miejsce o¿ywiona dyskusja. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e œrodki, które bêd¹ uzyskiwane
z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alko-
holowych, zgodnie z wy¿ej wymienion¹ ustaw¹
bêd¹ przeznaczane na realizacjê gminnych roz-
wi¹zañ dotycz¹cych profilaktyki problemów alko-
holowych. W¹tpliwoœci komisji dotyczy³y przede
wszystkim tego, czy ta znowelizowana ustawa nie
spowoduje zmniejszenia wp³ywów do gmin i czy
w ten sposób nie uszczupli siê œrodków na progra-
my przeciwdzia³ania alkoholizmowi, poniewa¿
ustawa zmierza do tego, ¿e gminy, w których s¹
du¿e supermarkety, bêd¹ osi¹ga³y w tym wypad-
ku wiêksze wp³ywy, zaœ ma³e, wiejskie gminy,
w których nie ma ogromnych sklepów, bêd¹ mia³y
te wp³ywy mniejsze. Wed³ug Pañstwowej Agencji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, która
dokonywa³a symulacji, wp³ywy do gmin bêd¹
mniejsze o oko³o 23%. I to w³aœnie rodzi³o w¹tpli-
woœci komisji, czy to nie spowoduje, ¿e w tych
mniejszych oœrodkach, gdzie roœnie bezrobocie
i rzeczywiœcie wystêpuj¹ problemy alkoholowe,
zmniejszy siê iloœæ pieniêdzy na programy prze-
ciwdzia³ania alkoholizmowi.

W kontekœcie przedstawionych rozwa¿añ wno-
szê, aby Wysoki Senat przyj¹³ tê ustawê z tymi
dwiema poprawkami, gdy¿ jest to bardzo wa¿na
ustawa i dla œrodowisk kupieckich, i dla przedsiê-
biorców. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 regulaminu przed dyskusj¹

senatorowie maj¹ prawo zadawania pytañ sena-
torom sprawozdawcom. Czy ktoœ chcia³by skorzy-
staæ z tego prawa? Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa jest
projektem rz¹dowym. Stanowisko rz¹du repre-
zentuje obecny na sali minister Maciej Leœny.

Panie Ministrze, czy zechcia³by pan zabraæ
g³os? Nie.

Niemniej zgodnie z art. 44 ust. 6 regulaminu
pañstwo senatorowie maj¹ prawo w sprawie tej
ustawy zadawaæ pytania panu ministrowi. Czy
ktoœ chcia³by takie pytanie zadaæ?
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Proszê bardzo, senator Janowski.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, niech pan siê

skupi w tej chwili, bo bêdzie pytanie do pana.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce pew-

nych zapisów przyjêtych w ustawie. Otó¿ w art. 1
pkt 10 zapis art. 12 ust. 2 przewiduje, ¿e rada
gminy ustala w drodze uchwa³y zasady usytu-
owania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych. Czy nale¿y rozu-
mieæ, ¿e ustala ona równie¿ liczbê tych punktów
sprzeda¿y? Czy pañstwo nie chcieli tego rozstrzy-
gn¹æ ustawowo, na przyk³ad wi¹¿¹c tê liczbê
z liczb¹ mieszkañców? W niektórych krajach ta-
kie rozwi¹zania s¹ stosowane.

Drugie pytanie dotyczy pktu 11 lit. g – chodzi
o zmianê w ust. 8. Jest tam mowa o upowa¿nieniu
pewnych organów do kontroli. Dlaczego poœród
nich nie ma Policji?

I trzecie pytanie, ostatnie ju¿, Panie Marsza³ku.
W tym¿e samym punkcie, bo to jest bardzo rozbu-
dowane, zapis dotycz¹cy ust. 12 mówi o tym, ¿e
zezwolenie wygasa w przypadku zmiany sk³adu
osobowego wspólników spó³ki cywilnej. Jest tu
uczynione za³o¿enie, ¿e tylko spó³ki cywilne pro-
wadz¹ tak¹ dzia³alnoœæ. Przecie¿ inne jednostki
te¿ mog¹ prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ. Czym siê
pañstwo tu kierowaliœcie? Poprzednio by³o zapi-
sane inaczej: zmiana przedsiêbiorcy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Leœny:

Panie Marsza³ku, Szanowny Panie Senatorze,
Pañstwo Senatorowie, chcia³bym odpowiedzieæ,
¿e oczywiœcie jest tak, i¿ liczba punktów jest okre-
œlana przez gminê, lokalizacja równie¿. Tak wiêc
wynika to z odpowiednich przepisów porz¹dko-
wych.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, o nieumieszcze-
nie Policji w ramach organów kontrolnych, to jak
wynika z ustawy o Policji, ma ona prawo dokony-
waæ takiej kontroli.

Pytanie trzecie dotyczy³o zmiany koniecznoœci
uzyskiwania potwierdzenia w momencie zmiany
wspólników. Oczywiœcie jest tak, ¿e w wypadku
przedsiêbiorcy jest jak gdyby nastêpstwo prawne,
zaœ w wypadku prywatnych spó³kek, w których s¹

poszczególni wspólnicy, nale¿y podj¹æ zobowi¹za-
nie, ¿e odpowiada siê za zobowi¹zania poprzed-
niego wspólnika. Tak wiêc te zapisy s¹ niezwykle
istotne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Bardzo proszê pana senatora.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Ministrze, le¿y przede mn¹ opinia sejmo-

wego Biura Studiów i Ekspertyz. Jestem zaniepo-
kojony t¹ opini¹ i prosi³bym pana o ewentualne
ustosunkowanie siê do tego. Jest wiêc tu mowa
o tym, ¿e projekt zmniejsza ograniczenia do-
tycz¹ce promocji napojów alkoholowych, uœciœla
pojêcia sponsorowania, eliminuje zakaz reklamy
piwa prowadzonej przez budowanie skojarzeñ ze
sportem, zmniejsza ograniczenia czasowe od-
nosz¹ce siê do reklamy piwa w telewizji, dopusz-
cza reklamê piwa na s³upach i tablicach reklamo-
wych pod warunkiem zmniejszenia napisu o za-
kazie sprzeda¿y alkoholu ma³oletnim, umo¿liwia
tak¿e informowanie o sponsorowaniu imprez ma-
sowych przez producentów napojów o zawartoœci
alkoholu mniejszej ni¿ 7%. Jak pan minister siê
do tego ustosunkuje?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Leœny:
Panie Marsza³ku, aktualnie tocz¹ siê w Sejmie

prace dotycz¹ce prawa do umieszczania reklamy
równie¿ napojów alkoholowych. Nie mogliœmy
w propozycji tej ustawy przes¹dzaæ rozwi¹zañ wo-
bec ustawy, która jeszcze obowi¹zuje. Oczywiste
jest, ¿e w momencie, kiedy prace nad ustaw¹ o re-
klamie bêd¹ zakoñczone, wtedy bêdziemy dbali
o to, aby by³a pe³na zgodnoœæ miêdzy obydwoma
zapisami.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Kto jeszcze chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Aleksandra Koszada:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana ministra, zreszt¹ poru-

sza³a tê sprawê pani sprawozdawca, senator Stra-
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domska. Gminy s¹ zobowi¹zane do prowadzenia
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych. Czy rzeczywiœcie wprowadzenie w ¿ycie
tej ustawy spowoduje zmniejszenie œrodków na fi-
nansowanie tych zadañ o 23% – a by³oby to bar-
dzo negatywne – i je¿eli tak, to czy s¹ przewidywa-
ne jakieœ rekompensaty? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Leœny:
Panie Marsza³ku, wed³ug badañ, które wyko-

na³ pan pose³ Szejnfeld z sejmowej Komisji Go-
spodarki, zaledwie oko³o 60% kwot, które uzyski-
wa³y gminy w³aœnie z op³at za pozwolenie
zwi¹zane z alkoholem, by³o wykorzystywanych
zgodnie z celem. Je¿eli wiêc w tej chwili uleg³yby
one hipotetycznemu zmniejszeniu… Nie jest bo-
wiem do koñca pewne, czy zwiêkszenie siê liczby
oficjalnych punktów sprzeda¿y dziêki temu, ¿e
ujawni siê czêœæ szarej strefy – bo op³aty bêd¹
mniejsze i bêd¹ mog³y byæ ju¿ przez niektórych
wnoszone – nie spowoduje przypadkiem powiêk-
szenia bud¿etów gmin. Tego w tej chwili nie byliœ-
my w stanie jeszcze antycypowaæ.

Wydaje siê, ¿e s¹ co najmniej dwie metody za-
pewnienia dochodu na tym samym poziomie. Po
pierwsze, spowodowanie, aby 100% wp³ywów
by³o wykorzystywanych zgodnie z przeznacze-
niem. Po drugie, znane s¹ ju¿ przypadki, kiedy
oœrodki po³o¿one na terenie gmin, w których
umieszczone s¹ sklepy wielkopowierzchniowe do-
starczaj¹ce o wiele wiêkszych wp³at, dziel¹ siê
swoimi pieniêdzmi z gminami s³abiej w tym zakre-
sie doposa¿onymi. To ju¿ w niektórych przypad-
kach dzia³a. Myœlê, ¿e warto takie doœwiadczenie
upowszechniæ. Nad tym te¿ bêdziemy pracowali.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

widzê zg³oszeñ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Na liœcie mamy piêciu mówców, ale zajmowaæ

siê nimi bêdzie ju¿ pani marsza³ek.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Krystynê Sienkiewicz. Przygotowuje siê senator
Witold G³adkowski.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Nie jestem ortodoksyjn¹ abstynentk¹ i proszê

mi wybaczyæ tê bardzo osobist¹ deklaracjê, ale
pos³u¿y ona do uzasadnienia mojej wypowiedzi
czy mojego stanowiska wobec tej zmiany ustawy
o wychowaniu w trzeŸwoœci itd.

Popieram wszystkie inicjatywy mojego rz¹du –
powtarzam: mojego rz¹du, z którego dzia³aniami
siê identyfikujê – zmierzaj¹ce do zmniejszenia
obci¹¿eñ biurokratycznych, finansowych zawar-
tych w pakiecie „Przedsiêbiorczoœæ – Rozwój – Pra-
ca”, a dotycz¹cych prowadzenia wszelkiej dzia³al-
noœci gospodarczej, a wiêc równie¿ handlu i ga-
stronomii. Popieram zrównowa¿enie pozycji
prawnej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z du-
¿ymi, a tak¿e, co szczególnie wa¿ne, jasne, jawne,
klarownie zapisane okreœlone zasady oraz tryb
wydawania zezwoleñ na handel napojami alkoho-
lowymi oraz naliczania op³at za te zezwolenia.

Mnie chodzi o zupe³nie inny aspekt tej sprawy:
o koszty destrukcji alkoholowej i œrodki na odro-
bienie tych strat, œrodki na profilaktykê. Oszaco-
wanie ekonomicznego aspektu polskich proble-
mów alkoholowych, czyli wysokoœci strat zwi¹za-
nych z obecnoœci¹ alkoholu w naszym ¿yciu, jest
zadaniem trudnym, przekraczaj¹cym mo¿liwoœci
pojedynczego senatora, a pewnie rz¹du te¿. Zda-
niem miêdzynarodowych ekspertów, straty eko-
nomiczne zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu
szacuje siê w krajach Europy Zachodniej, w Sta-
nach Zjednoczonych na poziomie 3–6% produktu
krajowego brutto. Wydaje siê, ¿e w Polsce straty te
nale¿y sytuowaæ w górnej granicy w zwi¹zku z de-
strukcyjnym sposobem picia, jaki jest charakte-
rystyczny dla naszej nacji. Produkt krajowy brut-
to w 2000 r. wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego wyniós³ 690 miliardów 500 milionów z³.
Oznacza to, i¿ koszty ekonomiczne zwi¹zane
z u¿ywaniem i nadu¿ywaniem alkoholu w Polsce
szacuje siê na poziomie oko³o 35–40 miliardów z³
rocznie. Ochrona zdrowia poch³ania po³owê tej
kwoty: 21 miliardów z³. Wp³ywy fiskalne z rynku
alkoholowego w 2000 r. wynios³y niespe³na 6 mi-
liardów 700 milionów z³. Podkreœlam jeszcze raz:
wp³ywy fiskalne, a nie wartoœæ obrotu, która by³a
wielokrotnie wy¿sza. Debet w tym przypadku jest
mia¿d¿¹cy.

I teraz zbli¿am siê ku konkluzji. Chodzi mi o œro-
dki na odrobienie strat i na profilaktykê. Kluczow¹
rolê w dzia³aniach profilaktycznych i naprawczych
s³u¿¹cych profilaktyce i rozwi¹zywaniu proble-
mów alkoholowych odgrywaj¹ obecnie samorz¹dy
gminne, którym zadania te powierzy³a zmieniana
dziœ, a kiedyœ tam uchwalona ustawa, wskazuj¹ca
równie¿ œrodki finansowe na ich realizacjê.

Wprowadzenie uchwalonych w Sejmie zmian
nast¹pi³o, wed³ug wyliczeñ Pañstwowej Agencji
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Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – celo-
wo podkreœlam przymiotnik „pañstwowej” –
a wiêc agendy rz¹dowej. Dlatego nie rozumiem
rozbie¿noœci zdañ pomiêdzy reprezentuj¹cym
rz¹d ministrem a danymi pañstwowej agendy.
Otó¿ wprowadzenie tych zmian zmniejszy dotych-
czasowe dochody gmin o oko³o 85 milionów
545 tysiêcy z³, czyli o 23,5%. O tyle wiêc bêdzie
mniej œrodków w gminie na programy profilaktyki
i rozwi¹zywanie problemów alkoholowych, przy
praktycznie nieograniczonej dostêpnoœci rzeki al-
koholu, g³ównie wysokoprocentowego, ale i piwa,
a tak¿e przy kompletnie nieograniczonym dostê-
pie nieletnich do alkoholu – a przypomnê, ¿e
w Polsce pierwszy kontakt z alkoholem maj¹ dzie-
ci w wieku do dziewiêciu do dwunastu lat. W sytu-
acji, kiedy 70% sprzedawców ca³kowicie lekcewa-
¿y obecnie prawo, sprzedaj¹c alkohol nieletnim
oraz nietrzeŸwym; kiedy rodzice przyzwalaj¹ na
picie nieletnim dzieciom, a zaledwie 12% studen-
tów deklaruje abstynencjê nawet w miesi¹cu trze-
Ÿwoœci, jakim jest sierpieñ; kiedy powszechna jest
reklama alkoholowa i istnieje przyzwolenie na pi-
jane œwiête krowy; kiedy alkohol jest na stacjach
benzynowych, a polska bieda, beznadziejnoœæ,
bezradnoœæ ¿yciowa, bezrobocie, czyli ten ca³y
syndrom „B”, stanowi¹ dla wielu motywacjê do pi-
cia – to wszystko nak³ada na gminy ogromny ciê-
¿ar przeciwdzia³ania alkoholizmowi.

Gminy w ró¿ny sposób realizuj¹ te zadania.
Œwiadcz¹ o tym wyniki kontroli Najwy¿szej Izby
Kontroli. Zdarzaj¹ siê przypadki dzia³añ nielegal-
nych, niegospodarnych, nierzetelnych. Wszak¿e
w gminach nie zasiadaj¹ sami œwiêci. Szczególnie
dotyczy to korupcji przy wydawaniu zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych. Dochody gmin
z tytu³u zezwoleñ wynosz¹ nawet 2% ich docho-
dów. Oczywiœcie s¹ one odpowiednio wiêksze
w tych gminach, które dysponuj¹ sklepami wiel-
kopowierzchniowymi, odpowiednio mniejsze s¹
w ma³ych gminach. Nie tworzymy normy wed³ug
patologii, powracam do g³ównego nurtu, a wiêc
uszczuplenia dochodów gmin.

Moja gmina jest bardzo mocno zaanga¿owana
w program Œwiatowej Organizacji Zdrowia „Zdro-
we Miasto”; ma swój w³asny profilaktyczny pro-
gram zapobiegania alkoholizmowi. Jest taka gmi-
na w moim okrêgu wyborczym, W¹brzeŸno, gdzie
stopa bezrobocia siêga blisko 30%, a mimo to
gmina i z œrodków na przeciwdzia³anie alkoholi-
zmowi, i z w³asnych tworzy œwietlice terapeutycz-
ne, organizuje ró¿nego rodzaju pomoc ofiarom
przemocy. To wszystko musi bardzo drogo kosz-
towaæ i kosztuje, a okazuje siê, ¿e tych pieniêdzy
bêdzie mniej. Czyli tworzy siê taki ob³êdny kr¹g:
bêd¹ wiêcej piæ, bêdzie wiêcej pieniêdzy.

Poniewa¿ moim zamiarem nie jest powstrzy-
mywanie wejœcia w ¿ycie tej oczekiwanej, potrzeb-

nej ustawy – zreszt¹ nie mia³oby sensu zatrzymy-
wanie tak mocno zaawansowanej procedury,
w sytuacji kiedy w Sejmie ju¿ le¿akuje nastêpna
ustawa z tej dziedziny – nie sk³adam wniosków
bezpoœrednio dotycz¹cych omawianej ustawy.
Uwa¿am jednak¿e, ¿e wspieranie przedsiêbior-
czoœci powinno byæ zrównowa¿one ogranicze-
niem szkód, jakie powoduje alkohol wœród
spo³ecznoœci lokalnych. Bardzo proszê jednak
Wysok¹ Izbê o pamiêæ o tym i o przychylnoœæ pod-
czas przysz³ych prac nad ustaw¹ o finansach
gmin, tak ¿eby w inny sposób ewentualnie uzu-
pe³niæ gminom to obecne uszczuplenie.

I na koniec chcia³abym powiedzieæ, ¿e wszelkie
dane statystyczne, którymi pos³ugiwa³am siê z tej
wysokiej trybuny, pochodz¹ ze sprawozdania z re-
alizacji ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi przygotowanego
przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych, zawartego w druku sejmo-
wym nr 159. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszê pana senatora Witolda G³ad-

kowskiego. Przygotowuje siê pani senator Alicja
Stradomska.

Senator Witold G³adkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcia³bym zarówno zaakcentowaæ dobre stro-

ny tej ustawy, zw³aszcza dla przedsiêbiorców
i handlowców, jak i podkreœliæ podstawê obaw,
zreszt¹ czêsto sygnalizowanych, bowiem sytuacja
w Polsce gminnej, w Polsce powiatowej na tym ob-
szarze dzia³ania profilaktycznego w bardzo du-
¿ym stopniu uzale¿niona by³a od omawianych
op³at.

Ustawa wprowadza wiele nowych regulacji,
które obni¿aj¹ koszty sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych, upraszczaj¹c procedurê naliczania op³at
i wydawania zezwoleñ. Likwiduje op³atê skar-
bow¹ na wydanie zezwolenia – w przypadku
trzech rodzajów zezwoleñ stanowi³o to kwotê wy-
nosz¹c¹ prawie 2 tysi¹ce 500 z³ – 833 z³ na jeden
gatunek razy trzy – któr¹ wnosili przedsiêbiorcy.
Wprowadza postulowan¹ przez przedsiêbiorców
zasadê proporcjonalnoœci – wspomniano tu ju¿
o tym – w wysokoœci op³aty za korzystanie z ze-
zwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Doty-
czy to okreœlonego procentu od wartoœci sprzeda-
¿y w roku poprzednim. Ustalono, ¿e w przypadku
piwa i wina bêdzie to 1,4%, a w przypadku napo-
jów spirytusowych – 2,7%. Dotychczas zarówno
supermarket o du¿ej wartoœci sprzeda¿y alkoho-
lu, na przyk³ad 10 milionów z³, jak i œredni sklep
osiedlowy wnosi³ tak¹ sam¹ op³atê za korzystanie
z zezwoleñ. Przyjmuje siê, i¿ wartoœæ sprzeda¿y
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nale¿y obliczaæ odrêbnie dla ka¿dego rodzaju ze-
zwolenia, a nie, jak dotychczas, ³¹cznie dla
wszystkich rodzajów alkoholu. Rozwi¹zanie to
jest zdecydowanie korzystne dla przedsiêbiorców,
bowiem trzykrotnie podnosi dolny próg wartoœci
sprzeda¿y, umo¿liwia skorzystanie z tego progu,
od którego uzale¿niona jest wysokoœæ op³at. Po-
nadto podnosi ono dolne progi wartoœci sprzeda¿y
napojów alkoholowych z 37 tysiêcy 500 z³ dla
piwa i wina oraz 77 tysiêcy z³ dla napojów wysoko-
procentowych. Nowa regulacja jest szczególnie
korzystna dla ma³ych przedsiêbiorstw, które bêd¹
wnosiæ jedynie op³atê podstawow¹. Umo¿liwia
ona ratalny – trzy raty – sposób wnoszenia op³at
za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu.
Ponadto wprowadza now¹ kategoriê zezwoleñ na
sprzeda¿ posiadanych zapasów alkoholu w przy-
padku wygaœniêcia zezwolenia.

I tu chcia³bym przedstawiæ drug¹ stronê meda-
lu. Nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z ustaw¹ o wycho-
waniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholiz-
mowi w art. 182 ustawy z 1996 r. œrodki po-
chodz¹ce z op³at za korzystanie z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych wykorzystywane
s¹ przez gminy wy³¹cznie na realizacjê wskaza-
nych w ustawie zadañ z zakresu profilaktyki i roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych. Art. 41 tej
ustawy to podkreœla. Podstaw¹ do wydatkowania
tych œrodków jest uchwalany coroczny gminny
program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych. Powiem, i¿ w 2001 r. 94% polskich
gmin podjê³o takie uchwa³y. Prosi³bym o zwróce-
nie uwagi na nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce ich
dzia³añ.

Prowadzenie i finansowanie œwietlic socjo-
terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym – obecnie funkcjonuje ponad dwa
i pó³ tysi¹ca takich œwietlic, z ich pomocy korzy-
sta sto piêædziesi¹t tysiêcy dzieci, a zatrudnio-
nych w tych œwietlicach jest ponad trzy tysi¹ce
osób.

Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla
osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków ich
rodzin – dzia³a oko³o tysi¹ca czterystu piêædzie-
siêciu takich punktów, zatrudnionych w tych
punktach jest oko³o czterech tysiêcy osób,
wykwalifikowanych specjalistów i instruktorów
terapii uzale¿nieñ. £¹cznie z ich pomocy korzy-
sta ponad sto szeœædziesi¹ty tysiêcy osób.

Prowadzenie oœrodków interwencji kryzyso-
wych i innych placówek dla ofiar przemocy w ro-
dzinie – funkcjonuje ponad siedemdziesi¹t tego
typu placówek, a w ponad siedmiuset piêædziesiê-
ciu punktach konsultacyjnych mo¿na uzyskaæ
poradê, otrzymaæ pomoc w wypadkach przemocy
w rodzinie.

Dofinansowywanie programów terapeutycz-
nych dla osób uzale¿nionych i ich rodzin – progra-

my te s¹ prowadzone w kilkuset placówkach lecz-
nictwa odwykowego, które otrzymuj¹ za ma³e
œrodki z kas chorych.

Szkolenia dla przedstawicieli ró¿nych grup za-
wodowych: pedagogów, psychologów, terapeu-
tów, pracowników socjalnych, kuratorów s¹do-
wych, pielêgniarek, lekarzy, policjantów, czyli
osób stykaj¹cych siê w swojej pracy z problemem
alkoholowym w rodzinie – dotycz¹ one nowocze-
snych metod diagnozowania i podejmowania in-
terwencji wobec destrukcyjnego picia alkoholu
oraz przemocy w rodzinie.

I wreszcie na koniec – realizacja szkolnych
i œrodowiskowych programów profilaktycznych
oraz dofinansowywanie kolonii i obozów dla dzieci
z grup ryzyka.

Proponowana w projekcie nowelizacij zmiana
sposobu naliczania op³at zdecydowanie poprawi
sytuacjê wielu przedsiêbiorstw, ale jednoczeœnie
obni¿y wysokoœæ œrodków finansowych, jakie
uzyskiwa³y gminy. Nale¿y mieæ nadziejê – tak, na-
dziejê – ¿e nie spowoduje to powa¿nego za³amania
dotychczasowych dzia³añ naprawczych i profilak-
tycznych prowadzonych w spo³ecznoœciach lokal-
nych oraz nie zburzy budowanego od lat polskiego
systemu profilaktyki problemów alkoholowych
i ich rozwi¹zywania.

Bardzo niekorzystne z punktu widzenia intere-
su zdrowia publicznego oraz profilaktyki proble-
mów alkoholowych wydaj¹ siê byæ medialne dys-
kusje na temat zliberalizowania obowi¹zuj¹cych
przepisów w dziedzinie reklamy napojów alkoho-
lowych.

Po³¹czenie zmniejszenia kwot wydatkowanych
na realizacjê gminnych programów naprawczych
i profilaktycznych, zmniejszenia akcyzy na wyro-
by spirytusowe – co spowoduje spadek cen napo-
jów alkoholowych – oraz wzmo¿onej reklamy, eks-
pansji przemys³u alkoholowego w tym obszarze,
mo¿e byæ istotnym zagro¿eniem dla programów
ochrony zdrowia. Trzeba zwróciæ uwagê, aby poli-
tyka spo³eczna nie przegra³a z realiami wolnoœci
gospodarczej.

W tym wypadku odpowiedŸ wczeœniej udzielo-
na przez pana ministra, ¿e gdzieœ tam, w tych nie-
wykorzystanych 40%, jest rezerwa, w której uto-
nie brak 23%, to niezbyt przekonywaj¹cy argu-
ment, aby upowa¿nia³o to do u¿ycia w wyst¹pie-
niu s³owa „nadzieja”. A my wszyscy chcielibyœmy,
¿eby to nie by³a nadzieja, lecz konkret i ¿eby to nie
prze³o¿y³o siê na sytuacjê, o której powiedzia³em
w poprzednim zdaniu. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Stradomska zrezygnowa³a

z wyst¹pienia, zapraszam wiêc pana senatora Ge-
rarda Czajê.
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Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Patrzê na ustawê, z której tytu³u wynika, ¿e

funkcjonuje ona ju¿ dwadzieœcia lat – bo zosta³a
uchwalona 26 paŸdziernika 1982 r. – i w tym cza-
sie a¿ dwanaœcie razy dokonywano jej zmian. Dzi-
siejsza zmiana jest trzynasta – nomen omen,
mo¿e wiêc bêdzie szczêœliwa – a dotyczy w³aœciwie
spraw zwi¹zanych z finansami.

Jedna z poprawek do tej ustawy, zaproponowa-
na w 1997 r., a dotycz¹ca art. 18, wywo³a³a obu-
rzenie, politowanie, nawet œmiech. Zezwala³a ona
na wydawanie jednorazowych zezwoleñ dla
ochotniczej stra¿y po¿arnej. Pamiêtacie pewnie
pañstwo ten œmiech, który siê wówczas rozleg³
w Polsce. Ja chcia³bym podejœæ do tego powa¿nie,
bowiem w tej chwili jednostki ochotniczej stra¿y
po¿arnej, które funkcjonuj¹ na wsiach, w wielu
wypadkach organizuj¹ zabawy, które maj¹ dwo-
jaki charakter: z jednej strony s¹ rozrywk¹ dla
mieszkañców, którzy tej rozrywki potrzebuj¹, a z
drugiej strony daj¹ mo¿liwoœæ zdobycia dodatko-
wych œrodków na dzia³alnoœæ wykonywan¹ przez
ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹. Proszê mi pokazaæ za-
bawê wiejsk¹, która mo¿e odbyæ siê bez alkoho-
lu… (Weso³oœæ na sali)

Mo¿e w Krakowie, przepraszam, ale na Pomo-
rzu akurat nie.

(G³os z sali: To jest niemo¿liwe...)
(Senator Gra¿yna Staniszewska: I jeszcze przez

stra¿aków organizowan¹...)
Tak, i organizowan¹ przez stra¿aków.
S³yszê tutaj œmiech. To, o czym mówiê,

wywo³uje weso³oœæ. Ale mnie, Szanowni Pañstwo,
dziwi, i¿ akurat tê, i tylko tê jedn¹ organizacjê
funkcjonuj¹c¹ na wsiach, potraktowano tak wy-
biórczo. Dlaczego nie zastosowano podobnego
rozwi¹zania w stosunku do innych, wydaj¹c im
jednorazowe zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu?
Szuka³em organizacji, które maj¹ umocowanie
prawne na wsiach i stwierdzi³em, ¿e jest ich wiele.
Komitety rodzicielskie w szkole te¿ organizuj¹ za-
bawy. Na zabawach tych nie mo¿e byæ sprzedawa-
ny alkohol, bo zgodnie z art. 18 takich jednorazo-
wych zezwoleñ nie otrzymuje nikt z wyj¹tkiem
ochotniczej stra¿y po¿arnej. Niekiedy siê to odby-
wa tak, Szanowni Pañstwo, ¿e organizuje siê za-
bawy pod sztandarem ochotniczej stra¿y po¿ar-
nej, a inni gdzieœ pod sto³em wymieniaj¹ siê z ni¹
œrodkami finansowymi, gdy¿ de facto organizato-
rami s¹ inne organizacje funkcjonuj¹ce na wsi.

Jest ustawa o spo³eczno-zawodowych organi-
zacjach rolników, która w art. 1 okreœla, ¿e na
wsiach funkcjonuj¹, równie¿ umocowane usta-
wowo, ko³a gospodyñ wiejskich. S¹ to równie¿ or-
ganizacje bardzo liczne, które tak jak ochotnicza
stra¿ po¿arna potrzebuj¹ dodatkowych œrodków
na swoj¹ dzia³alnoœæ. Mo¿e zorganizowanie zaba-
wy, na której bêdzie prowadzony wyszynk,

uatrakcyjni j¹ i jak gdyby dowartoœciuje tê organi-
zacjê?

Wnoszê wiêc poprawkê, aby po wyrazach: „jed-
nostkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych” dodaæ
wyrazy: „i ko³om gospodyñ wiejskich”. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo bym prosi³a, aby senatorowie nie reali-

zowali rozmów telefonicznych podczas obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os w dyskusji? Nie ma zg³oszeñ.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Hen-

ryk Stok³osa z³o¿y³ swoje przemówienie w dysku-
sji do protoko³u.*

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do wyst¹pieñ senatorów?

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Leœny:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mia³bym tylko kilka uwag, je¿eli mo¿na.

Chcia³bym oczywiœcie podziêkowaæ za pracê nad
ustaw¹, która wzbudza³a nies³ychane emocje. My
konsultowaliœmy siê z ponad stu gminami i prawie
wszystkimi organizacjami samorz¹dowymi, a wiêc
przytoczone przeze mnie dane o tym, i¿ zaledwie
oko³o 60% wp³ywów za pozwolenia alkoholowe jest
u¿ywanych zgodnie z przeznaczeniem, s¹ oparte na
informacjach prawdziwych, a nie wydumanych.

Odnosz¹c siê do poszczególnych, poruszanych
tutaj kwestii, chcia³bym siê bli¿ej zatrzymaæ nad
tym, co powiedzia³a pani senator Sienkiewicz.
Chcia³bym przywo³aæ przyk³ad z historii, do-
tycz¹cy tego, ¿e ustawa o prohibicji w Stanach
Zjednoczonych spowodowa³a nies³ychany wzrost
pijañstwa i rozwój szarej strefy. To, co teraz robi-
my, jest dok³adnie tym, czego chcieliœmy, a chcieli-
œmy unikn¹æ powtórzenia amerykañskich doœwia-
dczeñ. To jest pozwolenie na to, aby funkcjonuj¹ca
tak zwana szara strefa, nawet przy tych zabawach,
o których przed chwil¹ mówiono, mog³a wyjœæ na
zewn¹trz, zostaæ opodatkowana i ¿eby te podatki
wp³ywa³y do gminy. Przecie¿ dzia³alnoœæ gospodar-
cza nie jest dzia³alnoœci¹ charytatywn¹, ma siê
z niej dochody i p³aci siê stosowne podatki.

Ustawa jest zawarta w pakiecie „Przede wszyst-
kim przedsiêbiorczoœæ”, odpowiada za ni¹ minis-
ter gospodarki. Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e ma
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ona przedsiêbiorcom u³atwiæ dzia³anie, u³atwiæ,
to znaczy pozwoliæ im pracowaæ i daæ nowy impuls
gospodarce. A za tym id¹ równie¿ dochody do
bud¿etu.

Nie mam zdania co do tego, czy nale¿a³oby po-
zwoliæ ko³om gospodyñ wiejskich na organizowa-
nie zabaw z wyszynkiem. Je¿eli tak, to dlaczego
nie innym organizacjom, które dzia³aj¹ na wsi?
Jest przecie¿ wiele innych. Myœlê, ¿e akurat stra¿
po¿arna ma nies³ychanie du¿e doœwiadczenie.
Pamiêtam zabawy stra¿ackie – sam pochodzê
z ma³ego miasteczka, ca³a rodzina jest ze wsi –
które by³y organizowane pod has³em zbierania
pieniêdzy na now¹ motopompê albo inne rzeczy.
I to, ¿e zabawê organizowa³a stra¿ po¿arna, po-
zwala³o utrzymywaæ porz¹dek, choæ bardzo czê-
sto by³y podejmowane próby jego naruszania.
Akurat stra¿ mia³a wyj¹tkowe zdolnoœci do utrzy-
mywania tego porz¹dku.

Chcia³bym jeszcze raz podziêkowaæ za pracê
nad t¹ ustaw¹. Jest ona niezwykle potrzebna.
Sprawdziliœmy przed chwil¹ z panem dyrektorem
Lewiñskim, ¿e nowelizacja tej ustawy odbywa³a siê
ju¿ dwadzieœcia dwa razy, to jest dwudziesta trze-
cia nowelizacja. Chcia³em podaæ tê liczbê, bo poka-
zuje ona, jak wa¿na jest ta ustawa. By³o wiele
obaw, wskazywano, ¿e w jakiœ sposób zachêca siê
do picia alkoholu. Myœlê, ¿e tak naprawdê przesta-
jemy udawaæ, ¿e nie ma problemu, chcemy nad
nim zapanowaæ w sposób cywilizowany, taki, ¿eby
gminy, a przede wszystkim pañstwo, mia³y z tego
jak najwiêksz¹ korzyœæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Czy mo¿na,

Pani Marsza³ek?)
Pani Senator, nie jesteœmy ju¿ na etapie pytañ.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Poprawka spo-

woduje, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie dopiero po wa-
kacjach.)

Wobec tego proszê zg³osiæ swoje wyst¹pienie
w innym trybie regulaminowym.

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Drugi raz do
dyskusji?)

Zamknê³am ju¿ dyskusjê, ogromnie mi przykro.
W czasie dyskusji senatorowie nie zg³osili

wniosków o charakterze legislacyjnym, ale wcze-
œniej komisje przedstawi³y ró¿ne poprawki, wiêc
zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu…

(G³os z sali: Jest jeden wniosek.)
Jest jeden wniosek legislacyjny, przepraszam

bardzo. Pan senator Czaja zg³osi³ wniosek. Dlate-
go kierujê ustawê do Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia. Proszê komisje o ustosunkowanie siê

do przedstawionych w toku debaty nad tym
punktem wniosków i przygotowanie wspólnego
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zostanie prze-
prowadzone jutro.

Serdecznie dziêkujê przedstawicielom mini-
sterstwa za udzia³ w debacie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 18 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 19 lipca. Marsza³ek Se-
natu w dniu 22 lipca 2002 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury. Komisja po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje spra-
wozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 173, a sprawozdanie komisji w druku
nr 173A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury, pana senatora Kazimierza Dro¿-
d¿a, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozda-
nia komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Mam przyjemnoœæ przed³o¿yæ w imieniu Komi-

sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury sprawozda-
nie dotycz¹ce sejmowej ustawy o œwiadczeniu
us³ug drog¹ elektroniczn¹, zawartej w druku se-
nackim nr 173.

Marsza³ek Senatu, jak powiedzia³a pani mar-
sza³ek, w dniu 22 lipca 2002 r. skierowa³ ustawê
o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ do Ko-
misji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury.

Jest to nowa regulacja, dotycz¹ca zagadnieñ
przetwarzania i przekazywania danych za po-
moc¹ technologii informatycznej. W porównaniu
do rozpatrywanej niedawno przez Senat ustawy
o ochronie niektórych us³ug œwiadczonych drog¹
elektroniczn¹, opartych lub polegaj¹cych na do-
stêpie warunkowym, ma ona charakter ogólny.

W rozumieniu ustawy œwiadczeniem us³ugi
drog¹ elektroniczn¹ jest wykonanie us³ugi, które
nastêpuje przez wysy³anie i odbieranie danych za
pomoc¹ systemów teleinformatycznych, na indy-
widualne ¿¹danie us³ugobiorcy, bez jednoczesnej
obecnoœci stron, przy czym dane te s¹ transmito-
wane za poœrednictwem sieci publicznych. Defi-
nicja ta obejmuje us³ugi polegaj¹ce na przecho-
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wywaniu i udostêpnianiu danych dostarczonych
przez us³ugobiorców, a tak¿e us³ugi dostêpu do
sieci Internet.

Ustawa okreœla obowi¹zki us³ugodawcy pole-
gaj¹ce przede wszystkim na udostêpnieniu pod-
stawowych informacji o sobie oraz o zagro¿e-
niach zwi¹zanych z korzystaniem z us³ugi œwiad-
czonej drog¹ elektroniczn¹. Us³ugodawca ma
obowi¹zek umo¿liwiæ korzystanie z us³ugi w spo-
sób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp osób nieuprawnio-
nych, a tak¿e zapewniæ jednoznaczn¹ identyfika-
cjê stron oraz potwierdzenie faktu z³o¿enia
oœwiadczeñ woli i ich treœci, w szczególnoœci przy
wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego.

Ustawa nakazuje us³ugodawcy okreœlenie re-
gulaminu œwiadczenia us³ug, w którym zawarte
bêd¹ miêdzy innymi: wymagania techniczne, za-
kaz dostarczania treœci o charakterze bezpraw-
nym, warunki zawierania i rozwi¹zywania umów.
Us³ugodawca musi nieodp³atnie udostêpniæ re-
gulamin przed zawarciem umowy.

Informacje handlowe prezentowane przez
us³ugodawców musz¹ byæ wyraŸnie wyodrêbnio-
ne i oznaczone. W ustawie zawarto zakaz prze-
sy³ania niezamówionej informacji handlowej,
chyba ¿e odbiorca wyrazi³ zgodê na otrzymywanie
takiej informacji, przy czym zgoda ta nie mo¿e byæ
domniemana lub wyprowadzana z oœwiadczenia
woli o innej treœci.

Ustawa okreœla tak¿e sytuacje, w których
us³ugodawcy s¹ zwolnieni z odpowiedzialnoœci.
Chodzi tu o us³ugodawcê, którego dzia³alnoœæ ma
charakter pasywny i automatyczny, to znaczy ta-
kiego, który nie ma kontroli nad transmitowany-
mi lub przekazywanymi danymi. Us³ugodawca
nie ponosi te¿ odpowiedzialnoœci za przechowy-
wanie danych, je¿eli nie wie o ich bezprawnym
charakterze, a w razie otrzymania urzêdowego za-
wiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiado-
moœci o bezprawnym charakterze danych unie-
mo¿liwi dostêp do nich.

Ponadto ustawa szczegó³owo omawia zasady
ochrony danych osobowych w zwi¹zku ze œwiad-
czeniem us³ug drog¹ elektroniczn¹. Zasady te
maj¹ na celu przede wszystkim zminimalizowanie
iloœci danych, które mo¿e przetwarzaæ us³ugo-
dawca, umo¿liwienie korzystania z us³ug anoni-
mowo lub z u¿yciem pseudonimu, zapewnienie
nieodp³atnego dostêpu do w³asnych danych oraz
ograniczenie dostêpu do danych innym us³ugo-
dawcom. Odmowa œwiadczenia us³ugi drog¹ elek-
troniczn¹ z powodu nieudostêpnienia przez
us³ugobiorcê danych jest dopuszczalna tylko wte-
dy, gdy przetwarzanie danych jest niezbêdne ze
wzglêdu na sposób funkcjonowania systemu tele-
informatycznego lub w³aœciwoœæ us³ugi albo wy-
nika z odrêbnych przepisów.

W dniu 31 lipca bie¿¹cego roku Komisja Skar-
bu Pañstwa i Infrastruktury rozpatrzy³a ustawê
zawart¹ w druku senackim nr 173. Ustawa nie
wzbudzi³a zastrze¿eñ o charakterze legislacyj-
nym, dlatego komisja jednog³oœnie przyjê³a j¹ bez
poprawek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z Regulaminem Senatu przed

przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹ za-
dawaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
pytania senatorowi sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by skiero-
waæ takie pytanie do senatora sprawozdawcy? Nie
ma pytañ.

Dziêkujê bardzo.
(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister infrastruktu-
ry.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ obecnego na posiedzeniu przedstawiciela
rz¹du, a jest nim podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury, pan Krzysztof Heller, czy
chcia³by przedstawiæ stanowisko rz¹du w tej
sprawie.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os i przed-
stawiæ stanowisko rz¹du w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Krzysztof Heller: Pani Marsza³ek, Wyso-
ka Izbo, s¹dzê, ¿e pan senator sprawozdawca
przedstawi³ bardzo dok³adnie i precyzyjnie zarów-
no sam¹ ustawê, jak i wyniki prac komisji, wiêc
w tej chwili nie chcia³bym zg³aszaæ dodatkowych
uwag. Dziêkujê.)

Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

pragnê jednak zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-
torów chcia³by zg³osiæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytanie skierowane do przed-
stawiciela rz¹du.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Gra¿yna Staniszewska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, dlaczego

rz¹d wybra³ tak skrajny model ochrony konsu-
mentów, czyli niedopuszczanie kierowania infor-
macji mog¹cych byæ informacjami handlowymi
albo informacjami promuj¹cymi jak¹œ osobê, na
przyk³ad w wyborach, do osób, które nie zama-
wia³y tych informacji.

W krajach Unii Europejskiej jest na razie pe³na
dowolnoœæ, o czym zreszt¹ pañstwo piszecie
w uzasadnieniu ustawy. Mo¿e byæ równie¿ i taka

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
108 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹

(senator K. Dro¿d¿)



sytuacja, zw³aszcza po naszym wejœciu do Unii
Europejskiej, ¿e podmioty polskie bêdzie obo-
wi¹zywa³ pe³ny zakaz, a podmioty zagraniczne nie
bêd¹ objête tym zakazem. Wtedy nasza poczta
elektroniczna – na razie nie jest u nas w zbyt po-
wszechnym u¿ytku, ale zmierzamy w tym kierun-
ku, aby by³a – a tym samym Polacy, bêdzie zale-
wana obcymi reklamami, obcymi informacjami,
przy czym nas bêdzie obowi¹zywaæ pe³en zakaz
i nie bêd¹ zamawiane informacje od firm polskich.

Chcia³abym powiedzieæ, ¿e w czasie ostatniej
kampanii prezydenckiej otrzymywa³am mnóstwo
e-maili promuj¹cych Aleksandra Kwaœniewskie-
go jako kandydata na prezydenta, a wed³ug tej de-
finicji informacji handlowej jest to tak¿e informa-
cja promuj¹ca osobê wykonuj¹c¹ zawód. Prawo
do tego jest okreœlone w ustawach. Czy zatem tego
rodzaju niezamówione informacje, na przyk³ad
reklama wyborcza, bêd¹ zakazane? Wyborcy ra-
czej sami nie zamawiaj¹ tych informacji, to komi-
tety wyborcze próbuj¹ trafiaæ do jak najwiêkszego
grona wszelkimi mo¿liwymi metodami.

Ale co z t¹ informacj¹ handlow¹? Chcia³abym
powiedzieæ, ¿e ja akurat jestem doœæ czêstym
u¿ytkownikiem Internetu i nie zauwa¿y³am jakie-
goœ zalewu reklam w Polsce. Jest wrêcz odwrot-
nie. Mówi siê, ¿e handel elektroniczny w Polsce
raczkuje i ca³y czas nie mo¿e siê odbiæ od dna.
Wprowadzanie na samym wstêpie takiego zakazu
mo¿e jeszcze bardziej sparali¿owaæ rozwój tego
rodzaju us³ug. W œwiecie internetowym, co mi siê
zreszt¹ szalenie podoba, istnieje, chocia¿ na razie
nie ma ustaw na ten temat, pe³na kultura. Dosta-
jê mnóstwo informacji z ksiêgarni internetowych
czy ró¿nych firm z tak¹ adnotacj¹, ¿e je¿eli nie
chcê w przysz³oœci otrzymywaæ tych informacji, to
po prostu mam klikn¹æ odpowiednie miejsce.

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Pani Sena-
tor, to mia³o byæ krótkie pytanie, a nie wyst¹pie-
nie.)

Pytanie jest nastêpuj¹ce: dlaczego wybrano taki
model, który mo¿e zahamowaæ z jednej strony
rozwój us³ug i handlu elektronicznego, a z drugiej
strony kontakty wybrañców z wyborcami?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Krzysztof Heller:
Pani Marsza³ek! Pani Senator! Wysoka Izbo!
W trakcie prac nad ustaw¹ ta sprawa by³a

przedmiotem dyskusji. To jest ró¿nica miêdzy tak
zwan¹ opcj¹ opt in a opcj¹ opt out, czyli opcj¹,
zgodnie z któr¹ domyœlamy siê, ¿e ktoœ dopuszcza

przesy³anie mu materia³ów niezamówionych,
a je¿eli sobie tego nie ¿yczy – pani senator poda³a
taki przyk³ad – to mówi: proszê ju¿ mi wiêcej nie
przysy³aæ ¿adnych materia³ów, a opcj¹, zgodnie
z któr¹ mo¿na mu przes³aæ takie materia³y dopie-
ro wtedy, gdy wyrazi na to zgodê.

Otó¿ w tej sprawie zosta³o przyjête stanowisko
zgodne z zaleceniami Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej, który opar³ siê na odpowiedniej dy-
rektywie europejskiej wydanej w styczniu 2002 r.,
a wiêc stosunkowo œwie¿ej. Dyrektywa mówi, ¿e
wszelkiego rodzaju automatyczne systemy po-
wiadamiania czy przesy³ania informacji, które
mog¹ byæ u¿ywane w³aœnie w celu przesy³ania
materia³ów o charakterze reklamowym, marke-
tingowym i promocyjnym, s¹ dopuszczalne tylko
i wy³¹cznie w wypadku tych odbiorców, którzy
wczeœniej wyrazili na to zgodê. Oczywiœcie nie jest
przes¹dzone, jak¹ formê ma mieæ samo wyra¿enie
zgody. To mo¿e byæ zgoda wyra¿ona w bardzo pro-
sty sposób, na przyk³ad przy odwiedzeniu jakiejœ
strony internetowej mo¿na ogólnie wyraziæ zgodê:
zgadzam siê na przesy³anie mi wszystkich mate-
ria³ów z waszej firmy. Ma to na celu zabezpiecze-
nie poczty elektronicznej przed niepotrzebnym
masowym jej zaœmiecaniem.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e rozwój rynku elek-
tronicznego w Polsce jest jeszcze na stosunkowo
wczesnym etapie, i dlatego rozumiem argumenty,
które przedstawi³a pani senator. Jak powie-
dzia³em wczeœniej, sporo dyskutowaliœmy na ten
temat w trakcie prac nad t¹ ustaw¹. Przes¹dzi³o
zdanie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej,
który powo³ywa³ siê na art. 13 pkt 1 dyrektywy
z 28 stycznia 2002 r. To by³ w³aœciwie ostateczny
argument, który spowodowa³, ¿e zapisy w projek-
cie ustawy zosta³y sformu³owane w ten sposób.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Janowskiego o zadanie

pytania.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam pytanie, które dotyczy

aspektów technicznych. Ono zreszt¹ w pewnym
sensie powsta³o dopiero przed chwil¹ i wyniknê³o
z koñcowej czêœci pañskiego wyst¹pienia.

Stan us³ug dotycz¹cych tej materii jest jaki
jest, one siê dopiero rozwijaj¹. Jak wygl¹da wyko-
rzystanie sieci elektroenergetycznych, zw³aszcza
niskiego napiêcia, do przesy³ania tych informa-
cji? Czy zasady zabezpieczenia danych, o których
jest mowa w jednym z rozdzia³ów tej ustawy, zo-
stan¹ zachowane? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Krzysztof Heller:
Mo¿e zacznê od koñca. Zasady, które s¹ wy-

specyfikowane w ustawie – i to jest zreszt¹ gene-
ralny trend, który w tej chwili obserwuje siê
w ustawodawstwie dotycz¹cym tej materii – s¹
technologicznie neutralne. One musz¹ byæ sto-
sowane niezale¿nie od tego, jaka konkretna
technologia jest u¿ywana do transmitowania
sygna³ów. Mo¿e to byæ technologia tradycyjna
lub taka, o której wspomnia³ pan senator, mog¹
te¿ to byæ jakieœ technologie, które w przysz³oœci
zostan¹ wymyœlone, albo te, które jeszcze nie s¹
w powszechnym u¿yciu. W tym zakresie zasady
korzystania z us³ug i zasady ich œwiadczenia
musz¹ byæ jednakowe niezale¿nie od technolo-
gii. To jest ju¿ kwestia techniczna, w jaki sposób
zastosowaæ zalecenia do danej technologii.

Je¿eli chodzi o technologiê transmisji sygna³ów
niskonapiêciowych – to jest tak zwana technolo-
gia PLC – to w Polsce s¹ w tej chwili firmy, które
rozpoczynaj¹ na skalê komercyjn¹ œwiadczenie
tych us³ug, s¹ zawierane umowy z kilkoma
zak³adami energetycznymi. S¹dzê, ¿e teraz liczba
osób korzystaj¹cych z tych us³ug w Polsce nie
przekracza kilkunastu tysiêcy osób. Powie-
dzia³bym, ¿e to jeszcze ci¹gle ma charakter pilota-
¿owy, ale co najmniej w jednym zak³adzie energe-
tycznym, w województwie krakowskim, to znaczy
w by³ym województwie krakowskim, ma ju¿ chara-
kter us³ugi komercyjnej. W³aœnie tam jest grupa
klientów, którzy korzystaj¹ odp³atnie z tej techno-
logii nie tylko w ramach jej testowania. Jest wiele
w¹tpliwoœci dotycz¹cych tego, czy ta technologia
nie wprowadza jakichœ zak³óceñ czy zaburzeñ. Ma
ona bardzo obiecuj¹c¹ cechê, to znaczy bardzo
³atwo mo¿e byæ powszechnie stosowana, bo nie
wymaga budowy dodatkowych sieci transmisyj-
nych. W zwi¹zku z tym jest ona teraz uwa¿nie ob-
serwowana przez Urz¹d Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty i przez inne instytucje powo³ane w tym
celu. Oczywiœcie nie ma w tej chwili ¿adnego prze-
pisu, ¿adnego zakazu, który uniemo¿liwia³by sto-
sowanie tej technologii. Je¿eli ona bêdzie siê rozwi-
ja³a tak, jak to jest przewidywane, to na pewno bê-
dzie mocno przez nas popierana, bo jest to metoda
dotarcia zw³aszcza do tych obszarów, do których
tradycyjne sieci nie docieraj¹.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy s¹ kolejne pytania? Nie ma…
Bardzo proszê, ponownie pani senator Stani-

szewska.

Senator Gra¿yna Staniszewska:

Panie Ministrze, czy nie wystarczy³oby zaka-
zaæ informacji handlowej nieoznakowanej? To
oznakowanie pozwoli³oby na za³o¿enie filtru.
Gdyby na przyk³ad subject, czyli temat ka¿dej in-
formacji handlowej musia³ siê zaczynaæ od s³owa
„reklama”, to ³atwo by³oby wtedy za³o¿yæ filtr,
jeœliby ktoœ nie ¿yczy³ sobie jakichkolwiek re-
klam. Mam na myœli na przyk³ad reklamê wy-
borcz¹ czy jakichœ firm, bo wystêpujê tu te¿ jako
polityk – to by³aby wystarczaj¹ca ochrona, dla-
tego ¿e naprawdê ciê¿ko jest dotrzeæ z ró¿nymi
propozycjami. Ja dostajê równie¿ od firm zapro-
szenia na konferencje, które ewidentnie je pro-
muj¹. Ale pierwszy raz o istnieniu firmy dowia-
dujê siê drog¹ elektroniczn¹. Tak¹ metod¹ ogra-
niczy siê po prostu równie¿ mo¿liwoœæ pracy
parlamentarzystów. Czy specjalnie nieoznako-
wana informacja nie by³aby dostateczn¹
ochron¹ konsumentów?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Krzysztof Heller:
Znowu odwo³am siê do dyrektywy, która nie

specyfikuje, jaki to ma byæ rodzaj komunikacji.
Jest tylko dos³ownie napisane: unsolicited, czyli
taka, co do której nie by³o ze strony odbiorcy woli,
¿eby tê informacjê otrzymaæ. Oczywiœcie rozu-
miem pomys³ techniczny, chodzi tu bowiem
o pewn¹ koncepcjê tak zwanej informacji rekla-
mowej ogólnego przeznaczenia i informacji rekla-
mowej bardziej ju¿, powiedzia³bym, przez danego
u¿ytkownika oczekiwanej. Dla uzupe³nienia trze-
ba zreszt¹ powiedzieæ, ¿e dyrektywa mówi rów-
nie¿ o tym, ¿e je¿eli firma przesy³a swojemu klien-
towi informacje na temat produktów podobnych
do tego, który on ju¿ nabywa, czy do rodzaju
us³ugi, który ju¿ w tej chwili odbiera, to jest to
traktowane jako poszerzenie oferty. Oczywiœcie,
w szczególnoœci zakazana jest komunikacja elek-
troniczna podszywaj¹ca siê niejako pod komuni-
kacjê personaln¹; ktoœ udaje, ¿e jest to, powiedz-
my, list od przyjaciela, który coœ tam rekomendu-
je. Ale zakazana jest równie¿ wszelaka informacja
o charakterze promocyjnym, o charakterze mar-
ketingowym. To ma byæ niedozwolone. Tak wiêc
myœlê, ¿e przynajmniej wed³ug interpretacji,
któr¹ przedstawia Urz¹d Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, nie ma tutaj mo¿liwoœci wyró¿nienia
pewnego rodzaju specjalnej komunikacji, o której
z góry wiadomo, ¿e ma charakter marketingowy.
Wtedy ktoœ, nawet nie czytaj¹c, mo¿e informacjê
odrzuciæ czy w ogóle automatycznie odfiltrowaæ.
Tyle mogê powiedzieæ w tej sprawie.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, pan senator Lewicki.

Senator Marian Lewicki:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pañstwo Senatorowie! Mam pytanie do pana

ministra w kontekœcie w³aœnie dzisiejszej ustawy.
Nie tak dawno, bodaj w pi¹tek, otrzyma³em drog¹
elektroniczn¹ zaproszenie do udzia³u w szkoleniu
organizowanym przez jedn¹ z firm w³aœnie
w sprawie podpisu elektronicznego. I co najcie-
kawsze w tym wszystkim, ta firma powo³uje siê na
patronat min is t ra gospodark i . Jednym
z wyk³adowców jest pracownik Ministerstwa In-
frastruktury, bardzo powa¿ny zreszt¹ pracownik,
na wysokim eksponowanym stanowisku. I do-
dam, ¿e jednodniowy koszt takiego szkolenia wy-
nosi 550 z³. Prosi³bym pana ministra o komentarz
w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Krzysztof Heller:
Panie Senatorze, jeœlibym móg³ prosiæ o dopre-

cyzowanie, czego ma dotyczyæ komentarz, czy wy-
sokoœci kosztów szkolenia, czy faktu udzia³u
w nim pracownika, czy wysy³ania tego drog¹ elek-
troniczn¹, bo mogê siê odnieœæ do wszystkich
trzech spraw, tylko…

(Senator Marian Lewicki: Oczywiœcie, odczytuje
pan w³aœciwie intencje mojego pytania. Proszê
bardzo.)

No wiêc tak, je¿eli chodzi o rozsy³anie mate-
ria³ów drog¹ elektroniczn¹, to pragnê zwróciæ
uwagê, ¿e nad tym, nad projektem ustawy, deba-
tuje w tej chwili Senat. Ta ustawa jeszcze dzisiaj
nie obowi¹zuje. Nie ma wiêc zakazu, który w jakiœ
sposób blokuje mo¿liwoœci rozsy³ania tego typu
informacji. Jest jeszcze oczywiœcie nastêpna kwe-
stia, czy ta informacja mia³a charakter marketin-
gowy czy informacyjny, na ile to by³a reklama. Nie
chcia³bym siê w tej sprawie wypowiadaæ, nie
znaj¹c treœci tego e-maila. Ale generalnie w tej
chwili nie ma tego typu zastrze¿eñ. Oczywiœcie
nam – równie¿ Ministerstwu Gospodarki, jak my-
œlê – zale¿y na tym, ¿eby koncepcja zwi¹zana
z podpisem elektronicznym zosta³a dobrze zrozu-
miana, dobrze rozpropagowana, s¹ wiêc organi-
zowane ró¿ne szkolenia.

Kwestia wysokoœci odp³atnoœci za szkolenie
i kwestia odp³atnoœci za udzia³ w szkoleniu czy
mo¿e honorarium za wyg³aszane tam wyk³ady czy
wyst¹pienia nie jest mi znana. Nie wiem, w jakiej

to jest proporcji do podanej kwoty. Rozumiem, ¿e
jest to generalnie przyjête. Przepisy dopuszczaj¹,
aby pracownicy administracji pañstwowej, w tym
ministerstw, mogli, oczywiœcie po uzyskaniu od-
powiedniej zgody, braæ udzia³ w ró¿nego typu
szkoleniach, na ró¿nych zasadach. Musia³bym
zbadaæ sprawê szczegó³owo, ¿eby móc powie-
dzieæ, czy nie ma tutaj naruszenia jakichœ przepi-
sów. Nie uczestniczê w tym szkoleniu, nie znam
wiêc warunków, na jakich te honoraria s¹ ustala-
ne, je¿eli w ogóle s¹. Byæ mo¿e pracownik mini-
sterstwa jest zaproszony tam, ¿eby przekazaæ in-
formacjê, bez jakiejœ umowy o dzie³o czy honora-
rium. Oczywiœcie, je¿eli pan senator udostêpni mi
jakieœ dodatkowe dane, mogê zbadaæ tê sprawê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:
Dziêkuje bardzo.
Panie Ministrze, chcia³bym jeszcze wróciæ do

pytania, które zada³ parê minut temu pan senator
Janowski. Chodzi o przesy³anie informacji drog¹
sieci niskiego napiêcia. Mówi³ pan o tym w na-
szych warunkach jako eksperymencie i prawdo-
podobnie tak naprawdê jest. Mia³bym natomiast
pytanie, na ile ta technika przesy³u informacji jest
powszechna w pañstwach zachodnich, bogat-
szych od nas, oraz w Stanach Zjednoczonych,
które, jak siê okazuje, w dziedzinie nowoczesnych
technologii s¹ jeszcze o parê kroków do przodu
w stosunku do Europy Zachodniej. Czy to jest
przysz³oœæ dla naszego kraju, czy te¿ faktycznie
jest i bêdzie to tylko eksperyment?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Krzysztof Heller:
To jest stosunkowo m³oda technologia. Wed³ug

naszych informacji, w ¿adnym kraju nie ma ona
jeszcze naprawdê masowego zastosowania.
W niektórych krajach europejskich s¹ pewne ob-
szary, w których ta technologia jest wykorzysty-
wana. To ma na ogó³ taki charakter, powie-
dzia³bym, pilota¿owy lub trochê wiêcej ni¿ pilota-
¿owy, ale to nie jest masowe wykorzystanie w ta-
kim rozumieniu, jak na przyk³ad tradycyjnych
technik telekomunikacyjnych czy technik dostê-
pu drog¹ radiow¹ czy innych. Niemniej to jest
technologia stale rozwijana. To nie jest technolo-
gia tak dopracowana, ¿e ju¿ ¿adnych czy istot-
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nych zmian nie nale¿y siê spodziewaæ. Jest to
technologia, która budzi du¿e nadzieje i dlatego
uwa¿amy, ¿e jest bardzo cenne i wa¿ne, ¿e tego
typu dzia³ania odbywaj¹ siê na rynku polskim.
Jest to bowiem rzeczywiœcie pewna szansa nadro-
bienia niedostatków klasycznej, tradycyjnej in-
frastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Powtarzam raz jeszcze: s¹ pewne w¹tpliwoœci.
Chodzi o to, czy ta technologia, je¿eli bêdzie stoso-
wana na skalê masow¹ – bo co innego u¿ycie jej,
powiedzmy, w bloku mieszkalnym przez jednego,
dwóch u¿ytkowników, a co innego u¿ywanie na
przyk³ad w co drugim mieszkaniu – nie bêdzie po-
wodowa³a jakichœ zak³óceñ w sieci energetycznej,
czy nie bêdzie powodowa³a dodatkowej emisji sy-
gna³ów elektromagnetycznych, które mog¹ na
przyk³ad zak³ócaæ pracê urz¹dzeñ radiowych czy
innych. To wszystko jest przedmiotem badañ i,
tak jak powiedzia³em wczeœniej, nadzoru ze stro-
ny urzêdu regulacji, który dokonuje stosownych
pomiarów. Do tego jest zreszt¹ miêdzy innymi
powo³any.

Tak wiêc, absolutnie podzielaj¹c nadzieje
zwi¹zane z t¹ technologi¹, nie mogê jeszcze w tej
chwili z czystym sumieniem powiedzieæ, ¿e to jest
technologia, która rzeczywiœcie mo¿e na przyk³ad
kilka milionów domostw w Polsce pod³¹czyæ do
sieci Internetu. Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e ta
technologia mo¿e byæ równie¿ wykorzystywana
do transmisji g³osu, czyli do klasycznych ju¿ roz-
mów telefonicznych.

Tyle wyjaœnieñ na dzisiaj. Tak jak powiedzia³em,
poniewa¿ to jest m³oda technologia, równie¿ na
œwiecie dopiero od niedawna rozwijana, nie ma
masowych zastosowañ w innych krajach europej-
skich. One mog¹ byæ na nieco wiêksz¹ skalê ni¿
w Polsce, ale to nie jest tak, ¿e jest kilka czy kilka-
naœcie milionów jej u¿ytkowników na œwiecie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy s¹ kolejne pytania? Nie ma pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e w tym punkcie nie ma zg³oszeñ

do dyskusji.
Tym samym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulami-

nu Senatu, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ zostanie
przeprowadzone w dniu jutrzejszym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o portowych urz¹dzeniach
do odbioru odpadów oraz pozosta³oœci ³adunko-
wych ze statków.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym

posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana 26 lipca br., a marsza³ek Senatu
26 lipca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej. Komisje po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 26 lipca bie¿¹cego roku.
Marsza³ek Senatu w dniu 26 lipca, zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do
Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury oraz Ko-
misji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygoto-
wa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 188, a sprawozdania komisji
w drukach nr 188A i 188B.

(Senator Gra¿yna Staniszewska: Pani Mar-
sza³ek, tu jest moja poprawka.)

Pani Senator, ale przecie¿ obowi¹zuje Regula-
min Senatu, który znamy i wiemy, kiedy mamy
sk³adaæ wnioski w tej sprawie. Muszê powiedzieæ,
¿e w tej chwili jestem w k³opocie, bo poprawka tra-
fia do mnie po zamkniêciu dyskusji nad tym
punktem…

(Senator Gra¿yna Staniszewska: Przecie¿ dys-
kusja siê nie rozpoczê³a, ja nawet nie zd¹¿y³am
zejœæ z góry…)

Ale powinnoœci¹ senatora jest pilnowanie tych za-
sad,któreobowi¹zuj¹nieoddzisiaj.Jestmiogromnie
przykro,ale ja tejpoprawkiwtymmomencieniemogê
przyj¹æ, jest to niezgodne z regulaminem.

Proszê sprawozdawcê Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury senator Czes³awê Christow¹ o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê, Pani Senator.

Senator Czes³awa Christowa:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senator i Panowie Senatorowie! Panie

Ministrze!
W imieniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-

struktury mam zaszczyt przedstawiæ sprawoz-
danie w sprawie uchwalonej przez Sejm
w dniu 25 lipca ustawy o portowych urz¹dze-
niach do odbioru odpadów oraz pozosta³oœci ³a-
dunkowych ze statków. Posiedzenie Komisji
Skarbu Pañstwa i Infrastruktury z udzia³em
przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury
odby³o siê w dniu 31 lipca bie¿¹cego roku.

Ustawa o portowych urz¹dzeniach do odbioru
odpadów oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze stat-
ków, która powsta³a z inicjatywy rz¹du, jest wa¿-
nym uzupe³nieniem aktualnie obowi¹zuj¹cych
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przepisów o ochronie œrodowiska morskiego. Ce-
lem ustawy jest okreœlenie zasad postêpowania
w portach i przystaniach morskich z odpadami
oraz pozosta ³oœc iami ³adunkowymi po-
chodz¹cymi ze statków handlowych, rybackich
i sportowo-rekreacyjnych. Przepisy ustawy sto-
suje siê do statków korzystaj¹cych z portów
i przystani morskich, podmiotów zarz¹dzaj¹cych
portami i przystaniami morskimi oraz do innych
podmiotów zarz¹dzaj¹cych terenami znaj-
duj¹cymi siê w granicach portów lub przystani
morskich. Przepisów ustawy nie stosuje siê w od-
niesieniu do jednostek p³ywaj¹cych Marynarki
Wojennej, Stra¿y Granicznej i Policji. Jednak¿e
w trosce o œrodowisko morskie w drodze roz-
porz¹dzenia Rada Ministrów mo¿e poddaæ
wszystkim lub niektórym przepisom ustawy stat-
ki wczeœniej wy³¹czone spod jej przepisów.

Ustawa zak³ada, ¿e na podstawie rozporz¹dze-
nia ministra w³aœciwego do spraw gospodarki
morskiej niektóre podmioty gospodarcze mog¹
byæ zwolnione z obowi¹zku stosowania przepisów
ustawy. Zwolnienie mo¿e dotyczyæ tak zwanych
innych podmiotów zarz¹dzaj¹cych terenami znaj-
duj¹cymi siê w granicach portów i przystani mor-
skich, posiadaj¹cych nabrze¿a, z których korzy-
staj¹ statki o ustalonym harmonogramie podró-
¿y, oraz podmiotów zarz¹dzaj¹cych stoczniami
i bazami prze³adunkowymi.

Ustawa okreœ la obowi¹zki podmiotów
zarz¹dzaj¹cych portami lub przystaniami mor-
skimi w zakresie stworzenia statkom dostêpu do
sta³ych, ruchomych i p³ywaj¹cych portowych
urz¹dzeñ odbiorczych. Okreœla równie¿ kategorie
odpadów ze statków, które musz¹ byæ przyjmo-
wane przez te urz¹dzenia. Portowe urz¹dzenia od-
biorcze powinny posiadaæ odpowiedni¹ przepu-
stowoœæ, a ich wykorzystanie nie mo¿e powodo-
waæ nieuzasadnionych opóŸnieñ w ruchu stat-
ków.

Ustawa opiera siê na rozwi¹zaniach zawartych
w miêdzynarodowych konwencjach, maj¹cych na
celu ochronê i poprawê stanu œrodowiska mor-
skiego. Podobnie jak w ustawodawstwie innych
pañstw, przepisy ustawy w ramach systemu op³at
nak³adaj¹ na statki obowi¹zek uczestnictwa
w pokrywaniu kosztów eksploatacyjnych porto-
wych urz¹dzeñ odbiorczych. Za odbiór odpadów
ze statków zawijaj¹cych do portów podmioty
zarz¹dzaj¹ce portami i przystaniami morskimi
pobieraj¹ op³aty, których wysokoœæ jest okreœla-
na przez zarz¹dy, lecz nie mo¿e przekraczaæ po-
ziomu okreœlonego w ustawie. Ustawa dzieli
op³aty statków na kategorie i wyraŸnie okreœla,
jak¹ czêœæ op³aty tona¿owej stanowi¹ op³aty za
odbiór poszczególnych kategorii odpadów. Komi-
sja proponuje, aby by³a ponoszona dodatkowa
op³ata za odbiór ze statków dodatkowych odpa-

dów, nieobjêtych op³at¹ tona¿ow¹. Z kolei za odbi-
ór odpadów ze statków w czasie i w warunkach in-
nych ni¿ ustalone przez zarz¹dzaj¹cego portem
lub przystani¹ morsk¹ w przepisach portowych
nastêpowa³by za op³at¹ specjaln¹.

Oprócz odpadów wystêpuj¹ na statkach pozo-
sta³oœci ³adunkowe. Ustawa ustala, i¿ koszty od-
bioru i gospodarowania pozosta³oœciami ³adun-
kowymi pokrywa odbiorca ³adunku. Tryb i wyso-
koœæ op³at za odbiór pozosta³oœci ³adunkowych ze
statków jest ustalany w umowach zawieranych
miêdzy odbiorcami ³adunków a odbiorcami od-
padów, œwiadcz¹cymi tê us³ugê. Podmiot
zarz¹dzaj¹cy portem lub przystani¹ morsk¹ jest
zobowi¹zany do opracowania planu gospodaro-
wania odpadami oraz, jak proponuje komisja, po-
zosta³oœciami ³adunkowymi. Ujednolicona struk-
tura i treœæ planu zostan¹ ustalone w roz-
porz¹dzeniu ministra w³aœciwego do spraw go-
spodarki morskiej.

Projekty planów sporz¹dzone przez zarz¹dy
portów morskich o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej bêd¹ zatwierdzane przez
wojewodów. W myœl ustawy o portach i przysta-
niach morskich zaliczono do tej grupy porty
w Gdyni, w Gdañsku, w Szczecinie i w Œwinoujœ-
ciu. Projekty planów dotycz¹ce pozosta³ych por-
tów i przystani morskich bêd¹ zatwierdzane przez
w³aœciwych starostów.

Ustawa przewiduje tak¿e nowelizacjê trzech
aktualnie obowi¹zuj¹cych ustaw zwi¹zanych
z rozpatrywan¹ ustaw¹, a mianowicie ustawy
z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu za-
nieczyszczaniu morza przez statki, ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach mor-
skich oraz ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej. Stanowi ona komp-
letn¹ implementacjê do polskiego prawa mor-
skiego przepisów dyrektywy 2000/59 WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia
27 listopada 2000 r. w sprawie portowych
urz¹dzeñ do odbioru odpadów i pozosta³oœci
³adunków ze statków. Zaœ ta dyrektywa
odwo³uje siê do miêdzynarodowej konwencji
o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez
statki, MARPOL 73/78.

Zak³ada siê, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r. Za przestrzeganie przepisów
ustawy odpowiedzialny jest minister w³aœciwy do
spraw gospodarki morskiej, za poœrednictwem
dyrektorów w³aœciwych urzêdów morskich.

Ustawa nie rodzi skutków finansowych dla
bud¿etu pañstwa. Jej wdro¿enie bêdzie wymaga³o
ogromnego wysi³ku organizacyjnego, przede
wszystkim ze strony zarz¹dów portów i przystani
morskich. Ustawa jest zgodna z prawem Unii Eu-
ropejskiej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski)
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Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury re-
komenduje Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy
z uwzglêdnieniem szesnastu poprawek wniesio-
nych przez komisjê, zawartych w druku nr 188A.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê, Pani Senator Komandor.
Czy pan senator Wittbrodt chce teraz zabraæ

g³os jako sprawozdawca Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej?

Proszê bardzo.
(G³os z sali: Senator profesor.)
(G³os z sali: To prawie jak komandor.)
Ale tego nie widaæ.

Senator Edmund Wittbrodt:
Tak, prawie. Nie widaæ tego, tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-

gracji Europejskiej mam zaszczyt przedstawiæ spra-
wozdanie komisji w sprawie ustawy o portowych
urz¹dzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta³oœci
³adunkowych. Komisja rozpatrywa³a ustawê w dniu
1 sierpnia 2002 r. i równie¿ proponuje przyjêcie
ustawy z szesnastoma poprawkami, które s¹ zamie-
szczone w druku sprawozdawczym nr 188B.

Chcê powiedzieæ, ¿e wszystkie te poprawki,
które wnosi Komisja Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej, s¹ identyczne z tymi, które
wnosi Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury.
Wynika to st¹d, ¿e obie komisje pracowa³y na tych
samych materia³ach i uwagach Biura Legislacyj-
nego. Ze znaczn¹ czêœci¹ tych uwag siê zgodziliœ-
my, podobnie jak druga komisja.

Poniewa¿ pani senator Czes³awa Christowa
bardzo dok³adnie omówi³a problematykê tej usta-
wy, darujê sobie powtarzanie tych rzeczy. Powie-
dzia³bym czy doda³ tylko tyle, ¿e jest to implemen-
tacja obowi¹zuj¹cych norm prawa miêdzynaro-
dowego, o których mówi³a pani Christowa, do
prawa polskiego. Wi¹¿e siê to równie¿ z nasz¹ in-
tegracj¹ z Uni¹ Europejsk¹, bo wtedy bêdziemy
musieli spe³niaæ pewne dodatkowe wymagania.
One wszystkie s¹ tutaj zawarte.

Oprócz tych trzech ustaw, które wymieni³a
pani senator, z problematyk¹ zanieczyszczeñ i od-
padów, równie¿ dotycz¹c¹ portów, wi¹¿e siê rów-
nie¿ to, co jest zawarte w naszych ustawach do-
tycz¹cych prawa ochrony œrodowiska oraz usta-
wy o odpadach. Czyli te dwie ustawy równie¿ w tej
dziedzinie obowi¹zuj¹.

I na koniec powiedzia³bym jeszcze, ¿e w³aœciwie
zgodnie z praktyk¹ Unii Europejskiej w³aœciciela-
mi i operatorami urz¹dzeñ do odbioru odpadów

s¹ zwykle firmy komercyjne, których funkcjono-
wanie nie poci¹ga za sob¹ jakichœ tam dotacji ani
finansowania ze strony bud¿etu pañstwa. To jest
coœ takiego, co nas czeka.

Poniewa¿ mamy dok³adnie te same uwagi, a ta
problematyka zosta³a ju¿ omówiona, podziêkujê
za uwagê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo macie pytania do senatorów spra-

wozdawców?
Pan senator Gerard Czaja, proszê.

Senator Gerard Czaja:
Pozwolê sobie zadaæ trzy pytania i chyba skie-

rujê je do najwiêkszego specjalisty, czyli do pani
senator Christowej.

Otó¿ do dnia, kiedy zacznie obowi¹zywaæ ta
ustawa, pozosta³o niewiele czasu – cztery mie-
si¹ce. Mam w zwi¹zku z tym pytanie: jaki jest stan
urz¹dzeñ w portach, które bêd¹ przyjmowa³y te
odpady? Mam tu na myœli szczególnie ma³e porty
– nie mówiê o Gdyni, Gdañsku czy Szczecinie, tyl-
ko o portach chocia¿by na Helu czy w Dar³owie,
w Ustce, £ebie itd., czyli o ma³ych portach. Czy
one s¹ przygotowane do tego, ¿eby za cztery mie-
si¹ce, czyli od momentu wejœcia w ¿ycie tej usta-
wy, mog³y przyj¹æ te wszystkie odpady?

Moje zdziwienie budzi pewien fakt. Pani sena-
tor mówi³a o tym, ¿e ta zasada obowi¹zuje w³aœci-
wie wszystkie jednostki p³ywaj¹ce. Dlaczego za-
tem wy³¹czono z niej Marynarkê Wojenn¹? Prze-
cie¿ je¿eli marynarz jest zamustrowany na stat-
ku, to musi, ¿e tak powiem, korzystaæ z przybyt-
ku, w zwi¹zku z czym powstaj¹ ró¿nego rodzaju
odpady, które trzeba odprowadziæ. Przepraszam,
ale czy Marynarka Wojenna ma oddzielne
urz¹dzenia do tego celu? Marynarka Wojenna, ale
te¿ Stra¿ Graniczna i inne jednostki, jak to siê
mówi, o charakterze specjalnym.

I trzecie pytanie, bardzo krótkie. Brakuje w tej
ustawie sankcji karnych. Je¿eli ktoœ wypuœci od-
pady do basenu portowego, czy bêdzie karany?
Czy to wynika z innych ustaw? Bo w tej ustawie
tego nie zauwa¿y³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Ja myœlê, ¿e pierwsz¹ czêœæ

tych pytañ trzeba by raczej zaadresowaæ do mini-
stra, poniewa¿ nie wiem, czy akurat senator ma
orientacjê co do stanu technicznego portów. Ale
proszê bardzo, jeœli pani senator Czes³awa Chri-
stowa uwa¿a, ¿e mo¿e odpowiedzieæ…

Mo¿na z miejsca, mo¿na z mównicy, wszystko
jedno. Proszê bardzo.
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Senator Czes³awa Christowa:

Bardo dziêkujê za te pytania. Oczywiœcie te
problemy nie by³y przedmiotem dyskusji w komi-
sji, wiêc nie mam pewnoœci, czy jestem upowa-
¿niona do tego, ¿eby na te pytania odpowiadaæ.
Mogê tylko wyraziæ swoj¹ opiniê.

Stan urz¹dzeñ portowych, w³aœnie w du¿ych
portach, tych o podstawowym znaczeniu dla go-
spodarki narodowej, jest dostateczny. Na pewno
te¿ bêd¹ bra³y w tym udzia³, o czym mówi³ pan se-
nator, jednostki, które dopiero teraz powstaj¹. Na
pewno zostanie te¿ stworzona mo¿liwoœæ rozsze-
rzenia us³ug tych jednostek, które ju¿ w tej chwili
zajmuj¹ siê t¹ problematyk¹. Nie s¹dzê, ¿eby przy
tym ruchu statków, jaki w tej chwili mamy, by³ to
jakiœ problem – mam na myœli problem przygoto-
wania portów do dnia wejœcia w ¿ycie tej ustawy.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, dlaczego w³aœnie
okrêty Marynarki Wojennej i inne, specjalne, s¹
z tego wy³¹czone, to podkreœla³am, ¿e w uzasad-
nionych przypadkach mog¹ byæ one poddane
przepisom tej ustawy w ca³oœci lub w czêœci.
Wi¹¿ê siê z tym na pewno i tajemnica, i inne jesz-
cze sprawy, o których w tej chwili nie chcia³abym
mówiæ.

Sankcje zaœ wynikaj¹ z innych ustaw – odpo-
wiadam na trzecie pytanie – miêdzynarodowych
i krajowych.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-

tanie sprawozdawcom?
Przypominam jeszcze raz, ¿e pytania nie mog¹

trwaæ d³u¿ej ni¿ szeœædziesi¹t sekund. Taki jest
regulamin, który sami uchwaliliœmy.

Tak, naruszy³ go pan senator, ciê¿ko naruszy³.
Proszê bardzo, pan senator Wittbrodt ma pyta-

nia do sprawozdawcy, tak?

Senator Edmund Wittbrodt:
Nie, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, uzupe³niê tê

odpowiedŸ, bo my akurat pytaliœmy na posiedzeniu
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej o sytuacjê w polskich portach. Otó¿ okazuje
siê, ¿e nie jest tak Ÿle, je¿eli chodzi o stan urz¹dzeñ,
wiêc z t¹ problematyk¹ jesteœmy w stanie sobie po-
radziæ. Zreszt¹ jest tak, ¿e mo¿e byæ nawet pewna
specjalizacja w portach i nie wszystkie odpady
w ka¿dym porcie musz¹ byæ odbierane. Istotne jest,
¿eby tworzy³y one jakiœ system. To jest jak gdyby
uzupe³nienie odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to w³aœnie to roz-
wi¹zanie, ta ustawa, przewiduje tak¹ mo¿liwoœæ,
¿eby jednostki Marynarki Wojennej, Stra¿y Gra-
nicznej czy Policji, a nawet inne, musia³y realizo-

waæ postanowienia zwi¹zane z odpadami dok³ad-
nie tak samo jak pozosta³e jednostki. A wiêc
otwiera siê taka mo¿liwoœæ, polegaj¹ca w³aœnie na
odbieraniu odpadów od tych specjalnych jedno-
stek.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do sprawozdawców?
Dziêkujê pañstwu sprawozdawcom.
Rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projek-

tem ustawy. Rz¹d jest reprezentowany w toku
prac parlamentarnych przez ministra infrastruk-
tury, a z jego upowa¿nienia przez podsekretarza
stanu pana Krzysztofa Hellera. Chwilowo nie wi-
dzê go na sali, czyli siê nie wypowie, a wiêc i pyta-
nia bêd¹ bez adresata.

W tej sytuacji otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e wypowiedzi maj¹ okreœlony

limit czasowy – dziesiêæ minut, a wnioski trzeba
sk³adaæ w formie pisemnej.

Pani senator Czes³awa Christowa, proszê bar-
dzo.

Senator Czes³awa Christowa:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³abym zg³osiæ piêæ poprawek, uzgodnio-

nych z Ministerstwem Infrastruktury. Bêd¹ one
wp³ywaæ na wy¿sz¹ jakoœæ tej ustawy, nie zmie-
niaj¹c jej meritum. Przekazuj¹c te poprawki, pra-
gnê tylko powiedzieæ kilka zdañ na ich temat.

Mianowicie w art. 6 ust. 1 pkt 3 zamiast wy-
razów „odpadów powstaj¹cych w wyniku bytowa-
nia na pok³adzie statku” proponujê wprowadziæ
wyrazy „odpadów powstaj¹cych na statku”. Jest
to sformu³owanie bardziej uzasadnione, ponie-
wa¿ zawiera szersz¹ definicjê odpadów. W projek-
cie rz¹dowym zosta³o u¿yte pojêcie „œmieci”,
a w pkcie 3 napisano o œmieciach wymienionych
w za³¹czniku Konwencji MARPOL 1973/78
z uwzglêdnieniem wytycznych do wdro¿enia
za³¹cznika. Pojêcie „œmieci” te¿ ma szerszy za-
kres, dotyczy takich odpadów powstaj¹cych na
statku jak: tworzywa sztuczne, p³ywaj¹ce mate-
ria³y sztauerskie, wyœció³ki, ton¹ce wyroby papie-
rowe, szmaty, szk³a, metal itd. To te¿ jest wiêkszy
zbiór ni¿ ten, który zosta³ zaproponowany przez
Sejm, dotycz¹cy wy³¹cznie odpadów powsta³ych
w wyniku bytowania na pok³adzie statku. Jest to
sformu³owanie nieprecyzyjne, w zwi¹zku z czym
proponujê, aby ten punkt zosta³ zmieniony.

Nastêpna, druga poprawka, jest pochodn¹ po-
prawki pierwszej, dlatego nie bêdê jej komento-
waæ. Chodzi po prostu o zmianê tych pojêæ w in-
nych punktach.

Poprawka trzecia dotyczy dodania lit. d
w art. 13 pkt 10. Chodzi o to, aby tam, gdzie jest
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zapisana nazwa Konwencji Helsiñskiej, zast¹piæ
j¹ u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „Konwencja Helsiñska 1992”.

Poprawka czwarta dotyczy zmiany art. 14 pkt 2.
Proponujê zamiast wyrazów „1 tonê pojemnoœci
brutto (GT) statku” wstawiæ wyrazy „jednostkê po-
jemnoœci brutto (GT) statku”. Uzasadnienie wynika
w³aœciwie ze wszystkich miêdzynarodowych przepi-
sów, a tak¿e z rozporz¹dzenia ministra infrastruk-
tury z 8 maja 2002 r. w sprawie wysokoœci op³at
portowych, w którym przyjêto poprawn¹ jednostkê.
W³aœnie treœæ tego rozporz¹dzenia jest uzasadnie-
niem powy¿szej zmiany.

W nastêpnej poprawce, pi¹tej, proponujê, aby
zamiast pojêcia „wydajnoœæ” wprowadziæ pojêcie
„przepustowoœæ” w art. 3 pkt 11. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
A zatem zgodnie z regulaminem zamykam dys-

kusjê.
Poniewa¿ senator Christowa zg³osi³a wnioski

legislacyjne, bardzo proszê, ¿eby komisje, które
rozpatrywa³y tê ustawê, zechcia³y zebraæ siê
w stosownym czasie. G³osowaæ bêdziemy jutro po
po³udniu.

W ten sposób minêliœmy pó³metek.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o normalizacji.

Jest to ustawa uchwalona przez Sejm na dwu-
dziestym siódmym posiedzeniu w dniu 25 lipca.
Nazajutrz zosta³a przekazana do Senatu. Mar-
sza³ek skierowa³ j¹ nastêpnie do Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu. Komisja przygotowa³a swoje
sprawozdanie, zawarte w druku nr 191A.

Pan senator Kazimierz Dro¿d¿ przedstawi
sprawozdanie w imieniu Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie! Panie Ministrze!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu przed³o¿yæ sprawozdanie do-
tycz¹ce sejmowej ustawy o normalizacji – druk
senacki nr 191. Marsza³ek Senatu dnia 26 lipca
2002 r. skierowa³ tê ustawê do Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu.

Uchwalona przez Sejm w dniu 25 lipca 2002 r.
ustawa o normalizacji okreœla podstawowe cele
i zasady normalizacji oraz jej organizacjê i finan-

sowanie. Podstawowymi zasadami okreœlonymi
przez ustawê w odniesieniu do Polskich Norm i in-
nych dokumentów normalizacyjnych s¹: jaw-
noœæ, powszechna dostêpnoœæ, dobrowolnoœæ
stosowania oraz zgodnoœæ z zasadami normaliza-
cji europejskiej i miêdzynarodowej. Z ogólnych
zasad dotycz¹cych normalizacji wy³¹czone zo-
sta³y jedynie dokumenty normalizacyjne
zwi¹zane z obronnoœci¹ i bezpieczeñstwem pañ-
stwa.

Ustawa statuuje Polski Komitet Normalizacyj-
ny – krajow¹ jednostkê normalizacyjn¹ o statusie
jednostki bud¿etowej. Do jej zadañ nale¿eæ bêdzie
miêdzy innymi: okreœlanie stanu i kierunków roz-
woju normalizacji, organizowanie i nadzorowanie
dzia³añ zwi¹zanych z opracowywaniem i rozpo-
wszechnianiem Polskich Norm i innych do-
kumentów normalizacyjnych, a tak¿e zatwierdza-
nie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych do-
kumentów normalizacyjnych.

Zgodnie z ustaw¹ prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego jest powo³ywany przez prezesa
Rady Ministrów w drodze konkursu przeprowa-
dzonego przez Radê Normalizacyjn¹, bêd¹c¹ or-
ganem opiniodawczo-doradczym Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego. W jej sk³ad maj¹ wchodziæ
– w liczbie nie wiêkszej ni¿ po piêæ osób – przedsta-
wiciele organów administracji rz¹dowej, ogólno-
polskich organizacji gospodarczych, ogólnopol-
skich organizacji pracodawców, organizacji kra-
jowych lub regionalnych, których celem statuto-
wym jest ochrona interesów konsumentów,
ogólnopolskich organizacji zawodowych i nauko-
wo-technicznych, a tak¿e szkó³ wy¿szych i krêgów
naukowych.

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca rozpatruj¹ca
ustawê Komisja Nauki, Edukacji i Sportu podjê³a
uchwa³ê, w której rekomenduje Senatowi trzyna-
œcie poprawek zawartych w druku senackim
nr 191A. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹ po-
prawki zmierzaj¹ce do stworzenia mo¿liwoœci
wprowadzenia norm europejskich i miêdzynaro-
dowych do zbioru Polskich Norm i innych do-
kumentów normalizacyjnych w jêzyku orygina³u.
Ich przyjêcie uczyni zadoœæ dostosowaniu pol-
skiego porz¹dku normalizacyjnego w tym obsza-
rze do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Euro-
pejskiej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Mo¿e jeszcze sekundkê, Panie Senatorze, zo-

stanie pan przy mównicy.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy Kazimierza Dro¿d¿a? Nie ma.
(G³os z sali: Jest pytanie.)
Przepraszam, senator Czaja. Minuta!
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Senator Gerard Czaja:

Tak.
Ka¿da norma prawna wi¹¿e strony. Ta ustawa

równie¿ powinna wi¹zaæ strony, a wiêc wskazy-
waæ na obowi¹zek, na szczególne zachowanie.
Wiem ze swojego doœwiadczenia ¿yciowego, ¿e je-
¿eli produkuje siê wyroby, które s¹ okreœlone
przez Polskie Normy, to jest obowi¹zek odpowied-
niego oznaczania tych wyrobów jako zgodnych
z Polsk¹ Norm¹.

Moje zdziwienie budzi wiêc zapis w art. 5,
w którym w pkcie 3 zapisano, ¿e stosowanie Pol-
skich Norm jest dobrowolne. Z czego to wynika?

(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Który punkt
w art. 5?)

(Senator Gerard Czaja: Pkt 3.)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Bardzo proszê.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:
Jest poprawka do tego punktu, Panie Senato-

rze: Polska Norma mo¿e byæ wprowadzeniem nor-
my europejskiej lub miêdzynarodowej, a wprowa-
dzenie to mo¿e nast¹piæ w jêzyku oryginalnym.
Jeœli przejdzie ta poprawka, taka bêdzie koñców-
ka tego zapisu. Wœród tych trzynastu poprawek
jest w³aœnie ta poprawka, o której mówiê, odpo-
wiadaj¹c panu senatorowi.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Na pytanie pan odpowiada, ale zdziwienia pan
nie rozwiewa…

Dobrze. Czy s¹ jeszcze pytania do pana senato-
ra?

(Senator Józef Sztorc: Ja mam jeszcze pytanie.)
Proszê bardzo, pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:

Ja mam takie zapytanie. Co bêdzie siê dzia³o
z normami zak³adowymi? Trzeba powiedzieæ, ¿e
obecnie po³owa polskich przedsiêbiorstw u¿ywa
norm zak³adowych, o których tu nie ma ani jedne-
go s³owa.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:

Tak, nie ma o tym ani jednego s³owa. Myœmy siê
tym nie zajmowali. Prosi³bym ewentualnie pana
prezesa, ¿eby pomóg³ mi odpowiedzieæ na to pyta-
nie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Przyjdzie na to czas, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Proszê?)
Przyjdzie na to czas.
Proszê bardzo, czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze

pytanie?
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projek-

tem ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych premier upo-
wa¿ni³ prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego, pana Jerzego Marcinka, którego serdecznie
witam. Witam tak¿e zastêpcê prezesa, pani¹ Jo-
lantê Widelsk¹-KoŸbia³.

Czy w tym momencie pan prezes chcia³by za-
braæ g³os, czy dopiero kiedy bêd¹ pytania? Bo za
chwilê mog¹ byæ pytania do pana. Teraz?

(Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Jerzy Marcinek: Tak.)

Proszê bardzo.

Prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
Jerzy Marcinek:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym siê ustosunkowaæ do dwóch

zg³oszonych w¹tpliwoœci.
Pierwsza sprawa wi¹¿e siê z zapytaniem do-

tycz¹cym dobrowolnoœci stosowania Polskich
Norm. Zasada ta jest powszechnie stosowana
w normalizacji œwiatowej i europejskiej. Normy s¹
dokumentami technicznymi do dobrowolnego
stosowania, wspieraj¹ one prawo, jednak¿e zna-
czenie norm jest bardzo du¿e. Z chwil¹ wejœcia
w ¿ycie rezolucji Rady Unii Europejskiej z 7 maja
o tak zwanym nowym podejœciu do harmonizacji
przepisów prawnych i norm technicznych,
w³aœnie normy techniczne bêd¹ wspomagaæ pra-
wo. W tej chwili s¹ dwadzieœcia dwie tak zwane
dyrektywy nowego podejœcia i oko³o tysi¹ca
oœmiuset norm wspomaga te dyrektywy. Rola
tych norm jest szczególna.

Druga kwestia, dotycz¹ca norm zak³adowych.
Ustawa nie odnosi siê do norm zak³adowych, od-
nosi siê do normalizacji na szczeblu krajowym,
nie schodz¹c ni¿ej. W tej chwili w Polsce funkcjo-
nuje oko³o dwudziestu jeden tysiêcy Polskich
Norm, z których przesz³o szeœæ tysiêcy jest
wdro¿eniem norm europejskich. Normy zak³ado-
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we, przez analogiê do normalizacji polskiej, ist-
nia³y i istniej¹ na szczeblu przedsiêbiorstw
i wype³niaj¹ swoj¹ szczególn¹ funkcjê, z tym ¿e
zawsze by³y dokumentem uzgadnianym miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹. W przypadkach, kiedy jest
to konieczne do uœciœlenia wymagañ technicz-
nych, te normy bêd¹ funkcjonowa³y. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce skorzystaæ

ze swojego niezbywalnego prawa do zadania pyta-
nia?

Proszê, pan senator Henryk Dzido.

Senator Henryk Dzido:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Dlaczego w art. 5 ust. 5 zawarte jest sfor-

mu³owanie, ¿e Polskie Normy korzystaj¹ z ochro-
ny jak utwory literackie? Dlaczego akurat literac-
kie? W s³owniku zawartym w art. 2 nie okreœlono
pojêcia norm literackich. Ja rozumiem, jaki jest
tego zamys³. Czy sformu³owanie „literackie” jest
tutaj w³aœciwe? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
Jerzy Marcinek:
Dziêkujê bardzo.
W opracowywaniu zapisów art. 5 ust. 5, 6 i 7 – bo

one odnosz¹ siê do ochrony praw autorskich –
uczestniczyli profesorowie, najwy¿sze autorytety
w tym zakresie w Polsce: profesor Jan B³eszyñski
z Uniwersytetu Warszawskiego i profesorowie Bar-
ta i Markiewicz z Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Kwestia praw autorskich budzi³a i w³aœciwie
ca³y czas budzi du¿e w¹tpliwoœci. Wymagania eu-
ropejskich organizacji normalizacyjnych CEN
i CENELEC w stosunku do PKN, który jest afilian-
tem, s¹ takie, ¿eby w przysz³oœci, kiedy stanie siê
cz³onkiem tych organizacji, chroni³ prawa CEN
i CENELEC, zatem musimy w naszym kraju
w sposób skuteczny zapewniæ tê ochronê. Ponie-
wa¿ dotychczasowe zapisy budzi³y w¹tpliwoœci,
po d³ugich dyskusjach w podkomisjach sejmo-
wych zosta³ zaproponowany bardzo zwiêz³y zapis,

który w¹tpliwoœci nie powinien budziæ. Stwierdza
siê, ¿e prawa autorskie do norm, jeœli chodzi
o prawa maj¹tkowe, które s¹ zbywalne,
przys³uguj¹ krajowej jednostce normalizacyjnej.
Taka zasada obowi¹zuje w innych krajach Unii
Europejskiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Sztorc, proszê bardzo.

Senator Józef Sztorc:
Pan prezes w odpowiedzi na pytanie o normy

zak³adowe powiedzia³, ¿e norma zak³adowa to jest
coœ, co reguluje stosunki miêdzy dostawc¹ a od-
biorc¹. Panie Prezesie, a na jakiej podstawie biuro
badawcze do spraw jakoœci wydaje certyfikat?
Jest jeszcze instytucja, która musi wydaæ certyfi-
kat czy znak „B”. I co wtedy bêdzie siê dzia³o? To
nie jest stosunek odbiorca–dostawca. Wszystkie
produkty, które maj¹ zwi¹zek z bezpieczeñstwem
u¿ytkownika, musz¹ otrzymaæ ten znak „B”, a on
musi byæ wydany na jakiejœ podstawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan prezes chce podj¹æ ten w¹tek?
Proszê bardzo.

Prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
Jerzy Marcinek:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o znak zgodnoœci „B”, to chcia³bym

zwróciæ uwagê na to, ¿e dobiega kresu ¿ywot tego
znaku, bowiem – wed³ug moich informacji – bê-
dzie on funkcjonowa³ do koñca tego roku.

Co do oceny zgodnoœci, to na mocy ustawy
o badaniach i certyfikacji czy te¿ nowej ustawy,
która jest teraz dyskutowana, ustawy o ocenie
zgodnoœci, jednostki przeprowadzaj¹ce badania
wyrobów czy systemów zabezpieczenia jakoœci
i wydaj¹ce stosowne certyfikaty stosuj¹ tak zwa-
ne odnoœniki – czyli dokumenty, które okreœlaj¹
wymagania jakoœciowe – wed³ug w³asnej oceny,
u ¿ y w a j ¹ c k r y t e r i ó w , k t ó r e u w a ¿ a j ¹ z a
najw³aœciwsze. Bardzo czêsto jako te odnoœniki
stosowane s¹ Polskie Normy, ale nie musz¹ byæ
stosowane, jeœli istniej¹ szczególne przypadki
okreœlenia innych wymagañ. Mog¹ to byæ wyma-
gania techniczne. Tak wiêc ta sprawa nie jest za-
gro¿ona, w tym zakresie ja nie widzê jakiejœ luki.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie stwierdzam chêci zadawania dalszych py-

tañ, zatem otwieram dyskusjê.
Chêæ wyst¹pienia awizuje pan senator Marian

¯enkiewicz.
Proszê bardzo, jeœli pan chce wyg³osiæ przemó-

wienie, Panie Senatorze. Dziesiêæ minut, przypo-
minam, a wnioski legislacyjne pisemnie.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Nie wyczerpiê dzie-

siêciu minut.
Wysoki Senacie!
Rozpoczynaj¹c dyskusjê, chcê nawi¹zaæ do py-

tañ, które tutaj pad³y. Chcia³bym, ¿ebyœmy wszy-
scy zdawali sobie sprawê z tego, ¿e ka¿da norma
za zgod¹ obu stron – dostawcy i odbiorcy – mo¿e
byæ przyjêta jako podstawa do sporz¹dzenia umo-
wy i okreœlenia warunków, jakie musi spe³niaæ
produkt, ale to wcale nie znaczy, ¿e ona ma bez-
wzglêdn¹ moc obowi¹zuj¹c¹ dla wszystkich. My-
œlê, ¿e ta sprawa doœæ d³ugo by³a wyjaœniana i jest
ju¿ zrozumia³a. Dotyczy ona miêdzy innymi norm
zak³adowych.

Pracuj¹c nad t¹ ustaw¹, nasza komisja stwier-
dzi³a szereg jej niedopracowañ powoduj¹cych, i¿
tekst w niektórych miejscach jest niejednoznacz-
ny, a w niektórych nie wyczerpuje znamion obo-
wi¹zków, jakie nak³ada na tego typu akty kons-
tytucja. W trakcie pracy komisji usi³owaliœmy
sporz¹dziæ poprawki, które by to zmieni³y, jednak-
¿e ze wzglêdu na brak czasu przyjêliœmy inne pro-
cedowanie. Nasz senacki prawnik wspólnie z pa-
nem prezesem w miêdzyczasie rozstrzygnêli te
sprawy, co do których by³y w¹tpliwoœci, a dzisiaj
jeszcze wspólnie siê nad tym zastanawialiœmy
i jako owoc tej pracy chcê zg³osiæ dalszych jedena-
œcie poprawek.

Dotycz¹ one miêdzy innymi art. 8, który nie za-
wiera wymaganych w art. 92 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej wytycznych dotycz¹cych treœci aktu
wykonawczego, wyjaœniaj¹ tak¿e niezbyt jasny
charakter prawny art. 7 ust. 8 ustawy oraz roz-
wiewaj¹ w¹tpliwoœci dotycz¹ce regulacji, zgodnie
z któr¹ wiêkszoœæ cz³onków Rady Normalizacyjnej
okreœla regulamin przyjêty przez tê radê.

Poprawek tych jest jedenaœcie, zg³aszam je na
piœmie, by³y one czêœciowo przedmiotem dyskusji
w komisji, ale rozumiem, ¿e zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ procedur¹ pan marsza³ek ponownie
skieruje je do komisji, a komisja te poprawki
przyjmie.

Nie przyjêliœmy jednego z postulatów pana pre-
zesa, byæ mo¿e jeszcze w komisji to przedyskutu-
jemy. Pan prezes sugerowa³, aby usun¹æ wprowa-
dzony przez Sejm punkt dotycz¹cy tego, ¿e cz³on-

ków rady powo³uje siê równie¿ spoœród przedsta-
wicieli nauki i szkolnictwa wy¿szego. Uwa¿aliœ-
my, ¿e by³aby to ingerencja niezbyt zgodna z na-
szymi kompetencjami.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, przekazujê po-
prawki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os

w dyskusji?
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Wobec tego, ¿e senator ¯enkiewicz przedstawi³

nam w trybie regulaminowym poprawki, bardzo
proszê komisjê, aby siê do nich odnios³a i przygo-
towa³a sprawozdanie.

Dziêkujê pañstwu bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersyte-
tu Medycznego w £odzi.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 27 lipca.
29 lipca 2002 r. zosta³a przekazana do Senatu,
a marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu oraz Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia.

Sprawozdania zawarte s¹ w drukach nr 199A i
199B.

Bardzo proszê senatora Witolda G³adkowskie-
go o przedstawienie sprawozdania Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu w sprawie rozpatrywanej usta-
wy.

Proszê bardzo.

Senator Witold G³adkowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowne Panie

Senator! Szanowni Panowie Senatorowie! Sza-
nowni Pañstwo!

27 lipca bie¿¹cego roku Sejm uchwali³ ustawê
o utworzeniu z dniem 1 paŸdziernika w 2002 r.
Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Debata w Sejmie poprzedzaj¹ca uchwalenie
ustawy, a tak¿e debaty w trakcie posiedzeñ komisji
senackich œwiadcz¹ o du¿ym zainteresowaniu te-
matem. Wywo³a³a emocje, a niekiedy kontrower-
sje. Jednak bez wzglêdu na to, czy by³y to g³osy po-
pieraj¹ce projekt, czy te¿ podwa¿aj¹ce jego zasad-
noœæ, w znakomitej wiêkszoœci wyra¿a³y one troskê
o poziom polskich uczelni, uznanie dla osi¹gniêæ
dydaktycznych i naukowych ³ódzkich akademii
medycznych i dba³oœæ o jasnoœæ, precyzjê i czytel-
noœæ przepisów stanowi¹cych w konsekwencji
o poziomie pracy polskiej nauki.

I jeszcze jedna informacja wstêpna: wspomnia-
na ustawa zosta³a zg³oszona przez rz¹d Rzeczypo-
spolitej Polskiej w trybie pilnym, co podyktowane
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by³o miêdzy innymi tym, ¿e utrzymanie status
quo w przysz³ym roku akademickim by³oby dla
Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi kolejnym
krokiem w kierunku jej likwidacji, kolejnym ro-
kiem braku mo¿liwoœci prac docelowych nad
s³u¿b¹ medyczn¹ w polskim wojsku, wreszcie na
próbê przetrwania wystawione zosta³oby tak¿e
wiosenne porozumienie o po³¹czeniu pomiêdzy
Wojskow¹ Akademi¹ Medyczn¹ a Akademi¹ Me-
dyczn¹ w £odzi.

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Zanim
z upowa¿nienia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
przedstawiê Wysokiej Izbie wniosek o przyjêcie
uchwa³y, pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na kilka
faktów.

Ustawa jest konsekwencj¹ zbie¿nych intencji
i zgodnych d³ugich starañ ich magnificencji re-
ktorów, senatów i œrodowisk uczelnianych oraz
lokalnych Wojskowej Akademii Medycznej i Aka-
demii Medycznej w £odzi. Ta w³aœnie wspólna
dzia³alnoœæ, opieraj¹ca siê na renomie tych uczel-
ni w Polsce i na œwiecie, ich potencjale naukowym
tkwi¹cym w kadrze i bazie, stworzy³a ministrom
zdrowia i obrony narodowej mo¿liwoœæ wyst¹pie-
nia z inicjatyw¹, która rozpoczê³a rz¹dowy proces
prac nad projektem ustawy, obecnie ju¿ nad
ustaw¹ przyjêt¹ przez Sejm, która po ewentual-
nym zaakceptowaniu przez Wysok¹ Izbê pozwoli
po³¹czonym uczelniom z dniem 1 paŸdziernika
2002 r. rozpocz¹æ pracê pod nazw¹ „Uniwersytet
Medyczny w £odzi”.

Mówi¹c o potencjale naukowym uczelni, nie spo-
sób pomin¹æ takich szczegó³ów jak dwustu trzydzie-
stupiêciusamodzielnychpracownikównaukowych,
stu dwudziestu dwóch profesorów tytularnych,
znacz¹cy w kraju i na œwiecie dorobek naukowy i ba-
dawczy, gotowoœæ pracy szeœciu wydzia³ów
kszta³c¹cych w zawodach medycznych i z otoczenia
medycyny, o charakterze humanistycznym.

Po³¹czenie uczelni nie przyniesie generacji
kosztów dla bud¿etu pañstwa. Jak podaje wnio-
skodawca, mo¿liwoœæ rezygnacji w wyniku
po³¹czenia z dzier¿awy pomieszczeñ spowoduje
oszczêdnoœæ oko³o 500 tysiêcy z³ rocznie – nie-
wielk¹, ale jednak oszczêdnoœæ.

G³osy krytyczne odnosz¹ siê z regu³y do nowej
nazwy uczelni. Eksponuje siê w nich negatywne
opinie Prezydium Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego i Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej co do
nazwy, przemilczaj¹c poparcie tych cia³, instytucji
dla idei po³¹czenia. Nie zauwa¿a siê akceptacji na-
zwy „uniwersytet” przez przewodnicz¹cego zespo³u
kierunków studiów medycznych, pana profesora
Macieja Gembickiego, i przewodnicz¹cego Sekcji
Uczelni Medycznych Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego, pana profesora Paw³a Lampego, a tak¿e
pozytywnych opinii zwi¹zków zawodowych
dzia³aj¹cych w ochronie zdrowia oraz organizacji

studenckich. Na swoj¹ korzyœæ t³umaczy siê brak
w dniach fina³u prac nad ustaw¹ negatywnych
uwag do treœci projektu organizacji i samorz¹dów
zawodowych dzia³aj¹cych w ochronie zdrowia,
a tak¿e brak opinii senatów trzech uniwersytetów,
które obiecano przedstawiæ po wakacjach. Dotyczy
to uniwersytetu toruñskiego, warszawskiego uni-
wersytetu imienia Kardyna³a Wyszyñskiego i Uni-
wersytetu £ódzkiego.

Wysoka Izbo! Nie chcê wyd³u¿aæ tej listy o dalsze
g³osy z debat, zarówno za, jak i przeciw, wyp³yn¹ one
z pewnoœci¹ w czasie dzisiejszej debaty, zreszt¹ pod-
niesie ten temat jeszcze pani senator Janowska.

Na zakoñczenie powiem, ¿e na œwiecie ju¿ z po-
wodzeniem funkcjonuj¹ uniwersytety medyczne,
a najbli¿sze nam to uniwersytet medyczny „Karo-
linska” w Sztokholmie, uniwersytet w Lyonie, Uni-
wersytet Medyczny w Lubece. Funkcjonuj¹ one
ponadto w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ja-
ponii, a wiele miast jest miejscem pracy dwóch lub
trzech uniwersytetów, ot chocia¿by Toronto, Pary¿
czy wspomniany ju¿ wczeœniej Lyon.

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z upowa¿nienia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
i w jej imieniu przedstawiam Wysokiej Izbie projekt
uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjêty
na posiedzeniu komisji w dniu 31 lipca 2002 r.
Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie utworzenia Uniwersytetu Medycznego w £odzi
– taki projekt komisja przedstawia Wysokiej Izbie –
Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

Panie Marsza³ku, w trakcie debaty komisyjnej
zosta³ tak¿e zg³oszony wniosek mniejszoœci. Bar-
dzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê wniosku mniejszoœci,

pana senatora Edmunda Wittbrodta, o przedsta-
wienie i uzasadnienie tego wniosku.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e sprawa po³¹czenia

Akademii Medycznej w £odzi i Wojskowej Akade-
mii Medycznej w £odzi nie budzi³a w³aœciwie ¿ad-
nych kontrowersji. Na posiedzeniu komisji prak-
tycznie wszyscy jednoznacznie byli za konsolida-
cj¹ obu tych uczelni, uwa¿aj¹c, ¿e jest to ruch
w dobrym kierunku, ¿e nale¿y te uczelnie
po³¹czyæ.

Jedyn¹ kwesti¹, która budzi³a w¹tpliwoœci,
by³a sprawa nazwy. Jest to sprawa mo¿e nieistot-
na, a mo¿e istotna, to zale¿y, jak siê na to patrzy.
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Dlatego w³aœciwie tylko o nazwie mo¿na tutaj mó-
wiæ. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e cia³a, które s¹ do
tego upowa¿nione z mocy ustawy i zasad obo-
wi¹zuj¹cych w Polsce, podnosi³y kwestiê nazwy,
uznaj¹c, ¿e ta, która jest nadawana nowo tworzo-
nej uczelni, jest niew³aœciwa, ¿e nie powinna to
byæ nazwa „uniwersytet”. Dlaczego? W tradycji
polskiej nazwa „uniwersytet” jest jednoznacznie
kojarzona z uczelni¹ kszta³c¹c¹ na wielu kierun-
kach studiów i prowadz¹c¹ badania w wielu dys-
cyplinach. Zreszt¹ ta zasada, od dziesiêciu lat
w Polsce praktykowana, zosta³a zapisana w sta-
nowisku rady g³ównej, które potem zosta³o przy-
jête przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
Okazuje siê, ¿e aby uczelnia mia³a prawo do u¿y-
wania nazwy „uniwersytet”, musi kszta³ciæ co
najmniej na niektórych kierunkach humani-
stycznych, na kierunkach nauk œcis³ych i nauk
przyrodniczych. Czyli chodzi tu o wieloœæ, o uni-
wersalizm, jaki obowi¹zuje na œwiecie.

Jeœli chodzi o wymogi kadrowe, to kryteria
wprowadzone dziesiêæ lat temu i nadal stosowane
s¹ spe³nione, co do tego nie ma ¿adnych w¹tpliwo-
œci. W stanowisku tym mówi siê równie¿ o prowa-
dzeniu studiów na szeœciu kierunkach na pozio-
mie magisterskim, a tak¿e o tym, ¿e uczelnia musi
mieæ uprawnienia do doktoryzowania w szeœciu
dyscyplinach, w tym co najmniej w trzech nau-
kach humanistycznych.

Dodatkowo to stanowisko czy ta uchwa³a
mówi, ¿e rada g³ówna to opiniuje, i w praktyce
jest to stosowane. Rada g³ówna wystêpuje do se-
natów trzech uczelni i, bior¹c pod uwagê opinie
tych senatów, formu³uje swoje stanowisko.
W tym wypadku to oczywiœcie nie mia³o miejsca,
bo rada g³ówna w ogóle nie wystêpowa³a z wnio-
skiem do ¿adnych senatów. Wprawdzie pani mi-
nister wyst¹pi³a z wnioskami do trzech sena-
tów, ale jak s³yszeliœmy przed chwil¹, jeszcze nie
ma ich stanowisk, bêd¹ one dopiero po waka-
cjach.

Pierwszy zarzut dotyczy wiêc tego, ¿e nie prze-
strzega siê obowi¹zuj¹cych w Polsce zasad, ¿e nie
ma opinii senatów, opinii, które s¹ wymagane
ustawowo.

Drugi zarzut wi¹¿e siê z tym, ¿e uczelnia nie
kszta³ci na wielu ró¿nych kierunkach. Wydaje mi
siê, ¿e nie mo¿na powo³ywaæ siê na opinie, zreszt¹
nieformalne, przewodnicz¹cego sekcji, która jest
czêœci¹ sk³adow¹ rady g³ównej, czy Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej, obowi¹zuje bowiem opi-
nia ca³ego cia³a: Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego i Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. A te
opinie s¹ jednoznaczne. To nie jest opinia prezy-
dium, tylko opinia ca³ej rady g³ównej, dlatego ¿e
rada g³ówna na okres wakacyjny przekaza³a swo-
je kompetencje prezydium, które wyra¿a swoje
opinie w imieniu ca³ej rady g³ównej.

Proszê pañstwa, z³amanie zasady nazewnic-
twa, u¿ycie tej tradycyjnej nazwy spowoduje, ¿e
w krótkim czasie bêdziemy mieli w Polsce setki
uniwersytetów. Zaczn¹ siê tworzyæ uniwersytety
bran¿owe, nied³ugo bêdzie uniwersytet ekono-
miczny, rolniczy, artystyczny itd., itd. Oczywiœcie
wszystkie uczelnie bêd¹ chcia³y byæ uniwersyte-
tem, mimo ¿e nie spe³niaj¹ tych tradycyjnych wy-
magañ.

Muszê powiedzieæ, ¿e w Polsce jest inna ten-
dencja, s³uszna i popierana – scalania, konsolida-
cji uczelni. Mamy przyk³ady ³¹czenia uczelni, tak
jak w wypadku Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego czy uniwersytetu w Zielonej Górze, gdy
w³aœnie uczelnie kszta³c¹ce w ró¿nych kierun-
kach siê ³¹cz¹. Wtedy nazwa „uniwersytet” jest
uzasadniona, bo uczelnia spe³nia obowi¹zuj¹ce
w y m a g a n i a . M y œ l ê z r e s z t ¹ , ¿ e d o b r y m
przyk³adem jest Uniwersytet Jagielloñski, do któ-
rego zosta³a w³¹czona Akademia Medyczna jako
jeden z jego elementów sk³adowych. Nale¿y naœla-
dowaæ takie przyk³ady, a nie przekszta³caæ uczel-
nie i tworzyæ uniwersytety bran¿owe.

Nie zgadzam siê z tym, co powiedzia³ mój przed-
mówca, ¿e na œwiecie jest taka tradycja, i¿ akade-
mie medyczne bardzo czêsto wystêpuj¹ jako uni-
wersytety. Pan senator powo³a³ siê na nieliczne
przyk³ady, a zdecydowana wiêkszoœæ uczelni
w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we
Francji i w innych pañstwach to s¹ w³aœnie
uniwersytety, których czêœci¹ sk³adow¹ jest me-
dycyna. Wtedy mamy do czynienia ze School of
Medicine, College of Medicine, Department of
Medicine. Czyli jest to zupe³nie coœ innego i –
moim zdaniem – nie mo¿na na te przyk³ady siê
powo³ywaæ.

Na posiedzeniu komisji prezentowano argu-
ment, ¿e gdy uczelnia jest przedstawiana w Euro-
pie Zachodniej czy w ogóle na œwiecie, jest nieroz-
poznawalna, nikt bowiem nie wie, co to jest aka-
demia. Szanowni Pañstwo, w Polsce jest praktyka
ustalania nazwy uczelni w jêzyku angielskim czy
niemieckim przez jej senat, a nastêpnie podawa-
nia jej w statucie uczelni. Mo¿na j¹ sobie sfor-
mu³owaæ w taki sposób, ¿e dana uczelnia, która
w jêzyku polskim byæ mo¿e inaczej siê nazywa,
bêdzie rozpoznawana. Przyk³adów jest wiele. Wy-
starczy przytoczyæ chocia¿by nazwê Politechniki
Warszawskiej, która w jêzyku angielskim brzmi:
Warsaw Institute of Technology, czy nazwê mojej
uczelni, Politechniki Gdañskiej – Technical
University of Gdansk. Tak wiêc nie ma ¿adnych
przeciwwskazañ, ¿eby na u¿ytek zewnêtrzny
zmieniæ tê nazwê.

Wszystko to, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo,
s³u¿y wsparciu wniosku mniejszoœci, który zmie-
rza do tego, ¿eby przy pe³nym poparciu konsolida-
cji i po³¹czenia uczelni uszanowaæ jednak polsk¹
tradycjê i ¿eby to by³a Akademia Medyczna
w £odzi. Ale jest jeszcze jedna rzecz: podczas dys-
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kusji zg³oszê wniosek mniejszoœci zmieniaj¹cy
nieco tê nazwê. By³oby bowiem dobrze, aby nazwa
nowego tworu, powsta³ego po po³¹czeniu uczelni,
nieco ró¿ni³a siê od nazwy obowi¹zuj¹cej obecnie.
Taki wniosek przedstawiê w dyskusji. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam teraz pani¹ senator Zdzis³awê Ja-

nowsk¹, która jest sprawozdawc¹ Komisji Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie! Panie Ministrze!
Chcia³abym w imieniu Komisji Polityki

Spo³ecznej i Zdrowia wyraziæ opiniê na temat
powo³ania Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia jednomyœl-
nie podjê³a pozytywn¹ decyzjê.

Pragnê równie¿ powiedzieæ o debacie, ale nie
tylko jako cz³onek Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, lecz równie¿ jako cz³onek Senatu Uni-
wersytetu £ódzkiego i jako senator ziemi ³ódzkiej.
Chcê do³¹czyæ to do sprawozdania, ¿eby kontrar-
gumentowaæ.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pani Senator, bardzo przepraszam. Oczywiœcie

to bêd¹ bardzo cenne i pomocne w rozwa¿aniu tej
sprawy uwagi, ale teraz jest czas na sprawozda-
nie. Proszê o przedstawienie problemów porusza-
nych na posiedzeniu komisji.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Dobrze. W takim razie w³¹czê siê do dyskusji.
Pragnê powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu Komisji

Polityki Spo³ecznej i Zdrowia pada³y równie¿ py-
tania pod adresem rz¹du. Udzia³ w obradach ko-
misji brali przedstawiciele obydwu uczelni: Woj-
skowej Akademii Medycznej i cywilnej Akademii
Medycznej w £odzi, a tak¿e przedstawiciele Mini-
sterstwa Zdrowia i Ministerstwa Obrony Narodo-
wej. Toczy³a siê ¿ywa dyskusja i poruszane by³y
kwestie, o których wspomina³ pan senator Witt-
brodt. Podczas udzielania odpowiedzi pad³ nastê-
puj¹cy kontrargument. Mimo negatywnej opinii
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego w odniesie-
niu do nazwy „Uniwersytet Medyczny w £odzi”,
podjêto decyzjê, ¿e w ci¹gu najbli¿szego roku – co
potwierdzili rektorzy obydwu uczelni – nowa

uczelnia zostanie rozszerzona o kolejne wydzia³y
i tym samym spe³ni wymóg, który wynika z zapisu
i kryteriów Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.
Rektorzy obydwu uczelni mówili o utworzeniu
w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy czy roku nowych
wydzia³ów, to jest wydzia³u socjologii, psycholo-
gii, filozofii, zarz¹dzania, a tak¿e biotechnologii.
Argument rady g³ównej w³aœciwie zosta³ wiêc od-
rzucony.

W czasie dyskusji pada³y równie¿ pytania o po-
œpiech zwi¹zany z utworzeniem tej¿e uczelni. Uzy-
skaliœmy satysfakcjonuj¹ce odpowiedzi mówi¹ce
o tym, ¿e w³aœciwie od paru lat los Wojskowej Aka-
demii Medycznej jest bardzo ciê¿ki i utrzymywa-
nie status quo – od trzech lat nie prowadzono na-
boru na studia do niej – skoñczy³oby siê dla tej
uczelni nieszczêœciem. Wyra¿ono wiêc w tym
wzglêdzie jednoznaczn¹ opiniê, przyjmuj¹c usta-
wê bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy chcecie pañstwo pytaæ sprawozdawców?

Przypominam, ¿e s¹ nimi: Zdzis³awa Janowska,
Witold G³adkowski i Edmund Wittbrodt.

Proszê bardzo, minutowe pytania.
Senator Mieczys³aw Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Pytanie do pana senatora G³adkowskiego. Pan
senator by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e nowy uni-
wersytet – tak przynajmniej zrozumia³em – bêdzie
mia³, czy ju¿ ma, szeœæ wydzia³ów.

(Senator Witold G³adkowski: Ma.)
Zapisa³em to sobie. Jakie to wydzia³y? Czy pan

senator by³by uprzejmy je wymieniæ?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Czy pan senator bêdzie uprzejmy je wymieniæ?
Proszê.

Senator Witold G³adkowski:
Odpowiem panu senatorowi. Opiera³em siê na

dyskusji sejmowej. W trakcie wyst¹pieñ pani se-
kretarz stanu Ewa Kralkowska powiedzia³a, ¿e te
kryteria, które s¹ zawarte w uchwale Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego, zosta³y w wiêkszoœci
spe³nione przez proponowany przez nas Uniwer-
sytet Medyczny. Zosta³y spe³nione kryteria do-
tycz¹ce liczby pracowników naukowych, samo-
dzielnych tytularnych pracowników naukowych,
mo¿liwoœci nadawania stopni naukowych oraz

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
122 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi

(senator E. Wittbrodt)



liczby wydzia³ów, chodzi o szeœæ wydzia³ów, w tym
wydzia³ów o profilu humanistycznym. I to jest,
proszê pana, materia³, na którym siê opar³em
w swoim wyst¹pieniu. Nazwy tych kierunków,
tych wydzia³ów za chwilê znajdê i panu podam,
dobrze? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o ewentualne nastêpne pytanie.
Pan senator Smorawiñski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Pytanie do pani senator Janowskiej. W trakcie

prac komisji pytano g³ównie zainteresowanych,
czyli rektorów akademii medycznej wojskowej
i akademii medycznej cywilnej, a w £odzi ma po-
wstaæ nie drugi uniwersytet, ale charakterystycz-
ny uniwersytet o nazwie „Uniwersytet Medyczny
w £odzi”. Czy istnieje jakakolwiek opinia dosyæ
wa¿nego cia³a opiniotwórczego, jakim jest Kole-
gium Rektorów Akademii Medycznych, a wiêc re-
ktorów bardzo zainteresowanych t¹ materi¹?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³awa Janowska:

Rozumiem, ¿e panu senatorowi chodzi o Kole-
gium Rektorów Akademii Medycznych, innych
akademii polskich.

(Senator Jerzy Smorawiñski: Ka¿de uczelnie
zrzeszaj¹ siê…)

Nie, na ten temat nic mi nie wiadomo. Mogê po-
wiedzieæ o opinii Uniwersytetu £ódzkiego.

Senator Jerzy Smorawiñski:

Przepraszam, Panie Marsza³ku, jeœli wolno…
To nie ma nic do rzeczy, bo zainteresowane s¹
uczelnie medyczne. Gdybyœmy chcieli na
przyk³ad powo³aæ uniwersytet wychowania fi-
zycznego, to nale¿a³oby zapytaæ rektorów pozo-
sta³ych uczelni, tak jak pytaliœmy siê przy prze-
mianowywaniu w Gdañsku Akademii Wychowa-
nia Fizycznego na Akademiê Wychowania Fizycz-
nego i Sportu. Tak wiêc s¹dzê, i¿ wypada³oby za-
pytaæ i pozosta³ych rektorów.

(Senator Zdzis³awa Janowska: Nic mi nie wia-
domo na ten temat.)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pani senator Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Mam pytanie do pani i pana sprawozdawców:

dlaczego jest nazwa „uniwersytet”? Rozumiem
i w pe³ni akceptujê pomys³ po³¹czenia uczelni me-
dycznych, tylko nie mogê zrozumieæ, dlaczego to
po³¹czone cia³o nie mo¿e nadal nazywaæ siê na
przyk³ad „Akademia Medyczna”. Sk¹d ten po-
mys³, tak ca³kowicie sprzeczny z jêzykiem pol-
skim, by nazwaæ to „Uniwersytet Medyczny”?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Jest pytanie do pani.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Jeœli mo¿na, spróbujê odpowiedzieæ. Tak jak za-

czê³am ju¿ mówiæ – bêdê na ten temat mówi³a
w czasie dyskusji – jest tak zwany okres dochodze-
nia do spe³nienia po¿¹danego warunku, jakim jest
interdyscyplinarnoœæ, niezbêdna na uniwersyte-
cie. Obydwie uczelnie zdaj¹ sobie sprawê ze swoich
perspektyw rozwojowych w najbli¿szym czasie, ale
pragn¹, ze wzglêdu na tê po¿¹dan¹ i w pe³ni mo¿li-
w¹ interdyscyplinarnoœæ, zachowaæ czy te¿ mieæ
w³aœnie nazwê „Uniwersytet Medyczny”. Tych¿e
interdyscyplinarnych wydzia³ów bêdzie jeszcze
wiêcej, ni¿ mówi¹ o tym kryteria.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Senatorze.

Senator Zbigniew Kulak:

Pytanie do pana senatora G³adkowskiego.
Mówi³ pan w swoim sprawozdaniu o renomie obu
uczelni, wyj¹tkowej – tak to brzmia³o – renomie
uczelni ³ódzkich. Mo¿emy na ten temat dyskuto-
waæ i spieraæ siê. Nie jestem do koñca przekona-
ny, ¿e akurat uczelnie ³ódzkie maj¹ a¿ tak
wyj¹tkow¹ renomê w stosunku do innych. Potem
poda³ pan dane liczbowe na temat samodzielnych
pracowników nauki i profesorów tytularnych. Czy
mogê uzyskaæ informacje porównawcze, ilu profe-
sorów tytularnych, oczywiœcie w dziedzinie nauk
medycznych, jest na przyk³ad w Warszawie,
w Krakowie, we Wroc³awiu czy w Poznaniu? Czy
faktycznie renoma uczelni ³ódzkich jest a¿ tak
wyj¹tkowa, czy te¿ jest po prostu porównywalna?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.
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Senator Witold G³adkowski:

Panie Senatorze, opar³em siê, jeszcze raz to
podkreœlam, na materia³ach z dyskusji sejmowej
oraz naszej, w komisji. Mnie te treœci przekona³y,
tak jak przekona³y kilkuset pos³ów, którzy ten
materia³ przyjmowali. ¯e pana to nie przekonuje,
to có¿ ja zrobiê?

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale pan sena-
tor pyta³ o coœ zupe³nie innego.)

Detali typu, ilu pracowników naukowych itd.,
o które pan senator pyta, nie podam. S¹ przedsta-
wiciele rektorów…

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Rozumiem, pan sprawozdawca nie wie.
S³ucham.
(Senator Zbigniew Kulak: Wobec tego ja bym to

pytanie chcia³ skierowaæ potem do ministra.)
Chwileczkê, na razie pytamy sprawozdawców.
Czy pan jeszcze chcia³ zadaæ pytanie?
(G³os z sali: Nie.)
Czy s¹ jeszcze pytania do sprawozdawców?
Proszê bardzo, pan Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do pani senator Janowskiej, spra-

wozdawcy Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.
Art. 8 mówi, ¿e nowo powsta³a uczelnia bêdzie
mia³a a¿ osiem zak³adów opieki zdrowotnej,
w tym piêæ szpitali. Jednym z nich bêdzie Cen-
trum Kliniczno-Dydaktyczne Wojskowej Akade-
mii Medycznej, w którym, jak podaje dzisiejsza
„Rzeczpospolita”, rektor zosta³ zwolniony za nie-
gospodarnoœæ, za nieracjonalne gospodarowanie
œrodkami bud¿etowymi. Czy wobec tego Komisja
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia rozwa¿a³a mo¿liwo-
œci ekonomiczne tej¿e uczelni – bo byæ mo¿e ta
uczelnia zje wszystkie œrodki, jakie posiadaj¹
akademie medyczne podlegaj¹ce ministrowi
zdrowia – czy te¿ nie rozpatrywa³a tego zagadnie-
nia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Senatorze, po pierwsze, te zarzuty, które

by³y stawiane, s¹ ju¿ nieaktualne, a po drugie,
maj¹tek Wojskowej Akademii Medycznej jest bar-
dzo powa¿ny. W zwi¹zku z tym, tak jak kolega
sprawozdawca mówi³, w wyniku po³¹czenia po-
wstan¹ g³ównie oszczêdnoœci, a nie koszty. Nie
s¹dzê, ¿eby potrzebne by³o, tak jak pan senator
sugeruje, zwiêkszenie tych œrodków, i nie s¹dzê,

¿e bêd¹ one zjadane. Ten¿e projekt prowadzi
wrêcz do oszczêdnoœci, a nie do wzrostu kosztów,
ze wzglêdu na istniej¹cy maj¹tek i wolny, ¿e tak
powiem, maj¹tek rzeczowy, który bêdzie niepo-
trzebny.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê, senator Religa.

Senator Zbigniew Religa:
Pani Senator, dlaczego pani mówi, ¿e bêd¹

oszczêdnoœci? Jako by³y rektor Œl¹skiej Akademii
Medycznej, najwiêkszej akademii medycznej
w Polsce i w pewnym sensie najlepszej w rankin-
gach, chcê powiedzieæ, ¿e przybór tych szpitali nie
przyniesie oszczêdnoœci. Mo¿e przynieœæ straty,
mo¿e przynieœæ koszty. Jest wiêc proœba:
uzasadniaj¹c to, o czym pani mówi, proszê nie
u¿ywaæ tego argumentu, bo proszê mi wierzyæ, ¿e
oszczêdnoœci w tym wypadku nie s¹ prawdziwym
argumentem.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania…
Czy pani chcia³aby odpowiedzieæ?
(Senator Zdzis³awa Janowska: Tak, tak.)
Ale bardzo prosi³bym, ¿eby nie prowadziæ dys-

kusji, bêdziemy póŸniej na ten temat dyskutowaæ.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Mia³am na myœli maj¹tek rzeczowy bêd¹cy

w posiadaniu Wojskowej Akademii Medycznej,
który w tej sytuacji stanie siê zbêdny.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Tak, ale pan senator mówi³ o sytuacji, która do-

piero nast¹pi.
Wobec tego chcia³bym tak¿e skorzystaæ

z okazji i zadaæ pani pytanie. Przys³uchujê siê
temu wszystkiemu tak trochê z boku, ale dowie-
dzia³em siê o jednej rzeczy. Wojskowa Akademia
Medyczna jest w³aœciwie na granicy plajty
wskutek tego, ¿e wojsko nie mko¿e jej utrzymaæ.
Plajta by³aby oczywiœcie czymœ okropnym dla
tej zas³u¿onej placówki. St¹d, wed³ug lobby
³ódzkiego, potrzeba po³¹czenia tej uczelni z aka-
demi¹ medyczn¹, ¿eby po prostu uratowaæ, ¿e
tak powiem, tê substancjê ³¹cznie z maj¹tkiem
i z bardzo dobr¹ mark¹. To jedna sprawa.

Po drugie, nie honoruje siê stanowiska Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Nie znamy te¿
opinii odpowiednich uniwersytetów na temat tego
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przepisu i tej uczelni. A w dodatku te wszystkie
wymogi, które uniwersytet z racji samej nazwy
musi spe³niaæ – oczywiœcie mam na myœli wydzia³y
humanistyczne – robi¹ wra¿enie takiego jakby zo-
bowi¹zania pierwszomajowego. Czy nie uwa¿a
pani, ¿e poza nadu¿yciem tej nazwy to wszystko
jest troszeczkê oparte na p³ynnej glinie? W tym wy-
padku myœlimy raczej o presti¿u, a nie o sprosta-
niu tradycjom czy przepisom ustawy dotycz¹cej
szkolnictwa wy¿szego, uniwersyteckiego.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku, chcia³abym zabraæ g³os

w dyskusji na ten temat i wtedy powiedzia³abym
o tym. A teraz tylko króciutko panu odpowiem:
nie. Przede wszystkim to nie jest plajta. Nic na to
nie poradzê, ¿e kiedy przystêpowaliœmy do NATO,
to sprawuj¹cy wówczas w³adzê podjêli decyzjê, i¿
Polska nie bêdzie dawa³a sojuszowi kadr wojsko-
wych, tylko bêd¹ je dawaæ Czechy. Polska bêdzie
go wspomaga³a s³u¿bami ³¹cznoœciowymi. W ten
sposób po raz pierwszy zarysowa³a siê okolicz-
noœæ œwiadcz¹ca o tym, ¿e rzeczywiœcie mo¿e siê
okazaæ, i¿ wspaniali absolwenci, którzy byli
kszta³ceni przez wiele lat w £odzi, ludzie ze wspa-
nia³ym potencja³em naukowym, przestan¹ byæ
potrzebni.

Jeœli chodzi o Wojskow¹ Akademiê Medyczn¹ –
bo chcia³abym od razu odpowiedzieæ koledze – to
ona od lat, od pocz¹tku swojego istnienia, ma re-
nomê miêdzynarodow¹, absolutnie miêdzynaro-
dow¹. Propozycja utworzenia wydzia³u nie po-
wsta³a z okazji œwiêta 1 Maja, nie by³a te¿ propo-
zycj¹ lobby ³ódzkiego. To by³a propozycja kadr
uczelni ³ódzkich, bo uczelnie ³ódzkie stanowi¹
najwiêkszy zak³ad pracy, jaki jest w £odzi. Kadry,
które stanowi¹ zaplecze uniwersyteckie i zaplecze
innych uczelni, mog¹ jednego dnia utworzyæ te
wszystkie wydzia³y, które s¹ proponowane.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Tak, ale to, co pani mówi, jest to tekst literacki,

a rzeczywistoœæ jest… Wydaje mi siê, ¿e mo¿na by
czy nawet stosowne by³oby pomyœleæ o innej na-
zwie dla tej uczelni. S¹ przecie¿ dwie akademie,
wiêc mo¿e wystarczy³oby, ¿eby tê nazwaæ „Wielk¹
Akademi¹ Medyczn¹ w £odzi” i wtedy sprawa
wygl¹da³aby inaczej. Dziêkujê.

Czy ktoœ jeszcze chcia³by zapytaæ sprawo-
zdawców? Nie widzê zg³oszeñ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a pil-
nym rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezen-
towania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.

Witam podsekretarza stanu Jana Kopczyka
z tego¿ ministerstwa i zgodnie z art. 50 Regulami-

nu Senatu chcia³bym zapytaæ, czy by³by pan
³askaw zabraæ g³os w tej sprawie.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Do obszernych i dosyæ wyczerpuj¹cych wyja-

œnieñ pañstwa senatorów sprawozdawców
chcia³bym do³¹czyæ kilka kwestii, które ju¿ siê
przewija³y w niektórych wypowiedziach i zapyta-
niach, ale mo¿e nie zawsze odpowiedŸ na nie by³a
wyczerpuj¹ca czy pe³na.

Podczas dyskusji w Sejmie, w Senacie i na po-
siedzeniach poszczególnych komisji, idea
po³¹czenia tych dwóch uczelni nie by³a kwestio-
nowana. Proszê pañstwa, nie ulega przecie¿
w¹tpliwoœci, ¿e zdajemy sobie sprawê z tego,
o czym mówimy.

W tej chwili Wojskowa Akademia Medyczna
kszta³ci na wydziale lekarskim, na IV, V i VI roku,
stu dziewiêciu studentów. Przez trzy kolejne lata
nie by³o naboru na ten wydzia³, dlatego ¿e si³y
zbrojne Polski nie maj¹ w zakresie kadr lekar-
skich takich potrzeb, jak to bywa³o kiedyœ, za
dawnych czasów. Pani senator by³a ju¿ uprzejma
zwróciæ na to uwagê. A przecie¿ uczelnia dyspo-
nuje zarówno dobr¹ baz¹, jak i wysoko kwalifiko-
wan¹ kadr¹. W ogóle w £odzi w ca³ej s³u¿bie zdro-
wia jest mo¿e nie tyle pewien nadmiar, co du¿a
iloœæ zasobów bazowych i du¿a liczba zasobów ka-
drowych. Nie dzielimy s³u¿by zdrowia na resor-
tow¹, na tak¹ czy inn¹, wiêc jest to zamierzenie
uzasadnione.

Gdzie szukaæ oszczêdnoœci czy te¿ gdzie s¹ mo-
¿liwoœci racjonalizacji – tak to nazwijmy – tej ca³ej
bazy wymienionych zreszt¹ w ustawie placówek
klinicznych i szpitalnych? Proszê pañstwa, pierw-
szym ruchem jest utworzenie jednej uczelni, czyli
stworzenie jednego organu za³o¿ycielskiego, czyli,
mówi¹c najogólniej, powo³anie jednego pana, jak-
by jednej g³owy, która bêdzie tym zarz¹dza³a. Do-
piero drugim ruchem – i tu nawi¹zujê do tego,
o czym by³ uprzejmy powiedzieæ pan senator Reli-
ga – jest zastanawianie siê nad tym, czy to bêdzie
strata, czy to raczej bêd¹ koszty. Najpierw musi
zostaæ powo³any ten jeden organ za³o¿ycielski,
a dopiero póŸniej mo¿e on racjonalizowaæ kwestie
dotycz¹ce liczby ³ó¿ek szpitalnych, poszczególne
profile itd. Uwa¿amy, ¿e tak siê na pewno stanie
i ¿e w najbli¿szym czasie takie zjawiska bêd¹
mia³y miejsce, ale dopiero po 1 paŸdziernika, kie-
dy bêd¹ nowe w³adze, w³adze jednej wspólnej
uczelni.

Okolicznoœci¹ dodatkow¹ jest to, o czym na
pewno wie pan profesor Religa i wiedz¹ o tym lu-
dzie zwi¹zani ze s³u¿b¹ zdrowia – ¿e bardzo wiele
akademii medycznych w Polsce, tak¿e ³ódzka
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Kto jeszcze chcia³by zadaæ pytanie?
Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Zbigniew Kulak:
Chcia³bym wróciæ do mojego pytania, które

zada³em sprawozdawcy, bo myœlê, ¿e pan minis-
ter dysponuje odpowiedni¹ wiedz¹. Panie Minis-
trze, ilu jest profesorów tytularnych, ilu jest sa-
modzielnych pracowników nauki na przyk³ad
w Warszawie, w Poznaniu, na Œl¹sku, we
Wroc³awiu? Liczby, które poda³ sprawozdawca,
to: dwustu trzydziestu piêciu samodzielnych pra-
cowników nauki w £odzi i stu dwudziestu dwóch
profesorów, te¿ w £odzi. Oczywiœcie chodzi mi tu
o nauki medyczne.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dlaczego rz¹dowi zabrak³o od-

wagi, ¿eby wcieliæ ten organizm do Uniwersytetu
£ódzkiego? Bo skoro w inicjatywie rz¹dowej jest
przewidziane pewne po³¹czenie, to mog³o byæ
równie¿ przewidziane po³¹czenie czy wcielenie
tego organizmu do Uniwersytetu £ódzkiego. Roz-
wi¹zywa³oby to te¿ pewne problemy lokalowe uni-
wersytetu, bo wiemy, ¿e Akademia Medyczna
mia³a doœæ dobre warunki lokalowe. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:

Panie Ministrze, mam w zasadzie dwa pytania,
ale drugie uzale¿niam od pañskiej odpowiedzi na
pytanie pierwsze. A brzmi ono w ten sposób: jaki
procent maj¹tku trwa³ego Wojskowej Akademii
Medycznej – chodzi mi o wartoœæ – stanie siê
maj¹tkiem wspólnym, a ile maj¹tku zostanie po
prostu sprzedane b¹dŸ przekazane innym jed-
nostkom?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Bieñ.

Senator January Bieñ:

Panie Ministrze, pan wymieni³ dwa wydzia³y le-
karskie, które maj¹ powstaæ: wydzia³ lekarski
i wydzia³ wojskowo-lekarski. Chcia³bym siê do-
wiedzieæ, na czym polega ró¿nica i jaki jest cel ist-
nienia tych dwóch wydzia³ów w nowej uczelni?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jedno pytanie bêdzie nawi¹za-

niem do pytania, które ju¿ pad³o. Czy œrodowisko
naukowe obu akademii i Uniwersytetu £ódzkiego
myœla³o o jednej wspólnej uczelni? Nie tylko rz¹d,
ale samo œrodowisko.

I pytanie drugie, które nawi¹zuje do art. 2
ust. 6. Mianowicie minister obrony narodowej co-
rocznie ma okreœlaæ wielkoœci potrzeb Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
kszta³cenia studentów itd. Czy to ma sugerowaæ,
¿e polskie wojsko bêdzie korzysta³o tylko z absol-
wentów tego Uniwersytetu Medycznego, a absol-
wenci innych akademii medycznych bêd¹ odsu-
niêci na bok? Czy te¿ nie? Bo do ustawy o Uniwer-
sytecie Medycznym w³¹czono zapis z zupe³nie in-
nego zakresu ni¿ nauka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Ja mam wobec tego jeszcze jedno pytanie, bar-

dzo generalne. Myœlê, ¿e ka¿de ministerstwo po-
winno mieæ wœród swoich podstawowych funkcji
funkcjê porz¹dkuj¹c¹. W zesz³ej kadencji mieliœ-
my w Senacie do czynienia z tak¹ mod¹ – w³aœci-
wie ca³¹ fal¹, bo to by³o kilkanaœcie ustaw – ¿e
pewne uczelnie, w zwi¹zku z powstaniem w tych
samych miejscach uczelni prywatnych, chcia³y
ratowaæ swój dorobek i nagminnie przemienia³y
siê w ró¿nego rodzaju akademie. By³ to bardzo po-
wa¿ny problem, by³ to te¿ pierwszy sygna³ pew-
nych przemian w edukacji na poziomie wy¿szym.
Robiono wielkie wysi³ki, myœmy te¿ je robili, ¿eby
to siê nie wymsknê³o spod kontroli. Ale muszê
przyznaæ, ¿e by³y przypadki pewnych mniejszych,
ale bardzo ambitnych oœrodków, które nie
spe³nia³y w 100% wszystkich tych przepisów obo-
wi¹zuj¹cych w Polsce, jakich trzeba siê trzymaæ…
Panie Kruszewski, my coœ o tym wiemy.

I teraz mamy do czynienia z pewnym novum –
mówiê oczywiœcie o nazwie. Myœlê, ¿e wszyscy,
którzy s¹ przeciwko tej nazwie, maj¹ poczucie jej
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niestosownoœci. Powiem jeszcze inaczej: to by
oznacza³o – w zwi¹zku z tym, co powiedzia³em,
i w zwi¹zku z tym, co mo¿e siê dziaæ – ¿e w³aœnie
mamy do czynienia z pocz¹tkiem pewnej anarchii
w tym wzglêdzie. Myœlê, Panie Ministrze, ¿e pañ-
stwo jesteœcie od tego, ¿eby wiedzieæ o tym, co siê
dzieje.

Mnie interesuje, jaki jest generalnie pogl¹d mi-
nisterstwa na temat tego, co siê sta³o i czym to
grozi. Bo przecie¿ to ministerstwo nie istnieje je-
dynie tak d³ugo, jak pan jest cz³onkiem tego gabi-
netu. A to jest sprawa niezwyk³ej zupe³nie wagi.
Chodzi mi wiêc o pogl¹d generalny ministerstwa.

Ponadto na marginesie dodam uwagê, która
mnie siê wydaje niesympatyczna. Pan, mówi¹c
tutaj o akceptacji Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego, powiedzia³, ¿e ma jakby nieoficjalnie jej po-
twierdzenie. Myœlê, ¿e minister nie mo¿e pos³ugi-
waæ siê w takiej sytuacji informacj¹ nieoficjaln¹.
Pañskim obowi¹zkiem jest pokazaæ nam pisemn¹
akceptacjê tego cia³a, a nie przedstawiaæ jakieœ,
¿e tak powiem, domniemania, i¿ od tej strony
wszystko jest w porz¹dku. Ale g³ównie pytam o tê
pierwsz¹ sprawê.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pytañ by³o du¿o. Stara³em siê je zanotowaæ.

Gdyby mi siê zdarzy³o, ¿e na któreœ przez zapo-
mnienie nie odpowiem, to proszê mnie przywo³aæ
do porz¹dku.

Pierwsze pytanie: jakie wydzia³y obecnie funk-
cjonuj¹ w Akademii Medycznej w £odzi? Odpo-
wiadam: Wydzia³ Lekarski, studia dzienne – ra-
zem tysi¹c dwustu trzydziestu studentów; Wy-
dzia³ Lekarski – Oddzia³ Stomatologiczny – razem
czterystu czterdziestu dziewiêciu studentów, po-
dajê liczby, ¿eby daæ pewne informacje o propor-
cjach, mówi³em bowiem, ilu studentów jest
w Wojskowej Akademii Medycznej; Wydzia³ Far-
maceutyczny i Oddzia³ Medycyny Laboratoryjnej
– piêæset piêædziesi¹t piêæ osób; Wydzia³ Pielê-
gniarstwa, studia magisterskie, oprócz tego s¹
jeszcze studia licencjackie, ale to ju¿ jakby w ra-
mach tego wydzia³u; Wydzia³ Nauk o Zdrowiu,
z kierunkiem zdrowie publiczne. S¹ jeszcze studia
zaoczne i wieczorowe oraz ca³y pakiet studiów li-
cencjackich. Zreszt¹ mogê powiedzieæ, ¿e w Woj-
skowej Akademii Medycznej te¿ prowadzi siê
p³atne studia licencjackie i magisterskie na kie-
runkach: zdrowie publiczne i fizjoterapia. Ale
o tym nie rozmawiamy. Interesuje nas kierunek
lekarski. Dziœ uczelnie sobie radz¹, wiemy, ¿e za-
rabiaj¹ w ten sposób.

Pan profesor pyta³ o kwestiê – ju¿ przypomi-
nam sobie, który to artyku³ – organów kolegial-
nych Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii
Medycznej, o to, czy bêd¹ organami kolegialnymi
uniwersytetu z dniem jego utworzenia i czy bêd¹
pe³niæ funkcjê w sk³adzie wynikaj¹cym z ich
po³¹czenia. Ten zapis wyjaœnia, ¿e senat plus se-
nat, to nie dwa senaty, tylko jeden w szerszym
sk³adzie. Tak bêdzie do 31 sierpnia 2003 r. Sk¹d
taki przepis i dlaczego? Ca³a ustawa polega na
tym, jak pañstwo widz¹ na jej pocz¹tku, ¿e
z dniem 1 paŸdziernika 2002 r. tworzy siê Uniwer-
sytet Medyczny w £odzi. Nie ma mo¿liwoœci, ¿eby
1 paŸdziernika na nowym uniwersytecie, utwo-
rzonym w wyniku po³¹czenia dwóch uczelni,
odby³y siê wybory, na przyk³ad do senatu uczelni,
zgodne z ca³¹ procedur¹. W zwi¹zku z tym jest
propozycja rocznego, wynikaj¹cego z przepisów
ustawy, okresu przejœciowego. Chodzi o to, ¿eby
daæ czas niezbêdny do tego, by spokojnie przepro-
wadziæ wybory, wy³oniæ organy kolegialne, zgod-
nie ze wszystkimi procedurami. Ale odbêdzie siê
to przed nowym rokiem akademickim, czyli przed
dniem 31 sierpnia 2003 r.

Jeszcze jedna kwestia, o któr¹ pan senator
pyta³, kwestia uprawnieñ do nadawania stopni
naukowych. To te¿ jest zapis przejœciowy, nie na-
rzucaj¹cy nowych warunków. Ten zapis odsy³a
przecie¿ do warunków okreœlonych w przepisach
o tytule naukowym i stopniach naukowych.
Wskazano, ¿e jednostki organizacyjne, zarówno
³ódzkiej Akademii Medycznej, jak i Wojskowej
Akademii Medycznej, które mia³y tak¹ mo¿liwoœæ,
zgodnie z tymi przepisami bêd¹ mia³y j¹ w dal-
szym ci¹gu.

Oczywiœcie, kiedy bêdzie przegrupowanie,
przeformowanie, kiedy bêdzie nowy uk³ad jedno-
stek organizacyjnych, to póŸniej bêd¹ okreœlone
regulacje dla nich. Nam chodzi o to, ¿eby ta usta-
wa nie stwarza³a jakiegoœ zupe³nie nieregulowa-
nego okresu, który by³by martwy z punktu widze-
nia prawnego. St¹d te przepisy o charakterze
przejœciowym, obowi¹zuj¹ce przez rok.

Pan senator Kulak, zdaje siê, wyszed³. Przykro
mi, ale…

(Senator Zygmunt Cybulski: Ale s³ucha.)
(Senator Genowefa Ferenc: S³ucha.)
S³ucha? Pan senator pyta³, ilu profesorów jest

w innych akademiach medycznych. Nie zobo-
wi¹zujê siê podaæ z pamiêci dok³adnych danych.
Orientacyjnie mogê powiedzieæ, ¿e w porównywal-
nych akademiach liczba profesorów bêdzie bliska
po³owie tej liczby, która ³¹cznie dotyczy tych
dwóch akademii medycznych. Jestem gotów te in-
formacje dostarczyæ panu senatorowi czy pañstwu
na piœmie, je¿eli to jest tak wa¿ne. Nie chcia³bym
pope³niæ b³êdu. Myœlê, ¿e ta liczba nie zale¿y a¿
w takim stopniu od wielkoœci uczelni czy od liczby
studentów. Jest raczej zwi¹zana z liczb¹ dyscyplin
reprezentowanych w poszczególnych akademiach
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medycznych, a jest ona we wszystkich akade-
miach podobna czy jednakowa.

Czy rz¹dowi zabrak³o odwagi, ¿eby po³¹czyæ to
wszystko z Uniwersytetem £ódzkim? To nie by³a
kwestia odwagi, Panie Senatorze. Takiego po-
mys³u w ogóle nie by³o. To by³a inicjatywa, jak ju¿
na wstêpie pañstwo senatorowie sprawozdawcy
powiedzieli, œrodowisk jednej i drugiej uczelni,
czyli Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii
Medycznej. Nie umiem odpowiedzieæ – potwier-
dziæ tego, co pan senator uprzejmie mówi³, lub za-
przeczyæ temu – czy to by w jakiœ sposób ratowa³o
Uniwersytet £ódzki, poprawi³o jego sytuacjê loka-
low¹, bo jej po prostu nie znam. Taka opcja w ogó-
le nie by³a rozwa¿ana. Myœlê, ¿e nie by³oby najlep-
szym rozwi¹zaniem tworzenie jeszcze wiêkszego
molocha. Nie badaliœmy tego w ogóle.

Jaki procent maj¹tku akademii wojskowej sta-
nie siê mieniem wspólnym, a jaki nie? Proszê pañ-
stwa, przepis jest jednoznaczny. Mienie obej-
muj¹ce w³asnoœæ i inne prawa maj¹tkowe, zarów-
no Akademii Medycznej, jak i Wojskowej Akade-
mii Medycznej, staje siê mieniem uniwersytetu
z dniem jego utworzenia. Oczywiœcie odrêbn¹
spraw¹ jest to, jak tym mieniem gospodarowaæ
bêd¹ w³adze nowo utworzonej jednostki – Uniwer-
sytetu Medycznego w £odzi. Ale to jest sprawa
dalszych decyzji.

Dlaczego wydzia³ lekarski i wydzia³ wojskowo-
-lekarski i czym one siê ró¿ni¹? Rzeczywiœcie,
medycyna jest jedna, ale s¹ te¿ potrzeby armii,
któr¹ stanowi specyficzna populacja ludzka, ist-
niej¹ pewne odrêbnoœci i s¹ pewne niuanse.
Zreszt¹ zawsze w Wojskowej Akademii Medycz-
nej by³o tak, ¿e program by³ troszeczkê szerszy,
nieco inaczej sprofilowany w wypadku niektó-
rych dyscyplin, czy te¿ mo¿e inaczej by³y roz³o¿o-
ne akcenty.

Jest jednak inna kwestia, nawet nie wiedzy me-
dycznej – absolwenci Wojskowej Akademii Me-
dycznej doskonale siê sprawdzali w cywilnym ¿y-
ciu i w cywilnych jednostkach na wszystkich sta-
nowiskach i na odwrót: zmobilizowani, powo³ani
cywilni lekarze doskonale sobie radzili w sytu-
acjach „wojskowych” – ale jak pañstwo pewnie za-
uwa¿yli, zreszt¹ jedno z pytañ nawi¹zywa³o ju¿ do
tego, pewnej specyfiki. Przede wszystkim – ktoœ
o to pyta³ – chodzi o zaspokajanie potrzeb si³
zbrojnych. O tym mówi przepis, w którym jest na-
pisane, ¿e minister obrony narodowej corocznie
okreœla wielkoœæ potrzeb si³ zbrojnych. Inny jest
wiêc status studentów, którzy bêd¹ studentami
wydzia³u wojskowo-lekarskiego, bo bêd¹ oni
¿o³nierzami, tak jak dzisiaj s¹ nimi studenci Woj-
skowej Akademii Medycznej, ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Nie chcê rozwijaæ tego tematu,
zreszt¹ stosowne regulacje prawne s¹ zawarte
w tej krótkiej ustawie. S¹ one wystarczaj¹ce i za-

znaczaj¹ pewn¹ odrêbnoœæ. Tak zosta³o to okre-
œlone podczas ustaleñ miêdzy Ministerstwem
Obrony Narodowej a Ministerstwem Zdrowia
i rz¹d to przyj¹³. Myœlê, ¿e jest to rozs¹dne roz-
wi¹zanie i godzi wszystkie interesy na bardzo
rozs¹dnym, racjonalnym poziomie liczbowym, je-
¿eli chodzi o studentów, i finansowym, je¿eli cho-
dzi o bud¿et pañstwa.

Nie bardzo rozumiem pytanie, prosi³bym o po-
prawienie mnie, dotycz¹ce art. 2 i okreœlenia wiel-
koœci potrzeb si³ zbrojnych w zakresie kszta³cenia
studentów i zg³oszenia ich ministrowi zdrowia
w celu wykorzystania przyznanych limitów przyjêæ
na studia. To nie znaczy, ¿e si³y zbrojne czy ca³a or-
ganizacja obrony Rzeczypospolitej, mówi¹c gór-
nolotnie, rezygnuj¹ z us³ug czy z mo¿liwoœci korzy-
stania z zasobów, powiedzmy, cywilnych. Oczy-
wiœcie, ¿e to tego nie oznacza. To reguluj¹ posz-
czególne akty prawne. Ten przepis ma na celu
w³aœnie zracjonalizowanie corocznego naboru na
wydzia³ wojskowo-lekarski, który, jak ju¿ przed
chwil¹ wywiod³em, ma pewn¹ specyfikê. To jest
chyba uzasadnione i nie podlega dyskusji.

Oczywiste jest, ¿e w razie okreœlonej potrzeby,
niekoniecznie wojennej, czasem spowodowanej
si³ami przyrody – bo i coœ takiego przewiduje pol-
skie prawo – mobilizuje siê czy w jakiœ sposób siê
w³¹cza do dzia³añ pracowników s³u¿by zdrowia,
lekarzy, pielêgniarki i przedstawicieli innych za-
wodów medycznych pionu cywilnego. To jest ja-
sne, oczywiste i nie jest z niczym sprzeczne.

Pan marsza³ek… Chyba ju¿ dochodzimy do
ostatniego pytania, pana marsza³ka, o funkcje
porz¹dkuj¹ce ustawy, czyli o sprawy systemowe.
Czy ta kwestionowana nazwa, podnoszona nie-
stosownoœæ tej nazwy, wi¹¿e siê… Jak widzi to mi-
nisterstwo? Jaki jest pogl¹d rz¹du? Czy chcemy
to porz¹dkowaæ i zmierzaæ na przyk³ad w kierun-
ku uniwersytetów medycznych? Tak rozumiem to
pytanie. Proszê pañstwa, przywo³am pewien ar-
gument, który zosta³ tutaj przytoczony, ale od in-
nej strony. Jego znaczenie mo¿e byæ odebrane
zupe³nie inaczej. Otó¿ pan senator na koñcu swo-
jego wyst¹pienia mówi³ o pewnej dowolnoœci
t³umaczenia na jêzyki obce nazw uczelni. Fak-
tycznie, politechnika t³umaczy siê jako uniwersy-
tet technologiczny. Jest to pewnego rodzaju nie-
konsekwencja. Pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na
coœ, co napisa³ przewodnicz¹cy zespo³u kierun-
ków studiów medycznych Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej, pan profesor Gembicki. Uwa¿a on
utworzenie Uniwersytetu Medycznego w £odzi po-
przez po³¹czenie dwóch uczelni za ze wszech miar
s³uszne i po¿yteczne. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e re-
alizacja tej decyzji stworzy precedens umo¿li-
wiaj¹cy uporz¹dkowanie nazewnictwa akademic-
kich uczelni medycznych w Polsce, bo nazwa „aka-
demia medyczna” czêsto w Europie, USA i Kana-
dzie bywa rozumiana jako okreœlenie instytucji
wy³¹cznie zawodowej, bez pozycji akademickiej,
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czyli typu college. Zgadzam siê z tym, pan profesor
te¿ to powiedzia³. Myœlê, ¿e to jest bardzo wa¿ny ar-
gument. Z jednej strony mamy przywi¹zanie do
pewnych tradycji – muszê powiedzieæ, ¿e rozu-
miem ten pogl¹d i jest mi on w du¿ym stopniu bli-
ski, ale to nie jest kwestia moich odczuæ – a z dru-
giej strony, w kontekœcie miêdzynarodowym,
w kontekœcie globalizacji, ci¹gle musielibyœmy siê
t³umaczyæ, ¿e akademia to nie jest college, to nie
jest wy¿sza szko³a zawodowa, to nie jest licencjacki
czy zbli¿ony do niego poziom kszta³cenia, tylko jest
to rzeczywiœcie wy¿sza uczelnia prowadz¹ca pe³n¹
dydaktykê, badania naukowe itd., itd. To tyle.

Panie Marsza³ku, przepraszam, jeœli to za-
brzmia³o tak oficjalnie-nieoficjalnie. Wszystkie
oficjalne dokumenty, które byliœmy zobowi¹zani
przedstawiæ, czy cia³a, do których byliœmy zobo-
wi¹zani wyst¹piæ… Jak s³yszeliœmy, Rada
G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego mia³a wyst¹piæ do
trzech uczelni i nie zrobi³a tego, bo senaty uczelni
w okresie wakacyjnym s¹ rozproszone. To nie na-
sza wina, my poszliœmy jeszcze dalej, bo wyst¹pi-
liœmy zamiast rady g³ównej. Ale jej stanowisko
mamy, pañstwo je przytaczali, wiêc znamy je. Za-
tem te wymogi ministerstwo spe³ni³o. Mówi³em
tylko o kolegium rektorów, gdy odpowiada³em
panu rektorowi Smorawiñskiemu, ¿e nie jest to
cia³o oficjalne umocowane prawnie, a wiêc jego
stanowisko nie mo¿e byæ stanowiskiem oficjal-
nym czy dokumentem wi¹¿¹cym. Tylko to mia³em
na myœli. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Edmund Wittbrodt, proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Zgadzam siê z panem ministrem, ¿e na opinie

pewnych cia³ nie mo¿na siê powo³ywaæ, bo nie s¹
wi¹¿¹ce. Wobec tego mam pytanie: dlaczego pan
minister powo³uje siê na opiniê pana profesora,
który jest cz³onkiem pewnej grupy, czêœci sk³a-
dowej Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego? To
te¿ nie jest cia³o, które mo¿e wystêpowaæ na
zewn¹trz z oficjalnymi opiniami. To jest pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Jeœli chodzi o Akademiê Me-
dyczn¹ w £odzi, to mam tu jej oficjalne pismo,
w którym po lewej stronie jest nazwa uczelni w jê-
zyku angielskim: „Medical University of Lodz”.
Proszê wyjaœniæ, dlaczego tutaj jest taka nazwa
w jêzyku angielskim, skoro by³y w¹tpliwoœci?

Chcia³bym te¿ zapytaæ pana ministra o tak¹
sprawê. W „Informatorze Nauki Polskiej” jest na-
pisane, ¿e w Akademii Medycznej w £odzi jest je-

den wydzia³ z uprawnieniami do habilitowania
w zakresie nauk medycznych w dyscyplinach:
medycyna, stomatologia, biologia medyczna.
W Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi te¿ jest
jeden wydzia³, Wydzia³ Lekarski, obejmuj¹cy ten
sam zakres nauk medycznych i posiadaj¹cy
uprawnienia do habilitowania w dyscyplinach:
medycyna i biologia medyczna. Zatem dwie dys-
cypliny siê pokrywaj¹. Wobec tego chcia³bym,
¿eby pan minister powiedzia³, dlaczego tak jest
w oficjalnych dokumentach typu „Informator
Nauki Polskiej”. Co w³aœciwie powstanie z tego po
po³¹czeniu? Trudno dzisiaj mówiæ, wyci¹gaæ
wnioski, co mo¿e byæ. Tym bardziej niepokoi mnie
ten artyku³, który mówi o przekazaniu upraw-
nieñ, skoro nie wiadomo, co powstanie. Bo je¿eli
cia³o ma uprawnienia, to je ma i bêdzie mia³o.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zygmunt Cybulski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcê zadaæ pytanie dotycz¹ce

art. 4, który mówi, ¿e nadzór nad uniwersytetem
sprawuje minister w³aœciwy do spraw zdrowia,
z zastrze¿eniem ust. 2. Dalej czytam koñcowe za-
pisy, zgodnie z którymi w zakresie uregulowanym
niniejsz¹ ustaw¹ nie stosuje siê artyku³u… itd.
ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Potem mówi siê,
¿e w ustawie o wy¿szym szkolnictwie wojsko-
wym… itd., w ustawie o s³u¿bie wojskowej… itd.
A nic nie ma na temat ustawy o dzia³ach admini-
stracji rz¹dowej.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Kto zechce jeszcze zabraæ g³os?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja nie mam w¹tpliwoœci co do potrzeby, wrêcz

koniecznoœci po³¹czenia tych dwóch uczelni.
Chcia³bym jednak zapytaæ pana ministra, jak ci,
którzy to wszystko przewiduj¹, którzy zapropono-
wali to po³¹czenie, te kierunki, te wydzia³y maj¹ce
istnieæ, miêdzy innymi wydzia³ wojskowo-me-
dyczny, wyobra¿aj¹ sobie studiowanie? W jaki
sposób studenci bêd¹ tam studiowaæ? Czy bêd¹
na przyk³ad skoszarowani? Czy bêd¹ chodziæ
w mundurach? Czy bêd¹ tam mog³y studiowaæ
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kobiety? Chcê przypomnieæ, ¿e Wojskowa Akade-
mia Medyczna w £odzi wy³oni³a siê z cywilnej Aka-
demii Medycznej, najpierw w postaci kompanii
wojskowo-medycznej, potem fakultetu wojsko-
wo-medycznego, aby w koñcu lat piêædziesi¹tych
przekszta³ciæ siê w oddzieln¹, samodzieln¹ Woj-
skow¹ Akademiê Medyczn¹. I w pierwszej, i w
drugiej formie studenci byli skoszarowani i jedno-
czeœnie odbywali s³u¿bê wojskow¹, czy byli
s³uchaczami szko³y oficerskiej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê bardzo, pan senator ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Ministrze, poniewa¿ dyskusja koncen-

truje siê g³ównie wokó³ nazwy nowo powsta³ej
uczelni, przytaczane s¹ argumenty przema-
wiaj¹ce za tym, ¿e ta nazwa nie jest w³aœciwa,
chcia³bym pana zapytaæ, bo pan o tym nie mówi³,
czym kierowali siê wnioskodawcy, proponuj¹c
tego typu nazwê, a nie siêgaj¹c do nazwy tradycyj-
nej, czyli na przyk³ad „Akademia Medyczna
w £odzi”? Czym siê kierowali? Jakie przes³anki
merytoryczne le¿¹ u podstaw wniosku, który zo-
sta³ sformu³owany w ustawie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Wobec tego ja mam jeszcze trzy pytania.
Panie Ministrze, dlaczego jest to ustawa pilna?

Jest to ciekawe, zwa¿ywszy na wieloœæ ró¿nych
zastrze¿eñ i niedope³nienie formalnoœci. Ale jest
jeszcze drugie wa¿ne pytanie o maj¹tek akademii
wojskowej. Chodzi mi o to, jak w tej chwili,
w zwi¹zku z porozumieniem i koniecznoœci¹
po³¹czenia uczelni, wygl¹daj¹ relacje maj¹tkowe.
Jest to wa¿ne pytanie, dlatego ¿e parê dni temu
byliœmy œwiadkami tego, jak tereny zajmowane
przez Wojskowy Klub Sportowy „Legia”, a bêd¹ce
w³asnoœci¹ wojska, zosta³y oficjalnie odsprzeda-
ne miastu po to, aby móg³ na nich powstaæ bardzo
nowoczesny stadion. Nast¹pi³a po prostu trans-
akcja wolnorynkowa, która pozwoli na to, by klub
ten istnia³ i osi¹gn¹³ poziom europejski. Pytam
wiêc, jak w tym przypadku wygl¹daj¹ sprawy
maj¹tkowe, bo podejrzewam, ¿e jest z tym proble-
m. I czy te kwestie zosta³y za³atwione prawnie
i oficjalnie? Kiedy w zesz³ym roku, po piêædziesiê-
ciu latach istnienia, Wydzia³ Grafiki filii Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie stawa³ siê samo-
dzieln¹ uczelni¹, to w dokumentacji by³ akt praw-

ny, na mocy którego Akademia Sztuk Piêknych
w Krakowie oddaje wszystko, co jest w Katowi-
cach, na potrzeby nowej uczelni. Czy tutaj ta
sprawa jest formalnie zamkniêta?

Chodzi mi ponadto o trzy wydzia³y humani-
zuj¹ce, z których dwa to socjologia i psychologia.
Przecie¿ takie wydzia³y musz¹ istnieæ na Uniwer-
sytecie £ódzkim, który jest bardzo rozbudowany.
Czy w takiej sytuacji tworzenie nowych wydzia³ów
jest racjonalne? Przecie¿ jest to zwi¹zane równie¿
z pieniêdzmi, z kosztami. Czy te koszty zosta³y
wziête pod uwagê i czy wiadomo, jaka by³aby ich
wysokoœæ? Dziêkujê.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Panie Senatorze, opiniê pana profesora Gembi-

ckiego przytoczy³em dlatego, ¿e nie jest to odosob-
niony pogl¹d w œrodowisku uczonych zaj-
muj¹cych siê medycyn¹. Profesor jest przewod-
nicz¹cym zespo³u, wyrazi³ swoja opiniê na piœmie
i przes³a³ do ministerstwa. I tylko tyle. Nie
chcia³bym tutaj sugerowaæ, ¿e jego zdanie jest
bardziej istotne ni¿ opinia ca³ego cia³a gremialne-
go czy prezydium. Przytoczy³em j¹ po to, ¿eby
przedstawiæ pewien rodzaj argumentacji, z któr¹
zgadza siê ministerstwo, optuj¹c w³aœnie za t¹
nazw¹ uniwersytetu. Odpowiadam tu ju¿ na kole-
jne pytanie dotycz¹ce tego, dlaczego jest to akurat
uniwersytet, a nie akademia medyczna. Muszê
powiedzieæ to, co by³ uprzejmy stwierdziæ tak¿e
pan profesor, ¿e równie¿ Akademia Medyczna
w £odzi ma tê dwoistoœæ nazwy, która po polsku
brzmi inaczej, a po angielsku, na u¿ytek zewnêtrz-
ny, inaczej. Myœlê jednak, ¿e czas z tym skoñczyæ.
Nale¿y uporz¹dkowaæ tê sytuacjê i st¹d nasze
przed³o¿enie. S¹dzê bowiem, ¿e nie jest to zdrowa
sytuacja, kiedy na zewn¹trz musimy stosowaæ
zupe³nie inne nazewnictwo. By³oby to usprawied-
liwione, gdyby chodzi³o o s³owo, które nie ma od-
powiednika w jêzyku angielskim, albo o s³owo an-
gielskie, które nie ma odpowiednika w jêzyku pol-
skim. A tutaj przecie¿ jest odpowiednik.

Bardzo dobrze sie sta³o, ¿e senator Cybulski
zapyta³ o to, dlaczego w projekcie nie ma odniesie-
nia do ustawy o dzia³ach. Ale ono jest, w tekœcie
ustawy mamy okreœlenie roli ministra zdrowia
oraz roli ministra obrony narodowej. Minister
zdrowia sprawuje nadzór w porozumieniu z mini-
strem obrony narodowej. Muszê odpowiedzieæ
tak: nie ma tutaj potrzeby odwo³ywania siê do
ustawy o dzia³ach. Ustawa o szkolnictwie wy¿szym
z 1990 r. w dziale III „Nadzór nad uczelniami”,
w rozdziale 1 art. 31 ust. 3 mówi, ¿e uprawnienia
ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy-
¿szego w zakresie nadzoru przys³uguj¹ odpowied-
nio innym ministrom, w³aœciwym w stosunku do
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nadzorowanych przez nich uczelni. I to jest
wskazanie, gdzie i jak nadzór ten ma byæ sprawo-
wany przez ministrów zawiaduj¹cych innymi
dzia³ami.

Dlaczego jest tutaj ta formu³a „w porozumieniu
z ministrem obrony narodowej”? Jest ona nie-
odzowna, poniewa¿, jak ju¿ mówi³em wczeœniej,
chcemy czêœciowo zachowaæ kszta³cenie medycz-
ne dla si³ zbrojnych. Dlatego w ustawie zosta³
umieszczony tak zbudowany przepis. Pewnym
jakby tropem regulacji prawnej jest te¿ to, co dzie-
je siê w Krakowie. Uniwersytetem krakowskim
zawiaduje oczywiœcie minister edukacji, ale w od-
niesieniu do wydzia³ów, które powsta³y z akade-
mii medycznej, czyni to w porozumieniu z minis-
trem zdrowia. Czyli jest to powielenie pewnej re-
gulacji prawnej.

Pan senator Jarmu¿ek pyta, jak bêd¹
wygl¹da³y studia i czy studenci, tak jak to by³o
kiedyœ, bêd¹ skoszarowani i umundurowani.
Odwo³am siê tutaj do historii tego fakultetu. Nie
zapominajmy, ¿e w latach czterdziestych w £odzi
odpowiednimi rozkazami utworzona zosta³a na
przyk³ad szko³a felczerska. Takie to by³y czasy
i proponujê do nich nie wracaæ, Panie Senatorze.
Z ustawy wynika, ¿e je¿eli studenci wojskowego
wydzia³u lekarskiego s¹ ¿o³nierzami, ze wszystki-
mi tego konsekwencjami prawnymi i praktyczny-
mi, to na pewno bêd¹ skoszarowani, tak jak w la-
tach piêædziesi¹tych czy szeœædziesi¹tych. Ale
przecie¿ armia te¿ siê zmieni³a. Dzisiaj nawet
w s³u¿bie zasadniczej nie ma takich rygorów i tak
sztywnych obowi¹zków jak kiedyœ. Dziœ m³odzi
¿o³nierze je¿d¿¹ na przepustki w ubraniach cywil-
nych, chodz¹ po mieœcie i wszystkie rygory s¹ nie-
co z³agodzone. Je¿eli studenci bêd¹ ¿o³nierzami –
bo nie wyobra¿am sobie, ¿eby nie byli – to w ja-
kimœ momencie musz¹ z³o¿yæ przysiêgê woj-
skow¹, a wojsko jest instytucj¹ wychowuj¹c¹ lu-
dzi do obrony kraju, a nie do brylowania na salo-
nach, wiêc musi mieæ pewn¹ ostroœæ i dyscyplinê.
Ale, Panie Senatorze, nie bêdzie to ju¿ to, co pa-
miêtamy jeszcze z w³asnych wspomnieñ z lat sze-
œædziesi¹tych czy siedemdziesi¹tych. Tak na pew-
no nie bêdzie.

Pan senator pyta³, jakimi kierowaliœmy siê
przes³ankami. Na to pytanie odpowiedzia³em
przy okazji odwo³ania siê do pogl¹dów pana pro-
fesora Gembickiego. Chodzi o to, byœmy byli od-
powiednio postrzegani za granic¹, w cywilizowa-
nym œwiecie wysoko rozwiniêtych technologii,
z którym powinniœmy mieæ jak najlepsze uk³ady.
By to osi¹gn¹æ, musimy siê jeszcze sporo na-
uczyæ. Myœlê, ¿e robimy pierwszy krok w tym kie-
runku.

Pan marsza³ek pyta³, dlaczego jest to tryb pilny.
Dlatego, Panie Marsza³ku, ¿e mamy sierpieñ,
wnet zaczyna siê rok akademicki, a ustawa ma

zacz¹æ obowi¹zywaæ 1 paŸdziernika 2002 r.
A wiêc praca nad ni¹ musi byæ zakoñczona do
koñca sierpnia. Jest jeszcze przecie¿ podpis pre-
zydenta, a ustawa z Senatu wraca lub nie wraca
do Sejmu. Jeœli wiêc mia³aby zacz¹æ obowi¹zywaæ
w tym roku, to tryb pilny jest konieczny.

Je¿eli chodzi o relacje miêdzy wartoœci¹
maj¹tku WAM i maj¹tkiem Akademii Medycznej
w £odzi, to nie podejmujê siê dzisiaj odpowiedzieæ
na to pytanie dok³adnie i precyzyjnie. Oczywiœcie
sporz¹dzona zosta³a inwentaryzacja maj¹tku, za-
równo ruchomego, jak i nieruchomego, i wszyst-
ko jest dosyæ dok³adnie spisane. Mogê wiêc zobo-
wi¹zaæ siê, ¿e odpowiedŸ na pytanie, jak to
wygl¹da liczebnie i kto wnosi wiêksze, powiedz-
my, wiano maj¹tkowe w tym maria¿u dwóch
uczelni, dostarczê w ci¹gu najbli¿szych godzin.

Co do nowych kierunków, by³o ju¿ to powie-
dziane na posiedzeniach komisji, proszê pañ-
stwa, i mówi³a o tym równie¿ pani senator spra-
wozdawca, ¿e jest pewna intencja œrodowisk na-
ukowych obu uczelni. Chcia³yby one stworzyæ
nowe kierunki, myœleæ o tym czy pracowaæ nad
tym, bo nie jest tak, ¿e mo¿na to zrobiæ z dnia na
dzieñ, w jednej chwili. Niew¹tpliwie jest socjologia
na uniwersytecie ³ódzkim, niew¹tpliwie jest
psychologia. Tutaj jednak, jeœli dobrze siê domy-
œlam, jeœli dobrze odczytujê materia³y, które
otrzymaliœmy na ten temat, chodzi jednak o nie-
co inny aspekt. Istnieje na przyk³ad socjologia
medyczna, zreszt¹ dosyæ mocno teraz nakiero-
wana, zajmuj¹ca siê zagadnieniami zdrowia
publicznego, która wykrystalizowa³a siê jako
nowy kierunek tej „du¿ej” socjologii, podobne
zjawisko dotyczy te¿ psychologii. Dziœ mówimy
o psychologii klinicznej i o jeszcze innych po-
dzia³ach wewn¹trz psychologii, bli¿ej zwi¹za-
nych z medycyn¹, z problemami zdrowia publicz-
nego oraz problemami cz³owieka chorego; pew-
nie to mia³y na myœli œrodowiska naukowe tych
uczelni deklaruj¹ce swoje intencje. Tyle mogê
powiedzieæ na ten temat, bo to nie jest przes¹dzo-
na kwestia. My w statucie nie zamierzamy narzu-
ciæ takiego obowi¹zku, nie wymieniamy tych kie-
runków, nowa uczelnia musi do tego dojrzeæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Jeszcze pytanie?
Bardzo proszê, senator Jarmu¿ek.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:

Panie Ministrze, przepraszam, ale bardzo
chcia³bym znaæ odpowiedŸ na jeszcze jedno pyta-
nie, które zada³em. A mianowicie, czy na tym wy-
dziale wojskowo-medycznym, wojskowo-lekar-
skim, bêd¹ mog³y studiowaæ tak¿e kobiety?

(Senator Grzegorz Matuszak: Ju¿ studiuj¹.)
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Panie Senatorze, idzie to u nas wolniej ni¿

w krajach zachodnioeuropejskich, ale w s³u¿bach
mundurowych kobieta nie jest ju¿ czymœ
wyj¹tkowym, nie jest sensacj¹ dnia. I w Policji, i w
stra¿y, i w wojsku mamy kobiety, a wiêc tutaj te¿
bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ studiowania. Oczywiœcie
podporz¹dkowujemy siê œwiatowym tendencjom
pe³nego równouprawnienia, chocia¿ tak napraw-
dê pewnie obaj mamy na ten temat pogl¹d, który
mo¿emy wymieniæ, stoj¹c na korytarzu. Ale my-
œlê, ¿e kobiety bêd¹ mia³y tutaj drogê otwart¹.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Panie Ministrze, ja pyta³em o opiniê konferencji

rektorów w pe³ni œwiadom, ¿e opinia tego cia³a nie
jest wi¹¿¹ca, ale da³aby nam ona wyobra¿enie
o pewnych tendencjach, o które pyta³ równie¿
pan marsza³ek Kutz. Za chwilê spotkamy siê
z tym, ¿e kolejne akademie medyczne bêd¹ siê
chcia ³y przemianowaæ na uniwersytety .
Pod¹¿aj¹c za myœl¹ profesora Gembickiego – na-
le¿a³oby likwidowaæ pewien dualizm w nazwach,
w nazwie polskiej i w nazwie angielskiej. Znana
mi dobrze Akademia Medyczna w Poznaniu pra-
ktycznie kszta³ci na tych samych kierunkach, co
wspomniana Akademia Medyczna w £odzi, wy-
starczy³oby tylko z pewnych kierunków zrobiæ
wydzia³y, bo jest i wychowanie zdrowotne, i fizy-
koterapia itd. Tak wiêc, czy istnieje dalsza ten-
dencja do przemianowywania tych akademii
w uniwersytety? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dodam, Panie Senatorze, ¿e sprawa idzie jesz-

cze dalej. Pan minister powiedzia³, ¿e nie tylko jest
otwarty na takie nazewnictwo, jak w przypadku,
który omawiamy, ale ¿e jest potrzeba dostosowa-
nia siê do Europy i trzeba by to wszystko zmieniaæ
w³aœnie na uniwersytety medyczne.

I ja w zwi¹zku z tym mam pytanie do pana mini-
stra. Przecie¿ u nas, zgodnie z pewn¹ star¹ trady-
cj¹, dla wy¿szych uczelni medycznych nazywanie
siê akademi¹ medyczn¹ by³o zawsze honorem, by³
to najwy¿szy cenzus, z kolei dla uczelni humani-
stycznych tak¹ nazw¹ by³ uniwersytet. Od œre-
dniowiecza do naszych czasów powsta³o trzyna-

œcie uniwersytetów, s¹ to wielkie marki. To bar-
dzo niezwyk³e i trudne sprawy, bardzo powa¿ne.
I jeœli pan tak mówi o nazwach, a mówi pan to ju¿
jako minister, to ja pytam: czy w zwi¹zku z tym
ministerstwo bêdzie siê zwraca³o do wszystkich
akademii medycznych, ¿eby zmienia³y nazwê na
uniwersytety medyczne? Bo tak to mo¿na rozu-
mieæ.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Proszê pañstwa, wprawi³ mnie pan marsza³ek

w k³opot, bo ja jestem dumny z tego, ¿e by³em ab-
solwentem akademii medycznej, ale moi zacni na-
uczyciele byli dumni z tego, ¿e byli absolwentami
uniwersytetów, wydzia³ów lekarskich na uniwer-
sytecie. I myœlê, ¿e i oni maj¹ racjê, i ja te¿. Tyle, je-
œli chodzi o ten presti¿.

Myœlê natomiast, ¿e i ta dyskusja w Senacie,
i ta dyskusja w Sejmie, i ta dyskusja w œrodowi-
sku naukowym, o czym wspomnia³ pan rektor
Smorawiñski, jest niezwykle wa¿na. Ja dziœ nie
mogê deklarowaæ – nie mam uprawnieñ, nie mam
¿adnych przes³anek ku temu – ¿e Ministerstwo
Zdrowia bêdzie w ci¹gu najbli¿szych dni, tygodni,
czy miesiêcy stara³o siê przemianowaæ akademie
medyczne na uniwersytety. Jest w tej chwili jed-
norazowa inicjatywa dotycz¹ca tych dwóch ³ódz-
kich uczelni. Byæ mo¿e po dyskusji, która trwa
dzisiaj w Senacie, bêd¹ rozmawia³y jeszcze na ten
temat ró¿ne gremia. Byæ mo¿e rzeczywiœcie bêdzie
przyjête jakieœ generalne stanowisko i pójd¹ za
tym takie czy inne inicjatywy, w tym momencie,
niestety, ju¿ legislacyjne, bo to wymaga przecie¿
zmian prawnych. Mieliœmy w Polsce ró¿ne epoki.
By³y wy¿sze szko³y rolnicze, in¿ynierskie i rozmai-
te inne, póŸniej by³y akademie, czasem niektóre
wydzia³y ³¹czy³y siê z uniwersytetami. Myœlê, ¿e
sytuacja ca³y czas jest w jakimœ tam stopniu dy-
namiczna, nie da siê utrzymaæ tego ca³ego syste-
mu, on nie jest sztywny, skostnia³y czy niezmien-
ny. Nie chcia³bym tutaj – proszê mnie dobrze zro-
zumieæ – sk³adaæ ¿adnej deklaracji w imieniu mi-
nistra zdrowia czy wrêcz rz¹du, ¿e oto bêdziemy
tworzyæ uniwersytety, jak pan profesor by³
uprzejmy powiedzieæ, wychowania fizycznego,
rolnicze i nie wiem, jakie tam jeszcze inne, bran-
¿owe, takie, siakie czy owakie. Jest za to konkret-
ny projekt ustawy przyjêty przez rz¹d, przyjêty
przez to œrodowisko, które jest najbardziej zainte-
resowane, a wiêc ³ódzkie œrodowisko medyczne,
zarówno wojskowe, jak i cywilne. S¹ pewne argu-
menty za, czêœæ z pañstwa zg³asza argumenty
przeciw, i myœlê, ¿e jest to w³aœciwa formu³a, po-
niewa¿ ³¹cz¹ siê dwie zas³u¿one – jak by³o powie-
dziane na pocz¹tku – uczelnie, maj¹ce ogromny
dorobek naukowy, dobr¹ kadrê i stoj¹c¹ na wyso-
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kim poziomie bazê, zw³aszcza sprzêtowo-apara-
turow¹. Tworzy siê z nich Uniwersytet Medyczny
w £odzi, czyli nie ma cech inkorporacji, wch³oniê-
cia jednych przez drugich – a jest to argument,
który pozostawi³em na koniec. Niech to pañstwo
rozwa¿¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o ograniczeniach regulamino-

wych dotycz¹cych ograniczenia czasu wypowie-
dzi do dziesiêciu minut i obowi¹zku sk³adania
wniosków o charakterze legislacyjnym w trakcie
trwania dyskusji na piœmie.

Na liœcie mówców mam siedem nazwisk.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Mariana

¯enkiewicza. Przygotowuje siê pan senator Bieñ.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jest pewn¹ tradycj¹ parlamentu, ¿e najd³u¿ej

dyskutuje siê tu o sprawach oczywistych. I wyda-
je mi siê, ¿e w tym przypadku te¿ mamy do czynie-
nia z takim zjawiskiem. Otó¿ to, co us³yszeliœmy
w trakcie odpowiedzi i zapytañ, co wyczytaliœmy
w sprawozdaniach z dyskusji sejmowej, nasuwa
jedno podstawowe pytanie: czy powinniœmy dzi-
siaj zacz¹æ burzyæ przyjêty system w imiê przeko-
nania, ¿e jest to system z³y, czy te¿ mamy staæ na
stra¿y legalizmu i respektowaæ obowi¹zuj¹ce w tej
chwili normy? Jeœli mamy niszczyæ to, co obecnie
mamy, w imiê przekonania, ¿e to jest z³e lub nie
przystaje do obecnych czasów, to tak, wtedy zde-
cydowanie powinniœmy przyj¹æ nazwê „Uniwersy-
tet Medyczny w £odzi”. Maj¹c jednak pe³n¹ œwia-
domoœæ, ¿e niszczymy obecny system i dotych-
czas przyjmowane zasady. I je¿eli te zasady s¹ z³e,
to tak trzeba post¹piæ. Ale jeœli s¹ one w miarê do-
bre, to naprzód trzeba siê g³êboko zastanowiæ, jak
nale¿y zmodyfikowaæ te z nich, które wp³ywaj¹ na
to, jak¹ nazwê ma uczelnia, a dopiero póŸniej
wnosiæ o zmianê tej nazwy.

Dla mnie jest spraw¹ oczywist¹, ¿e s³owo „uni-
wersytet” w naszej kulturze i w naszym polskim
zwyczaju niesie ze sob¹ coœ bardziej presti¿owego
ni¿ s³owo „akademia”. Nie chcê siê bawiæ w futu-
rologa, ale gdybym jednak mia³ siê w niego zaba-
wiæ, to zaryzykowa³bym udzielenie panu senato-
rowi Smorawiñskiemu odpowiedzi na pytanie, na
które pan minister mu jej nie da³. Panie Ministrze,
tak jak my tu w parlamencie znamy ¿ycie, jak zna-
my pojawiaj¹ce siê trendy, to natychmiast posy-
pi¹ siê wnioski w sprawie kolejnych uniwe-

rsytetów medycznych w Polsce. I bêd¹ ju¿ wtedy
zasadne, gdy wy³om zostanie dokonany.

Jeœli chodzi o moje osobiste zdanie, uwa¿am, ¿e
nas jako parlamentarzystów obowi¹zuje przede
wszystkim zasada legalizmu i jednakowego trakto-
wania wszystkich podmiotów. I skoro dzisiaj obo-
wi¹zuje przyjêta zasada – nie w formie ustawy, zgo-
da, bo to co mówi Rada G³ówna Szkolnictwa Wy-
¿szego, ¿e nie ma ona mocy ustawowej, to prawda,
ale od dziesiêciu lat jest respektowana – i ustalone
s¹ jasne kryteria co do tego, jakie warunki musz¹
spe³niaæ uczelnie, aby mieæ w nazwie s³owo „uniwe-
rsytet”, to – stoj¹cnagruncie legalizmu idotychczas
przyjêtej tradycji – zdecydowanie powinniœmy po-
wiedzieæ: nie. Powinniœmy powiedzieæ, ¿e nowy
twór, jaki powstaje w £odzi, to ³ódzka akademia me-
dyczna czy akademia medyczna w £odzi, w ka¿dym
razie trzeba by przyj¹æ jeden z tych wariantów.

Osobiœcie uwa¿am – i jeszcze raz to podkreœlam
– ¿e powinniœmy staæ na gruncie legalizmu rów-
nie¿ dlatego, ¿eby nie wyró¿niaæ powstaj¹cego
tworu w jakiœ specjalny sposób. Ja doskonale ro-
zumiem aspiracje œrodowiska ³ódzkiego, które
chce, aby ich uczelnia nosi³a nazwê uniwersyte-
tu. Ale takie same aspiracje maj¹ nasi koledzy we
wszystkich innych œrodowiskach. I w zwi¹zku
z tym nadawanie uczelni nazwy, która nie spe³nia
warunków dotychczas przez nas wszystkich ak-
ceptowanych, jest z tego punktu widzenia,
w moim przekonaniu, g³êboko nieprawid³owe.

Bêdê polemizowa³ z pana wypowiedzi¹, Panie
Senatorze. Ja te¿ mam pismo, w którym jest sfor-
mu³owanie „Medical University of Lodz”. Pan se-
nator powiedzia³, ¿e uczelnie mog¹ tak robiæ na
pokaz dla Zachodu. To karko³omna argumenta-
cja. Ja uwa¿am, ¿e jest ona z³a, bo gdyby przyj¹æ
rozumowanie pana senatora, to wysz³oby znowu,
¿e to jest akceptowanie pewnej fikcji. Bo to by zna-
czy³o, ¿e dla Polski to jest akademia medyczna,
a dla Zachodu uniwersytet medyczny.

Miejmy odwagê zaproponowaæ nazwê, która
bêdzie odpowiada³a tym trendom. Ale wówczas
trzeba zacz¹æ z innej strony. Trzeba zmieniæ zasa-
dy, które dzisiaj nas obowi¹zuj¹. Dopóki ich nie
zmienimy, czynienie odstêpstw, w moim przeko-
naniu, jest nieprawid³owe.

A tak ju¿ zupe³nie na zakoñczenie mojego
wyst¹pienia, w którym by³a mowa o zasadach,
chcia³bym coœ dodaæ: proszê zwróciæ uwagê, ¿e
przy warunkach okreœlaj¹cych powstanie uni-
wersytetu mówi siê o tym, aby by³y tam co naj-
mniej trzy wydzia³y humanistyczne. Ja, jako
przedstawiciel nauk œcis³ych, przyrodniczych
i technicznych, ¿yczy³bym sobie, ¿eby równie¿ by³
zapis, i¿ powinny tam byæ przynajmniej dwa wy-
dzia³y zwi¹zane z naukami œcis³ymi, przyrodni-
czymi b¹dŸ technicznymi. Ale to jest oczywiœcie
ca³y czas pole do dyskusji.

Na dzieñ dzisiejszy mamy taki, a nie inny stan
prawny, takie, a nie inne ustalenia, takie zasady,

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
134 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi

(podsekretarz stanu J. Kopczyk)



jakie okreœli³a Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿sze-
go. I, w moim przekonaniu, powinniœmy je re-
spektowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu senatora Januarego

Bienia. Przygotuje siê senator Stanis³aw Nicieja.

Senator January Bieñ:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Pañstwo senatorowie sprawozdawcy w swych

obszernych wypowiedziach podali wiele argu-
mentów za i przeciw powstaniu uczelni o nazwie
„uniwersytet”. Dzisiejsze pytania i dotychczaso-
wa dyskusja wskazuj¹ równie¿ na wiele w¹tpliwo-
œci. Ja te w¹tpliwoœci podzielam. Pierwsza doty-
czy trybu powo³ania tego uniwersytetu. Chodzi
o to, ¿e z uwagi na tryb pilny nie bierze siê pod
uwagê opinii œrodowiska, jak równie¿ pewnych
cia³ opiniodawczych, czyli Rady G³ównej Szkol-
nictwa Wy¿szego i Pañstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej. Mam równie¿ w¹tpliwoœci co do maj¹tku,
w tym szpitali. Po prostu dzisiejsza dyskusja nie
da³a odpowiedzi na pytanie, co bêdzie i jak to
wszystko bêdzie siê kszta³towaæ. Mam w¹tpliwo-
œci co do uprawnieñ akademickich wydzia³ów,
które bêd¹ na tej uczelni, jak równie¿ co do po-
trzeb wskazuj¹cych, czy akurat jest to celowe.
Moja ostatnia w¹tpliwoœæ jest zwi¹zana z brakiem
opinii trzech senatów polskich uniwersytetów. To
ju¿ tutaj dzisiaj pada³o i by³o podkreœlane.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Stajemy
przed problemem wprowadzenia nowych regu³
prawnych systematyzuj¹cych nazewnictwo wy¿-
szych uczelni. O tym mówi³ pan senator ¯enkie-
wicz w swojej wypowiedzi. Moim zdaniem, roz-
wi¹zaniem mo¿e byæ powrót uczelni medycznych
do struktur uniwersyteckich, a mo¿e tak¿e byæ
nim przyjêcie nowych nazw, takich jak „uniwer-
sytet ekonomiczny”, „uniwersytet techniczny” czy
jeszcze wielu innych. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Udzielam g³osu senatorowi Niciei. Przygotowu-

je siê senator Matuszak.

Senator Stanis³aw Nicieja:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawa utworzenia Uniwersytetu Medycznego

w £odzi, nad któr¹ debatujemy, dotyka w istocie
sedna problemu istniej¹cego w polskim szkolnic-

twie wy¿szym. To nie jest tylko sprawa jakiejœ
uczelni, bo nie by³oby warto tak mocno siê amba-
rasowaæ tym tematem. Chodzi o to, ¿e jeœli ta
ustawa przejdzie, stworzymy precedens, który
zmieni w ogóle system szkolnictwa wy¿szego
w kraju.

W Polsce, jak mówi³ senator ¯enkiewicz, insty-
tucja uniwersytetu jest szczególnie postrzegana
i darzona szczególn¹ estym¹. I nigdy tego pojêcia
nie zdewaluowano. A to sta³o siê, na przyk³ad,
w Ameryce, gdzie jest kilka tysiêcy uniwersyte-
tów, a niektórzy mówi¹ nawet, ¿e kilkanaœcie ty-
siêcy. To sta³o siê te¿ w Japonii, gdzie wszystko
nazywa siê „university” i trzeba tworzyæ rankingi,
w których siê póŸniej podaje, ¿e któryœ uniwersy-
tet jest na tysi¹c osiemset pi¹tej pozycji. Tak siê
nie sta³o w pañstwach bêd¹cych kolebkami idei
uniwersyteckich. Tego nie ma we W³oszech, gdzie
s¹ uniwersytety w poszczególnych regionach.
Tego nie ma w Niemczech, gdzie uniwersytety s¹
tworzone w poszczególnych landach d³ugo, mo-
zolnie, latami kszta³tuj¹ sw¹ tradycjê. Tego nie
ma te¿ we Francji. A wiêc jest to po prostu kwestia
wyboru drogi: czy idziemy drog¹ amerykañsk¹
i McDonald’s jest ci¹gle nad nami, czy te¿ mieœci-
my siê w tradycji europejskiej, bo ona jest z nami
od pokoleñ.

Jeœli chodzi o tworzenie uniwersytetów w Pol-
sce, to skoro ju¿ siê mówi o tradycji, przypomnê,
co przeczyta³em w stenogramie sejmowym. Ktoœ
powiedzia³: tradycja, trzeba j¹ szanowaæ, ale jak
nam przeszkadza, to j¹ odsuñmy. Wiêc mo¿e ja
powiem, co to jest tradycja uniwersytecka
w Polsce.

Pierwszy uniwersytet powstaje w 1364 r.
w Krakowie. I póŸniej mija dwieœcie lat, a¿ dwie-
œcie lat, kiedy to powstaje drugi, batoriañski.
W 1579 r. Stefan Batory tworzy uniwersytet
w Wilnie. Up³ywa znów sto lat i Jan Kazimierz
w 1661 r. tworzy trzeci¹ wszechnicê uniwer-
syteck¹. Przez ca³y czas swego istnienia I Rzecz-
pospolita mia³a trzy uniwersytety. Po jej upadku,
a potem po odrodzeniu siê pañstwowoœci
II Rzeczpospolita mia³a ich szeœæ – odrodzi³y siê
uniwersytety wileñski i lwowski, oczywiœcie z ró¿-
nymi wydzia³ami, bardzo szeroko pojêtymi, od-
rodzi³ siê Uniwersytet Warszawski, powsta³ uni-
wersytet w Lublinie, czyli KUL, jako uczelnia pry-
watna, a tak¿e uniwersytet w Poznaniu w 1919 r.
I to by³o wszystko. £ódŸ bardzo d³ugo walczy³a
o uniwersytet, ale nie mia³a warunków, ¿eby go
stworzyæ, by³a tam wiêc wolna wszechnica.

Po wojnie, kiedy zmieni³y siê granice Polski,
nast¹pi³y swoiste przeszczepy. Uniwersytet
Lwowski w³aœciwie zosta³ przeniesiony do
Wroc³awia i stworzy³ si³ê tego œrodowiska. Uni-
wersytet Wileñski mia³ trafiæ do Szczecina, ale jak
g³osi legenda, a i trochê faktów to potwierdza,
poci¹g wioz¹cy kadrê i biblioteki dojecha³ do To-
runia, po czym tamtejsi przedsiêbiorcy, rajcowie
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miasta, rozkrêcili tory i dalej ju¿ nie móg³ poje-
chaæ. Profesorowie wyszli na miasto, zobaczyli
jego urodê i powiedzieli: zostajemy. I w ten sposób
w powiatowym mieœcie, jakim jest Toruñ, powsta³
jeden z najlepszych uniwersytetów polskich, zna-
komita uczelnia.

W 1944 r. powstaje drugi uniwersytet w Lubli-
nie, UMCS. Na zasadzie rywalizacji ideologicznej
mówi³o siê wówczas: czarny i czerwony. W 1945 r.
powstaje uniwersytet w £odzi. W tej wielkiej £odzi
powstaje w roku 1945! Po pewnym czasie tworzy
siê na ³ódzkim uniwersytecie wydzia³ medyczny.
PóŸniej regiony tocz¹ walkê o ka¿d¹ tak¹ uczelniê,
bo trzeba udowodniæ, ¿e dane œrodowisko i region
dojrza³y do tego, ¿eby mieæ uniwersytet i to w zna-
czeniu universitas. Dopiero w 1968 r. powstaje
uniwersytet w Katowicach, ogromnym oœrodku,
w³aœciwie aglomeracji zamieszka³ej przez prawie
piêæ milionów ludzi. Dopiero w 1968 r. to siê staje.
PóŸniej jest d³uga dok³adnie opisana walka o uni-
wersytet w Gdañsku w 1970 r. To ca³a historia,
jak Gdañsk dochodzi³ do uniwersytetu. To wiel-
kie, wspania³e hanzeatyckie miasto zyskuje tê
godnoœæ, ten presti¿ w 1970 r. Up³ywa znów piêt-
naœcie lat, kiedy to mamy mozoln¹ walkê o uni-
wersytet w Szczecinie – wiemy, co robi³ Piotr Za-
remba, jaka by³a mobilizacja si³, jak œrodowisko
skupi³o siê wokó³ tej idei – i w roku 1985 w Szcze-
cinie powstaje jedenasty polski uniwersytet.

W okresie miêdzywojennym, jak powiedzia³em,
by³o szeœæ uniwersytetów. W okresie peerelow-
skim by³o ich jedenaœcie. I po zmianie systemu
w 1989 r., a by³ to czas rewolucyjny, czas ró¿nych
pomys³ów, nadchodzi moment, kiedy to wiele
oœrodków ¿¹da uniwersytetu i to szybko, szybko.
Trzymano nas, komuna nas trzyma³a, a teraz pój-
dziemy szybko! Nawet by³y tendencje ku temu, by
prawie w ka¿dym województwie powsta³ uniwer-
sytet. I wtedy w³aœnie, w 1992, Rada G³ówna
Szkolnictwa Wy¿szego, naciskana przez ró¿ne
œrodowiska – ja o tym wiem, bo by³a debata na te-
mat opolskiego uniwersytu i kryteria sfor-
mu³owano miêdzy innymi po zapytaniach bisku-
pa Nossola, który mówi³: okreœlcie jednoznacznie,
co trzeba zrobiæ, ¿eby by³ uniwersytet, napiszcie,
jak to wygl¹da, bo ci¹gle siê mówi, ¿e czegoœ za
ma³o, za du¿o, ¿e nie doroœliœcie, ¿e trzeba jeszcze
dorastaæ, wiêc co musimy zrobiæ? – okreœla precy-
zyjnie te w³aœnie kryteria. Co prawda nikt nie
uzna³, ¿e one s¹ obowi¹zuj¹ce, ale zosta³y zwycza-
jowo przyjête. Powiedziano, ¿e trzy senaty uniwer-
syteckie musz¹ siê wypowiedzieæ, ¿e kieruje Rada
G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego , ¿e musi byæ szeœæ
kierunków maj¹cych prawo doktoryzowania
i dwa maj¹ce prawo habilitowania, ¿e musz¹ byæ
kierunki o szerokim diapazonie, a wiêc i nauki
przyrodnicze, i humanistyczne. Taka by³a idea.
Trzymano siê tej formu³y przez ca³y czas. I wszyst-

kie uniwersytety, które powstawa³y, uniwersytet
w Bia³ymstoku… A zreszt¹ w 1994 r. powstaje
pierwszy uniwersytet w III Rzeczpospolitej i to jest
w³aœnie opolski. Po prostu spe³ni³ te kryteria, za-
opiniowa³y to trzy senaty – Uniwersytetu War-
szawskiego, Jagielloñskiego i Wroc³awskiego.
I one powiedzia³y: tak, w Opolu mo¿e byæ uniwer-
sytet, bo spe³nili wymogi, potem jeszcze Rada
G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego: tak, w porz¹dku,
a potem jeszcze wniosek przechodzi tutaj w dys-
kusji – dziêkujê wielu moim przyjacio³om senato-
rom, którzy za nim g³osowali, wiem na przyk³ad,
¿e senator Romaszewski g³osowa³. PóŸniej jest
nastêpny uniwersytet, w 1997 r. w Bia³ymstoku,
w 1999 r. powstaje uniwersytet w Olsztynie,
w 2001 r. – w Zielonej Górze i w Rzeszowie. Z tym
¿e jeœli chodzi o Rzeszów, to tu ju¿ by³o przyspie-
szenie, tak wiêc w œrodowiskach naukowych ten
uniwersytet jest postrzegany z dystansem, nie
spe³ni³ bowiem wszystkich wymogów. To by³ te¿
tak zwany szybki wniosek, bo przyjêto zasadê, ¿e
jednak uniwersytety bêdzie siê tworzyæ w regio-
nach, tak jak we W³oszech czy w Niemczech, w ich
landach. ¯e centra kulturowe nale¿y rozœrodko-
wywaæ i je po prostu równomiernie rozmieszczaæ.
Taka zasada obowi¹zywa³a.

Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Jolanta Danielak).

Nie ma w polskiej tradycji uniwersytetów bran-
¿owych. To jest tradycja amerykañska. Nie wiem,
czy jest z³a, ale jeœli uznajemy, ¿e trzeba tak robiæ,
to proszê bardzo, po prostu j¹ przyjmijmy i wtedy
w Polsce bêdziemy mieli szybko dwieœcie uniwer-
sytetów. Dlaczego wspania³a uczelnia profesora
Religi…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-
torze, zbli¿a siê koniec czasu wyst¹pienia.)

Tak, dobrze.
Dlaczego jest wiêc tutaj taka dyskusja i dlacze-

go nie mo¿na w ten sposób zmierzaæ do tworzenia
uniwersytetu? Bo stworzymy w ogóle now¹ ja-
koœæ, po prostu wszystko zmienimy.

A ja uwa¿am, ¿e nie mo¿na iœæ w tym kierunku,
tym bardziej ¿e jest taka tendencja. Jeszcze
w roku 1949 – przepraszam, ale muszê to powie-
dzieæ – w³aœnie na zasadzie niszczenia uniwersali-
zmu uniwersytetów wy³amywano z nich pewne
wydzia³y: wy³amano wydzia³ lekarski i stworzono
akademiê medyczn¹, wy³amano wydzia³ ekono-
miczny i stworzono akademiê ekonomiczn¹,
wy³amano wydzia³ rolny i stworzono wy¿sz¹
szko³ê rolnicz¹, wy³amano pedagogikê i stworzo-
no WSP. Taka by³a tendencja. A w efekcie w Kra-
kowie by³o póŸniej jedenastu rektorów i we
Wroc³awiu te¿ jest jedenastu rektorów. Oczywiœ-
cie, mo¿e byæ albo tendencja do powrotu – i ona mi
odpowiada, ona jest mi bliska – albo bêdziemy da-
lej to mno¿yæ.

W ka¿dym razie nie chcê przy³o¿yæ rêki do
powo³ania uniwersytetu w takim trybie, z tak¹ ar-
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gumentacj¹ i, przepraszam za wyra¿enie, przy ta-
kim przygotowaniu osób, które bêd¹ to wdra¿a³y,
z panem ministrem w³¹cznie. By³em za¿enowany
mêtnoœci¹ odpowiedzi i brakiem konkretnoœci.
Tak nie mo¿na tego przygotowywaæ, to jest powa-
¿na debata, dotykacie panowie sedna sprawy!
A pan minister jest nieprzygotowany i odpowiada,
¿e coœ mu siê skojarzy³o. Nie têdy droga. Dziêkujê
za uwagê. (Oklaski).

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pana senatora Matuszaka o za-

branie g³osu. Przygotowuje siê pani senator
Zdzis³awa Janowska.

Senator Grzegorz Matuszak:
Dziêkujê bardzo.
Wielce Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka

Izbo!
Jako ³odzianin, cz³onek ³ódzkiej spo³ecznoœci

akademickiej, a wreszcie jako senator wybrany
przez mieszkañców £odzi, pozwalam sobie
z dwóch powodów zabraæ g³os w tej burzliwej dys-
kusji – odnoszê wra¿enie, ¿e nieco zastêpczej –
nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
Po pierwsze, chcê wyraziæ swoje uznanie i popar-
cie dla – moim zdaniem m¹drej – decyzji podjêtej
8 kwietnia 2002 r. przez ministrów zdrowia i obro-
ny narodowej w obecnoœci premiera rz¹du Rze-
czypospolitej, a dotycz¹cej dwóch zas³u¿onych
uczelni medycznych, akademii medycznej cywil-
nej i Wojskowej Akademii Medycznej imienia ge-
nera³a Boles³awa Szareckiego. Rezultatem tej de-
cyzji jest inicjatywa ustawodawcza rz¹du
i uchwalona przez Sejm 27 lipca ustawa o utwo-
rzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi. I po
drugie, chcê polemicznie odnieœæ siê do tych
wszystkich opinii, wyra¿onych tak¿e dzisiaj
w Wysokiej Izbie, które pojawi³y siê wczeœniej
równie¿ w Sejmie. Autorzy tych opinii kwestio-
nuj¹ bowiem zasadnoœæ nazwy „uniwersytet me-
dyczny”. Nie zgadzam siê z tymi opiniami.

Szanowne Panie Senator i Panowie Senatoro-
wie! Chcia³bym krótko skomentowaæ pierwszy
powód. Otó¿ nad Wojskow¹ Akademi¹ Medyczn¹
od kilku lat wisia³a groŸba unicestwienia. Reorga-
nizacja polskiej armii oznacza³a likwidacjê uczel-
ni, zaprzestanie kszta³cenia oficerów lekarzy, roz-
proszenie wysoko wykwalifikowanej kadry na-
ukowej, zaniechanie œwiadczenia us³ug medycz-
nych, z których praktycznie korzystali mieszkañ-
cy ca³ej Polski, nie wy³¹czaj¹c licznych vipów.

Kolejni szefowie resortu obrony narodowej nie
potrafili jednoznacznie okreœliæ przysz³oœci WAM.

Do pracowników uczelni i studentów z jednej
strony dociera³y krzepi¹ce zapewnienia, jak to
osobiœcie s³ysza³em, na przyk³ad senatora czwar-
tej kadencji, Andrzeja Ostoja-Owsianego, który
deklarowa³, ¿e bêdzie walczy³ o zachowanie Woj-
skowej Akademii Medycznej, a z drugiej strony
przekazywano uczelni decyzje o braku rekrutacji
na studia. Sprzyja³o to atmosferze schy³kowoœci
i przekonania o marnowaniu znakomitego doro-
bku i tradycji wojskowego szkolnictwa medycz-
nego.

Rz¹dowy projekt ustawy o powo³aniu Uniwer-
sytetu Medycznego w £odzi poprzedzony by³ uch-
wa³ami senatów obu ³ódzkich uczelni medycz-
nych, cywilnej i wojskowej. Utworzony z dniem
1 paŸdziernika 2002 r. pierwszy w Polsce uniwer-
sytet medyczny ma szansê zainaugurowaæ dzieñ
póŸniej rok akademicki 2002/2003. Powstan¹
w ten sposób warunki do lepszego wykorzystania
potencja³u naukowego, dydaktycznego i klinicz-
nego obu uczelni, zostanie stworzony w jednym
miejscu silny merytorycznie nowoczesny oœrodek
nauk medycznych, porównywalny w³aœnie z uni-
wersytetami w krajach Unii Europejskiej.

Wyra¿am nadziejê, ¿e Wysoki Senat zaakcep-
tuje ustawê z 27 lipca, w wyniku której z czterech
akademii wojskowych ostan¹ siê tylko trzy, ale
jednoczeœnie powstanie pierwszy w Polsce uni-
wersytet medyczny.

I tu chcia³bym odnieœæ siê do w¹tpliwoœci
zg³aszanych do nazwy „uniwersytet medyczny”
i obaw, ¿e bêdzie to uczelnia kad³ubowa, niereali-
zuj¹ca idei universitatis, a wreszcie sprzeczna
z polsk¹ tradycj¹ uniwersyteck¹. Pan marsza³ek
Kutz by³ nawet uprzejmy powiedzieæ dzisiaj o nie-
stosownoœci takiej nazwy.

Uniwersytet, jak powszechnie wiadomo, jest
najstarszym typem wy¿szej uczelni w Europie.
Pierwsze uniwersytety powsta³y w XI wieku we
W³oszech. Ich wyró¿nikiem by³a, wspomniana
ju¿ przeze mnie idea, universitas, czyli ogarniê-
cia ogó³u wiedzy, zajêcie siê wszechœwiatem. Ale
nie powiedziano dziœ w tej dyskusji, ¿e przecie¿
zwieñczeniem tej idei universitas by³y w ówczes-
nych uniwersytetach wydzia³y teologii, dopiero
one nadawa³y uniwersytetom pe³niê blasku
i praw akademickich. Jeœli do tej tradycji œred-
niowiecznej nawi¹zaæ w sposób dos³owny, to
trzeba powiedzieæ, ¿e spoœród siedemnastu ist-
niej¹cych obecnie polskich uniwersytetów – liczê
tu tak¿e dwie filie – tylko w piêciu, a zatem
w mniej ni¿ 30%, istniej¹ wydzia³y teologii. Nie-
pe³ne, by nie powiedzieæ kad³ubowe – a taki
zarzut stawiany jest temu uniwersytetowi me-
dycznemu – s¹ miêdzy innymi Uniwersytet: Ja-
gielloñski, Warszawski, Wroc³awski, Gdañski,
Lubelski itd.

Chcê wyraziæ pogl¹d, ¿e medycyna jako nauka
i sztuka lekarska od wieków by³a dyscyplin¹ uni-
wersyteck¹, jeœli nie liczyæ wêdrownych cyruli-
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ków, którzy œwiadczyli us³ugi higieniczne i jed-
noczeœnie paramedyczne. Ca³kiem niedawno,
o czym przypomniano na tej sali, medycyna
wysz³a z murów uniwersytetów. Niewa¿ne w tej
chwili, jakie by³y tego powody, by³y to decyzje ad-
ministracyjne. I ta tradycja samodzielnoœci aka-
demii medycznych ma przecie¿ mniej ni¿ pó³ wie-
ku. Dziœ tylko w Uniwersytecie Jagielloñskim,
poprzez Collegium Medicum, odbudowana jest
zerwana wiêŸ medycyny z ide¹ universitas.

A przecie¿, chcê powiedzieæ, uprawianie medy-
cyny to nie tylko domena nauk przyrodniczych
i medycznych. To tak¿e ca³e, ogromne terytorium
nauk humanistycznych i spo³ecznych, by wspo-
mnieæ choæby o problemach ludzkiego cierpienia
i umierania. Mam nadziejê, ¿e Uniwersytet Me-
dyczny w £odzi otworzy now¹ kartê w polskiej tra-
dycji uniwersyteckiej przez zhumanizowanie
nauk medycznych. Pozwoli medykowi dostrzegaæ
cz³owieka jako ca³oœæ psychofizyczn¹ i spo³eczn¹,
a nie tylko przypadek interesuj¹cy dla w¹sko poj-
mowanej specjalizacji, zajmuj¹cej siê sercem, sta-
wami czy ¿o³¹dkiem. Przywróci medycynê idei
universitas, co w œredniowiecznej ³acinie, przy-
pomnê, oznacza³o ogó³, wszechœwiat, ca³oœæ.

Wysoka Izbo, niech mi bêdzie wolno przyto-
czyæ jeszcze jeden argument, dziœ ju¿ wymienia-
ny, dla uzasadnienia racjonalnoœci nazwy „uni-
wersytet medyczny”. To wspó³czeœnie, w kra-
jach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczo-
nych, w Kanadzie, w Japonii , kszta³cenie stu-
dentów medycyny, farmacji, pielêgniarstwa, od-
bywa siê w uczelniach wy¿szych nazywanych
uniwersytetami medycznymi. I myœlê, ¿e nie jest
wa¿ne, czy te uniwersytety odwzorowuj¹ model
uniwersytetu padewskiego czy boloñskiego.
W Sztokholmie istnieje, o czym mówi³ pan sena-
tor sprawozdawca, uniwersytet medyczny „Ka-
rolinska”, w Lyonie jest uniwersytet medyczny,
taki uniwersytet pracuje w Lubece, ewentualnie
kszta³ci siê medyków na wydzia³ach medycz-
nych du¿ych uniwersytetów. Nazwa „medical
academy” jest okreœleniem niejasnym, kojarzo-
nym ze szko³¹ o profilu pó³wy¿szym, bêd¹cym
odpowiednikiem college’u. I nic tu nie pomo¿e
fakt, ¿e nazwê „akademia” nosi³a szko³a filozo-
ficzna Platona, za³o¿ona w IV wieku przed nasz¹
er¹ w Gaju Academosa przed bramami Aten.
A zatem akademia ma starsz¹ genezê nazwy, ale
wydaje siê, ¿e owa idea universitas jest tutaj naj-
wa¿niejsza i medycyna w tej idei powinna siê
znaleŸæ. Dlatego uwa¿am za racjonalne, aby me-
dycyna by³a dyscyplin¹ uniwersyteck¹.

Na koniec swego wyst¹pienia oœmielam siê
zwróciæ uwagê Wysokiej Izby, ¿e wspomniane
przeze mnie w¹tpliwoœci co do nazwy „uniwersy-
tet medyczny” artyku³owane tak¿e przez moich
czcigodnych kolegów z tej Izby, pojawiaj¹ siê

w œrodowiskach uniwersyteckich. Dlatego pole-
mikê z tymi opiniami pozwoli³em sobie podj¹æ
tak¿e jako profesor Uniwersytetu £ódzkiego, któ-
ry w nowej uczelni nie dostrzega konkurencji dla
macierzystej Alma Mater.

Proszê panie senator i panów senatorów o przy-
jêcie bez poprawek ustawy o utworzeniu Uniwer-
sytetu Medycznego w £odzi.

Tradycja jest zawsze godna szacunku i nale¿y
jej przestrzegaæ, ale ma to do siebie, ¿e mo¿na
tworzyæ jej nowe karty. Wierzê, ¿e ³ódzki uniwer-
sytet medyczny bêdzie tak¹ now¹ kart¹ w huma-
nizacj i medycyny. Mam nadzie jê , ¿e nie
poci¹gnie to za sob¹ powstania dwustu uniwer-
sytetów, czego s³usznie obawia³ siê pan senator
Nicieja. Ja tak¿e siê tego obawiam, ale nie s¹dzê,
aby tego rodzaju perspektywa by³a realna. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Janowsk¹. Przygotowuje siê pan senator Witt-
brodt.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Chcia³abym w³¹czyæ siê w nurt dyskusji do-

tycz¹cej Uniwersytetu Medycznego w £odzi, bar-
dzo wa¿nej sprawy dla mojego miasta. Na
pocz¹tku chcia³abym pozwoliæ sobie na ma³¹ dy-
gresjê.

Otó¿ dzisiaj widaæ, czym w rzeczywistoœci jest
Senat. Od paru miesiêcy tocz¹ siê dyskusje, czy
Senat bêdzie, czy go nie bêdzie. Podczas nich zaw-
sze podkreœlano jego niezwyk³e kompetencje
i niezwyk³y sk³ad osobowy. Zawsze powo³ujemy
siê na liczbê kadry naukowej, na liczbê profeso-
rów tytularnych i samodzielnych pracowników
nauki, na ró¿norodnoœæ dyscyplin. Jest tak, jak-
byœmy prawie tworzyli uniwersytet w Senacie.

Jednoczeœnie w³aœnie dzisiaj po raz pierwszy
widzimy, ¿e sprawom niezwykle istotnym – tak¹
kwesti¹ jest powstanie kolejnej wy¿szej uczelni
o szczególnym znaczeniu – potrafimy poœwiêciæ
wiele czasu. Nie spojrzê na zegarek, ale ju¿ parê
godzin poœwiêcamy sprawie niezwykle istotnej
i wa¿nej.

Przepraszam bardzo, ale nie dalej jak wczoraj
rozwi¹zywaliœmy problem bardzo powa¿ny dla
kraju, jakim jest gospodarka, rozwój gospodarczy
i bezrobocie, a nie poœwiêciliœmy tyle czasu kwe-
stiom, które s¹ kluczowe dla naszego kraju. Po-
zwoli³am wiêc sobie powiedzieæ o braku proporcji
miêdzy kwestiami kluczowymi dla ¿ycia naszej
gospodarki, a sprawami niezwykle istotnymi dla
rozwoju naszego spo³eczeñstwa, które oczywiœcie
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pozwol¹ unikn¹æ zapaœci kszta³cenia i zapaœci go-
spodarczej. Wola³abym, ¿eby czas poœwiêcony go-
spodarce by³ nieco d³u¿szy – to jest moje osobiste
zdanie – abyœmy mogli daæ upust naszym wspa-
nia³ym walorom umys³ów w dyskusji nad innymi,
jeszcze wa¿niejszymi kwestiami.

Chcia³abym w czasie mojego wyst¹pienia wróciæ
do historii, przede wszystkim do historii jednej
uczelni. Reprezentujê Senat Uniwersytetu £ódzkie-
go i chcia³abym wróciæ do historii Kopciuszka, ja-
kim dzisiaj zupe³nie nieoczekiwanie sta³a siê Woj-
skowa Akademia Medyczna, nasza chluba w Pol-
sce, na œwiecie i w krajach Europy. Nie wierzê – nie
ma pana profesora Religi – ¿e nie zna on œwiatowej
s³awy profesorów, swoich kolegów z ³awy medycz-
nej Wojskowej Akademii Medycznej. Chcê jedno-
czeœnie odeprzeæ zarzuty pana marsza³ka Kutza,
który mówi³, ¿e chcemy cywilnej akademii medycz-
nej dodaæ jakiœ prezencik w postaci mo¿e niezbyt
dobrego dziecka. To jest nieprawda. Te uczelnie s¹
sobie równe. Tragedi¹ by³oby, gdybyœmy nie
uchwalili tej ustawy lub pozwolili, a¿eby uczelnia
z takim zapleczem naukowym i intelektualnym,
z takim dorobkiem œwiatowym zniknê³a z mapy
Polski, Europy i spo³eczeñstwa globalnego, bo je-
steœmy z naszymi kadrami na rynku globalnym
i na rynku miêdzynarodowym.

Tak jak powiedzia³am wczeœniej, zdarzy³a siê
sytuacja niedobra, kiedy podpisywaliœmy nasz
akces do si³ NATO. Ówczesny minister Onyszkie-
wicz – chyba siê nie mylê – podj¹³ decyzjê, ¿e wej-
dziemy do NATO, ale bez umys³ów naszej wojsko-
wej s³u¿by medycznej. Oddaliœmy ten dzia³ Cze-
chom. To nie znaczy, ¿e nie potrzebujemy lekarzy
dla potrzeb jednostek wojskowych, które funkcjo-
nuj¹ w Polsce. Niemniej jednak ranga zaplecza,
które sta³o za wojskow¹ akademi¹ medyczn¹, si³¹
rzeczy obni¿y³a siê. By³o mniejsze zapotrzebowa-
nie na kszta³cenie: ka¿dego roku dwadzieœcia,
trzydzieœci osób, a przez trzy lata nic. Jest nadzie-
ja, ¿e nadal bêdziemy mogli przyjmowaæ trzydzie-
œci osób.

S¹ w £odzi trzy bardzo silne uczelnie: Uniwer-
sytet £ódzki, Wojskowa Akademia Medyczna
i ³ódzka Akademia Medyczna. Od kilku lat toczy³a
siê batalia w³aœnie o to, ¿eby Wojskowa Akademia
Medyczna mog³a dalej funkcjonowaæ dziêki temu
zapleczu. By³o tak, jak by³o, mówi³ o tym mój kole-
ga senator Matuszak. Co najmniej od roku dwie
uczelnie, czyli Akademia Medyczna i Wojskowa
Akademia Medyczna przysy³aj¹ listy intencyjne
do mojej uczelni, któr¹ jest Uniwersytet £ódzki,
i odpowiadam na kolejne pytania, dlaczego nie
tworzymy jednego centrum. By³ taki zamiar. Ta-
kie rozmowy trwa³y. Pierwsz¹ propozycjê zg³osi³a
Wojskowa Akademia Medyczna, a drug¹ – akade-
mia cywilna. Prowadzono takie rozmowy. Wów-
czas nie by³oby ¿adnego problemu, bo by³by je-

den, interdyscyplinarny Uniwersytet £ódzki. Nie-
mniej jednak – nie chcê wchodziæ w szczegó³y, bo
nie s¹ mi one znane – te rozmowy nie zakoñczy³y
siê sukcesem, przynajmniej w tym momencie.

To, ¿e w bliskiej przysz³oœci Wojskowa Akade-
mia Medyczna bêdzie mia³a z³¹ sytuacjê ekono-
miczn¹, spowodowa³o, i¿ dwie uczelnie potrafi³y
siê szybciej dogadaæ, a senaty obu uczelni podjê³y
decyzjê o zintegrowaniu si³. Siedzimy wœród kole-
gów z cenzusem naukowym, z w³asn¹ katedr¹,
którzy czêsto maj¹ pozycjê rektorsk¹. Doskonale
pañstwo profesorowie wiecie, ¿e jeœli ³¹cz¹ siê
dwie katedry tej samej specjalnoœci, to kierownik
mo¿e byæ tylko jeden. W zwi¹zku z tym dogadywa-
nie siê dwóch uczelni i dwóch bratnich katedr
musia³o trwaæ nieco d³u¿ej, ale w rezultacie sena-
ty siê pogodzi³y i dosz³o do porozumienia. Taka
jest historia.

Teraz chcia³abym odpowiedzieæ na zarzuty do-
tycz¹ce niespe³nienia kryterium okreœlonego
przez przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego
i upierania siê przy nazwie „uniwersytet medycz-
ny”.

Pierwsze zarzuty, niespe³nienie kryterium do-
tycz¹cego ró¿norodnych dyscyplin. Na dzisiaj tak
jest, ale chcê jeszcze raz wyjaœniæ – by³y takie py-
tania – jakie mamy wydzia³y. W cywilnej akademii
medycznej jest stomatologia, wydzia³ lekarski,
farmacja i nauka o zdrowiu, a w Wojskowej Aka-
demii Medycznej jest wydzia³ wojskowo-lekarski
i fizjoterapia, od 1 paŸdziernika bêdzie wydzia³
pielêgniarstwa i po³o¿nictwa, który wymieni³ pan
minister. Odpieram wiêc zarzut mówi¹cy, ¿e musi
byæ co najmniej szeœæ kierunków wraz z upraw-
nieniami do nadawania stopnia doktora w co naj-
mniej szeœciu dyscyplinach. Policzy³am, ¿e jest
siedem kierunków, siedem dyscyplin. Brakuje
trzech dyscyplin humanistycznych.

Odpowiadam tak, jak mnie pytano na
pocz¹tku. Powtarzam, £ódŸ mo¿e poszczyæ siê
tym, ¿e jej najwiêkszym zak³adem pracy jest ³ódz-
ki oœrodek naukowy, który zatrudnia osiemdzie-
si¹t tysiêcy ludzi. Jeœli rektorzy obu uczelni po-
dejmuj¹ decyzjê, ¿e w ci¹gu najbli¿szego roku po-
wstan¹ nastêpne kierunki studiów i wydzia³y, to
ja, jako odpowiedzialny cz³onek Senatu Uniwer-
sytetu £ódzkiego, maj¹cy pe³n¹ orientacjê, jak
jest na naszym rynku, jeœli chodzi o kadry nauko-
we i mo¿liwoœæ przeniesienia tych¿e kadr, a tak¿e
ulokowania katedr i wydzia³ów, odpowiadam:
tak, nie ma najmniejszego problemu ze wzglêdu
na bogactwo naszego kapita³u intelektualnego.
Jest szansa na bardzo szybkie, w ci¹gu roku, uru-
chomienie kolejnych kierunków, a bêd¹ to: psy-
chologia, socjologia, filozofia i zarz¹dzanie.
W pe³ni popieram wypowiedŸ mojego kolegi, sena-
tora Matuszaka, który dowodzi³, jak cenne jest
zhumanizowanie medycyny.

Pragnê powiedzieæ, ¿e wielu z nas, pracowni-
ków uniwersytetu, od lat zasila us³ugowo Akade-
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miê Medyczn¹, przekazuj¹c tam w³aœnie wiedzê
socjologiczn¹, psychologiczn¹, statystyczn¹, ze
statystyki medycznej itd., na zasadzie dzia³ania
us³ugowego.

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Pani Senator,
proszê zmierzaæ do koñca swojego wyst¹pienia.)

A¿ siê prosi, a¿eby to usankcjonowaæ i stworzyæ
samodzielne placówki.

Na koniec pragnê powiedzieæ o bogactwie ist-
niej¹cego zaplecza naukowego. Proszê pañstwa,
Uniwersytet Medyczny bêdzie mia³ dwustu trzy-
dziestu dwóch samodzielnych pracowników na-
uki. Dzisiaj Akademia Medyczna, dysponuje
osiemdziesiêcioma dwoma profesorami tytular-
nymi, a Wojskowa Akademia Medyczna – czter-
dziestoma. W rezultacie bêdzie dwustu trzydzie-
stu dwóch pracowników naukowych, w tym pro-
fesorów tytularnych stu dwudziestu oœmiu,
a studentów szeœæ tysiêcy.

Pragnê jeszcze, Pani Marsza³ek, powiedzieæ dwa
zdania o maj¹tku, bo to jeszcze by³o kwestionowa-
ne, i o oszczêdnoœciach. Maj¹tek Wojskowej Aka-
demii Medycznej jest znaczny, akademia cywilna
funkcjonowa³a zaœ, tak jak ju¿ by³o mówione, w nie
swoim maj¹tku, a wiêc tylko jego czêœæ bêdzie
mog³a byæ przeniesiona do maj¹tku Wojskowej
Akademii Medycznej, ale przestanie byæ p³acona
op³ata za u¿ytkowanie i to jest ta oszczêdnoœæ.
Poza tym jest jeszcze maj¹tek, który zostanie
w Agencji Mienia Wojskowego, a który równie¿ bê-
dzie przeznaczony na cele dydaktyczne, bo tam te¿
bêdzie odbywa³ siê proces kszta³cenia.

Pragnê jeszcze powiedzieæ o zapleczu: zapleczu
szpitalnym i zapleczu wojskowym. By³a mowa
o niewielkim zapleczu Wojskowej Akademii Medy-
cznej. Wœród szpitali ³ódzkich prym wiedzie w³aœ-
nie szpital wojskowy, dziêki doskonale wyposa¿o-
nej i wykwalifikowanej kadrze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana senatora Wittbrodta o za-

branie g³osu. Przygotowuje siê pan senator Ja-
nusz Bielawski.

Senator Edmund Wittbrodt:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Dzisiaj moglibyœmy byæ œwiadkami wspa-

nia³ego wydarzenia, wspania³ej uroczystoœci, gdy
Senat w³aœciwie jednomyœlnie, g³osami lewej
strony, prawej strony i œrodka, podejmuje uch-
wa³ê tworz¹c¹ uczelniê wy¿sz¹ w £odzi, uczelniê
o charakterze medycznym. Nie by³oby tych dys-
kusji, nie by³oby pewnie tych dysproporcji czaso-
wych, o których mówi³a pani senator Janowska,
gdyby nie jeden drobiazg – nazwa.

Je¿eli mamy dzia³aæ, tak jak mówi pan senator
¯enkiewicz, legalnie, w obowi¹zuj¹cym systemie
i zgodnie z zasadami, które zosta³y okreœlone, to
kwestia nazwy jest istotna. Ju¿ dawno byœmy
skoñczyli dyskusjê, gdyby ten uniwersytet czy ta
uczelnia mia³a inn¹ nazwê, któr¹ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym systemem powinna mieæ. Tymcza-
sem, co siê dzieje, proszê pañstwa?

Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e sprawa nie
jest nowa. Ju¿ w 2000 r. – by³em wówczas minis-
trem edukacji – rozpoczê³y siê rozmowy na temat
tworzenia i ³¹czenia tych akademii medycznych.
A wiêc to ju¿ siê ci¹gnie dwa lata. I proszê zauwa-
¿yæ, co w tej chwili robimy. W trybie pilnym – wte-
dy, kiedy wszystkie podmioty oceniaj¹ce, opi-
niuj¹ce s¹ na urlopie, na wakacjach; wtedy, kiedy
nie mo¿na uzyskaæ opinii rady g³ównej, bo jej nie
ma; kiedy nie mo¿na uzyskaæ opinii, które s¹ wy-
magane, czyli opinii trzech senatów, bo ich nie ma
– tworzymy uczelniê. W jaki sposób? Nie s¹
spe³nione nawet podstawowe wymogi, wymogi
formalne. Mnie siê wydaje, ¿e w tym nale¿y
upatrywaæ przyczyny tego, ¿e tak wygl¹da ta dzi-
siejsza dyskusja, ¿e nie koñczymy jej szybko i nie
koñczymy jej w ten sposób, ¿e wszystkie strony
g³osuj¹ za utworzeniem uczelni, mimo ¿e za
po³¹czeniem, za konsolidacj¹ s¹ wszyscy na tej
sali.

Powiedzia³bym, ¿e tu jest chyba coœ wiêcej ni¿
to, o czym mówi³ pan marsza³ek Kutz. To nie jest
budowa na glinie, to jest budowa na piasku. Bo
proszê zauwa¿yæ, ¿e mówimy o czymœ, czego dzi-
siaj nie ma: o kadrze, o jednostkach, o instytu-
cjach, które dzisiaj nie istniej¹, mówimy o tym, co
siê planuje, co bêdzie za rok, za dwa lata. Proszê
pañstwa, jako rektor uczelni, wiceprzewod-
nicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego i mi-
nister, obserwowa³em to, co siê dzieje w innych
uczelniach i w jaki sposób tworzy siê, buduje
uczelnie. Wczeœniej skorzysta³em z przys³owia „co
by³o, a nie jest, nie pisze siê w rejestr”. Ale jest
równie¿ powiedzenie, ¿e nie ma nic trwalszego ni¿
prowizorka. To, co nie wiadomo jak siê sklei, po-
tem bêdzie najd³u¿ej trwa³o. Dlatego mnie siê wy-
daje, ¿e wszyscy powinniœmy poprzeæ powo³anie
uczelni, ale powinniœmy te¿, moim zdaniem, po-
przeæ powo³anie uczelni o innej nazwie ni¿ ta, któ-
ra jest proponowana.

Zg³aszam, Pani Marsza³ek, trzy poprawki.
Pierwsza z nich dotyczy zmiany nazwy, pomimo ¿e
zmianê nazwy proponuje siê ju¿ we wniosku
mniejszoœci. Tam jednak proponuje siê nazwê
„Akademia Medyczna w £odzi”. Poniewa¿ jest ona
identyczna z nazw¹ akademii medycznej obecnie
funkcjonuj¹cej, w moim wniosku bêdzie zró¿ni-
cowanie i bêdzie to £ódzka Akademia Medyczna,
w skrócie £AM, co brzmi bardzo ³adnie.

Druga w¹tpliwoœæ, proszê pañstwa, dotyczy
uprawnieñ, które posiadaj¹ jednostki obecnie
funkcjonuj¹cych uczelni, tego, ¿e chcemy je zapi-

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
140 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi

(senator Z. Janowska)



saæ, zadekretowaæ w ustawie. Nie powinniœmy
tego robiæ, bo kompetencje z zakresie przyznawa-
nia uprawnieñ ma nie parlament, tylko centralna
komisja. Wobec tego nie powinniœmy tego regulo-
waæ. Rzeczywistoœæ jest taka, ¿e gdy jednostka
uczelni, bo uprawnienia s¹ przyznawane jednost-
kom, pozostaje, to dalej posiada te uprawnienia.
A w sytuacji, któr¹ dzisiaj mamy, gdy pan minis-
ter i pañstwo nie potraficie odpowiedzieæ na pyta-
nie, jakie jednostki w koñcu bêd¹ w tej uczelni,
gdy w ka¿dej uczelni jest jeden wydzia³, co mo¿na
przeczytaæ w „Informatorze Nauki Polskiej”, który
ma uprawnienia habilitacyjne i w³aœciwie one siê
powtarzaj¹, bo na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w £odzi s¹ uprawnienia w medycynie,
stomatologii, biologii medycznej, a w Wojskowej
Akademii Medycznej na wydziale lekarskim s¹
uprawnienia w medycynie i w biologii medycznej,
bêdzie tak, ¿e dwie jednostki bêd¹ mia³y dok³ad-
nie te same uprawnienia. Prawdopodobnie tak
bêdzie, ale tych uprawnieñ wcale jest tyle, o ilu
mówi³a pani senator Janowska. Wobec tego pro-
ponujê skreœlenie w ogóle punktu, w którym w
sposób ustawowy okreœlamy, jakie jednostki i ja-
kie uprawnienia maj¹ posiadaæ. Niech tym siê
zajm¹ odpowiednie instytucje.

Trzecia poprawka wziê³a siê st¹d, ¿e wcale nie
jestem pewien, czy z tych zapisów, które obecnie
s¹, wynika, ¿e po po³¹czeniu uczelni powstanie je-
den senat. Poprawka ta dotyczy art. 9 ust. 1,
w którym chcia³bym wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e po
po³¹czeniu bêdzie jeden senat, a pozosta³e organy
bêd¹ mog³y funkcjonowaæ tak, jak to wynika ze
z³¹czenia organów obecnie funkcjonuj¹cych
w uczelniach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pana senatora Janusza Bielaw-

skiego o zabranie g³osu. Do wyst¹pienia przygoto-
wuje siê pani senator Genowefa Grabowska.

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Jednoczeœnie informujê, ¿e zakaz korzystania

z telefonów komórkowych dotyczy nie tylko pañ-
stwa senatorów, ale równie¿ strony rz¹dowej.

Senator Janusz Bielawski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie!
Odnoszê wra¿enie, ¿e dyskusja na temat

powo³ania Uniwersytetu Medycznego w £odzi to-
czy siê na dwóch p³aszczyznach. Pierwsz¹ p³asz-
czyznê, która w³aœciwie zdominowa³a dyskusjê,
nazwa³bym emocjonaln¹, ¿eby nie powiedzieæ –
ideologiczn¹. Du¿o mniej mówi siê zaœ na temat
spraw ekonomiczno-organizacyjnych maj¹cego
powstaæ uniwersytetu czy akademii ³ódzkiej.

I dlatego te¿ pozwolê sobie wspomnieæ moje lata
studenckie.

Kiedy w 1947 r. rozpoczyna³em studia, by³ Wy-
dzia³ Lekarski Uniwersytetu Wroc³awskiego i Po-
litechniki Wroc³awskiej bêd¹cych jedn¹ uczelni¹.
Tak piêknie by³o do 1950 r., kiedy powsta³a Aka-
demia Medyczna. Pan senator Nicieja powiedzia³,
¿e wtedy wy³uskiwa³o siê z uniwersytetów ró¿ne
rzeczy i tworzy³o siê z tego samodzielne jednostki
naukowo-dydaktyczne. I muszê powiedzieæ, jak
to wtedy odebra³em, jak odebrali to moi koledzy –
jako przejaw sowietyzacji Polski, dalszej sowiety-
zacji, która wówczas by³a, ¿e tak siê wyra¿ê, w roz-
kwicie. Wszystko, co radzieckie, by³o dobre, wiêc
trzeba by³o to bezdyskusyjnie naœladowaæ.

W dyskusji przewija³o siê stwierdzenie, ¿e okre-
œlenie „akademia” w Stanach Zjednoczonych, w Ka-
nadzie, a równie¿ w Europie wcale nie kojarzy siê
zwy¿sz¹uczelni¹.O tymszerzejmówi³ panminister
Kopczyk, wiêc nie mam zamiaru tego powtarzaæ.
Takie s¹ fakty. ¯eby wystosowaæ pismo w jêzyku
angielskim, trzeba siê uciekaæ do ró¿nych kar-
ko³omnych ³amañców, trzeba pisaæ, ¿e akademia to
de facto uniwersytet, który ma prawo kszta³cenia,
nadawania stopni naukowych itd., itd.

Jak to ma wygl¹daæ w £odzi? Je¿eli potraktuje-
my to jako eksperyment, to dobrze, zobaczymy, co
z tego wyniknie. Ale przecie¿ zdajemy sobie spra-
wê z trudnej sytuacji, jaka tam powstanie po
z³¹czeniu tych dwóch organizmów. Czy maj¹ byæ
dwie oddzielne katedry i kliniki ortopedii, czy ma
byæ jedna katedra? Mój przedmówca zapropono-
wa³ taki ³adny skrót £AM, od £ódzkiej Akademii
Medycznej, który cieszy ka¿dego ortopedê, wiêc
pewnie bêd¹ potrzebne dwie osobne katedry
i dwie kliniki, a wtedy powstanie jeszcze wspó³za-
wodnictwo, kto lepiej sk³ada po³amane koœci.
Przypuszczam, ¿e po po³¹czeniu tych dwóch uczel-
ni wiele kwestii stanie siê zarzewiem ró¿nych nie-
porozumieñ, kwasów itd., itd. To wcale nie jest
³atwe. To wcale nie jest ³atwe i trudno mi przyj¹æ
do wiadomoœci, ¿e nie bêdzie kosztów po³¹czenia,
a bêdzie tylko zysk. Koszty na pewno bêd¹. Po
po³¹czeniu oka¿e siê bowiem, ¿e niepotrzebna jest
taka liczba pracowników dydaktyczno-nauko-
wych, ¿e niepotrzebna jest taka liczba lekarzy,
wiêc ¿eby uczelnia wychodzi³a na swoje, bêdzie
musia³a zracjonalizowaæ sprawy zatrudnienia.

I teraz zadajê sobie pytanie, za czym bêdê opto-
wa³. Najwygodniej by by³o umyæ od tego rêce, jak
podobno uczyni³ Pi³at, i wstrzymaæ siê od g³osu.
Ale mimo wszystko chyba bêdê g³osowa³ za Uni-
wersytetem Medycznym w £odzi.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Grabowsk¹. Przygotowuje siê pan senator Religa.
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Senator Genowefa Grabowska:

Pani Marsza³ek! Panie Senator! Panowie Sena-
torowie!

Zacznê od koñca i powiem od razu, ¿e jestem za
powo³aniem Uniwersytetu Medycznego w £odzi
z³o¿onego z akademii i z istniej¹cej tam Wojsko-
wej Akademii Technicznej…

(G³osy z sali: Medycznej.)
Wojskowej Akademii Medycznej – przepra-

szam, czytam tekst bez okularów, st¹d to pierw-
sze przejêzyczenie.

Powiem tylko tyle, ¿e ta moja pierwsza deklara-
cja by³a powiedziana z pe³nym przekonaniem. Od
wielu, wielu lat pracujê na uniwersytetach, na
Uniwersytecie Wroc³awskim, Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, obecnie tak¿e na Uniwersytecie
Œl¹skim. I zauwa¿y³am, ¿e profesorowie uniwer-
syteccy na ogó³ nie maj¹ w¹tpliwoœci, nie trzy-
maj¹ zazdroœnie idei uniwersytetu i nie uwa¿aj¹,
¿e jest ona wedle tradycyjnego myœlenia zastrze-
¿ona tylko i wy³¹cznie dla okreœlonych instytucji.

Jako prawnik chcia³abym siê skoncentrowaæ
na dwóch kwestiach poruszanych w tej dyskusji:
na stronie prawnej nowej ustawy oraz na tym, co
by³o wielokrotnie poruszane, czyli na tradycji. Je-
œli chodzi o stronê prawn¹, to prawnika interesuje
to, czy ustawa jest zgodna z obowi¹zuj¹cym pra-
wem. Nie us³ysza³am na tej sali ani jednego argu-
mentu za tym, ¿e ustawa jest sprzeczna z obo-
wi¹zuj¹cym prawem. Nie wskazano, z jakiego
typu obowi¹zuj¹cym w Rzeczypospolitej Polskiej
aktem prawnym ta ustawa mia³aby byæ sprzecz-
na. Powo³ywano siê zaœ na to, ¿e ta przysz³a usta-
wa nie stosuje siê do prawa, które prawnicy
brzydko okreœlaj¹ – nie chcê u¿ywaæ takich sfor-
mu³owañ – jako prawo powielaczowe, mówi¹
o nim „prawo miêkkie”, mówi¹, ¿e jest to prawo
niewi¹¿¹ce, zawieraj¹ce tylko wytyczne, sugestie,
propozycje itd. Chodzi tu o pewien cykl zasad
sformu³owanych przez pewne cia³a kolegialne.
Mam tu na myœli to, co w³aœnie cia³o kolegialne,
cia³o opiniodawcze, rada g³ówna stworzy³a na po-
trzeby kreowania uczelni wy¿szych. Mnie przede
wszystkim interesuje ustawa o szkolnictwie wy¿-
szym, która mówi, jakie kryteria, jakie warunki
ma spe³niaæ nowa szko³a wy¿sza. To zaœ, co mówi
rada, rada g³ówna, jest pewn¹ opini¹, o czym
wszyscy kolejni ministrowie doskonale wiedz¹.

Chcia³abym zapytaæ: czy ministrowie oœwiaty,
a obecnie minister edukacji, ministrowie szkol-
nictwa wy¿szego zawsze respektowali opiniê rady
g³ównej? Czy zawsze na ni¹ czekali? Czy zawsze
postêpowali zgodnie z ni¹? Wiemy, ¿e by³o wiele
przypadków, kiedy rada g³ówna negatywnie opi-
niowa³a rozmaite inicjatywy dotycz¹ce powo³ywa-
nia szkó³, zw³aszcza prywatnych, a ministrowie
i tak sk³adali wnioski o to. Proponowa³abym wiêc,
¿eby mo¿e zachowaæ umiar, jeœli chodzi o opinie
formu³owane przez pewne cia³a opiniodawcze,

i nie stawiaæ ich na równi, bo nie wolno tego robiæ,
z elementami ustawowymi. Warunki ustawowe
musz¹ byæ spe³nione. To, co jest opini¹, mo¿e i po-
winno byæ wys³uchane, ale na tym koniec. Decy-
zja nale¿y do decydenta, on tê opiniê bierze pod
uwagê.

Pad³ tu równie¿ argument, ¿e uniwersytet, aby
funkcjonowa³, musi byæ z³o¿ony z wielu wy-
dzia³ów, zajmowaæ siê wieloma dziedzinami itd.
Oczywiœcie, tak w istocie jest w wiêkszoœci uczel-
ni. Ale tutaj przy wymienianiu bardzo wielu uni-
wersytetów zabrak³o jednego, w którym w³aœnie
ta rozmaitoœæ nie jest zachowana. Mam tu na my-
œli warszawski uniwersytet, uniwersytet imienia
Wyszyñskiego. Ten uniwersytet nie jest wielodzie-
dzinowy, a zatem nie wszystkie uniwersytety, tak
jak to chcielibyœmy widzieæ, maj¹ uk³ad wielo-
dziedzinowy. I, jak pokazuje praktyka, chyba nie
zawsze tak byæ musi. Uniwersytet Warmiñ-
sko-Mazurski czy Uniwersytet Opolski – to
w³aœnie u pana rektora Niciei – dopiero buduj¹
nowe wydzia³y. Wiem, ¿e zabiega siê o to, aby
utworzyæ wydzia³ prawa na Uniwersytecie Opol-
skim. Tak wiêc to nie jest tak, ¿e od razu na starcie
wszystkie nowo powo³ywane uczelnie musz¹ mieæ
pe³ne spektrum wydzia³ów. Gdybyœmy popatrzyli
na istniej¹ce uniwersytety, to powiedzielibyœmy,
¿e one wch³aniaj¹ i przejmuj¹ coraz wiêcej wy-
dzia³ów zastrze¿onych do niedawna dla innych
uczelni. Na uniwersytetach pojawiaj¹ siê wy-
dzia³y techniczne. Na moim uniwersytecie jest
wydzia³ techniki. Powiedzielibyœmy: anomalia,
nie powinno byæ takiego wydzia³u na uniwersyte-
cie. A na politechnikach pojawiaj¹ siê nagle wy-
dzia³y zarz¹dzania, wydzia³y administracji. Tak
wiêc dzieje siê coœ innego w naszej nauce. Czy to
Ÿle? Powiemy: to jest wbrew tradycji. Tak, ale to
jest odbicie naszych czasów, tego oczekuje od nas
spo³eczeñstwo, tego oczekuje m³odzie¿, po prostu
tam chce studiowaæ.

Wrócê raz jeszcze do po³¹czenia uniwersytetu
i medycyny w formie akademii medycznej w wy-
daniu krakowskim, w wydaniu Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Jakoœ nie protestujemy przeciwko
temu i nie protestowaliœmy w momencie tworze-
nia, kiedy medycyna wraca³a na Uniwersytet Ja-
gielloñski. Zreszt¹ któ¿ by siê oœmieli³ protesto-
waæ, skoro taki by³ rodowód uniwersytetu, medy-
cyna na pocz¹tku na nim by³a.

Ale, proszê pañstwa, b¹dŸmy konsekwentni.
Czy naprawdê jest merytoryczna ró¿nica miêdzy
tym, ¿e medycyna jest na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim i jej profesorowie prezentuj¹ siê jako profe-
sorowie uniwersytetu, a tym, ¿e profesor Uniwer-
sytetu Medycznego w £odzi bêdzie równie¿ profe-
sorem uniwersytetu? Ró¿nicy merytorycznej nie
ma. My siê spieramy o formê. Czy naprawdê warto
siê spieraæ o formê wtedy, kiedy tak wiele zmian
wokó³ nas? Czy naprawdê musimy a¿ tak wiele
emocji wk³adaæ w coœ, co s³u¿y tylko podniesieniu
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presti¿u nowo tworzonej jednostki? Bo pada³y
z pañstwa ust takie s³owa, nawet z ust opo-
nentów, ¿e uniwersytet to pod wzglêdem presti¿u
wiêcej ni¿ akademia. Dlaczego zatem nie chcemy
daæ wiêcej tego presti¿u nowo tworzonej akade-
mii? Czy ubêdzie presti¿u tym uniwersytetom,
które ju¿ istniej¹? Ja uwa¿am, ¿e nie. Ja siê nie
obawiam tego, ¿e uniwersytet utraci presti¿ dla-
tego, ¿e w wewnêtrznym, polskim, nie miêdzy-
narodowym obiegu pojawi siê nowy uniwersytet
– uniwersytet medyczny. Skoñczmy z t¹ strusi¹
polityk¹ chowania g³owy w piasek, ¿e na
zewn¹trz to my mamy uniwersytet medyczny –
nie medical school, ale medical university – ale
w kraju, to broñ Bo¿e, bo w kraju to nie, bo w kra-
ju to jest tradycja.

B¹dŸmy konsekwentni i starajmy siê jednak
postêpowaæ tak, ¿eby promowaæ tak¿e poprzez
nazwê i daæ tym, którzy chc¹ funkcjonowaæ pod
szyldem uniwersytetu, mo¿liwoœæ dorównania.
Je¿eli mo¿emy coœ daæ, to dlaczego mamy tego
nie zrobiæ? Przecie¿ tu niczego nie obna¿amy
i nie pokazujemy niczego niew³aœciwego w tej
sytuacji, z któr¹ mamy do czynienia. Pokazuje-
my now¹ jednostkê, która chce siê rozwijaæ, któ-
ra na starcie ma niebagatelny dorobek, ma bar-
dzo dobry kapita³. Nie wiem, czy ostatnio two-
rzone uniwersytety mia³y po stu trzydziestu
profesorów tytularnych. A w ilu dotychczaso-
wych uniwersytetach nie mamy jeszcze pe³ni
praw akademickich… Te nasze uniwersytety
oczywiœcie te¿ powinny d¹¿yæ do wy¿szego po-
ziomu, ale nie kosztem tamowania innym uczel-
niom mo¿liwoœci pos³ugiwania siê czymœ, co
daje presti¿.

Ja powiem wiêcej, mo¿e to przeniesienie
nazwy „uniwersytet” na inne jednostki nie razi
mnie w zwi¹zku z sytuacj¹ europejsk¹, na któr¹
siê tutaj dzisiaj powo³ywano, wskazuj¹c przyk³ad
W³och czy Francji. A ja dam przyk³ad Wielkiej Bry-
tanii. Tam w miastach s¹ po dwa, niekiedy po trzy
uniwersytety. A dlaczego? Bo wszystkie politech-
niki Wielkiej Brytanii jednym aktem prawnym zo-
sta³y zmienione na uniwersytety. I nic siê nie
sta³o. Na pocz¹tku by³ wielki szum œrodowiska,
a teraz, proszê pañstwa, to wspaniale u³atwia
wspó³pracê. Na przyk³ad ja, pracuj¹c na uniwer-
sytecie na wydziale prawa, mogê nawi¹zaæ poro-
zumienie z uniwersytetem technicznym, który ma
kierunek zwi¹zany z ochron¹ œrodowiska – oni
daj¹ okreœlone elementy, my dajemy elementy
prawne. Wiêc to nie jest tak, ¿e kategorie nazw s¹
œciœle przypisane i ¿e warto ich broniæ, bo –
w moim odczuciu – nie warto.

Dlatego chcia³abym wierzyæ, ¿e nowo utworzo-
ny Uniwersytet Medyczny w £odzi bêdzie jed-
nostk¹, która zyska miêdzynarodowe uznanie
i bêdzie dobrym uniwersytetem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Religê.

Przygotowujesiêponowniepani senatorJanowska.

Senator Zbigniew Religa:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Bez ¿adnych emocji, ja tylko chcia³bym przed-

stawiæ pañstwu parê moich uwag.
Pierwsza uwaga dotyczy tego, o czym mówi³a

pani senator Grabowska – wyjœcia wydzia³u lekar-
skiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach
czterdziestych i jego powrotu. I tego, ¿e nie ma ¿ad-
nej ró¿nicy, ¿e mo¿na by³o to zrobiæ. Pani Senator,
nie wiem, czy zna pani losy by³ej krakowskiej aka-
demii medycznej od momentu, kiedy sta³a siê Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wszyscy ludzie, którzy pracowali w akademii me-
dycznej, p³acz¹, ¿e wrócili do uniwersytetu, bo
przestali byæ zasadniczym podmiotem, s¹ jednym
z wydzia³ów, a pieni¹dze s¹ dzielone przez rektora –
tak jest, ja tê sprawê bardzo dobrze znam –
i w zwi¹zku z tym kolegom z Collegium Medicum
jest znacznie gorzej na uniwersytecie ni¿ poza nim.

Znam tê sprawê doœæ dobrze. W latach
1996–1999, kiedy by³em rektorem w œrodowisku
Œl¹skiej Akademii Medycznej, myœleliœmy
o po³¹czeniu siê z Uniwersytetem Œl¹skim. Nie
ukrywam, ¿e po rozmowach z kolegami z krakow-
skiego uniwersytetu stwierdziliœmy, ¿e nigdy, za
¿adne skarby siê z Uniwersytetem Œl¹skim nie
po³¹czymy, bo to siê nam nie op³aca. Oczywiœcie
chodzi o sprawê pieniêdzy.

Druga sprawa, która siê tu pojawia³a i której ja
absolutnie nie rozumiem. Mianowicie nie rozu-
miem tego, ¿e nazwy „œl¹ska akademia medycz-
na”, „³ódzka akademia medyczna” czy jakakol-
wiek inna s¹ na Zachodzie nierozpoznawalne.
Otó¿ ja chcê zadaæ temu k³am. Nie musia³em siê
uciekaæ do ¿adnej innej nazwy. Œl¹ska Akademia
Medyczna na pewno jest znana w krajach zachod-
nich, zw³aszcza w Niemczech. Czêœæ kolegów ze
Œl¹ska siê œmieje, ¿e 50% lekarzy w Niemczech
skoñczy³o Œl¹sk¹ Akademiê Medyczn¹, to jest
taki ¿art, mo¿e trochê zbli¿ony do prawdy.
Œl¹ska Akademia Medyczna jest naprawdê zna-
na i ja nigdy nie musia³em uciekaæ siê do zmiany
nazwy, pisz¹c do kolegów na Zachodzie.

Chcia³bym jeszcze raz powiedzieæ, dlaczego nie
jest prawd¹, ¿e nazwa „akademia” jest niezrozu-
mia³a na Zachodzie. W ka¿dym kraju, na Zacho-
dzie, w Polsce czy gdziekolwiek indziej, w czasie
uroczystoœci akademickich jest œpiewane Gaude-
amus, a tam miêdzy innymi œpiewamy wszyscy,
studenci i my, Vivat academia, vivat professores,
wiêc jakkolwiek na to patrzeæ, s³owo „akademia” od-
nosz¹cesiêdowy¿szejuczelni jest znanewszêdzie.
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Wreszcie trzecia sprawa. O co toczymy bój? Bo
nie o to, ¿eby Wojskowa Akademia Medyczna
w £odzi, któr¹ pani profesor Janowska… Oczy-
wiœcie, ¿e znam kolegów. Ale znam ich nie tylko
dlatego, ¿e s¹ bardzo znakomici i znani za granic¹,
lecz przede wszystkim dlatego, ¿e my w bran¿y siê
znamy. Oczywiœcie, ¿e znam kolegów, s¹ œwietni,
wspaniali, cudowni. I trzeba ten ogromny kapita³,
jaki sob¹ prezentuj¹, ratowaæ. To jest poza dysku-
sj¹. Myœlê, ¿e dla nas wszystkich jest to poza dys-
kusj¹: dobrze siê dzieje. Chocia¿ tu z kolei pan se-
nator mia³ zastrze¿enia, ¿e dwie katedry nie
wiedz¹, co z pieniêdzmi. Oczywiœcie ludzkie spra-
wy tam bêd¹ wchodzi³y w grê. Ale to niewa¿ne, ge-
neralnie rzecz bior¹c, ten kapita³ naukowy trzeba
uratowaæ. I wszyscy siê zgadzamy, ¿eby tak by³o.

Co siê jednak stanie, je¿eli utrzymamy nazwê
proponowan¹ w ustawie – z któr¹ ja zreszt¹ nie
walczê, tylko rzucam uwagê – Uniwersytet Me-
dyczny w £odzi? Jeszcze raz podkreœlam fakt, co
zreszt¹ podkreœla³em tak¿e w komisji, ¿e jedyny
uniwersytet medyczny, jaki znam, jest we Lwo-
wie, na Ukrainie – wiem to bardzo dobrze, ponie-
wa¿ jestem doktorem honoris causa tej uczelni –
inne uczelnie o tej nazwie jakoœ nie bardzo przy-
chodz¹ mi na myœl. Jest jasn¹ spraw¹, ¿e w tym
lub w przysz³ym roku, prawdopodobnie ju¿
w koñcu tego roku, bêdziemy tutaj mieli proœbê
o nadanie nazwy „Medyczny Uniwersytet
Œl¹ski”. Sk¹d to wiem? Poniewa¿ na posiedze-
niu komisji by³a przewodnicz¹ca sejmowej Ko-
misji Zdrowia, pani profesor B³oñska, która
by³a dziekanem wydzia³u wtedy, kiedy ja by³em
rektorem, jesteœmy w wielkiej przyjaŸni, i poin-
formowa³a mnie, ¿e Œl¹ska Akademia Medyczna
wyst¹pi o nazwê „Medyczny Uniwersytet
Œl¹ski”. A za chwilê wszystkie uczelnie.

Ja nie dyskutujê, czy to dobrze, czy Ÿle. Ale na
pewno tak siê stanie. Wiêc je¿eli generalnie ak-
ceptujemy to, ¿e likwidujemy akademie medycz-
ne… Ja jestem przyzwyczajony do nazwy „akade-
mia medyczna”, nie mam nic przeciwko niej. Na-
wet powiem wiêcej: lubiê tê nazwê, ona mi odpo-
wiada. Nie bardzo rozumiem ten bój o to, ¿eby to
by³ uniwersytet medyczny. Ale wszyscy senatoro-
wie musz¹ sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e na pewno
w czasie naszej kadencji wszystkie akademie me-
dyczne wyst¹pi¹ o to, ¿eby staæ siê uniwersyteta-
mi medycznymi. Czy jest w tym coœ z³ego? Nie. Na
ile to jest dobre, nie umiem odpowiedzieæ. Mo¿e
tak, mo¿e nie. Pani Marsza³ek, dziêkujê bardzo.
To by³y tylko moje uwagi.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, pani senator Janowska, dodat-

kowe piêæ minut.

Senator Zdzis³awa Janowska:

Pani Marsza³ek! Panie Senator i Panowie Sena-
torowie! Panie Ministrze!

Ja pozwolê sobie jeszcze zabraæ g³os dlatego, ¿e
nie o wszystkim powiedzia³am. Chcia³abym jesz-
cze odpowiedzieæ kolegom, którzy nie mieli jasno-
œci w pewnych kwestiach.

Panie Senatorze – do pana senatora Smorawiñ-
skiego kierujê jeszcze raz odpowiedŸ – jest mi bar-
dzo przykro, ¿e nie ma do³¹czonych dokumentów,
ale uzyska³am informacjê, ¿e Konferencja Rekto-
rów Akademii Medycznych wypowiada³a siê w tej
kwestii i wyrazi³a swoj¹ aprobatê. Taka jest moja
odpowiedŸ dla pana senatora.

Pragnê równie¿ dodaæ, ¿e choæ Senat Uniwer-
sytetu £ódzkiego jest na wakacjach, niemniej jed-
nak rozmowy obydwu rektorów prowadzone
z urzêduj¹cym jeszcze rektorem Uniwersytetu
£ódzkiego dowiod³y, ¿e rektor – nie jest to stano-
wisko senatu, bo senatu w tej chwili nie ma – trak-
tuje powstanie uniwersytetu medycznego jako
rzecz naturaln¹, normaln¹, uwa¿aj¹c, ¿e bêd¹ to
dwie uczelnie wobec siebie komplementarne. To
jest druga kwestia.

Trzecia kwestia. Pan senator minister Witt-
brodt pragnie zg³osiæ poprawkê dotycz¹c¹ senatu
uczelni. Chcê powiedzieæ, ¿e w istniej¹cym zapisie
ustawy jest mowa o jednostkach kolegialnych,
które po po³¹czeniu stworz¹ jedn¹ ca³oœæ do
przysz³ego roku, st¹d poprawka pana senatora
jest, jak myœlê, niepotrzebna. Uzyska³am równie¿
informacjê, ¿e te dwa senaty przynajmniej przez
rok bêd¹ pracowaæ razem, a za rok bêd¹ wybory.
Senaty dopiero co zosta³y wybrane, s¹ nowi rekto-
rzy we wszystkich nowych uczelniach.

Pragnê powiedzieæ jeszcze o zapleczu naukowym
i rozwiaæ w¹tpliwoœci pana senatora Wittbrodta.
Otó¿ w „Informatorze Nauki Polskiej” s¹ niepe³ne
informacje, dlatego ¿e wydzia³y, o których
mówi³am, miêdzy innymi wydzia³y ostatnio, w tym
roku powo³ane jeszcze siê w nim nie znalaz³y.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e w cywilnej akade-
mii medycznej habilitowanie – czyli si³¹ rzeczy
tak¿e doktoryzowanie – jest mo¿liwe na wy-
dzia³ach nauk lekarskich, farmacji i nauki
o zdrowiu. W Wojskowej Akademii Medycznej
jest mo¿liwoœæ habilitowania siê w dziedzinie
nauk lekarskich, mo¿na siê tam równie¿ dokto-
ryzowaæ w fizjoterapii.

Zapewniaj¹c o szansach powo³ania nowych wy-
dzia³ów na tej¿e uczelni, pragnê równie¿ uœwiado-
miæ nam wszystkim, ¿e oczywiste jest to, i¿ nowe
wydzia³y: socjologia, psychologia, zarz¹dzanie,
mog¹ byæ powo³ane tylko wtedy, kiedy bêdzie okre-
œlona liczba samodzielnych pracowników nauki.
Jasne, ¿e wtedy szanse doktoryzowania i habilito-
wania siê automatycznie siê zwiêksz¹ i zostan¹
spe³nione wszystkie kryteria Rady G³ównej Szkol-
nictwa Wy¿szego. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Ponownie prosi o g³os pan senator ¯enkiewicz.
Bardzo proszê.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przepraszam, ¿e zabieram g³os, ale zmieszczê

siê w jednej minucie.
Otó¿ jeœli mówimy o nazwie uczelni, to musimy

pamiêtaæ równie¿ o jej skrócie. A zatem zapytujê
pana ministra i wnioskodawców: czy skrót MU£,
bo tak on bêdzie wygl¹da³, rzeczywiœcie jest dla tej
uczelni dobry? (Weso³oœæ na sali)

Ja uwa¿am, ¿e ten skrót wyj¹tkowo nie pasuje
do nazwy uczelni, ale pozostawiam to wniosko-
dawcom. Nie mog³em tego pytania zadaæ z miej-
sca, wiêc zadajê je w tej formie. (Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê o dodatkowe wyst¹pienie pana

senatora Wittbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Ja ju¿ bardzo krótko. Powiedzia³bym, ¿e kwe-

stia uniwersytetów i ³¹czenia dyscyplin to nie jest
sprawa formalna. Pañstwo przecie¿ musicie byæ
œwiadomi tego, ¿e mimo wszystko nastêpuje prze-
nikanie, integracja wiedzy pomiêdzy ró¿nymi dys-
cyplinami, czy siê tego chce, czy nie chce, i czy to
formalnie jest oddzielone, czy nie. Mnie siê wyda-
je, ¿e na tym polega istota uniwersytetu, uniwer-
salnego patrzenia na rozwi¹zywane problemy.
Dlatego uwa¿am, ¿e oprócz problemów, o których
mówi³ pan senator Religa, zwi¹zanych z tym, ¿e
Collegium Medicum jest w Uniwersytecie Jagiel-
loñskim, jest wiele elementów pozytywnych, byæ
mo¿e niewymiernych.

Sprawa nazwy. Powiedzia³bym, ¿e jest wiele
uczelni w Polsce, które nie chc¹ zmieniæ nazwy na
nazwê „uniwersytet”, bo wypracowa³y sobie szyld
i renomê. Akademia Górniczo-Hutnicza nigdy nie
zmieni³aby nazwy, bo jest doskonale znana ze
swojej jakoœci. A my tutaj próbujemy poprzez na-
danie odpowiedniej nazwy nadaæ jednoczeœnie ja-
koœæ. Mnie siê wydaje, ¿e to nie jest dobre.

I jeszcze jedno. Chcia³bym wyraziæ w¹tpliwoœæ
w stosunku do wypowiedzi pani senator Grabow-
skiej. Je¿eli funkcjonujemy na zasadzie legali-
zmu, to jak wygl¹da, Pani Senator, wymóg uzy-
skania trzech opinii senatów, zanim podejmie siê
decyzjê? Tych opinii nie ma, dlatego ¿e senaty roz-
poczn¹ dzia³alnoœæ dopiero po wakacjach.

I jeszcze jedno pytanie. Je¿eli mówimy o opi-
niach ustnych przekazywanych przez rektorów

i senaty, to chcia³bym zapytaæ, czy to dotyczy sta-
rego rektora i starego senatu, dzia³aj¹cych do
koñca sierpnia, czy te¿ dotyczy to ju¿ tych sena-
tów i tych rektorów, którzy bêd¹ obejmowali funk-
cje z dniem 1 wrzeœnia. Dziêkujê bardzo.

(Senator Genowefa Grabowska: W trybie spro-
stowania, mo¿na?)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Genowefa Grabowska:
Dziêkujê Pani Marsza³ek. Ja zupe³nie kró-

ciutko.
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: G³êboko w to

wierzê.)
Panie Senatorze, po prostu forma opinii

zak³ada, ¿e ta opinia mo¿e, ale nie musi byæ
wys³uchana, a sam fakt ¿¹dania opinii nie wynika
z prawa, nie wynika z ustawy. W zwi¹zku z tym dla
nas nie jest to argument ani wymóg wi¹¿¹cy. Ta-
kie jest niestety prawo. Tylko tyle mogê powie-
dzieæ. Dziêkujê.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ad vocem…)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Mo¿na tylko w formie sprostowania, Panie Se-

natorze. Nie ma formy ad vocem w Senacie.

Senator Edmund Wittbrodt:

Wobec tego w formie sprostowania. Kwestia
dalej pozostaje otwarta. Je¿eli nawet te opinie s¹
nieobowi¹zuj¹ce, to pytanie, czy wobec tego nie
trzeba czekaæ na te opinie w ogóle?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo przepraszam, myœlê, ¿e wyczerpaliœmy
ju¿ formu³ê sprostowania na tym etapie.

(Senator Genowefa Grabowska: Potem odpo-
wiem.)

Z pewnym niepokojem, niemniej jednak py-
tam: czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze
zabraæ g³os w dyskusji?

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-
na.

Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakterze
legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Ed-
mund Wittbrodt.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:

Pani Marsza³ek, mia³em wielk¹ przyjemnoœæ
przemawiaæ ju¿ pó³torej godziny, odpowiadaj¹c
na liczne pytania. Ale odpowiem jeszcze na jedno,
które pan senator ¯enkiewicz zada³ w ostatniej
chwili.

Panie Senatorze, nie bêdzie skrótu MU£, tylko
UM£ – Uniwersytet Medyczny w £odzi. Tak napisa-
no w pierwszym artykule proponowanej ustawy.
I nie ma to ¿adnego odcienia znaczeniowego w jêzy-
ku polskim – ma w rosyjskim, ale akurat dobry, bo
„um” to jest „rozum”. Tyle na temat skrótów.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym, a wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym punk-
tem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi
zostanie przeprowadzone w dniu jutrzejszym.

Dziêkujê przedstawicielom Ministerstwa Zdro-
wia za reprezentowanie rz¹du podczas debaty.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sys-
temie oœwiaty.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r., a do Senatu
zosta³a przekazana 29 lipca. Marsza³ek Senatu
w dniu 29 lipca 2002 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Kultu-
ry i Œrodków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu.

Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y
swoje wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 203, a wspólne sprawozdanie
komisji w druku nr 203A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu, pani¹ senator Irenê Kurzêpê, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Irena Kurzêpa:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ przedstawiæ Wy-

sokiemu Senatowi sprawozdanie ze wspólnego

posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisje
na wspólnym posiedzeniu w dniu 31 lipca anali-
zowa³y uchwalon¹ przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 27 lipca bie¿¹cego roku ustawê
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty.

Omawiana ustawa zawiera zmiany, które sta-
nowi¹ kontynuacjê zmian wprowadzonych nowe-
lizacj¹ z 23 sierpnia 2001 r. Maj¹ one charakter
porz¹dkuj¹cy, usuwaj¹ istniej¹ce niespójnoœci
i czyni¹ ustawê o systemie oœwiaty bardziej czy-
teln¹.

Istot¹ nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty
z dnia 23 sierpnia 2001 r. by³o przekazanie minis-
trowi w³aœciwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego kompetencji w zakresie
zak³adania i prowadzenia publicznych szkó³ arty-
stycznych. Omawiana ustawa dodatkowo prze-
kazuje wspomnianemu ministrowi uprawnienia
w zakresie zak³adania i prowadzenia placówek za-
pewniaj¹cych opiekê i wychowanie uczniom szkó³
artystycznych w okresie pobierania nauki poza
miejscem sta³ego zamieszkania – s¹ to bursy
szkolnictwa artystycznego – oraz placówek do-
skonalenia nauczycieli szkó³ artystycznych, jako
niezbêdnego zaplecza szkó³ artystycznych.

Ustawa przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ przeka-
zywania jednostkom samorz¹du terytorialnego
prowadzenia szkó³ artystycznych, burs oraz pla-
cówek doskonalenia nauczycieli szkó³ artystycz-
nych w drodze porozumienia miêdzy ministrem
w³aœciwym do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego a dan¹ jednostk¹.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 lipca bie¿¹cego
roku minister w³aœciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego ma tak¿e uprawnie-
nia do udzielania zgody na zatrudnienie osób nie-
bêd¹cych nauczycielami w szko³ach artystycz-
nych i podleg³ych placówkach, na skracanie lub
wyd³u¿anie czasu, na jaki zosta³ zatrudniony dy-
rektor takiej szko³y lub placówki, oraz uprawnie-
nie do wyra¿ania opinii o odwo³aniu dyrektora.

Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ tworzenia spe-
cjalistycznej jednostki sprawuj¹cej nadzór peda-
gogiczny nad placówkami podleg³ymi ministrowi
w³aœciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego oraz do realizacji innych zadañ,
a tak¿e prowadzenie przez ministra w³aœciwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego ewidencji niepublicznych szkó³ artystycz-
nych.

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustawa o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
daje szerokie kompetencje ministrowi w³aœciwe-
mu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego w zakresie zak³adania, prowadzenia szkó³
artystycznych i placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych, placówek artystycznych, w których
mog¹ byæ zatrudnieni nie tylko nauczyciele, ale
i artyœci, w zakresie tworzenia placówek, nadzo-
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ru, wydawania zezwoleñ na za³o¿enie szko³y arty-
stycznej, okreœlania ramowych statutów szkó³
i placówek czy nadawania szko³om niepublicz-
nym uprawnieñ szkó³ publicznych.

Mo¿liwoœæ przekazywania jednostkom samo-
rz¹du terytorialnego szkó³ artystycznych stanowi
doskona³¹ p³aszczyznê wspó³pracy wielu instytu-
cji i przyczynia siê do wykorzystania potencja³u
samorz¹du terytorialnego. Omawiana ustawa
jest ponadto kontynuacj¹ zmian przyjêtych przez
poprzedni parlament, porz¹dkuje bowiem kwe-
stiê kszta³cenia artystycznego w Polsce.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski)

Obecni na wspólnym posiedzeniu cz³onkowie
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisji
Edukacji, Nauki i Sportu pozytywnie zaopiniowali
tê ustawê. Z upowa¿nienia cz³onków obydwu ko-
misji mam wiêc zaszczyt zarekomendowaæ Wyso-
kiemu Senatowi przyjêcie ustawy bez poprawek.
Wnoszê zatem, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ
projekt uchwa³y zamieszczonej w druku nr 203A.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pani senator? Trwaj¹ce naj-

wy¿ej minutê – przypominam.
Pan senator Ryszard S³awiñski.

Senator Ryszard S³awiñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcê powiedzieæ, ¿e ta regulacja jest bardzo

po¿¹dana, bardzo potrzebna, bardzo porz¹dkuje
sytuacjê w szkolnictwie artystycznym.

Chcia³bym jednak zapytaæ pani¹ senator,
à propos ust. 5d w art. 5, ile uczelni artystycznych
i szkó³ artystycznych w ostatnich latach przesz³o,
¿e tak powiem, pod jurysdykcjê samorz¹du. Py-
tam dlatego, ¿e ta poprawka wyraŸnie tworzy
mo¿liwoœæ przekazywania szkó³ przez ministra
samorz¹dom, pewnie w drug¹ stronê równie¿ bê-
dzie to dzia³aæ, jeœli bêdzie taka mo¿liwoœæ. Ile
szkó³ w ostatnich czasach sta³o siê szko³ami sa-
morz¹dowymi? I w ogóle – w kilku zdaniach – ile
mamy w Polsce tych szkó³ artystycznych?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy pani senator zechce powiedzieæ, ile tych

szkó³ przejê³y samorz¹dy?

Senator Irena Kurzêpa:
Tak.
Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku! Pañstwo

Senatorowie! Szanowny Panie Senatorze!

Niedawno panowa³ taki entuzjazm zwi¹zany
z wdra¿aniem reformy edukacji. Wtedy rzeczywiœ-
cie tendencja by³a taka, ¿eby to by³y szko³y samo-
rz¹dowe. W ogóle mamy w Polsce razem, proszê
pañstwa, piêæset szeœædziesi¹t piêæ szkó³ arty-
stycznych. Naukê pobiera w tych szko³ach osiem-
dziesi¹t dwa tysi¹ce czterysta piêædziesiêcioro
uczniów. Nauczycieli mamy jedenaœcie tysiêcy
siedemset dziewiêædziesiêcioro.

Jak to siê przedstawia³o w ostatnim czasie? Na
pytanie pana senatora chcê odpowiedzieæ, ¿e
w roku 1998 jednostki samorz¹du terytorialnego
prowadzi³y trzydzieœci trzy szko³y artystyczne
i cztery ogniska artystyczne. W roku 2002 – s¹ to
dane z 5 sierpnia – samorz¹dy prowadz¹ siedem-
dziesi¹t jednostek: czterdzieœci trzy szko³y mu-
zyczne, piêæ liceów plastycznych, piêæ liceów ogól-
nokszta³c¹cych sztuk piêknych, jedn¹ szko³ê ba-
letow¹ i szesnaœcie ognisk artystycznych. Ogó³em
w chwili obecnej w szko³ach prowadzonych przez
samorz¹dy kszta³ci siê piêtnaœcie tysiêcy piêæ-
dziesiêcioro uczniów, a nauczycieli jest zatrud-
nionych dwa tysi¹ce osiemdziesiêcioro.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
S³ysza³ pan senator, ile tych szkó³ przesz³o?

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wittbrodt, proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê.
Ja bym kontynuowa³ to pytanie, bo mnie siê

wydaje, ¿e pan senator pyta³ równie¿ o tendencje.
Czy w tej chwili widaæ jakieœ tendencje dotycz¹ce
przechodzenia szkó³ spod kurateli jednostek sa-
morz¹du terytorialnego do ministerstwa i odwrot-
nie? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Czy to, ¿e nastêpuje taka centra-
lizacja,boministerkulturybêdzieodpowiada³nie ty-
lko za wszystkie szko³y ka¿dego poziomu w Polsce,
ale jeszcze i za bursy, za ogniska itd., to jest dobra
tendencja? Bo tak czy inaczej to jest centralizacja.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Irena Kurzêpa:
Ta kwestia by³a tak¿e przedmiotem dyskusji na

posiedzeniu po³¹czonych komisji i tam pojawia³y
siê w³aœnie te obawy, które wyrazi³ pan senator
Edmund Wittbrodt.

Jaka jest tendencja? Oczywiœcie, s¹ sa-
morz¹dy, które posiadaj¹ odpowiednie œrodki,
mo¿liwoœci, a tak¿e aspiracje, ¿eby prowadziæ
szko³ê artystyczn¹. Ale, proszê pañstwa, obser-
wujemy te¿ ró¿ne œrodowiska, bardzo ubogie sa-
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morz¹dy, których po prostu na to nie staæ. Mo¿e to
wynikaæ tak¿e z braku osób fachowych zatrudnio-
nych w tych samorz¹dach, które opowiada³yby siê za
tym, aby jak najmniejszym kosztem utrzymaæ to
szkolnictwo.

Je¿eli popatrzymy na liczby, to zauwa¿ymy, ¿e
w roku 2001 samorz¹dom przekazano 72 miliony
162 tysi¹ce z³ na szkolnictwo artystyczne. Jest to
bowiem szkolnictwo bardzo kosztowne. Odbywa siê
tam kszta³cenie indywidualne, du¿o te¿ kosztuje
konserwacja instrumentów, uzupe³nianie instru-
mentów itd. Z moich obserwacji wynika, ¿e s¹ takie
samorz¹dy, których absolutnie nie staæ na to, aby
utrzymywaæ szko³ê artystyczn¹. Mog³aby wiêc poja-
wiæ siê tendencja do likwidowania, zmniejszania li-
czby tych szkó³ i by³oby to zjawisko negatywne, ale
w tej chwili oczywiœcie taka mo¿liwoœæ istnieje.

Ewidencjê w tej sprawie prowadzi minister-
stwo, zezwolenia wydaje ministerstwo, Minister-
stwo Kultury mo¿e tak¿e nadawaæ uprawnienia
szkó³ publicznych szko³om niepublicznym. Poza
tym, proszê pañstwa, to s¹ ró¿ne szko³y, bo prze-
cie¿ mamy dwieœcie szeœædziesi¹t piêæ placówek,
które prowadzi minister kultury – tutaj uzu-
pe³niê mo¿e poprzedni¹ wypowiedŸ – niepublicz-
nych szkó³ artystycznych jest dwieœcie trzydzie-
œci, zaœ siedemdziesi¹t prowadz¹ samorz¹dy.
A wiêc s¹ tutaj ogromne ró¿nice, zaœ samorz¹dy
s¹ w ogromnej mniejszoœci. I teraz na tych dwie-
œcie szeœædziesi¹t piêæ szkó³ dwieœcie czternaœcie
to szko³y muzyczne, dwanaœcie to licea plastycz-
ne, trzynaœcie to szko³y ogólnokszta³c¹ce sztuk
piêknych, a cztery to szko³y baletowe. Wiêc
by³oby to nieszczêœcie, wydaje mi siê, gdyby takie
szko³y baletowe by³y rozproszone, gdyby jedna
podlega³a jednemu samorz¹dowi, druga inne-
mu. Nie – s¹ one skupione, scentralizowane. Jest
te¿ jedna szko³a sztuki cyrkowej, piêæ pomatu-
ralnych studiów bibliotekarskich i animatorów
kultury, piêæ policealnych studiów zawodowych,
dziesiêæ burs szkolnictwa artystycznego, Cen-
trum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej
i Dokumentacyjnej w Warszawie oraz w Jaroci-
nie. To jest to, o co pyta³ pan senator Wittbrodt.

Jeœl i chodzi o placówki opieki , s¹ one
integraln¹ czêœci¹ takiej szko³y. Nie by³oby do-
brze, gdyby szko³ê prowadzi³ minister, a z kolei
placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹ samorz¹d.
Mog³oby tutaj dochodzi do kolizji, bo to instytucje
zlokalizowane czêsto w jednym budynku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pan senator Wittbrodt ³amie stereotypowe wy-

obra¿enie, ¿e pyta ten, kto nie wie.
Proszê bardzo, drugie pytanie pana senatora

Wittbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:

Ja pytam dok³adnie o to, czego nie wiem, tak. Bo
chodzi tu o ogniska artystyczne i bursy, o tego typu
rzeczy, które przechodz¹ pod zarz¹d ministra.

Je¿eli ju¿ pani senator mówi o pieni¹dzach, to
pytanie, czy od takiego przejœcia zwiêkszy siê iloœæ
pieniêdzy w systemie na szko³y artystyczne.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy zechce pani odpowiedzieæ?

Senator Irena Kurzêpa:
Panie Senatorze, mo¿na by by³o rzeczywiœcie

dojœæ do wniosku, ¿e œrodki s¹ jakie s¹, bez wzglê-
du na to, w czyim s¹ bud¿ecie. One bêd¹ takie
same. Ale proszê wzi¹æ pod uwagê równie¿ taki
fakt, ¿e chocia¿ subwencja czy dotacja zawsze jest
taka, jaka jest, to samorz¹d musi po prostu
do³o¿yæ œrodków na szko³y artystyczne. Bêdzie
musia³ do³o¿yæ. Dlatego samorz¹dy, które na to
staæ, do³o¿¹ z innych œrodków i bêd¹ prowadziæ te
szko³y, a samorz¹dy, których nie staæ, nie bêd¹
przejmowa³y takich szkó³.

Jeœli zaœ chodzi o ogniska artystyczne, to z tej
statystyki wynika, ¿e je¿eli w roku 1998 by³y czte-
ry ogniska artystyczne prowadzone przez samo-
rz¹dy, a w 2002 r. jest ich szesnaœcie, to jest to
tendencja wzrostowa. To znaczy, ¿e ognisk pro-
wadzonych przez samorz¹dy jest o dwanaœcie
wiêcej. Ale droga nie jest zamkniêta – samorz¹dy
mog¹ przejmowaæ kolejne.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pani senator Krystyna Doktoro-

wicz. Proszê.

Senator Krystyna Doktorowicz:
Pani Senator, mam bardzo krótkie pytanie

i bardzo uprzejmie proszê o krótk¹ odpowiedŸ.
Czy ta nowelizacja nie spowoduje pewnych prob-
lemów dla uczniów, którzy bêd¹ chcieli zrezygno-
waæ ze szkó³ artystycznych i przejœæ do gimnazjów
czy liceów ze wzglêdu na ró¿n¹ podleg³oœæ tych
jednostek? Bardzo dziêkujê.

Senator Irena Kurzêpa:
Pani Senator, jest rozporz¹dzenie ministra

edukacji o przechodzeniu uczniów z jednej szko³y
do drugiej. Dotyczy to tak¿e przyjmowania tych
uczniów, którzy pobieraj¹ naukê poza granicami
Polski. A wiêc absolutnie nie ma przeszkód.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿e jeszcze ktoœ zdecyduje siê zabraæ g³os?
Niemawiêcejministrów, takwiêcdziêkujêbardzo.
Rozpatrywana ustawa by³a przed³o¿eniem

rz¹dowym. W parlamencie rz¹d reprezentuje mi-
nister kultury, którego pe³nomocnikiem dzisiaj
jest podsekretarz stanu, pan Rafa³ Sk¹pski, któ-
rego witam serdecznie, jak równie¿ pani¹ dyrek-
tor Ma³gorzatê Kamowicz, wicedyrektora Depar-
tamentu Edukacji.

Czy w tym momencie chcieliby pañstwo zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
Rafa³ Sk¹pski: Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Pani senator Kurzêpa przedstawi³a tyle argumen-
tów za ustaw¹.)

Wiedzia³a prawie tyle, co minister, a nawet wiê-
cej. Mo¿e pañstwo senatorowie chcecie przywo³aæ
przez swoje pytania…

S¹siad pana senatora Wittbrodta, Mieczys³aw
Janowski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym przejœæ do art. 5

ust. 5d. Chodzi o przekazywanie szkó³ artystycz-
nych samorz¹dom terytorialnym. Powiedzmy, ¿e
szko³a artystyczna jest w jakimœ mniejszym mie-
œcie. Czy rz¹d widzi tutaj jak¹œ zasadê, czy to
przejmie samorz¹d gminy, gminy miejskiej na
przyk³ad, czy samorz¹d powiatu, czy te¿ sa-
morz¹d województwa? Chcê te¿ nawi¹zaæ do wy-
powiedzi pani senator o finansowaniu. Otó¿, je¿eli
pan, Panie Ministrze, ma okreœlone œrodki na
funkcjonowanie jakiejœ szko³y artystycznej, to czy
przy takim porozumieniu w dyspozycji sa-
morz¹du bêd¹ te same œrodki, czy mniejsze?

I pytanie nastêpne, nawi¹zuj¹ce do centrali-
zmu. Czy rzeczywiœcie pan minister musi opinio-
waæ na przyk³ad sprawy przed³u¿enia anga¿u
z dyrektorem szko³y, czy to nie jest za daleko po-
suniêty centralizm? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
Rafa³ Sk¹pski:
Dziêkujê bardzo.
Chcê odpowiedzieæ, ¿e generalnie nie ma w tej

chwili tendencji, by samorz¹dy sta³y w kolejce

w Ministerstwie Kultury w celu przejmowania
placówek szkolnictwa artystycznego. Nie ma ta-
kiej tendencji. Liczba szkó³ prowadzonych przez
samorz¹dy, ³¹cznie siedemdziesi¹t, wynika
przede wszystkim z wprowadzonej ustawy pilota-
¿owej i ustawy o wielkich miastach. W³aœnie
w tych wielkich miastach, w centrach, szko³y ar-
tystyczne zosta³y przejête przez samorz¹dy.

Na pytanie, kto otrzyma, kto bêdzie prowadzi³
szko³ê, odpowiem w ten sposób: ten, kto wyst¹pi
i udowodni, ¿e ma œrodki oraz wszystkie mo¿liwo-
œci do skutecznego prowadzenia takiej szko³y. Nie
bêdziemy decydowaæ. Je¿eli wyst¹pi o to gmina,
to przecie¿ nie bêdziemy mówili: ty nie bêdziesz
prowadzi³, tylko damy to powiatowi. A wiêc otrzy-
ma ten, kto wyst¹pi, kto udowodni, ¿e mo¿e pro-
wadziæ, czyli wnioskodawca. Jeœli wyst¹pi, prze-
ka¿emy mu te œrodki, które mamy. Ani mniej, ani
wiêcej. To jest koniecznoœæ. Ale szkó³ jest dwieœcie
szeœædziesi¹t piêæ; te zak³adamy, te prowadzimy
i opiekujemy siê t¹ grup¹ kadry pedagogicznej.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator marsza³ek Kazimierz Kutz, proszê

bardzo.

Senator Kazimierz Kutz:
Problem szkó³ artystycznych w parlamencie

pojawi³ siê parê lat temu, gdy reformowano sy-
stem edukacji w Polsce. I wtedy hurmem wszy-
stkie te szko³y, a zw³aszcza wszystkie cia³a peda-
gogiczne, broni³y siê rêkami i nogami, ¿eby nie byæ
w tym wspólnym systemie ministerstwa edukacji.
Dlaczego? I to jest pewien relikt, który istnieje. To,
o czym dzisiaj dyskutujemy, mówi o czymœ bardzo
wa¿nym. Dlatego, ¿e w gruncie rzeczy problem
szkó³ artystycznych w Polsce na poziomie w³aœnie
takim, o jakim mówimy, jest troszeczkê taki, jak
problem trêdowatych, gdyby byli w Polsce. To zna-
czy nie ma specjalnej ¿yczliwoœci, ¿eby te szko³y
istnia³y, bo one s¹ drogie, jak tutaj pani mówi³a.
Gdyby samorz¹d mia³ przymus utrzymania takiej
szko³y, to ta szko³a bardzo szybko przesta³aby ist-
nieæ. W zwi¹zku z tym ona sta³a siê przytu³kiem
Ministerstwa Kultury, bo czyim mia³aby siê staæ?
A to, ¿e pan minister dzisiaj mówi, ¿e nie ma
specjalnej kolejki samorz¹dów do przejmowania
tych szkó³, tylko to potwierdza. I to nie jest tylko
problem bogactwa miasta, ¿e wielkie miasta na to
staæ. Jest przecie¿ mnóstwo ma³ych miejscowoœci,
w których te szko³y, co zadziwiaj¹ce, istniej¹, po-
niewa¿ s¹ tam spo³ecznoœci lokalne, które chc¹
mieæ te szko³y. To mo¿e wynika z tradycji lokal-
nych. W ka¿dym razie mamy tu do czynienia z bar-
dzo subteln¹ spraw¹. Trzeba powiedzieæ, ¿e szko³y
artystyczne s¹ rezerwuarem przysz³ej elity twór-
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czej artystycznej, ¿e jest to bardzo delikatna mate-
ria.

Chcia³em zapytaæ pana ministra, jak wygl¹da
to w³aœnie myœlenie o wiele bardziej dalekosiê¿ne,
bo podejrzewam, ¿e nie ró¿ni pan siê ze mn¹
w pogl¹dzie na tê kwestiê. Czy ministerstwo zdaje
sobie sprawê, ¿e trzeba w miarê swoich mo¿liwo-
œci utrzymywaæ ten stan, który istnieje? Ja bym
nawet powiedzia³, ¿e w przysz³oœci trzeba go roz-
wijaæ, dlatego ¿e te szko³y by³y, s¹ i zawsze bêd¹
w tej biedzie i merkantylizmie w bardzo trudnej
sytuacji. Jakie s¹ zatem perspektywiczne za³o¿e-
nia ministerstwa w tej sprawie?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pan senator Kazimierz Kutz zada³ to pytanie

z pogwa³ceniem art. 44 ust. 6.
Czy pan zechce odpowiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
Rafa³ Sk¹pski:
Tak jest, Panie Marsza³ku.
Odpowiem w ten sposób. Dla ministra kultury

szkolnictwo artystyczne jest tak istotnym obsza-
rem, ¿e w tym najtrudniejszym roku finansowym
dla kultury utraci³ on najmniej. Dziel¹c bud¿et,
o wiele skromniejszy ni¿ w roku poprzednim,
w zasadzie przydzieliliœmy szkolnictwu artystycz-
nemu te same kwoty, jakie przydzielali nasi po-
przednicy w poprzednim roku bud¿etowym.
A wiêc w ten sposób chroniliœmy w tym roku
szkolnictwo artystyczne. To jest dowód traktowa-
nia tego obszaru spraw.

Rozumiem natomiast, Panie Marsza³ku, ¿e
w sprawach koncepcji szkolnictwa artystycznego,
rozwoju, bêdziemy mogli siê wypowiedzieæ wtedy,
kiedy Senat ten temat bêdzie omawia³.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Przedstawiciel rz¹du mo¿e w ka¿dej chwili po-

prosiæ o g³os na temat, który jest zwi¹zany z ob-
szarem jego dzia³ania. Dziêkujê bardzo.

Czy ktoœ z pañstwa zechce zadaæ pytanie, ale
w zgodzie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu?

Senator Wittbrodt, proszê bardzo. O ile siê nie
mylê, pan senator w tej turze nie zabiera³ g³osu.
Proszê bardzo, jak minister z ministrem.

Senator Edmund Wittbrodt:
Mam pytanie w drug¹ stronê, bo pan minister

powiedzia³, ¿e nie ma kolejki do przejmowania

szkó³. Ale czy nie dzieje siê odwrotnie? Czy nie ma
kolejki do oddawania szkó³ z samorz¹dów pod ku-
ratelê ministerstwa?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
Rafa³ Sk¹pski:
Nie, nie ma takiej tendencji. Nie chcemy odda-

waæ szkó³… Odwrotnie, pan pyta o to, czy samo-
rz¹dy nas prosz¹? Czy samorz¹dy chc¹ oddaæ?
Tak, jest taki przypadek. Nie jest to powszechne,
ale jest taki przypadek, w tej chwili jeden.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy mamy jeszcze pytania do pana ministra?
Skoro nie, to otwieram dyskusjê.
Przypominamowszystkich rygorach regulamino-

wych zwi¹zanych z uczestnictwem w dyskusji
i sk³adaniemwnioskówocharakterze legislacyjnym.

Zamiar zabrania g³osu awizuje pan senator
Marian ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przy³¹czaj¹c siê do tego, co by³o zawarte

w wyst¹pieniu sprawozdawcy naszej komisji,
pani senator Kurzêpy, pragnê zwróciæ uwagê na
dwie, w moim przekonaniu, bardzo istotne spra-
wy, jakie wnosi ta ustawa, a które nie by³y dotych-
czas silnie wyartyku³owane.

Przede wszystkim zmiany wprowadzone do tej
ustawy, w moim przekonaniu, w odpowiedni spo-
sób kszta³tuj¹ relacje miêdzy ministrem w³aœci-
wym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego oraz ministrem w³aœciwym do spraw
oœwiaty i wychowania. Jest to bardzo wa¿ne ze
wzglêdu na prawid³owoœæ funkcjonowania tych
szkó³ z punktu widzenia czysto organizacyjnego
i formalnego.

Druga sprawa. Otó¿ zmiany tej ustawy pozwa-
laj¹ ministrowi do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego na prowadzenie ewidencji
szkó³ niepublicznych i w ten sposób umo¿liwiaj¹
wypracowanie pewnego pogl¹du na temat tego,
w jaki sposób przebiega kszta³cenie w tej sferze.

I ostatnia sprawa. Ta zmiana jest oczekiwana
przez szko³y artystyczne, poniewa¿ zwiêksza po-
czucie bezpieczeñstwa, jeœli chodzi o ich funkcjo-
nowanie. Pytania zadane przez pana senatora
Wittbrodta, a tak¿e odpowiedzi pana ministra wy-
raŸnie potwierdzaj¹ tê tezê. Otó¿ w szko³ach tych
dotychczas panowa³a pewnego rodzaju niepew-
noœæ co do dalszych losów. Myœlê, ¿e to postawie-
nie kropki nad „i” w sposób jednoznaczny powin-
no poprawiæ nastroje.
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Proszê pañstwa, w moim przekonaniu, nie nale-
¿y oczekiwaæ, ¿e samorz¹dy bêd¹ próbowa³y wy-
stêpowaæ do ministra, i¿ chc¹ na swoim terenie
prowadziæ tego typu szko³y. Chodzi zarówno o ko-
szty prowadzenia, jak i obci¹¿enie organizacyjne.
W przysz³oœci bêdziemy chyba mieli do czynienia
z takim zjawiskiem, ¿e te szko³y bêd¹ korzysta³y
przede wszystkim z mecenatu ministra w³aœciwe-
go do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego.

W zwi¹zku z tym w pe³ni popieram tê ustawê
i bêdê g³osowa³ za. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Dalej s¹ tylko puste kratki.
Czy ktoœ z pañstwa chce zabraæ g³os?
Pani senator Krystyna Doktorowicz, proszê

bardzo.

Senator Krystyna Doktorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Poniewa¿ koledzy dali mi do zrozumienia, ¿e
mo¿e w ogóle nie nale¿a³oby ju¿ przemawiaæ, bêdê
mówiæ bardzo krótko. Chcia³abym podkreœliæ
ogromn¹ rolê tych szkó³ i przy³¹czyæ siê do tego, co
powiedzia³ pan marsza³ek Kutz.

To nie tak, ¿e jest wszystko jedno, czy one ist-
niej¹ oraz ¿e to sprawa drugorzêdna, czy s¹ w ge-
stii samorz¹du, czy Ministerstwa Kultury. One
musz¹ byæ chronione, poniewa¿ maj¹ ogromne
znaczenie dla kultury artystycznej, dla wra¿liwo-
œci m³odych ludzi, dla edukacji artystycznej i me-
dialnej w Polsce. Te szko³y naprawdê maj¹ ogrom-
ne znaczenie, a w zasadzie bardzo czêsto bywaj¹
w ogóle na marginesie problemów szkolnictwa.
Kierujê jednostk¹ szkolnictwa wy¿szego arty-
stycznego i wiem, jak horrendalne problemy,
przede wszystkim finansowe, s¹ zwi¹zane z wy¿-
szym szkolnictwem artystycznym.

Chcia³abym poprzeæ tê ustawê i bardzo prosiæ,
szczególnie Ministerstwo Kultury, o zrozumienie
i rozpiêcie parasola nad tymi szko³ami. Bardzo
dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senator.
Ju¿ nie mam kogo zaprosiæ do mównicy.
Stwierdzam, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.

Nie by³o wniosków o charakterze legislacyj-
nym, wiêc nie namawiam pana ministra do po-
nownego zabrania g³osu.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-

wy o systemie oœwiaty zostanie przeprowadzone
jutro.

Proszê pañstwa, tak jak wczoraj powiedziano,
dzisiaj oko³o godziny 17.00 bêdziemy g³osowali
nad punktami, które wczoraj, mówi¹c nie³adnie,
przerobiliœmy. Zaraz rozpatrzymy wiêc punkt
dwudziesty, a póŸniej powrócimy do rozpatrzenia
punktu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwarte-
go itd., a¿ do dziewi¹tego w³¹cznie, jeœli siê nie
mylê, oraz przeprowadzimy g³osowania, a nastêp-
nie powrócimy do realizowania porz¹dku. Dzisiaj
skoñczymy na punkcie dwudziestym czwartym,
wiêc na jutro pozostanie nam szeœæ ustaw
farmakologiczno-biobójczo-medycznych.

(G³os z sali: Brawo, Panie Marsza³ku!)
Mówiê o tym, ¿ebyœcie mogli pañstwo sobie

uporz¹dkowaæ czas wolny. Do jednej z wystê-
puj¹cych osób skierowano pytanie typu: co pani
robi dziœ wieczorem? To dlatego, jakby pod
wp³ywem tego impulsu, przedstawiam planowa-
ny porz¹dek. Je¿eli pañstwo nie macie innych
wniosków, to…

Pan senator Wittbrodt?
(Senator Edmund Wittbrodt: Czy mo¿emy siê

dowiedzieæ, o której mniej wiêcej bêd¹ jutro g³oso-
wania?)

Jutro? Po wyczerpaniu wszystkiego, po prostu
na koniec posiedzenia. Jutro musimy powiedzieæ,
co mamy do powiedzenia, uchwaliæ, co mamy do
uchwalenia z dzisiejszego dnia, i daæ czas kance-
larii, ¿eby przygotowa³a sprawozdania z tego, co
bêdzie jutro. Mam nadziejê, ¿e jutro… Wszystko,
¿e tak powiem, w pañstwa gard³ach i ustach. (Roz-
mowy na sali) Nie sposób niczego przewidzieæ.
Mamy jeszcze ustawê o oœwiacie, która zapowiada
siê…

(G³os z sali: Sami profesorowie siê zapisali.)
Tak. To znaczy nie tylko profesorowie siê zapi-

sali, ale przewa¿nie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym oraz ustawy o wy¿szych szko³ach zawo-
dowych.

Ta ustawa zosta³a uchwalona na dwudziestym
siódmym posiedzeniu Sejmu 27 lipca, a 29 lipca
zosta³a przekazana do Senatu. Tego samego dnia
marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu. Tekst ustawy zawarty jest w druku
nr 204, a sprawozdanie w druku nr 204A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Jerzego Smorawiñskiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo.
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Senator Jerzy Smorawiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-
natorowie!

Kontynuuj¹c procedowanie nad ustaw¹, któr¹
ju¿ wymieni³ pan marsza³ek, Komisja Nauki,
Edukacji i Sportu zebra³a siê 31 lipca. Mam przy-
jemnoœæ zaprezentowaæ pañstwu wnioski z tego
spotkania.

W swoich pryncypiach ustawa zmierza do zli-
kwidowania obserwowanego ¿ywio³owego – czê-
sto zbyt ¿ywio³owego – procesu tworzenia zarów-
no przez pañstwowe, jak i niepañstwowe uczelnie
oœrodków kszta³cenia, w których sporo do ¿ycze-
nia pozostawia poziom prowadzenia zajêæ. Pro-
jektowana ustawa przewiduje wprowadzenie do
ustawy o szkolnictwie wy¿szym zmian umo¿li-
wiaj¹cych tworzenie przez uczelnie zamiejsco-
wych oœrodków dydaktycznych, w których jednak
– to jest bardzo wa¿ny warunek – zajêcia dydak-
tyczne bêd¹ mog³y prowadziæ wy³¹cznie jednostki
organizacyjne posiadaj¹ce uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora, a zatem te,
które maj¹ odpowiedni¹ kadrê, odpowiedni¹ licz-
bê wyk³adowców, nauczycieli akademickich po-
siadaj¹cych stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego albo tytu³ naukowy profesora i prowadz¹
prace naukowe na odpowiednio wysokim pozio-
mie. Nie wprowadzono ¿adnych rozgraniczeñ,
wiêc te uprawnienia mog¹ dotyczyæ zarówno
uczelni publicznych, pañstwowych, jak i niepu-
blicznych, o ile oczywiœcie spe³ni¹ one odpowied-
nie warunki.

Trzeba dodaæ, ¿e za³o¿eniem tego projektu jest
stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych powsta-
wanie oœrodków dydaktycznych w niewielkich
miastach, w których istnieje spo³eczne zapotrze-
bowanie na tego typu placówki, a w niedu¿ej od-
leg³oœci nie ma szkó³ wy¿szych albo ich jednostek
terenowych.

W ustawie przewiduje siê nie tylko postawienie
wymogu posiadania uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora, ale równie¿ poddawanie ocenie
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej zarówno pro-
cedury tworzenia tych oœrodków, jak i poziomu
prowadzonego w nich kszta³cenia.

Jeœli chodzi o inne elementy, to w ustawie pro-
ponuje siê zniesienie ograniczenia do roku okresu
obowi¹zywania pierwszego statutu uczelni nie-
pañstwowej oraz przyznanie prawa do nadawania
tego statutu wy³¹cznie jej za³o¿ycielowi.

Kolejne kwestie to pewne kwestie porz¹dkowe.
Wyposa¿a i uzupe³nia siê ustawê w wytyczne do-
tycz¹ce rozporz¹dzenia w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów, uwzglêdniaj¹c w tym zakresie
stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Wpro-
wadzono tak¿e do ustawy przepisy zmieniaj¹ce
ustawê o szko³ach wy¿szych zawodowych w za-
kresie okreœlenia zasad prowadzenia w tych
uczelniach kszta³cenia.

W tej chwili mam przyjemnoœæ zaprezentowaæ
i zarekomendowaæ Wysokiemu Senatowi wniosek
naszejkomisji oprzyjêcie tejustawybezpoprawek.

Jeœli bêd¹ pytania, to odpowiem. Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
W³aœnie, bardzo proszê, mo¿na zadawaæ pyta-

nia w trybie art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu.
Proszê bardzo.

Skoro nikt nie wykazuje aktywnoœci, to bardzo
dziêkujê, Panie Senatorze.

(Senator Jerzy Smorawiñski: Ustawa by³a tak
mocno przedyskutowana, Panie Marsza³ku, ¿e
nie wzbudza ju¿ pytañ.)

Ale wzbudza dyskusjê, bo siedmiu mówców
jest na liœcie, jak do tej pory. Dziêkujê bardzo.

Ustawa by³a rz¹dowym projektem. Do repre-
zentowania rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ desygnowany minister edukacji narodowej
i sportu. Witamy sekretarza stanu, pana ministra
Tomasza Gobana-Klasa i towarzysz¹cego mu dy-
rektora Andrzeja Barañskiego.

Czy pan minister chcia³by wyg³osiæ referat
wstêpny?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy za

bardzo zwiêz³e, ale i obszerne przedstawienie naj-
istotniejszych punktów. Nie bêdê ju¿ zabiera³ cza-
su. Zabiorê g³os po wyst¹pieniach w dyskusji, je-
œli zajdzie potrzeba. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Ale mo¿e byæ sytuacja przymusowa, bowiem

art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu przewiduje za-
dawanie pytañ do przedstawiciela rz¹du.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Pan senator Witold G³adkowski, proszê bardzo.

Senator Witold G³adkowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, ile wnios-

ków o powo³anie wy¿szych szkó³ zawodowych zo-
sta³o z³o¿onych do ministerstwa przez samorz¹dy
wojewódzkie od 1 stycznia 1999 r.? Ile z tych
wniosków zosta³o za³atwionych pozytywnie? I czy
wszystkie placówki, które otrzyma³y zgodê, pra-
cuj¹ w dalszym ci¹gu?
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I kolejne pytanie: jaki procent nieza³atwionych
wniosków – orientacyjnie – jest konsekwencj¹
braku œrodków, najpierw w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej, a obecnie w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej i Sportu, a jaki jest spowodowany
tym, ¿e chêæ samorz¹dów przeros³a ich mo¿liwo-
œci?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
To pytanie wykracza poza zakres materii usta-

wowej, nad któr¹ debatujemy. Tak ¿e ja bym siê
w tej chwili nie oœmieli³ podawaæ z pamiêci tych
danych. Odpowiem panu senatorowi pisemnie,
jeœli mo¿na. Trzeba przeszukaæ materia³y,
siêgn¹æ wstecz, tak wiêc odpowiedŸ bêdzie precy-
zyjniejsza, jeœli udzielê jej pisemnie.

(Senator Witold G³adkowski: Bardzo dziêkujê,
Panie Ministrze. Czy ja mogê jeszcze jedno zdanie
powiedzieæ, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Mo¿e pan powiedzieæ, proszê. A mo¿e lepiej bê-

dzie w dyskusji?

Senator Witold G³adkowski:
Ja mo¿e tylko wyt³umaczê, dlaczego zapy-

ta³em. Bo ta ustawa wywo³a³a i dalej wywo³uje
bardzo wielki odzew w ju¿ funkcjonuj¹cych
szko³ach. Chodzi wiêc o to, w jaki sposób to siê
wi¹¿e z dzisiejszym tematem. Bo ta kwestia
wyst¹pi w dyskusji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Edmund Wittbrodt, proszê bar-

dzo.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam do pana ministra dwa pytania. Te te-

maty by³y poruszane na posiedzeniu komisji, ale
by³oby dobrze, gdyby pan minister równie¿ tutaj
siê do nich ustosunkowa³.

Pierwsze pytanie dotyczy jak gdyby dzia³añ
ca³oœciowych. Tak siê sk³ada, ¿e od pewnego cza-
su dokonywane s¹ nowelizacje ustawy, obej-
muj¹ce w³aœciwie drobne jej zakresy, tymczasem
œrodowisko oczekuje ca³oœciowej regulacji praw-
nej w obszarze szkolnictwa wy¿szego. I wobec tego
pytanie: jak ta sprawa wygl¹da?

Drugie pytanie trochê wi¹¿e siê z tym, o czym
mówi³ pan senator Witold G³adkowski. Ale mnie by
interesowa³o, czy kiedy teraz bêdzie mo¿liwoœæ two-
rzenia filii, oddzia³ów itd., bêdzie to mia³o wp³yw na
dalsz¹ strategiê dzia³ania ministerstwa co do two-
rzenia b¹dŸ nietworzenia pañstwowych wy¿szych
szkó³ zawodowych? Bo nie ma co ukrywaæ, ¿e w du-
¿ej czêœci ich funkcje mog¹ przej¹æ uczelnie, otwie-
raj¹c filie, oddzia³y itd.Czy to jest elementemstrate-
gicznych dzia³añ Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy pan minister zechce odpowiedzieæ? Bardzo

proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Panie Senatorze, pierwsze pytanie jest oczywiœ-

cie strategiczne. Nie uda³o siê, czego ja tak¿e
¿a³ujê, uchwaliæ ustawy przez ostatnie dziesiêæ
lat – choæ mo¿e dziesiêæ lat temu nie by³o takiej
potrzeby, ale i przez ostatnie kilka. Tak wiêc to za-
danie czeka obecne ministerstwo i parlament. Ja
myœlê, ¿e to nast¹pi w ci¹gu roku. Plany przygoto-
wania strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego ju¿
s¹, projekty s¹ ju¿ dalece zaawansowane, ale do-
piero po ich opracowaniu trzeba przygotowaæ
za³o¿enia i je szeroko skonsultowaæ. A poniewa¿
tu bêdziemy mieli do czynienia ze sprzecznymi in-
teresami – jak pan senator doskonale wie, inne in-
teresy maj¹ szko³y pañstwowe, zw³aszcza te aka-
demickie, inne maj¹ pañstwowe szko³y zawodo-
we, a jeszcze inne maj¹ szko³y niepañstwowe,
zwane te¿ niepublicznymi – tak wiêc proces
uzgodnieñ bêdzie bardzo trudny, dlatego wska-
za³em na taki w³aœnie czas.

To jest bardzo pilna sprawa, jednak regulacje
prawne musz¹ obj¹æ dwa nowe obszary. Ja tylko
krótko poinformujê panów senatorów, ¿e to bê-
dzie przede wszystkim obszar harmonizacji prze-
strzeni edukacyjnej naszego szkolnictwa wy¿sze-
go na poziomie co najmniej europejskim, jeœli nie
globalnym – ale tamten jest najwa¿niejszy,
choæby w ramach procesu boloñskiego. I drugi ob-
szar, dotycz¹cy rozwoju studiów eksternistycz-
nych. To jest w tej chwili swoisty Kopciuszek, bo
tylko piêæ tysiêcy studentów studiuje w tym try-

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym

oraz ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych 153

(senator W. G³adkowski)



bie. Pojawi³ siê natomiast tryb studiów na od-
leg³oœæ bêd¹cy jakby ich wariantem, ale jest to
ca³kowicie nieuregulowane. Kto to jest student
studiów eksternistycznych? Jakie s¹ warunki
jego kszta³cenia? Jakie s¹ warunki jego egzami-
nowania? To s¹ zupe³nie nowe tematy, dlatego
poda³em taki, a nie inny termin. I to odpowiedŸ na
pytanie pierwsze.

Pytanie drugie dotyczy szkó³ zawodowych.
Oczywiœcie, Panie Senatorze, w jakiejœ mierze bê-
dzie to uzupe³nienie sieci szkó³ zawodowych,
z tym tylko, ¿e powo³ywanie szkó³ zawodowych
kosztuje pañstwo bardzo du¿o i przy obecnym
stanie bud¿etu nadmierny ich rozwój napoty-
ka³by – pomijaj¹c ju¿ zasady planowania sieci –
barierê finansow¹. Ale pomijaj¹c i ten element,
trzeba powiedzieæ, ¿e te szko³y musz¹ byæ niejako
w pe³ni uzbrojone, to znaczy mieæ nie tylko swoj¹
kadrê, ale tak¿e rektorów na odpowiednim pozio-
mie. A jak wiadomo, z tym bywaj¹ problemy. Nie-
które szko³y zawodowe s¹ znakomite, ale z innymi
s¹ k³opoty. Powo³ywanie oœrodków dydaktycz-
nych, powtórzê, bêdzie nale¿a³o do renomowanych
polskich uczelni, niekoniecznie pañstwowych, bo
to nie jest tylko kwestia tych uczelni. To mog¹ byæ
i zapewne bêd¹ równie¿ niepubliczne uczelnie,
maj¹ce prawa do doktoratów. Jest ich niewiele, ale
s¹, i mam nadziejê, ¿e bêdzie ich wiêcej. Powo³uj¹c
oœrodki dydaktyczne, nie musz¹ one tworzyæ ka-
dry na poziomie rektorskim, w zwi¹zku z tym s¹
i efektywniejsze, i bardziej sprawdzone. Studenci
ucz¹ siê wprawdzie bli¿ej domu, w mniejszych
miejscowoœciach, ale studiuj¹ na renomowanych
uczelniach. To jest zaleta.

Nie planujemy na razie zwiêkszania kosztów. Li-
czymy na wsparcie dla tych punktów dydaktycz-
nych ze strony samorz¹dów, a tak¿e na œrodki z in-
nych Ÿróde³. No, oczywiœcie tak¿e z ewentualnych
op³at. Ale liczba studentów w tych szko³ach, w tych
oœrodkach dydaktycznych, bêdzie w³¹czona
w ogóln¹ liczbê studentów. Tak ¿e nie grozi nam tu
nadmierne rozbuchanie, ¿e tak powiem, rozrost
tych szkó³, zw³aszcza pañstwowych, jak i to, ¿e
bêd¹ tam pobieraæ op³aty, przez co zachwiane zo-
stan¹ proporcje miêdzy studentami studiów
dziennych i pozosta³ych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Mieczys³aw Janowski:

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie zwi¹zane z wy-

powiedziami przedstawicieli uczelni niepañstwo-

wych, z jakimi siê spotka³em. Czy pan mo¿e roz-
wiaæ obawy co do tego, ¿e ta ustawa dyskryminuje
uczelnie niepañstwowe? I druga czêœæ tego pyta-
nia: czy nie oznacza ona przypadkiem legalizacji
tych placówek zamiejscowych uczelni pañstwo-
wych, które powsta³y nie do koñca formalnie?

I jeszcze jedno króciutkie pytanie dotycz¹ce
art. 149. W ust. 3 pkcie 8 jest mowa o albumie
studenta, a gdzie indziej mówi siê o indeksie. Czy
sformu³owanie „album studenta” jest to¿same
z pojêciem „indeks studenta”? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Panie Senatorze, mo¿e zacznê od pytania do-

tycz¹cego legalizacji, bo jest ono najbardziej pod-
stawowe i czêsto wysuwane. Legalizacja, w moim
przekonaniu, zasz³aby wtedy, gdyby wszystkie
funkcjonuj¹ce oœrodki dydaktyczne, prywatne
i pañstwowe, zosta³y od tej chwili uznane za
dzia³aj¹ce prawomocnie. Ale tak nie bêdzie. I na-
wet jeœli najbardziej renomowana uczelnia, taka
jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Ja-
gielloñski, ma takie placówki, bêdzie siê musia³a
poddaæ procedurze akredytacji. I je¿eli tam na
przyk³ad nie bêdzie biblioteki, a to jest jeden z za-
pisanych warunków, czy je¿eli czegoœ innego nie
bêdzie, to placówka nie bêdzie legalizowana w ¿a-
den sposób. Czyli nie ma tu ¿adnego automaty-
zmu, tylko chodzi o stworzenie pewnej szansy
dzia³ania w ramach nowego systemu prawnego.
A na tym chyba polega doskonalenie prawa. Tak
¿e argument mówi¹cy o legalizacji czegoœ, co by³o
nielegalne, wydaje mi siê zupe³nie nietrafiony.

Jeœli zaœ chodzi o pytanie pierwsze… Przepra-
szam bardzo, bo zacz¹³em od drugiego, a…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Czy
album i indeks to jest to samo.)

To s¹ dwie ró¿ne rzeczy. Tak mo¿na najproœciej
odpowiedzieæ. Tak ¿e nie pope³niamy b³êdu, gdy
powtarzamy te sformu³owania w ró¿nych ujê-
ciach, chodzi bowiem o inne dokumenty.

Ale jeszcze by³o pierwsze pytanie pana senato-
ra… Najmocniej przepraszam, bo chcia³em
zacz¹æ od drugiego i…

(Senator Mieczys³aw Janowski: Chodzi o to, ¿e
uczelnie niepañstwowe uwa¿aj¹ siê za dyskrymi-
nowane.)

Panie Senatorze, mo¿na t³umaczyæ rektorom
szkó³ niepañstwowych jak przys³owiowym dzie-
ciom, ¿e nie s¹ dyskryminowane, skoro mówimy:
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je¿eli s¹ dobre, to mo¿ecie je zak³adaæ. Argument
jest taki: je¿eli uczelnia niepañstwowa chce mieæ
punkty, wystarczy, ¿e bêdzie spe³nia³a warunki
do uzyskania prawa doktoryzowania, co – jak siê
okazuje – nie jest niemo¿liwe. Jest trudne, ale
przecie¿ na tym polega istota postêpu w szkolnic-
twie, ¿e uczelnie dobre siê umacniaj¹, a s³absze…
Rzeczywiœcie, mo¿na powiedzieæ, ¿e s³absze
uczelnie na tej ustawie nie zyskaj¹. Ale je¿eli nie
zyskaj¹ s³absze, to mo¿e zyskaj¹ ogólnie studenci
i szkolnictwo wy¿sze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Jerzy Cieœlak.

Senator Jerzy Cieœlak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy zgodzi siê pan z opini¹, ¿e

pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, zwi¹zane
trwale z okreœlonym terenem, sprzyja³y prze-
mieszczaniu siê wysoko kwalifikowanej kadry sa-
modzielnych pracowników naukowych z renomo-
wanych oœrodków akademickich do miast œred-
niej wielkoœci, co oczywiœcie wzmacnia³o rolê
kulturotwórcz¹ tych miast. Tworzenie oddzia³ów
zamiejscowych, oœrodków dydaktycznych czy filii
uczelni nie spe³ni jednak tej roli, poniewa¿ ludzie,
którzy bêd¹ prowadziæ tam zajêcia dydaktyczne,
bêd¹ siê tam zjawiaæ tylko na krótko, nie bêd¹
emocjonalnie zwi¹zani z tym terenem i wreszcie
bêd¹ to zajêcie traktowaæ przede wszystkim jako
Ÿród³o pozyskiwania dodatkowych dochodów.
Czy widzi pan minister ró¿nicê miêdzy tymi
dwiema formami tworzenia oœrodków kszta³ce-
nia dla niezamo¿nych m³odych ludzi miesz-
kaj¹cych w miejscowoœciach odleg³ych od cen-
trów akademickich?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Tak, ró¿nica na pewno jest. Choæby taka, ¿e

tamta jest uczelni¹ autonomiczn¹, oczywiœcie,
w ramach swoich mo¿liwoœci, posiadaj¹c¹, tak
jak pan senator mówi³, kadrê. W tej kadrze jest
rektor, w tej kadrze s¹ jeszcze inni pracownicy
i w zwi¹zku z tym jest ona bardziej kulturotwórcza

i zapewne dobrze by³oby, gdyby takich uczelni
by³o wiêcej. Ale obecnie ich powo³ywanie, a i tak
jest ich sporo, kosztuje coraz wiêcej. Ministerstwo
dostaje ci¹gle propozycje rozszerzenia dzia³alno-
œci czy nawet jej utrzymania, co wymaga jednak
teraz dodatkowych kosztów, które nie by³y prze-
widywane w chwili powo³ywania tych uczelni.
A im bardziej dynamiczny rektor, tym wiêcej bu-
duje. Tak wiêc ten system kosztuje coraz wiêcej
i liczenie, ¿e to siê bêdzie bardzo dynamicznie roz-
wija³o pod wzglêdem iloœciowym, jest w obecnej
sytuacji bud¿etowej ma³o realne.

Tymczasem punkty dydaktyczne s¹ skro-
mniejsze. Liczymy na to, ¿e tam nie bêdzie tej ko-
sztownej oprawy, natomiast bêd¹ to byæ mo¿e ja-
kby przyczó³ki do przekszta³cenia tych placówek
w jak¹œ uczelniê, mo¿e niekoniecznie samo-
istn¹, ale na przyk³ad maj¹c¹ status wydzia³u
zamiejscowego. Oczywiœcie, je¿eli uda siê
œci¹gn¹æ kadrê. A dodam jeszcze, ¿e najwiê-
kszym problemem szkolnictwa wy¿szego, gdy
siê patrzy w tej chwili na dane, i zarazem naj-
wiêksz¹ s³aboœci¹ tego szkolnictwa jest obecnie
szczup³oœæ kadry profesorskiej i tej, która ma
pewne uprawnienia. Ta kadra siê starzeje, ale
przede wszystkim jest szczup³a. Wystarczy
przypomnieæ pañstwu senatorom, ¿e cztery razy
wzros³a liczba studentów, a tylko o 25% zwiê-
kszy³ siê stan kadry. Tak ¿e liczenie na to, i¿ na-
gle znajdzie siê kadra, która wyemigruje z War-
szawy czy Krakowa w wielkich iloœciach gdzieœ
do innych miejscowoœci, jest ma³o realistyczne.
Nie obawia³bym siê wiêc, ¿e to jest jakieœ zagro-
¿enie dla pañstwowych szkó³ zawodowych. Te
oœrodki na ogó³ nie bêd¹ powstawa³y tam, gdzie
ju¿ s¹. Raczej tam gdzie s¹ ju¿ dzia³aj¹ce, jakoœ,
powiedzmy, kohabituj¹ce. Myœlê, ¿e to s¹ wszy-
stko lêki na wyrost. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Marian ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:

Panie Ministrze, prosi³bym o uzasadnienie fak-
tu, i¿ projekt ustawy o wy¿szych szko³ach zawo-
dowych zawiera w chwili obecnej wymóg kszta³ce-
nia na kierunku studiów, a nie w zakresie specjal-
noœci zawodowych. Jakie argumenty leg³y
u pod³o¿a wprowadzenia tych zmian?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:

Pod³o¿e tego faktu jest zwi¹zane z tym, ¿e studia
w Polsce staj¹ siê dwustopniowe, ¿e najpierw
mamy ten przeciêtnie trzyletni okres osi¹gania li-
cencjatu, a potem po dwóch latach jeszcze magi-
sterium – mówiê o przeciêtnych danych. Tak wiêc
kszta³cenie w szko³ach na poziomie licencjackim
utrudnia potem m³odym ludziom, a czasami wrêcz
uniemo¿liwia, kontynuowanie nauki po osi¹gniê-
ciu licencjatu w jakiejœ czasami wrêcz egzotycznej
specjalnoœci, jeœli chc¹ studiowaæ dalej. Bo studia
magisterskie mog¹ siê odbywaæ tylko na konkret-
nych kierunkach. Jest to wiêc znowu krok w kie-
runku u³atwienia, nie tyle awansu naukowego, ile
osi¹gniêcia kolejnych szczebli w nauce.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pan senator January Bieñ.

Senator January Bieñ:
Panie Marsza³ku, dziêkujê œlicznie.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce pro-

blemów finansowych. Czy to nie jest tak, ¿e resort
przy pomocy wy¿szych uczelni pañstwowych
znów chcia³by rozwi¹zaæ problem kszta³cenia
w ma³ych miejscowoœciach bez jakichkolwiek
œrodków finansowych, tak jak to by³o na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy wskaŸnik kszta³ce-
nia na studiach wy¿szych wzrós³ czterokrotnie?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Ale ja zwracam uwagê, ¿e ta ustawa ani w ¿a-

den sposób nie nak³ada obowi¹zku tworzenia filii,
ani nawet do tego nie zachêca. Przeciwnie, dziêki
pewnym ostrym wymogom w jakiejœ mierze znie-
chêca. To nie jest tak, ¿e tu nagle jak grzyby po
deszczu, tak jak w roku 1990, zaczn¹ nam roz-
kwitaæ jakieœ oœrodki. Raczej chodzi o stworzenie
prawnych mo¿liwoœci dzia³ania. A to, ¿e kasa
w bud¿ecie jest pusta, szkolnictwo wy¿sze otrzy-
muje 0,8% – i nie s¹dzê, ¿eby ten wskaŸnik wzrós³
znacz¹co w nastêpnym bud¿ecie – to s¹ fakty.

Dlatego resort nie przewiduje tutaj zasilania fi-
nansowego. Chocia¿ gdyby by³o takie zasilanie, to
na pewno m³odzie¿ by skorzysta³a. Ale wtedy po-
jawi³yby siê inne obawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator W³adys³aw Mañkut, proszê.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Ministrze, czy faktycznie uwa¿a pan, ¿e

mo¿na rozwijaæ kszta³cenie na poziomie wy¿szym
beznak³adowo? To jedno pytanie. Taki w¹tek by³
bowiem w jednej z pana odpowiedzi.

I drugie pytanie. Chcia³em zacz¹æ od tego, i¿
ustawa z 1997 r., o rozwoju czy powstaniu mo¿li-
woœci tworzenia pañstwowych wy¿szych szkó³ za-
wodowych, by³a przed³o¿eniem rz¹dowym. Wyni-
ka³o to z okreœlonego programu rz¹dowego, który
zak³ada³ umo¿liwienie m³odzie¿y z rodzin mniej
zamo¿nych dostêpu do kszta³cenia na poziomie
wy¿szym. W moim przekonaniu, projekt ustawy
o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym tworzy
nierównoœæ podmiotów miêdzy uczelniami aka-
demickimi i pañstwowymi szko³ami zawodowy-
mi, w szczególnoœci w zakresie mo¿liwoœci tworze-
nia nie tylko, jak to by³ pan uprzejmy przed chwil¹
powiedzieæ, Panie Ministrze, warunków do po-
wstawania oddzia³ów, filii szkó³ akademickich.
Tworzy siê bowiem faktyczn¹ mo¿liwoœæ zajmowa-
nia okreœlonego pola w zakresie kszta³cenia, tam
gdzie s¹ porozumienia tych¿e pañstwowych wy¿-
szych szkó³ zawodowych, dobrze dzia³aj¹cych,
z uczelniami akademickimi w zakresie dro¿noœci
specjalnoœci i kierunków, a wiêc kiedy to po
kszta³ceniu na poziomie licencjackim mo¿na uzu-
pe³niaæ wykszta³cenie na poziomie magisterskim.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Za d³ugo, Panie Senatorze, ponad to, na co po-

zwala regulamin. Poza tym to nie jest czas na wy-
ra¿anie opinii, ale na zadawanie pytañ. Bardzo
proszê pamiêtaæ na przysz³oœæ.

Czy pan minister zechce siê odnieœæ do tej opi-
nii?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Tak, to rzeczywiœcie jest opinia. Powiem tylko

tak: oczywiœcie bezfinansowo nie da siê tego zro-
biæ. Ktoœ za to p³aci. Nie ma czegoœ takiego jak
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bezp³atny obiad, jak mówi¹ Amerykanie, i tak
samo nie ma bezp³atnego kszta³cenia. Ktoœ musi
zap³aciæ: podatnik, samorz¹d albo sam student.
A je¿eli istniej¹ i gdzieœ tam dzia³aj¹ takie punkty
dydaktyczne, które s¹ obecnie uznane za nielegal-
ne, to w ten system te¿ gdzieœ wchodz¹ pieni¹dze.
A wiêc ja myœlê, ¿e to rzeczywiœcie nie jest bezfi-
nansowe, tyle tylko, ¿e nie bêd¹ to pieni¹dze pu-
bliczne. Bardzo byœmy chcieli, ¿eby by³y to pie-
ni¹dze samorz¹dowe i z innych rozmaitych form.
Mamy te¿ unijne formy finansowania, na które li-
czymy. Uniwersytety, szko³y wy¿sze s¹ dosyæ
sprawne, przynajmniej niekiedy, w uzyskiwaniu
rozmaitych dodatkowych subwencji – i na to
w³aœnie liczymy. Im wiêcej bêd¹ one zdobywa³y
tych pieniêdzy, tym bardziej bêd¹ mog³y siê rozwi-
jaæ, a je¿eli siê to nie uda, to oczywiœcie tych punk-
tów bêdzie mniej.

Je¿eli chodzi o drug¹ sprawê, to wydaje mi siê,
¿e nie ma tu nierównoœci z tej prostej przyczyny, i¿
ustawa z roku 1990 o uczelniach wy¿szych te¿
ró¿nicuje te jednostki. Mówimy o uczelniach, któ-
re maj¹ okreœlone prawa, na przyk³ad do
powo³ywania innych placówek, ale te¿ o innych,
które nie maj¹ takich praw. Z natury rzeczy szkol-
nictwo wy¿sze nie jest ca³kowicie jednorodne.
Ono oczywiœcie jest w ca³oœci nazwane szkolnic-
twem wy¿szym, ale s¹ ró¿ne stopnie kszta³cenia
i ró¿ne uczelnie, o rozmaitych uprawnieniach.
W zwi¹zku z tym nie mo¿emy w imiê równoœci
szkó³ daæ ka¿dej placówce na przyk³ad prawa
doktoryzowania. Wyobra¿aj¹ sobie pañstwo, co
by to by³o, gdyby daæ to prawo ka¿dej – nawet szla-
chetnej – wy¿szej szkole zawodowej, pañstwowej
czy niepañstwowej? St¹d te bariery, które zosta³y
tutaj na³o¿one. One, w moim przekonaniu – ale
nie tylko moim, bo i ekspertów prawnych – nie
dyskryminuj¹ w ¿aden sposób sektora niepu-
blicznego.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Zbigniew Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan minister tak po trosze przyzna³, ¿e jest dys-

kryminacja, mówi¹c, i¿ nie ka¿dej szkole mo¿na
daæ uprawnienia doktorskie, i tak faktycznie jest.
A wiêc podnosi siê poprzeczkê tak, ¿eby nie mo¿-
na jej by³o przeskoczyæ.

Panie Ministrze, nie ma nic bez kosztów, dlate-
go dzisiaj samorz¹dy nie mog¹ w sposób bezpo-
œredni daæ pieniêdzy na przyk³ad na p³ace dla ka-
dry dydaktycznej. St¹d moje pytanie. Je¿eli w filii

czy w wydziale zamiejscowym maj¹ byæ realizowa-
ne studia dzienne i zaoczne, to na te pierwsze
musz¹ siê znaleŸæ œrodki, gdy¿ w przeciwnym wy-
padku by³oby to pompowanie pieniêdzy z bied-
nych œrodowisk poprzez studia zaoczne. Zatem
na dzienne musz¹ siê znaleŸæ pieni¹dze. Dlaczego
musz¹? Po pierwsze, ka¿demu profesorowi, który
bêdzie doje¿d¿a³, trzeba daæ na dojazd. Po drugie,
ten profesor ma okreœlony mno¿nik i z dwustu
dziesiêciu godzin jego pensum bêdzie wynosi³o
sto piêæ, sto czy osiemdziesi¹t godzin, i na to te¿
musz¹ siê znaleŸæ œrodki – mówiê o studiach
dziennych. Zatem pytanie: czy s¹ na to zabezpie-
czone œrodki? Je¿eli nie, to ta ustawa jest martwa.
To by³o pierwsze pytanie.

Drugie. Czym kierowa³o siê ministerstwo, ¿e
jednak, mimo wszystko, obni¿ono… Bo inte-
graln¹ czêœci¹ ustawy jest rozporz¹dzenie minis-
tra edukacji narodowej i sportu, gdzie w pierw-
szym punkcie jest napisane: zamiejscowy oœro-
dek dydaktyczny mo¿e byæ utworzony, je¿eli na
danym kierunku studiów jest odpowiednie mini-
mum kadrowe itd… o którym mowa w przepisach
okreœlaj¹cych warunki, jakie powinna spe³niaæ
uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek stu-
diów, oraz nazw kierunków studiów… i ta liczba
jest wiêksza tylko o co najmniej 50%… Zatem
je¿eli minimum kadrowe to czterech profesorów
plus szeœciu doktorów, to mo¿na otworzyæ punkt,
maj¹c dwóch profesorów plus trzech doktorów.
I nie mówi siê, ile takich punktów mo¿na otwo-
rzyæ. A mo¿e ich byæ, przy tej minimalnej kadrze,
na przyk³ad piêæ czy dziesiêæ. Jest to prosta droga
do obni¿enia jakoœci kszta³cenia, a ca³y czas mó-
wimy o podwy¿szeniu. Przepraszam za d³ugie py-
tania.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Mówi³ pan rzeczywiœcie przejmuj¹co, ale za

d³ugo. I te¿ przewa¿a³y opinie.
Czy pan minister zechce siê do tego ustosunko-

waæ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tomasz Goban-Klas:
Panie Senatorze, najproœciej jest odpowiedzieæ

na pytanie trzecie, bo jest dok³adnie odwrotnie.
Je¿eli jest czterech profesorów, to 50% wiêcej daje
nam szeœciu, a nie dwóch. Czyli jest to podwy¿sze-
nie, po to w³aœnie, ¿eby te oœrodki na niskim po-
ziomie nie mno¿y³y siê jak grzyby po deszczu.

Generalnie ta ustawa rzeczywiœcie próbuje
po³¹czyæ wodê z ogniem, to znaczy chce po³¹czyæ
rozszerzenie dostêpu do kszta³cenia z utrzyma-
niem, a nawet podwy¿szeniem jego jakoœci, i to
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jeszcze bez wielkich nak³adów finansowych. To
rzeczywiœcie jest trudne, ale przecie¿ nie jest to
ustawa fundamentalna, tylko nowelizacja, która
ma u³atwiæ pewne rzeczy.

Nierównoœæ kszta³cenia. Niestety tak jest, ¿e
pojêcie „nauczyciel akademicki” te¿ jest zró¿ni-
cowane. Jeden nauczyciel akademicki ma prawo
doktoryzowania, nawet habilitowania, i nazywa
siê profesorem tytularnym, a inny, bêd¹c adiun-
ktem, mo¿e tylko kszta³ciæ magistrów. To samo
jest z uczelniami. Nie mo¿emy wprowadziæ jed-
nolitego kryterium, by ka¿da uczelnia, gdy po-
wstanie, mia³a takie same uprawnienia. Tak jest
na ca³ym œwiecie i to jest ten proces… (Rozmowy
na sali)

Panie Senatorze, za chwilê bêdê s³ucha³ uwag,
ale chcê jeszcze odpowiedzieæ, dlaczego te filie, te
punkty, s¹ wa¿ne. Otó¿ bêd¹ one powstawa³y za-
pewne tam, gdzie samorz¹dy dadz¹ jakieœ wypo-
sa¿enie. Bo jednym z k³opotów szkolnictwa wy¿-
szego w Polsce, na który zreszt¹ zwraca³ uwagê
NIK – w tym wypadku s³usznie – jest przeludnie-
nie sal wyk³adowych. Studenci studiuj¹ t³umnie,
jak ja to nazywam. I je¿eli dostanie siê gdzieœ do-
bre wyposa¿enie, na przyk³ad po jakichœ kosza-
rach, i siê je zaadaptuje, to bêdzie to szansa na
rozszerzenie, stosunkowo niewielkim kosztem,
bazy dla danej uczelni, ale jeszcze nie na stworze-
nie ca³ej uczelni. Dziêkujê bardzo.

(Senator Zbigniew Kruszewski: Panie Mar-
sza³ku…)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Zbigniew Kruszewski: Ad vocem.)
Ad vocem? Proszê podaæ stosowny punkt regu-

laminu, to udzielê panu g³osu. (Weso³oœæ na sali)
(Senator Zbigniew Kruszewski: W sprawie

sprostowania, Panie Marsza³ku.)
Sprostowania do czego?
(Senator Zbigniew Kruszewski: Do wypowiedzi

pana ministra i do rozporz¹dzenia, bo jednak jest
rozbie¿noœæ.)

Proponujê wyst¹piæ w dyskusji i wtedy bêdzie
pan mia³ mo¿liwoœæ.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-
tanie panu ministrowi? Nie.

W tej chwili na liœcie jest zapisanych siedem
osób, które przed chwil¹ s³yszeliœmy.

Pan senator Marian ¯enkiewicz jako pierwszy.
Przygotuje siê pan senator January Bieñ.

Jeszcze sekundê, Panie Senatorze. Zanim za-
bierze pan g³os, mam uwagê organizacyjn¹.

W zwi¹zku z tym, ¿e po zakoñczeniu tego punk-
tu powrócimy do punktu pierwszego, drugiego

itd., bardzo proszê senatorów sprawozdawców,
aby zechcieli powoli siê tutaj zbli¿aæ. Dziêkujê.

Bardzo proszê, pan senator Marian ¯enkie-
wicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Jednym z bardzo wa¿nych elementów tej usta-

wy jest uporz¹dkowanie kwestii statusów i wyma-
gañ, jakie stawia siê zamiejscowym jednostkom
organizacyjnym uczelni wy¿szych. Sprawa ta od
d³u¿szego czasu budzi³a kontrowersje w œrodowi-
sku akademickim. Ja jestem przekonany, ¿e ure-
gulowanie, które zawiera nowelizowana ustawa,
jest s³uszne.

Na tym tle pragnê poinformowaæ pana mar-
sza³ka i Wysok¹ Izbê, ¿e dzisiaj na moje rêce zosta³
skierowany protest Konferencji Rektorów Uczelni
Niepañstwowych. Przewodnicz¹cy tej konferen-
cji, pan profesor doktor habilitowany Józef
Szab³owski, informuje nas, ¿e taki protest z³o¿y³
ju¿ na rêce pani minister £ybackiej oraz skierowa³
go do Kancelarii Prezydenta, do premiera rz¹du
RP, do przewodnicz¹cego sejmowej Komisji Na-
uki, Edukacji i M³odzie¿y oraz do klubów parla-
mentarnych. Protest zosta³ odrzucony przez jed-
nostki, do których by³ kierowany, zatem pozosta³
ju¿ tylko Senat i nasza dzisiejsza debata.

Przeczyta³em pilnie zarówno pismo szefa Kon-
ferencji Rektorów Uczelni Niepañstwowych, jak
i za³¹czone dokumenty, i z bólem muszê stwier-
dziæ, ¿e argumenty podniesione w proteœcie nie
przekona³y mnie do tego, abym pañstwu dowodzi³
ich s³usznoœci. Podstawowy zarzut, jaki zosta³ po-
stawiony, sformu³owany jest w ten sposób: ¿e
przyjêcie kryterium okreœlaj¹cego, jakie warunki
musz¹ spe³niaæ zamiejscowe oddzia³y uczelniane,
jest wyraŸnie wymierzone przeciwko uczelniom
niepañstwowym.

Szanowni Pañstwo, Panie Marsza³ku, to nie
jest tak. To jest tak, jak mówi³ przed chwil¹ pan
minister – ¿e ustawia siê poprzeczkê. Ale ona wca-
le nie jest ustawiona wysoko. Bo je¿eli wymaga siê
do tego dwóch osób, które maj¹ stopieñ naukowy,
to naprawdê nie jest to zbyt wiele. Myœlê, Panie
Ministrze, ¿e ta poprzeczka nie mo¿e byæ powo-
dem do tego, aby tego typu zarzuty pod adresem
tej¿e ustawy pada³y.

Muszê jednak pañstwu powiedzieæ, ¿e w pe³ni
zgadzam siê z ostatnim akapitem wypowiedzi
przewodnicz¹cego tej¿e konferencji, w którym pi-
sze on, ¿e Konferencja Rektorów Uczelni Niepañ-
stwowych wyrazi³a równie¿ przekonanie o ko-
niecznoœci przygotowania kompleksowych zmian
w prawie o szkolnictwie wy¿szym, zamiast odcin-
kowego, permanentnego nowelizowania tego pra-
wa. Jestem przekonany, Panie Ministrze, ¿e ten
apel pan przyjmie i ¿e doczekamy siê wreszcie jed-
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nej spójnej ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Ten
fragment mojej wypowiedzi nie dotyczy jednak
materii nowelizowanej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Proponujê, Panie Senatorze

Profesorze, po³¹czyæ si³y i przygotowaæ wspólnie
dobre przed³o¿enie.

Pan senator January Bieñ. Nastêpny bêdzie
pan senator Jerzy Cieœlak.

Senator January Bieñ:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Projektowana ustawa wprowadza do ustawy

o szkolnictwie wy¿szym zmiany daj¹ce uczelniom
mo¿liwoœæ tworzenia zamiejscowych oœrodków
dydaktycznych, a tak¿e wprowadza zmiany
w ustawie o wy¿szych szko³ach zawodowych, do-
tycz¹ce zasad prowadzenia kszta³cenia w tych
uczelniach.

Proponuje siê, by kszta³cenie w specjalno-
œciach zawodowych na uczelniach zawodowych
zosta³o zast¹pione kszta³ceniem na kierunkach
studiów. Nazwy kierunków studiów maj¹ byæ
okreœlone dla wszystkich typów uczelni w sposób
jednolity, przy czym dla uczelni zawodowych ju¿
dzia³aj¹cych i prowadz¹cych kszta³cenie w spe-
cjalnoœciach zawodowych wprowadzono dwulet-
ni okres na ustalenie odpowiednich kierunków
kszta³cenia.

Najwiêksze zastrze¿enia budzi propozycja ode-
brania szko³om zawodowym prawa do kszta³ce-
nia w specjalnoœciach zawodowych na rzecz
kszta³cenia na kierunkach akademickich, któ-
rych sk³adow¹ bêd¹ specjalnoœci. Nic nie uzasad-
nia odebrania szko³om zawodowym prawa do pro-
wadzenia specjalnoœci zawodowych poza kierun-
kami studiów. Jest to zaprzeczenie tak silnie
g³oszonej idei pluralizmu rozwi¹zañ edukacyj-
nych, jest to ponadto sprzeczne z europejsk¹ ten-
dencj¹ do wprowadzenia ECDS, czyli Europej-
skiego Systemu Punktów Kredytowych pozwa-
laj¹cego na elastyczne kszta³cenie na styku kilku
specjalnoœci, na przyk³ad w wypadku informatyki
medycznej. Specjalnoœci zawodowe nie tylko nie
musz¹, ale nawet nie powinny byæ identyczne
z akademickimi i nie powinny wchodziæ w sk³ad
kierunków studiów akademickich.

W zwi¹zku z tym proponujê, aby w art. 2 ust. 2
lit. a w pkcie 1 przedmiotowej ustawy zmieniæ
brzmienie art. 4a ust. 1 pkt 1 w nastêpuj¹cy spo-
sób: warunki, jakie powinna spe³niaæ uczelnia za-
wodowa, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek lub
specjalnoœæ zawodow¹, uwzglêdniaj¹c w szcze-

gólnoœci proporcje nauczycieli akademickich do
liczby studentów.

D¹¿enie do pozostawienia równie¿ w szkolnic-
twie zawodowym wy³¹cznie kierunków studiów
bêdzie skutkowa³o podniesieniem progu kadro-
wego. Ju¿ obecnie takie zmiany spowodowa³y
w niektórych obszarach, na przyk³ad takich jak
jêzyki obce, du¿e trudnoœci w spe³nianiu przez
szko³y zawodowe minimum kadrowego. Przejœcie
od specjalnoœci do kierunków stworzy dla wiêk-
szoœci pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
barierê nie do pokonania. Podkreœlam, ¿e bêdzie
to bariera dla szkó³ pañstwowych zawodowych,
gdy¿ przy równoczesnej etatyzacji samodzielnych
pracowników naukowych i zatrudnianiu ich
w jednej szkole akademickiej i jednej zawodowej,
w wypadku tego drugiego miejsca pracy, licz¹cego
siê dla uprawnieñ edukacyjnych szko³y, rozpocz-
nie siê rynkowa walka o kadrê, dla której oferta
pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych jest
trzy- do piêciokrotnie ni¿sza od oferty szkó³ nie-
publicznych. W ten sposób idea, aby przybli¿yæ
wy¿sz¹ edukacjê do najbiedniejszej m³odzie¿y,
skutkuj¹ca ustaw¹ o szkolnictwie zawodowym,
zostanie skutecznie obalona. Upadek pañstwo-
wych wy¿szych szkó³ zawodowych spowodowa³by
nie tylko stratê dla edukacji wy¿szej, ale równie¿
dla kulturotwórczej roli, jak¹ pe³ni niew¹tpliwie
uczelnia miejscowa, nawet nieakademicka.

Cieszy fakt, ¿e proponowane regulacje, choæ
nie wycofuj¹ samego pomys³u tworzenia przez
uczelnie akademickie jednostek zamiejscowych
w oœrodkach posiadaj¹cych dobrze dzia³aj¹ce pa-
ñstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, to znacznie
zmniejszaj¹ jego zagro¿enie dla tych szkó³ poprzez
koncesjonowanie tego procesu przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz zastrze¿e-
nia o uwzglêdnieniu obecnoœci na danym terenie
szkó³ zawodowych. Jednoczeœnie szko³y zawodo-
we nie mog¹ doprosiæ siê o tworzenie dla ich absol-
wentów, na ich terenie, zamiejscowych oœrodków
kszta³cenia drugiego stopnia, choæby w trybie za-
ocznym. Na to kszta³cenie nale¿a³oby kierowaæ
wysi³ki zamiejscowych dzia³añ akademickich
szkó³ pañstwowych. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo. Wnioski ju¿ przyj¹³em.
Teraz proszê o zabranie g³osu pana senatora

Jerzego Cieœlaka. Nastêpny bêdzie pan senator
Marian Noga.

Senator Jerzy Cieœlak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie mogê zgodziæ siê z opini¹ wyra¿on¹ przez

sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
¿e ustawa ta zosta³a wyj¹tkowo g³êboko przeana-
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lizowana i przedyskutowana w czasie prac komi-
sji. Myœlê, ¿e twórcy i wspó³twórcy tej ustawy nie
do koñca przewidzieli jej skutki praktyczne.

Zgadzam siê za to z przekazan¹ mi opini¹ Kon-
ferencji Rektorów Pañstwowych Wy¿szych Szkó³
Zawodowych, ¿e uchwalona przez Sejm ustawa
o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz
ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych spowo-
duje upadek pañstwowych wy¿szych szkó³ zawo-
dowych. Przypomnê, ¿e uczelnie te powo³ane zo-
sta³y po to, by umo¿liwiæ studia m³odzie¿y z naj-
biedniejszych rodzin w regionach odleg³ych od oœ-
rodków akademickich.

Omawiaj¹c przewidywane zagro¿enia, pos³u¿ê
siê konkretnym przyk³adem – Kolegium Karkono-
skiego w Jeleniej Górze, które ma ponad trzy i pó³
tysi¹ca studentów, a dziêki du¿ej ¿yczliwoœci
w³adz miasta ma dobre, a mo¿e nawet bardzo do-
bre perspektywy rozwoju bazy. Kolegium Karko-
noskie jest jedn¹ z pierwszych szeœciu pañstwo-
wych wy¿szych szkó³ zawodowych. Rozpoczê³o
dzia³alnoœæ przez inkorporacjê miejscowego Kole-
gium Nauczycielskiego, przekszta³caj¹c jego ob-
szary edukacyjne: jêzyk polski i pedagogikê opie-
kuñcz¹, w swoje specjalnoœci. Pozyska³o samo-
dzieln¹ kadrê Uniwersytetu Wroc³awskiego i Aka-
demii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
i wspar³o j¹ w³asn¹ kadr¹ doktorsk¹. W pierwot-
nym nadaniu by³a jeszcze specjalnoœæ: elektro-
technika i telekomunikacja, wykorzystuj¹ca
miejscow¹ profesurê oraz profesurê Politechniki
Wroc³awskiej. Z tymi trzema specjalnoœciami nie
ma najmniejszych problemów kadrowych, nawet
po zesz³orocznym stuprocentowym podniesieniu
minimum kadrowego dla specjalnoœci.

Du¿o trudniejsza sytuacja powsta³a po tej
zmianie w wypadku trzech kolejno utworzonych
specjalnoœci: jêzyk angielski i jêzyk niemiecki,
które powsta³y po przekszta³ceniu Kolegium Na-
uczycielskiego i Jêzyków Obcych w Instytut Jê-
zyków Zachodnich Kolegium Karkonoskiego,
oraz w wypadku specjalnoœci: pielêgniarstwo, fi-
zjoterapia i techniki medyczne, która powsta³a po
przekszta³ceniu miejscowego Zespo³u Szkó³ Me-
dycznych. Filologie, zw³aszcza angielska, s¹ s³abe
kadrowo, nawet w szko³ach akademickich, a ofer-
ta p³acowa pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodo-
wych ma³o atrakcyjna przy mo¿liwoœciach rynko-
wych, jeœli chodzi o t³umaczy. Podobnie naucza-
nie w szkole nieakademickiej nie jest interesuj¹ce
dla profesury medycznej. Kolejne podniesienie
poprzeczki kadrowej poprzez likwidacjê specjal-
noœci jako formy kszta³cenia bêdzie z up³ywem
czasu, niezbyt d³ugiego czasu, praktycznie zabój-
cze dla pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodo-
wych, które ze wspomnianych ju¿ powodów, czyli
konkurencji na rynku, nie bêd¹ w stanie pozy-
skaæ samodzielnych pracowników naukowych,

a byæ mo¿e nawet pracowników ze stopniem dok-
tora. Sytuacja stanie siê wrêcz dramatyczna, przy
s³usznie rozpoczêtej etatyzacji samodzielnych
pracowników naukowych, gdy¿ dojdzie element
wspó³zawodnictwa w pozyskiwaniu kadry profe-
sorskiej, konkurencji ze znacznie zamo¿niejszymi
prywatnymi szko³ami zawodowymi, które do tego
przewa¿nie ulokowane s¹ w wiêkszych oœrodkach
akademickich, dziêki czemu nie ma potrzeby
uci¹¿liwego podró¿owania wyk³adowców.

Konferencja Rektorów Pañstwowych Wy¿szych
Szkó³ Zawodowych formu³owa³a w tej sprawie
jednoznaczne rezolucje, wnosi³a, aby nie likwido-
waæ specjalnoœci zawodowej jako organizacyjnej
formy dydaktycznej wy¿szych szkó³ zawodowych.
Nie ma uzasadnienia identycznoœæ form naucza-
nia w uczelniach akademickich i wy¿szych
szko³ach zawodowych, które otrzyma³y zupe³nie
inne zadania i jako jedyne maj¹ obligatoryjne
praktyki zawodowe, zreszt¹ bez jakiegokolwiek
prawnego, motywacyjnego wsparcia, okreœlony
minimalny czas studiów stacjonarnych oraz
ustalon¹ relacjê do niego czasu studiów zaocz-
nych, który ma wynosiæ 80% czasu studiów stacjo-
narnych.Tychsilniedyscyplinuj¹cychograniczeñnie
maj¹ pañstwowe uczelnie akademickie i sto kilka-
dziesi¹t szkó³ prywatnych ci¹gle jeszcze opartych na
przepisach ustawy z 1990 r.

Wspomniane rezolucje wskazywa³y równie¿ na
zagro¿enia dla pañstwowych wy¿szych szkó³ za-
wodowych zwi¹zane z drugim obszarem noweli-
zacji prawa, czyli tworzeniem przez szko³y akade-
mickie jednostek zamiejscowych. Uwa¿am, ¿e re-
forma szkolnictwa wy¿szego powinna wyraŸnie
rozdzielaæ zadania miêdzy szko³y licencjackie,
osadzone w terenie i ucz¹ce niezamo¿n¹
m³odzie¿, a szko³y akademickie, które nie powin-
ny dublowaæ edukacji pierwszego stopnia, lecz
tworzyæ w terenie magisterskie studia uzu-
pe³niaj¹ce, bo ich brak jest silnie odczuwany
przez absolwentów wy¿szych szkó³ zawodowych.

Wysoki Senacie, przyjêcie przez nas poprawek
zg³oszonych przez pana senatora profesora Bie-
nia umo¿liwi pos³om pog³êbion¹ analizê skutków
wdra¿ania tej ustawy, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem niezamierzonego, mam nadziejê, ograni-
czenia dostêpu do wy¿szych studiów tysi¹com
zdolnych i pracowitych m³odych ludzi, których
nie staæ na pokrywanie kosztów utrzymania siê
w du¿ych oœrodkach akademickich ani kszta³ce-
nia siê w prywatnych szko³ach zawodowych. Pro-
szê wiêc Wysoki Senat o przyjêcie tych poprawek.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Marian Noga. Potem

zaproszê pani¹ senator Krystynê Doktorowicz.
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Senator Marian Noga:

PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieMinistrze!
Jestem za przyjêciem bez poprawek ustawy,

nad któr¹ dziœ debatujemy.
Jej g³ównym celem jest stworzenie w ma³ych

miejscowoœciach, podkreœlam to bardzo mocno,
bezp³atnych studiów dziennych. To jest g³ówna
idea ustawy. I jest to zarówno szansa dla m³odych
ludzi, jak i pewna forma walki z bezrobociem. Ale
to wszystko zapisane jest w ustawie i tego, jak
s¹dzê, nikt dzisiaj nie kwestionuje.

W zwi¹zku z dyskutowan¹ ustaw¹ pojawia siê
jednak wiele w¹tpliwoœci. Chcia³bym o jednej
z nich powiedzieæ. Chodzi o to, ¿e regulacje do-
tycz¹ce funkcjonowania szkolnictwa wy¿szego,
nie s¹ w dobrym stanie. Dzisiaj sprawy szkolnic-
twa wy¿szego uregulowane s¹ w trzech ustawach:
ustawie o szkolnictwie wy¿szym, ustawie o stop-
niach i tytu³ach naukowych oraz ustawie o wy¿-
szym szkolnictwie zawodowym. A¿ siê prosi, ¿eby
stworzyæ pewnego rodzaju konstytucjê, prawo
dotycz¹ce funkcjonowania szkó³ wy¿szych, prawo
o szkolnictwie wy¿szym i zawrzeæ je w jednym do-
kumencie, w jednej ustawie, tak jak to zrobiliœmy
w tej sali na przyk³ad w wypadku lotnictwa cywil-
nego czy telekomunikacji – stworzyliœmy prawo
lotnicze, stworzyliœmy prawo telekomunikacyjne.
I to jest, moim zdaniem, g³ówny nurt naszych roz-
wa¿añ. Pan minister zapowiedzia³, ¿e w ci¹gu
roku takie prawo powstanie. Mam du¿e w¹tpliwo-
œci, bo od siedmiu lat pe³niê wysokie funkcje
w szkolnictwie wy¿szym – cztery lata by³em dzie-
kanem, od trzech lat jestem rektorem, a zosta³em
wybrany jeszcze na trzy lata, na kolejn¹ kadencjê
– i nie mówiê o niczym innym, tylko w³aœnie
o stworzeniu jednej ustawy o szkolnictwie wy¿-
szym. Pan minister, pan senator Wittbrodt powie-
dzia³, ¿e œrodowisko oczekuje tej ustawy. A ja od-
powiem tak: œrodowisko nie oczekuje tej ustawy.
Œrodowisko jest zadowolone z tego, co jest, mówiê
to naprawdê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ i wiem,
co mówiê. Ci profesorowie, ci naukowcy s¹ zado-
woleni. Oni mog¹ sobie pracowaæ na tych siedem-
nastu uczelniach, spêdzaæ czas w poci¹gach itd.
Wiêcej na ten temat nie bêdê mówi³. Trzeba wiêc
impulsu ze strony ministerstwa i nas, parlamen-
tarzystów, ¿eby to wreszcie uporz¹dkowaæ.

Proszê pañstwa, ma³y przyk³ad. Uchwaliliœmy
nowelizacjê ustawy, która mówi, ¿e na przyk³ad
na kierunku ekonomicznym, ¿eby funkcjonowa³
on zgodnie z regu³ami gry i Pañstwowa Komisja
Akredytacyjna mog³a go zaakceptowaæ, na jedne-
go samodzielnego pracownika naukowego nie
mo¿e przypadaæ wiêcej ni¿ stu osiemdziesiêciu
studentów. No, dobrze, ale nie jest powiedziane,
w ilu miejscach ten profesor mo¿e pracowaæ. Nie
zosta³o okreœlone tak zwane podstawowe miejsce
pracy. Nie zosta³o te¿ okreœlone, na ilu etatach
mo¿e on pracowaæ. Jest tylko takie powielaczowe

prawo ministra, które mówi: jeden plus jeden. Ale
to jest tylko takie zalecenie pana ministra i nic
wiêcej. To nie jest zapisane w ustawie.

Dzisiaj dyskutowaliœmy o uniwersytecie me-
dycznym. To jest kolejna sprawa. Gdyby takie
prawo powsta³o, by³aby definicja uniwersytetu,
by³yby podane kryteria, wiadomo by by³o, kiedy
uczelnia mo¿e byæ uniwersytetem, a kiedy nie.
A to, ¿e rada g³ówna opiniuje tê sprawê, ¿e na
przyk³ad musz¹ byæ opinie senatów trzech
uniwersytetów, to jest – powtórzê to za pani¹ se-
nator Grabowsk¹ – coœ w rodzaju prawa powiela-
czowego, bo to jest tylko opinia, to nie jest prawo,
to jest tylko opinia. A wiêc, gdyby taka ustawa,
prawo o szkolnictwie wy¿szym, powsta³a, to ta
sprawa te¿ zosta³aby uregulowana.

I ostatnia kwestia, nad któr¹ dzisiaj dyskutowa-
no – ten p³acz szkó³ niepublicznych, ¿e ustawa daje
nierówne prawa. Takiego czegoœ absolutnie tu nie
ma. Pañstwo wiecie, ¿e wszystkie szko³y mog¹ two-
rzyæ oœrodki zamiejscowe, byle tylko spe³ni³y one
kryteria. I chcê powiedzieæ tak¹ rzecz: przecie¿
szko³y prywatne mog¹ po prostu tworzyæ w ma³ych
miejscowoœciach – oczywiœcie, minister udziela
zgody – nowe uczelnie. A szko³y prywatne maj¹ na
to pieni¹dze. Pañstwo mo¿e nie wiedz¹, jak one po-
stêpuj¹. A one postêpuj¹ w ten sposób: poniewa¿
niepubliczne szko³y wy¿sze s¹ organizacjami
non-profit i nie wolno im wyprowadzaæ pieniêdzy
poza system edukacji, to one wymyœli³y sobie coœ
takiego, ¿e tworzy siê spó³ka, która ma piêæ budyn-
ków, i po prostu wydzier¿awia te budynki tej
za³o¿onej szkole wy¿szej na przyk³ad za 100, 200,
300 z³ za 1 m2, a pieni¹dze wyprowadza sobie
w sposób superlegalny. I my nawet nie mo¿emy
przy³o¿yæ, ¿e tak powiem, pióra czy d³ugopisu do
stwierdzenia, ¿e coœ tam by³o niezgodne z prawem.
Skoro te szko³y maj¹ pieni¹dze, to niech nie p³acz¹,
tylko niech zak³adaj¹ w miastach powiatowych
szko³y wy¿sze. Oczywiœcie, niech sobie najpierw
zapewni¹ odpowiedni¹ kadrê, bo tych wymagañ
ministerstwo pilnuje. Ale ¿eby ministerstwo pilno-
wa³o tych wymagañ, to musi byæ uregulowane –
co? – okreœlenie podstawowego miejsca pracy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pos³uchamy teraz pani senator Krystyny Dok-

torowicz, a nastêpnie przemówi pan senator Ry-
szard S³awiñski.

Senator Krystyna Doktorowicz:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Oczywiœcie bardzo szkoda, ¿e ta nowelizacja

jest tylko fragmentem ustawy, której nie ma, bo
na pewno œrodowisko, choæ pan senator Noga po-
wiedzia³, ¿e nie jest ono zainteresowane zmian¹,
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jakoœ tam oczekuje kompleksowych regulacji,
które dotyczy³yby wszystkiego. I na marginesie
powiem, aczkolwiek nie jest to przedmiotem dzi-
siejszej ustawy, ¿e tak¿e zainteresowane jest tym
szkolnictwo artystyczne, wy¿sze szkolnictwo ar-
tystyczne, które jest w bardzo z³ej kondycji, rów-
nie¿ ze wzglêdu na brak regulacji.

Ale powracam do materii dzisiejszej ustawy.
Ca³kowicie zgadzam siê z moim przedmówc¹, ¿e
bardzo dobrze, ¿e te kryteria powstawania oœ-
rodków zamiejscowych s¹ jasne i klarowne oraz
¿e s¹ doœæ wysokie wymagania. Te uczelnie s¹
bardzo potrzebne, przede wszystkim dlatego, ¿e
m³odzie¿ studiuj¹ca bardzo ubo¿eje. Kierujê jed-
nym z wydzia³ów Uniwersytetu Œl¹skiego i obser-
wujê to zjawisko niemal codziennie. Zubo¿enie to
widaæ po waletowaniu w akademikach, a tak¿e po
tym, ¿e m³odzie¿y absolutnie nie staæ na to, aby
³o¿yæ na swoje utrzymanie daleko od miejsca za-
mieszkania. Na przyk³adzie aglomeracji œl¹skiej
widaæ, ¿e bardzo wiele samorz¹dów jest zaintere-
sowanych wspó³finansowaniem oœrodków zamiej-
scowych, polegaj¹cym na oferowaniu budynków
i innych œwiadczeñ. W tej chwili mamy bardzo
du¿o ró¿nego typu takich oœrodków. Uczy siê
w nich naprawdê du¿o m³odzie¿y, która nie
mog³aby studiowaæ, gdyby tych uczelni nie by³o.
A wiêc s¹ one niew¹tpliwie bardzo potrzebne.

Jeszcze jedna uwaga w sprawie szkó³ niepu-
blicznych. Musi byæ jakiœ powód, dla którego
szko³y te protestuj¹ przeciwko tym regulacjom
i uwa¿aj¹ siê za dyskryminowane. Wyk³adam
równie¿ w szko³ach niepublicznych i tej dyskry-
minacji nie widzê. Przeciwnie, uwa¿am, ¿e bardzo
wiele – nie wszystkie, ale bardzo wiele – szkó³ nie-
publicznych powinno, mówi¹c kolokwialnie, bar-
dzo siê podci¹gn¹æ i to nie tylko pod wzglêdem ka-
dry, ale równie¿ bibliotek, tworzenia infrastruk-
tury do studiowania i bardzo wielu innych spraw.
Takie szko³y czêsto nie prowadz¹ ¿adnych badañ
naukowych, ich sytuacja jest wiêc odmienna od
sytuacji szkó³ pañstwowych i uniwersytetów,
o których by³a tutaj mowa. Ta ustawa preferuje po
prostu najlepszych, zarówno z sektora publiczne-
go, jak i niepublicznego. I mimo wszystkich za-
gro¿eñ, o których tutaj mówimy, takie regulacje
s¹ absolutnie niezbêdne po to, ¿eby mog³y dzia³aæ
oœrodki zamiejscowe. S¹ one bowiem konieczne,
gdy¿ bez nich wielu m³odych ludzi nie mog³oby
studiowaæ jeszcze przez najbli¿szych parê lat. Wi-
dzê, a zapewne inni koledzy nauczyciele akade-
miccy równie¿ to dostrzegaj¹, ¿e m³odzie¿ notorycz-
nie nie p³aci za studia zaoczne i wp³ywy szkó³ pañ-
stwowych s¹ coraz mniejsze. Mimo ¿e kontrola NIK
wykaza³a wiele zjawisk zdecydowanie negatywnych
w tej dziedzinie, trzeba jednak powiedzieæ, ¿e pañ-
stwowe szko³y wy¿sze, których poziom czêsto jest
bardzo wysoki, bez studiów zaocznych i ró¿nych

form dydaktyki odp³atnej nie mia³yby szans na
funkcjonowanie.

W zwi¹zku z tym chcia³abym przychyliæ siê do
stanowiska wyra¿aj¹cego poparcie dla tej noweli-
zacji. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz g³os zabierze pan senator Ryszard

S³awiñski, a nastêpnie, jako ostatni do tej pory
zapisany, pan senator Edmund Wittbrodt.

Senator Ryszard S³awiñski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na ten segment

szkolnictwa wy¿szego, którego dotyczy ustawa,
a mianowicie na pañstwowe wy¿sze szko³y zawo-
dowe, które zosta³y powo³ane moc¹ ustawy
z czerwca 1997 r. G³ównym zamys³em by³o tu
przybli¿enie mo¿liwoœci kszta³cenia na wy¿szym
poziomie m³odzie¿y ubo¿szej, która dziêki temu
nie musia³aby daleko doje¿d¿aæ, czy mog³aby
wrêcz uczyæ siê na miejscu. Jak pañstwo dosko-
nale pamiêtaj¹, w momencie zmian w podziale ad-
ministracyjnym kraju wy¿sze szko³y zawodowe
sta³y siê kart¹ przetargow¹ i by³e województwa
otrzyma³y na otarcie ³ez sieæ szkó³ zawodowych.
Mia³y one byæ czynnikiem utrzymania lub budo-
wania od nowa presti¿u miast œredniej wielkoœci.

Potem by³o ró¿nie. Pierwszych piêæ, dziesiêæ
szkó³ ma siê zupe³nie nieŸle, jest te¿ kilka szkó³ na
bardzo dobrym poziomie. Po utracie statusu
miast wojewódzkich przez te miasta – a w³aœnie
takie miasto reprezentujê, czyli Konin – wiele
z nich porozumia³o siê z senatami szkó³.
Powo³ano konwenty i kapitu³y stypendialne, czyli
organizmy, które szalenie integruj¹. I chcia³bym
podkreœliæ, ¿e po trzech czy czterech latach istnie-
nia, po wypuszczeniu pierwszych absolwentów,
licencjatów – zreszt¹ z regu³y bezrobotnych –
szko³y te maj¹ siê o tyle dobrze, ¿e przez ten czas
ugruntowa³y nawet swoj¹ pozycjê i pe³ni¹ rolê oœ-
rodków kultury i presti¿u. Dziêki temu skupiaj¹
wokó³ siebie ludzi intelektu, tych, którzy maj¹
wy¿sze potrzeby bytowania, ni¿ siê powszechnie
s¹dzi.

Pan minister by³ uprzejmy mnie poinformowaæ,
¿e ograniczenia te maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy.
Nie mam co do tego w¹tpliwoœci. Chcia³bym jed-
nak wyraziæ obawê, czy regulacja ta nie doprowa-
dzi do upadku pañstwowych wy¿szych szkó³ zawo-
dowych, a przynajmniej tych, które s¹ ju¿ osadzo-
ne w œrodowiskach. S¹dzê, ¿e na pewno nie pozwo-
li na ich dalszy rozwój, chyba ¿e senaty tych szkó³ –
a znam takie przypadki – bêd¹ nadal utrzymywaæ
bardzo dobre kontakty z wy¿szymi uczelniami pañ-
stwowymi oraz niepañstwowymi. Mam taki
przyk³ad. Moja pañstwowa wy¿sza szko³a zawo-
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dowa doskonale wspó³pracuje z Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tak¿e z Uni-
wersytetem Miko³aja Kopernika w Toruniu i z Uni-
wersytetem Warszawskim. Czy zamiary tych uczel-
ni dotycz¹ce powo³ywania oœrodków zamiejsco-
wych nie os³abi¹ tej wspó³pracy i ¿yczliwoœci wobec
szkó³ zawodowych? Tego nie wiem, ale tak¹ obawê
poprostuzg³aszam.Dziêkujêserdecznie zauwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Obaw nie musimy wyra¿aæ w formie pisemnej,

a wiêc nie musi pan jej sk³adaæ na piœmie.
Proszê bardzo, pan senator Edmund Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Przy³¹czam siê oczywiœcie do tych wszystkich,

którzy mówi¹, ¿e œrodowisko oczekuje rozwi¹zañ
systemowych. Ta czêœæ, o której przed chwil¹
mówi³ pan senator Noga, jest, jak s¹dzê, doœæ nie-
liczna i s¹ to tylko ci, którzy maj¹ interes w tym, by
zachowaæ stan obecny. Generalnie rzecz bior¹c,
œrodowisko oczekuje zmian systemowych. Cieszê
siê, ¿e jak stwierdzi³ pan minister, mog¹ one
nast¹piæ w ci¹gu roku i ¿yczê, ¿eby uda³o siê
w tym terminie przedstawiæ taki ca³oœciowy pro-
jekt. Je¿eli jednak go nie ma, to trzeba krok po
kroku wprowadzaæ rozwi¹zania zmieniaj¹ce
uk³ad. Myœlê, ¿e takim krokiem jest ustawa, któr¹
dzisiaj rozpatrujemy i w ca³oœci j¹ popieram. Uwa-
¿am, ¿e wszystkie zaproponowane tutaj zmiany
s¹ w³aœciwe.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ two-
rzenia oddzia³ów zamiejscowych. Kiedyœ by³a
w Polsce koncepcja rozpraszania edukacji na po-
ziomie wy¿szym. Chodzi³o o to, ¿eby silne oœrodki
akademickie nadzorowa³y te, które powstaj¹
gdzieœ w terenie, w regionie, ¿eby nie by³o centra-
lizacji i aby ca³¹ odpowiedzialnoœæ za jakoœæ itd.
ponosi³a silna uczelnia, jak gdyby legitymizuj¹ca
to, co dzieje siê w terenie. Myœlê, ¿e ta ustawa
stwarza tak¹ mo¿liwoœæ. Jest to szczególnie wa-
¿ne, proszê pañstwa, w sytuacji, kiedy otoczenie
bêdzie siê zmienia³o. Dzisiaj jesteœmy na szczycie
zapotrzebowania edukacyjnego, jeœli chodzi
o szkolnictwo wy¿sze. Przez najbli¿sze dziesiêæ lat
liczba m³odzie¿y w tej grupie wiekowej spadnie
o ponad 30%. S¹dzê wiêc, ¿e bêdzie dobrze, gdy
uczelnia otworzy swój oddzia³ zamiejscowy, który
bêdzie mo¿na zwin¹æ, kiedy stanie siê niepotrzeb-
ny. To rozwi¹zanie zapewnia tak¹ elastycznoœæ.
Zgadzam siê, ¿e nie mo¿e byæ kryteriów pole-
gaj¹cych na tym, ¿e ka¿da szko³a mo¿e otworzyæ

jeden oddzia³. Tutaj istotne s¹ kryteria jakoœcio-
we i musz¹ one byæ bezwzglêdnie i œciœle prze-
strzegane. W ustawie takie kryteria s¹ i dotycz¹
one zarówno szkó³ pañstwowych, jak i niepañ-
stwowych. Wydaje mi siê, ¿e jest to dobre roz-
wi¹zanie.

Je¿eli chodzi o zmianê proponowan¹ w szkol-
nictwie zawodowym, czyli wprowadzenie kierun-
ków, to nie podzielam obaw pana senatora Cieœla-
ka i pana senatora Bienia, ¿e zagra¿a to istnieniu
pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych, które
dzia³aj¹ w Polsce. Tam bêdzie kszta³cenie w ra-
mach specjalnoœci, ale na kierunkach. Myœlê, ¿e
pan minister rozwieje te obawy. Ja w ka¿dym ra-
zie nie widzê tutaj zagro¿eñ. Co wiêcej, widzê zale-
tê. Bo choæ w Unii Europejskiej sprawy edukacji
s¹ domen¹ danego pañstwa, to mimo wszystko
szkolnictwo siê organizuje, a deklaracja boloñska
jest wdra¿ana ju¿ prawie we wszystkich krajach
Europy. Jest tam mowa miêdzy innymi o stopnio-
wym kszta³ceniu, czyli o podziale szkolnictwa wy-
¿szego na etap licencjacki, magisterski itd. Myœlê,
¿e osi¹gniêcie jakiejœ porównywalnoœci w tej dzie-
dzinie jest potrzebne i po¿¹dane.

Dla mnie dobrym rozwi¹zaniem jest równie¿
szansa na tworzenie kierunku przez kilka jedno-
stek uczelni. Wiem, jak ciê¿ko czasami jest uru-
chomiæ nowoczesny kierunek studiów, kiedy czêœæ
kadry zatrudniona jest w ró¿nych jednostkach
organizacyjnych uczelni. U mnie taka sytuacja
by³a w przypadku automatyki i robotyki, kiedy
trzy wydzia³y, które dysponowa³y nadwy¿k¹ ka-
dry, nie mog³y razem – mimo ¿e kadra by³a potrze-
bna – utworzyæ takiego kierunku, bo nie mo¿na
by³o tego ³¹czyæ. Rozwi¹zanie, które jest tutaj pro-
ponowane, umo¿liwia dzia³ania tego rodzaju.

I wreszcie sprawa przenoszenia uprawnieñ
przez podmiot prowadz¹cy. Dotychczas nie mo¿-
na by³o tego robiæ, ale wtedy, kiedy by³em minis-
trem, kilka razy spotka³em siê z tak¹ potrzeb¹.
Myœlê, ¿e jest to rozwi¹zanie dobre, chocia¿ mo¿e
rodziæ pewne obawy.

Proszê pañstwa, dzisiaj prowadzenie szko³y
wy¿szej jest doskona³ym interesem, a jest to inte-
res, który ró¿nie funkcjonuje. Mieliœmy tutaj
przyk³ady – a ja znam jeszcze parê innych – na to,
jak mo¿na doskonale na tym zarabiaæ. Mam jed-
nak obawy, czy przypadkiem nie stworzymy rynku
handlu szko³ami wy¿szymi, bo mo¿e byæ dobrym
biznesem sprzedanie czy przekazanie szko³y –
wszystko jedno, jak siê to nazwie – innemu pod-
miotowi. Pytanie, co bêdzie siê dzia³o. A wiêc mam
co do tego obawy, ale myœlê, ¿e je¿eli bêdzie to fun-
kcjonowa³o pod kontrol¹, to nie bêdzie Ÿle.

I ostatnia sprawa, o której mówi³ równie¿ pan
minister. Obawiam siê, ¿e je¿eli chodzi o mo¿liwo-
œci dodatkowego wsparcia ze strony samorz¹dów,
to s¹ tutaj ograniczenia ustawowe. Wynikaj¹ one
nie z ustawy o szkolnictwie wy¿szym i nie z usta-
wy o wy¿szych szko³ach zawodowych, ale z usta-
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wy o finansowaniu jednostek samorz¹du teryto-
rialnego. Je¿eli nie dokona siê w niej zmian, to fi-
nansowanie szko³y, bez wzglêdu na to, czy jest to
pañstwowa wy¿sza szko³a zawodowa czy oddzia³,
bêdzie niemo¿liwe. Mo¿na to bêdzie robiæ tylko
poprzez przekazywanie maj¹tku. Oczywiœcie spo-
soby na to te¿ s¹, ale myœlê, ¿e bez zmiany w usta-
wie o finansowaniu jednostek samorz¹du teryto-
rialnego nie bêdzie czystego wspó³finansowania
takiej szko³y.

Tak wiêc, Panie Marsza³ku, popieram wszyst-
kie zmiany, które zosta³y zaproponowane. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os

w dyskusji?
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ w dyskusji senator January Bieñ

zg³osi³ wnioski o charakterze legislacyjnym, zgod-
nie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Ko-
misjê Nauki, Edukacji i Sportu o odniesienie siê
do tych wniosków i przygotowanie sprawozdania
w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia, Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci oraz Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Nie muszê przypominaæ, ¿e w zwi¹zku z zakoñ-
czeniem debaty g³os mog¹ zabraæ jedynie spra-
wozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê
po³¹czonych komisji – Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci oraz Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych – pani¹ senator Zdzis³awê Janowsk¹
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Pani

Minister!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-

siedzenia po³¹czonych komisji: Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia, Komisji Ustawodawstwa

i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych.

Na posiedzeniu gromadz¹cym trzy komisje pre-
zentowano wnioski, które zosta³y zg³oszone
w trakcie dyskusji. Grupa senatorów zg³osi³a kil-
kadziesi¹t wniosków, czyli poprawek mniejszo-
œci. Przede wszystkim pragnê powiedzieæ, ¿e na
posiedzeniu poddano pod g³osowanie wniosek
najdalej id¹cy – o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Uzyska³ on poparcie wiêkszoœci senatorów i na
tym posiedzenie komisji zosta³o w³aœciwie zakoñ-
czone. Zg³oszone poprawki mniejszoœci podtrzy-
ma³a grupa senatorów pod przewodnictwem pani
senator Liszcz. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Teresê Liszcz i przedstawienie wniosków mniej-
szoœci po³¹czonych komisji.

Senator Teresa Liszcz:
PanieMarsza³ku!WysokiSenacie!PaniMinister!
Muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e na posiedze-

niu komisji nie mieliœmy okazji do zaprezentowa-
nia argumentów, bo zaczê³o siê ono od g³osowania
nad najdalej id¹cym wnioskiem, czyli o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Potem nie by³o ani g³oso-
wania nad poprawkami, co jest oczywiste, ani
w ogóle mo¿liwoœci ich prezentacji. Po prostu pod-
trzymaliœmy poprawki, które mia³y poparcie co
najmniej dwóch senatorów, dziêki czemu uzy-
ska³y status wniosków mniejszoœci po³¹czonych
komisji. Nie by³o ¿adnej merytorycznej dyskusji,
nad czym bardzo ubolewam.

Nie bêdê zabiera³a pañstwu czasu prezentacj¹
poszczególnych wniosków mniejszoœci, bo by³a
o nich mowa na posiedzeniu. Pragnê przede
wszystkim skierowaæ do pañstwa apel, ¿ebyœcie
dali nam szansê g³osowania nad tymi poprawka-
mi, ¿ebyœmy nie za³atwili problemu nowelizacji
kodeksu pracy jednym g³osowaniem – g³osowa-
niem nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Wielk¹ nadziejê wi¹¿ê ze s³owami pana
marsza³ka Jarzembowskiego, który na spotkaniu
z przewodnicz¹cym Krzaklewskim powiedzia³, i¿
Senat z trosk¹ pochyla siê nad ka¿dym wnios-
kiem legislacyjnym i nad ka¿dym postulatem
spo³ecznym.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ju¿
siê pochyli³, Pani Senator, ju¿ siê pochyli³.)

No, niespecjalnie jest okazja, ¿eby siê pochylaæ,
je¿eli chcemy to za³atwiæ jednym g³osowaniem.
Mog¹ pañstwo, jeœli taka bêdzie pañstwa wola,
doprowadziæ do odrzucenia wszystkich wniosków
mniejszoœci, ale wydaje siê, ¿e warto jednak po-
œwiêciæ tê godzinê na ich przeg³osowanie.
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Pragnê zauwa¿yæ, ¿e wœród wniosków mniejszo-
œci s¹ takie, które nie poci¹gaj¹ za sob¹ kosztów ani
ze strony ZUS, ani pañstwa, ani pracodawców,
a usuwaj¹ oczywiste sprzecznoœci, jakie zaistniej¹
w kodeksie pracy wskutek jego nowelizacji. Dotyczy
to chocia¿by uzupe³nienia definicji stosunku pracy
w art. 22. Proponujê poprawkê, która zosta³a popa-
rta przez mniejszoœæ po³¹czonych komisji. Chodzi
w niej o to, a¿eby wskazaæ, i¿ czas i miejsce pracy
w ramach stosunku pracy s¹ okreœlone w umowie
o pracê, a nie wskazane przez pracodawcê.

S¹ tutaj tak¿e poprawki uœciœlaj¹ce, dotycz¹ce
na przyk³ad tego nieszczêsnego jednego dnia
w okresie choroby, za który pozbawia siê pracowni-
ka wynagrodzenia. Apelujê o to, ¿eby odrzuciæ po-
prawkê, która zabiera wynagrodzenie za jeden
dzieñ choremu pracownikowi. Ale je¿eli pañstwo
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej – bo to pañstwo
bêd¹ o tym decydowaæ – uznaj¹, ¿e nie mog¹ siê
z niej wycofaæ, to proponujê przynajmniej uœciœle-
nie, ¿e to pozbawienie nie dotyczy kobiet w ci¹¿y
i pracowników niezdolnych do pracy wskutek wy-
padku przy pracy. Bo przy obecnej redakcji nie jest
to wcale oczywiste, wzbudza w¹tpliwoœci. Pragnê
tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e ta sankcja dotyka nie
tylko osób niezdolnych do pracy, które mo¿na po-
dejrzewaæ, przy krótkotrwa³ych zwolnieniach, o to,
¿e symuluj¹, ale tak¿e osoby odsuniête od pracy de-
cyzj¹ administracyjn¹ pañstwowego inspektora sa-
nitarnego ze wzglêdu na podejrzenia o nosicielstwo
choroby zakaŸnej. Dlaczego mamy ich karaæ, skoro
zostali odsuniêci od pracy w interesie publicznym?
Na ten temat te¿ jest uœciœlaj¹ca poprawka.

Chocia¿ wiem, ¿e to moje przemówienie nie bê-
dzie mia³o istotnego wp³ywu na g³osowanie, jesz-
cze raz apelujê do pañstwa, ¿ebyœmy jednak roz-
wa¿yli wszystkie poprawki i nie odrzucali ich a li-
mine w pierwszym g³osowaniu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Chcê jeszcze raz przypomnieæ, ¿e moja rozmo-

wa z panem przewodnicz¹cym mia³a charakter
kurtuazyjny i ¿adnych konkretnych deklaracji
nie z³o¿y³em, a argumenty, jakie przedstawi³, by³y
zag³uszane przez huk petard. (Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê bardzo.
W trakcie dyskusji wnioski zg³osili: pan senator

Andrzej Chronowski, pani senator Anna Kurska…
(Senator Anna Kurska: Proszê o g³os.)
Proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e mo ja wypowiedŸ bêdz i e g ³ osem

wo³aj¹cego na puszczy, ale muszê pañstwu po-

wiedzieæ, zanim przyst¹pimy do g³osowania, jakie
mam przemyœlenia. Otó¿, paradoksalnie, sytuujê
siê w tej sprawie po stronie lewej, mimo ¿e siedzê
po stronie prawej.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: S¹
wolne miejsca.)

Po prostu chodzi o has³a demokracji i o to, co
pañstwo macie na swoich sztandarach: godnoœæ
i równoœæ wszystkich wobec praw. Bardzo bym
prosi³a, ¿eby mieæ to na uwadze. Tu nie chodzi
o jak¹œ nadopiekuñczoœæ pañstwa, bo to równie¿
by³o szkodliwe i pozbawia³o ludzi inwencji, ale
o zwyk³¹ humanitarn¹ sprawiedliwoœæ, uszano-
wanie godnoœci ludzkiej i praw, o których mowa
w konstytucji w art. 32 i 66. Bo bez wzglêdu na
opcje polityczne wszyscy jesteœmy obowi¹zani
przestrzegaæ tych praw konstytucyjnych.

Chcia³abym jeszcze powiedzieæ pañstwu, ¿e
jest grupa ludzi, która nie nad¹¿a ani za transfor-
macj¹, ani za restrukturyzacj¹. Po prostu s¹ to lu-
dzie niekreatywni, ale oni te¿ musz¹ ¿yæ. Chc¹
pracowaæ uczciwie i otrzymywaæ wynagrodzenie
za pracê, jak¹ wykonaj¹. Nie mo¿emy o nich zapo-
minaæ. Nie mam zamiaru kolejno ich tu wymie-
niaæ, bo s¹ to fakty powszechnie znane. Wpraw-
dzie s¹ u nas ludzie uczciwi, pracodawcy, którzy
dbaj¹ o pracowników, ale niestety s¹ oni nieliczni.
Nagminne jest zaœ zjawisko jastrzêbiego kapitali-
zmu i najbardziej w³aœnie cierpi¹ ludzie zatrud-
niani w tego rodzaju nieodpowiedzialnych pla-
cówkach, które zwijaj¹ siê, które bardzo czêsto po
prostu naci¹gaj¹ prostych ludzi.

Reasumuj¹c, apelujê do pañstwa poczucia
sprawiedliwoœci i bardzo proszê, ¿ebyœcie – zanim
naciœniecie ten magiczny guzik – jeszcze raz prze-
myœleli tê sprawê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê. Szkoda, ¿e Adam Gierek tego nie

s³ucha³.
Bardzo proszê, pan senator Zbigniew Roma-

szewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Chcia³bym tylko zwróciæ pañstwa uwagê na

jedn¹ rzecz, mianowicie na poprawkê czwart¹. Ta
poprawka pozwala w sposób nieskoñczony
przed³u¿aæ umowy na czas okreœlony. Proszê pa-
ñstwa, oznacza to tyle, ¿e z rynku kredytowego…

(G³os z sali: To nie ta poprawka.)
Tak, chodzi o art. 6, przepraszam. Znaczy to

tyle, ¿e z rynku kredytowego eliminujemy
ogromn¹ liczbê ludzi, którzy nie mog¹ wystêpo-
waæ o kredyty, wobec czego w ogóle nie mog¹
uczestniczyæ w rynku. W sytuacji, w jakiej siê
w tej chwili znajdujemy, podkopywanie popytu
wewnêtrznego jest po prostu nieodpowiedzialne.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Sagatowska?
(Senator Janina Sagatowska: Dziêkujê.)
Pan senator Edmund Wittbrodt?
(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê.)
Pan senator Mieczys³aw Janowski?

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Popieram wypowiedzi moich przedmówców,

w szczególnoœci zaœ proszê pañstwa senatorów
o przyjêcie poprawki, która dotyczy pierwszego
dnia zwolnienia chorobowego – jest to poprawka
dwunasta – oraz poprawek dotycz¹cych godzin
nadliczbowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Pani senator Teresa Liszcz?
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
Pan senator Adam Biela?
(Senator Adam Biela: Dziêkujê.)
Pan senator Krzysztof Piesiewicz?
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Dziêkujê.)
Pan senator Henryk Dzido? Nie.
Pan senator S³awomir Izdebski?
(Senator S³awomir Izdebski: Nie, dziêkujê.)
Pani senator Genowefa Ferenc?
(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Pan senator Witold G³adkowski?
(Senator Witold G³adkowski: Dziêkujê.)
I sprawozdawcy komisji. Pan senator Marek

Balicki?
(Senator Marek Balicki: Dziêkujê.)
Pan senator Andrzej Jaeschke?
(Senator Andrzej Jaeschke: Dziêkujê.)
Pani senator Anna Kurska?
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê bardzo.)

Senator Marian Lewicki:
Panie Marsza³ku, ja z wnioskiem formalnym.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Se-
natu wnoszê o piêtnastominutow¹ przerwê dla
klubu senackiego SLD-UP.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Przychylam siê do wniosku i og³aszam piêtna-

stominutow¹ przerwê.
Jeszcze komunikat.

Senator Sekretarz
Marian Lewicki:

Komunikat: zebranie klubu odbêdzie siê w sali
nr 217 tu¿ po og³oszeniu przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 36
do godziny 17 minut 51)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski. Ko-
misja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisja
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci wnosz¹ o przy-
jêcie ustawy bez poprawek, co zosta³o zapisane
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹ w druku
nr 198Z. Mniejszoœæ Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych, mniejszoœæ Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia, mniejszoœæ Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili zaœ wnioski o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy. Poprawki te s¹
wyszczególnione w punkcie oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹ w tym samym druku nr 198Z.

Informujê, ¿e zgodnie z regulaminem w pierw-
szej kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³oso-
wanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Gdybyœmy ten wniosek odrzucili, to
g³osowalibyœmy kolejno nad szeœædziesiêcioma
oœmioma poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, popartym
przez po³¹czone komisje, o przyjêcie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw bez poprawek.

Proszê sprawdziæ karty.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 86 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za,

17 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 1)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy
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– Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Widzê tutaj przedstawiciela wnioskodawców,
pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. Mi³o nam.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam, ¿e Komisja Ochrony Œrodowi-
ska przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, co widzimy
w druku nr 172A. Projekt ten zostanie poddany
pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

tego wniosku?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê, Pani Minister.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 2)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Gratulujê, Panie Prezesie.
Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Powracamy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o
siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 3 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej senatora
Mariana Koz³owskiego i przedstawienie uzgod-
nionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Marian Koz³owski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W dniu wczorajszym po³¹czone komisje – Komi-

sja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Spraw

Zagranicznych i Integracji Europejskiej – rozpatry-
wa³y wnioski dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, zawarte w druku nr 190Z.

Komisje wnosz¹, aby Wysoki Senat raczy³
uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y bez popra-
wek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator

sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
W trakcie dyskusji wnioski zg³osili: senator

Dzido, którego nie ma, i senator Izdebski.
(Senator S³awomir Izdebski: Dziêkujê.)
Ponadto pytam sprawozdawcê Komisji Spraw

Zagranicznych i Integracji Europejskiej, pani¹ se-
nator Genowefê Grabowsk¹, czy chce zabraæ g³os.

(Senator Genowefa Grabowska: Dziêkujê.)
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski. Komi-
sja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek – jest to wniosek
oznaczony rzymsk¹ jedynk¹ w druku nr 190Z. Se-
natorowie wnioskodawcy przedstawili zaœ wniosek
o wprowadzenie poprawki do ustawy, jest ozna-
czony rzymsk¹ dwójk¹ w druku nr 190Z.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjê-
cie ustawy bez poprawek – jest on oznaczony
rzymsk¹ jedynk¹ w druku nr 190Z. W przypadku
odrzucenia tego wniosku zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad wnioskiem o wprowadzenie
poprawki – jest on oznaczony rzymsk¹ dwójk¹
w druku nr 190Z.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej, popartym przez po³¹czone komisje,
o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku, proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 69 g³osowa³o za, 15

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 3)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o organizacji rynku przetworów owo-
cowych i warzywnych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej, które ustosunkowa³y siê do
wszystkich wniosków przedstawionych w toku
debaty.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 3 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê zatem o zabranie g³osu sprawozdawcê
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej se-
natora Andrzeja Anulewicza i przedstawienie
uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Andrzej Anulewicz:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw

Zagranicznych i Integracji Europejskiej, w dniu
6 sierpnia rozpatrzy³y wnioski zg³oszone podczas
debaty nad ustaw¹ o organizacji rynku przetwo-
rów owocowych i warzywnych. Zg³oszono wówczas
dwa wnioski. Panowie senatorowie Szafraniec
i Biela oraz pan senator Sztorc zg³osili wniosek
o odrzucenie ustawy. Komisje nie podzieli³y zda-
nia wnioskodawców i jednog³oœnie opowiedzia³y
siê za wnioskiem o przyjêcie ustawy bez popra-
wek, o co wnoszê w imieniu komisji. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku. Dziêkujê, Wysoka Izbo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub drugi se-

nator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Pytam o to pana senatora Szafrañca.

Bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Chcê przytoczyæ argument, który uzasadni

nasz¹ poprawkê. Pragnê uœwiadomiæ panom se-
natorom, ¿e przyjmujemy tê ustawê przed
uwzglêdnieniem przez Uniê Europejsk¹ polskiego
stanowiska negocjacyjnego, które zak³ada pomoc
finansow¹ w przypadku pomidorów, truskawek,
malin, czarnej i czerwonej porzeczki, wiœni

i jab³ek. Niestety, nie wiemy dzisiaj, czy te surow-
ce zostan¹ objête subwencj¹, czy nie. W uzasad-
nieniu do ustawy przyjmuje siê przecie¿ mo¿li-
woœæ odrzucenia przez Uniê Europejsk¹ p³atnoœci
dla producentów owoców i warzyw, a wówczas
bêd¹ one dotyczy³y tylko i wy³¹cznie pomidorów.

W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie, w czyim
interesie przyjmujemy ustawê, skoro nie mamy
pewnoœci co do p³atnoœci dla naszych rodzimych
producentów. Czy nie powinniœmy zaj¹æ siê t¹
ustaw¹ po zakoñczeniu rozmów i uzgodnieñ
z partnerami unijnymi i potraktowaæ tego proble-
mu kompleksowo?

Rozmowy w Brukseli, jak oœwiadczy³ wczoraj
minister, s¹ trudne. Moim zdaniem, stwarza to
realne prawdopodobieñstwo, ¿e owoce czerwone
i jab³ka nie zostan¹ objête pomoc¹ finansow¹, co
przy pe³nej liberalizacji handlu i zakazu jakiejkol-
wiek dyskryminacji producentów i przetwórców,
w tym tak¿e z Unii Europejskiej, oraz przy s³abej
kondycji naszych podmiotów mo¿e przyœpieszyæ
agoniê polskich sadowników i polskich pro-
ducentów owoców czerwonych. W zwi¹zku z tym
apelujê do Wysokiej Izby o przyjêcie mojej po-
prawki.

Skoro jestem przy g³osie, to na zakoñczenie,
¿eby byæ uczciwym przed samym sob¹ i przed Wy-
sok¹ Izb¹, informujê, ¿e podczas dyskusji na te-
mat omawianej ustawy przytoczy³em w swoim
wyst¹pieniu w dniu wczorajszym dwa cytaty au-
torstwa pani Lilianny Jab³oñskiej z „Informatora
Europejskiego” z lipca i sierpnia 2002 r., wydane-
go przez regionalne centrum doradztwa w Starym
Polu. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senator Adam Biela chcia³by zabraæ g³os?
(Senator Adam Biela: Dziêkujê.)
Czy senator Józef Sztorc chcia³by zabraæ g³os?
(Senator Józef Sztorc: Dziêkujê.)
Pan senator w jakiej sprawie?
(Senator Andrzej Anulewicz: Panie Marsza³ku,

jako sprawozdawca komisji chcia³bym jeszcze
prosiæ o g³os.)

Zaraz, w³aœnie do tego dochodzê.
Teraz chcê zapytaæ sprawozdawcê komisji,

pana senatora Anulewicza, czy chce zabraæ g³os?
(Senator Andrzej Anulewicz: Tak, Panie Mar-

sza³ku, chcia³bym zabraæ g³os.)
Bardzo proszê.

Senator Andrzej Anulewicz:
Chcia³bym zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na

trzy sprawy. Po pierwsze, ustawa nie szkodzi pro-
ducentom owoców i warzyw oraz przetwórcom. Po
drugie, daje szanse na uzyskanie œrodków pomo-
cowych, w pierwszym okresie wprawdzie niewiel-
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kich i udzielanych w niewielkim zakresie, ale
w przysz³oœci œrodki te mog¹ byæ znacznie
wiêksze i obejmowaæ znacznie wiêkszy zakres
producentów i produktów. Po trzecie, jest to
pierwsze uregulowanie prawne na rynku owoców
i warzyw. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o organizacji rynku przetworów owocowych
i warzywnych.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski. Senator Jan
Szafraniec, senator Adam Biela oraz senator Józef
Sztorc przedstawili wniosek o odrzucenie ustawy.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
przedstawi³a wniosek o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy, oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹
w druku nr 187Z, a nastêpnie, w wypadku odrzu-
cenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek, oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹ w druku nr 187Z.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
wnioskiem senatora Jana Szafrañca, senatora
Adama Bieli oraz senatora Józefa Sztorca o odrzu-
cenie ustawy o organizacji rynku przetworów
owocowych i warzywnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku, proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 9 g³osowa³o za, 70 –

przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 4)

Wobec odrzucenia tego wniosku przystêpuje-
my do g³osowania nad wnioskiem Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej o przyjêcie ustawy
o organizacji rynku przetworów owocowych i wa-
rzywnych bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nego wniosku, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 87 obecnych senatorów 72 g³osowa³o za, 9 –
przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 5)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o organizacji rynku przetworów owo-
cowych i warzywnych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹tego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o napojach spirytusowych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹ za-
braæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Bogus³awa Li-
twiñca o zabranie g³osu i przedstawienie uzgod-
nionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jest dla mnie zaszczytem przedstawiæ i reko-

mendowaæ Senatowi dobry konsensus, bo do jed-
nomyœlnoœci zabrak³o tylko jednego g³osu. Kon-
sensus wypracowano podczas posiedzenia
po³¹czonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej. Dyskusja dotyczy³a poprawek
wniesionych do projektu ustawy o napojach spi-
rytusowych. Decyzje po³¹czonych komisji otrzy-
mali pañstwo w druku senackim nr 201Z. Podjêto
je podczas wspólnego posiedzenia, po przyjêciu
przez obie komisje wszystkich propozycji popra-
wek, które wczeœniej uzyska³y rekomendacjê ko-
misji. Treœci tych czterech poprawek by³y ju¿ pañ-
stwu senatorom przedstawiane, przeto do nich
nie wracam.

W konsekwencji przyjêcia poprawki trzeciej,
obu komisji, komisje nie podjê³y wiêkszej meryto-
rycznej dyskusji na temat alternatywnych popra-
wek zawartych we wspomnianym druku – chodzi
o poprawki czwart¹ i pi¹t¹, przedstawione przez
grupê senatorów.

D³u¿ej po³¹czone komisje zatrzyma³y siê nad
poprawk¹ pierwsz¹, senatora Bernarda DrzêŸli,
do art. 4 pkt 1 lit. b. Poprawka ta mia³a na celu
drobne uproszczenie zagadkowo ró¿nych sfor-
mu³owañ dotycz¹cych produkcji rumu z trzciny
cukrowej. Jeden bowiem napój, o cechach – cytu-
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jê – „organoleptycznych w³aœciwych dla rumu”,
zosta³ w projekcie ustawy nazwany napojem spi-
rytusowym, a drugi, posiadaj¹cy – ponownie cy-
tujê – „charakterystyczny dla rumu zapach”, zwa-
ny jest w ustawie tylko spirytusem, czyli wódk¹
naturaln¹. Rozstrzygniêcie tego problemu z za-
kresu terminologii zapachowej obie komisje od-
daj¹ kompetencjom ca³ej izby senatorskiej…
(weso³oœæ na sali) …gdy¿ w g³osowaniu 6 senato-
rów by³o za przyjêciem poprawki senatora DrzêŸli
i 6 przeciw. O tym, ¿e tak potoczy³y siê nasze obra-
dy, zadecydowa³y g³osy ze strony resortu rolnic-
twa, przychylne temu, ¿eby tê poprawkê odrzuciæ.

Proszê zatem o szczególn¹ przychylnoœæ dla
czterech uzgodnionych przez obie komisje popra-
wek. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Senator Bernard DrzêŸla?

Senator Bernard DrzêŸla:
Jeœli mo¿na.
Uwa¿am, ¿e bez tej poprawki ustawa jest nie-

jednolita nomenklaturowo. Ta niejednolitoœæ
w ustawie wziê³a siê z dos³ownego t³umaczenia
materia³ów unijnych. Tak uwa¿am. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Adam Biela?
(Senator Adam Biela: Dziêkujê.)
Senator Andrzej Chronowski?
(Senator Andrzej Chronowski: Dziêkujê.)
Senator Henryk Dzido? Nie ma go.
Senator Irena Kurzêpa?
(Senator Irena Kurzêpa: Dziêkujê.)
Senator Stanis³aw Nicieja?
(Senator Stanis³aw Nicieja: Dziêkujê.)
Senator Kazimierz Pawe³ek?
(Senator Kazimierz Pawe³ek: Dziêkujê.)
Senator Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi senator Tadeusz Bartos?
(Senator Tadeusz Bartos: Dziêkujê.)
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o napojach spirytusowych.
Bardzo proszê o ciszê na sali.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty

komisje oraz senatorowie wnioskodawcy przed-

stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone ko-
lejne g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o ciszê. Naprawdê, bardzo pro-

szê o ciszê. Proszê siê skupiæ, bo g³osowanie to
bardzo powa¿na czêœæ pracy w parlamencie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza, do art. 4 pkt 1 lit. b, jest po-
prawk¹ senatora DrzêŸli. Zmierza ona do zdefinio-
wania rumu jako jednej z kategorii napojów spiry-
tusowych przy u¿yciu pojêcia „napój spirytusowy”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za, 10 –

przeciw,4wstrzyma³osiêodg³osu. (G³osowanienr6)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga – uwaga – jest poprawk¹

po³¹czonych komisji. Konsekwencj¹ przyjêcia tej
poprawki bêd¹ nastêpuj¹ce zmiany: w art. 4 pkt 3
lit. a wyraz „zbo¿owy” zastêpuje siê wyrazem
„zbo¿ow¹” oraz w art. 4 pkt 3 lit. a–h wyraz
„bêd¹cy” zastêpuje siê wyrazem „bêd¹c¹”. Po-
prawka druga zmienia nazwê „spirytus”, przyjêt¹
dla okreœlonej kategorii napojów spirytusowych,
na nazwê „okowita”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za, 5 –

przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 7)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do usuniêcia z usta-

wy definicji wódki czystej wyborowej i wódki czy-
stej luksusowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê nacisn¹æ przycisk „za”.
Kto jest przeciw, proszê nacisn¹æ przycisk

„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³, proszê o naciœniêcie przyci-

sku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za, 19

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 8)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta uzupe³nia delegacjê usta-

wow¹ o wymóg okreœlenia w rozporz¹dzeniu me-
tod pobierania próbek dla celów urzêdowych kon-
troli jakoœci handlowej. Jest to poprawka zg³oszo-
na przez po³¹czone komisje.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê podnieœæ rêkê i nacisn¹æ

przycisk „za”.
Kto jest przeciw, proszê nacisn¹æ „przeciw”

i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³, proszê nacisn¹æ przycisk

„wstrzymujê siê”.
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Uwaga: przyjêcie poprawki siódmej wyklucza

g³osowanie nad poprawk¹ ósm¹. Poprawka ta,
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, modyfikuje
przepis karny w taki sposób, aby sankcja doty-
czy³a wszystkich zachowañ okreœlonych w tym
przepisie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-

nieœæ rêkê.
Kto jest przeciw, proszê nacisn¹æ przycisk

„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniêcie

przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 1 g³osowa³ za, 75* –

przeciw, 11 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 10)

W zwi¹zku z tym, ¿e poprawka ta zosta³a odrzu-
cona, przystêpujemy do g³osowania nad po-
prawk¹ ósm¹. Jest to poprawka po³¹czonych ko-
misji. Poprawka ósma modyfikuje przepis karny
w taki sposób, aby sankcja dotyczy³a wszystkich
zachowañ okreœlonych w tym przepisie, oraz
skreœla wyrazy, które wskazuj¹ maksymaln¹ wy-
sokoœæ kary ograniczenia wolnoœci, jaka mo¿e byæ
orzeczona, odsy³aj¹c w tym zakresie do przepisów
kodeksu karnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw, proszê nacisn¹æ w³aœciwy

przycisk i podnieœæ rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê nacisn¹æ

w³aœciwy przycisk.
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 2

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Przystêpujemy zatem do g³osowania za przyjê-
ciem uchwa³y w sprawie ustawy o napojach spiry-
tusowych w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 7 –

przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 12)

Wobec wyników tego g³osowania stwierdzam,
¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o na-
pojach spirytusowych.

Gratulujê senatorowi Litwiñcowi sukcesu.
(Oklaski)

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicz-
nych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ za-
braæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych senatora Ed-
munda Wittbrodta o zabranie g³osu i przedsta-
wienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych Komisji Gospodarki

i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej, których po-
siedzenie odby³o siê w dniu wczorajszym, mam
zaszczyt przedstawiæ wynik tej debaty. Po³¹czone
komisje rekomenduj¹ Wysokiej Izbie przyjêcie
ustawy z poprawk¹, która jest zawarta w punkcie
oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹. By³a to jednomyœl-
na decyzja po³¹czonych komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senator sprawozdawca Adam Graczyñski

chce jeszcze zabraæ g³os?
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(Senator Adam Graczyñski: Dziêkujê.)
Dziêkujê panu.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty

zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski: Ko-
misja Gospodarki i Finansów Publicznych wno-
si³a o przyjêcie ustawy bez poprawek – punkt
oznaczony rzymsk¹ jedynk¹ w druku nr 168Z;
Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej przedstawi³a wniosek o wprowadzenie
poprawki do ustawy – punkt oznaczony rzymsk¹
dwójk¹ w druku nr 168Z.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjê-
cie ustawy bez poprawek, a nastêpnie, w wypad-
ku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawion¹
poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku, proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 1 g³osowa³ za, 83 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 13)

Stwierdzam, ¿e ten wniosek nie zosta³ przyjêty.
Wobec odrzucenia tego wniosku przystêpuje-

my do g³osowania nad wnioskiem Komisji Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej, popar-
tym przez komisje, o wprowadzenie poprawki do
ustawy. Poprawka skreœla zasadê, w myœl której
wykorzystanie œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³
zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi nie-
zgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpo-
wiednich procedur lub pobranie ich w sposób nie-
nale¿ny albo w nadmiernej wysokoœci wyklucza
prawo do ubiegania siê o przyznanie tych œrod-
ków przez kolejne trzy lata.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê podnieœæ rêkê i nacisn¹æ

przycisk.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za, 8

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)

Stwierdzam, ¿e wniosek zosta³ przyjêty.
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o finansach…
(G³osy z sali: Nie, jeszcze g³osowanie nad

ca³oœci¹…)
Aha, przepraszam, przepraszam.
(G³os z sali: Sekretarze…)
Nie, to przez to, ¿e tak wyraŸnie… Tak jakoœ

mnie to rozproszy³o.
Przystêpujemy do g³osowania za przyjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych w ca³oœci, ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem uchwa³y, pro-

szê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie
rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 15)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ za-
braæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych, pani¹ senator Ge-
nowefê Ferenc, o zabranie g³osu i przedstawienie
uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Genowefa Ferenc:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

w dniu wczorajszym rozpatrzy³a wnioski zg³oszo-
ne w toku debaty nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku ak-
cyzowym. S¹ one przedstawione s¹ w druku
nr 167Z.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie nastê-
puj¹ce poprawki: pierwsz¹, drug¹, szóst¹, siód-
m¹, ósm¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, czternast¹, szes-
nast¹, siedemnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹
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drug¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ siódm¹
i dwudziest¹ ósm¹.

Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e na podsta-
wie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Krystyna Doktorowicz, senator Witold G³adkow-
ski, senator Dorota Kempka, senator Kazimierz
Pawe³ek oraz senator Ryszard S³awiñski dokonali
zmiany treœci swoich poprawek dotycz¹cych
zmiany brzmienia art. 1 pkt 14 ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Senator Mieczys³aw Janowski? Nie ma go.
Senator Bernard DrzêŸla?
(Senator Bernard DrzêŸla: Dziêkujê.)
Pani senator Genowefa Ferenc?
(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Pan senator Adam Biela
(Senator Adam Biela: Dziêkujê.)
Pani senator Irena Kurzêpa?
(Senator Irena Kurzêpa: Dziêkujê.)
Senator Kazimierz Pawe³ek?
(Senator Kazimierz Pawe³ek: Dziêkujê.)
Senator Ryszard S³awiñski?
Proszê.

Senator Ryszard S³awiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê o poparcie poprawek: siedemnastej,

dwudziestej, dwudziestej drugiej i dwudziestej
pi¹tej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani senator Krystyna Doktorowicz?
(Senator Krystyna Doktorowicz: Dziêkujê bardzo.)
Pani senator Dorota Kempka? Nie.
Pan senator Witold G³adkowski?
(Senator Witold G³adkowski: Dziêkujê.)
Pan senator Zbigniew Romaszewski?
Proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Chcia³bym prosiæ jednak o poparcie poprawki
dwudziestej szóstej ze wzglêdu na to, ¿e ten VAT
obci¹¿y wszystkie biblioteki publiczne, uniwersy-
teckie. Akurat zysk z tego jest ¿aden, a stanowi to
jeszcze ograniczenie dla bibliotek, i tak znaj-
duj¹cych siê w bardzo trudnej sytuacji.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone ko-
lejne g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza, poparta przez Komisjê Go-
spodarki i Finansów Publicznych, ujednolica de-
finicjê ma³ego podatnika w zakresie podatników
prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie
z czêœci¹ definicji odnosz¹c¹ siê do pozosta³ych
podatków.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Stwierdzam, ¿e poprawka przesz³a.
Poprawka druga, senatora Janowskiego, skre-

œla spójnik „i”, który zdaniem wnioskodawcy
b³êdnie sugeruje, i¿ przepis dotyczy równie¿ towa-
rów krajowych sprowadzonych do wolnego obsza-
ru celnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i ewentualne podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniêcie

przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 87 obecnych senatorów 21 g³osowa³o za, 57

– przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 17)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Uwaga: przyjêcie poprawki trzeciej wyklucza

g³osowanie nad poprawk¹ czwart¹.
Poprawka trzecia, senatora DrzêŸli, dotyczy

przepisu okreœlaj¹cego moment powstania obo-
wi¹zku podatkowego dla podatników wybie-
raj¹cych metodê kasow¹ rozliczeñ. Obowi¹zek
podatkowy dla takich podatników powstaje
z dniem uregulowania ca³oœci lub czêœci nale¿no-
œci, nie póŸniej jednak ni¿ dziewiêædziesi¹tego
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dnia od wydania towaru. Poprawka skreœla ten
ostateczny, czasowy limit powstawania obo-
wi¹zku podatkowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za, proszê o na-

ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 15 g³osowa³o za, 60

– przeciw*, 9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 18)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

poprawk¹ czwart¹, te¿ senatora DrzêŸli. Ma ona
charakter stylistyczny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 87 obecnych senatorów 19 g³osowa³o, 59 –

przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 19)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do poprawki pi¹tej, senatora

Janowskiego, która ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki, proszê

o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 87 obecnych senatorów 18 g³osowa³o za, 63

– przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 20)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta, senatora Janowskiego, po-

parta przez komisjê, ma na celu doprecyzowanie
przepisu dotycz¹cego prawa korygowania dekla-
racji tak, aby wyraŸnie dotyczy³ on podatników,
którzy zrezygnowali z metody kasowej lub utracili
prawo do stosowania tej metody rozliczeñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 21)

Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

siódm¹, pani Genowefy Ferenc, popart¹ przez ko-
misjê. Ma ona charakter porz¹dkowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za, proszê o na-

ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

ósm¹. Jest to poprawka senatora Janowskiego
poparta przez komisjê i ma charakter doprecyzo-
wuj¹cy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-

nieœæ rêkê.
Kto jest przeciw, proszê nacisn¹æ przycisk

„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 23)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dziewi¹t¹. Jest to poprawka senatorów: Bieli, Ku-
rzêpy i Pawe³ka. Poprawka dziewi¹ta powoduje, i¿
stawka kwotowa akcyzy dla papierosów sprzeda-
wanych w kraju, a wyprodukowanych z udzia³em
co najmniej 90% tytoniu krajowego, bêdzie wyno-
si³a nie wiêcej ni¿ po³owê stawki dla papierosów
importowanych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki, proszê na-

cisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw, proszê nacisn¹æ przycisk

„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 25 g³osowa³o za, 54

– przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 24)

Poprawka ta nie zosta³a przyjêta.
Uwaga, poprawki: dziesi¹t¹, dwudziest¹ siód-

m¹ i dwudziest¹ ósm¹, nale¿y przeg³osowaæ
³¹cznie. S¹ to poprawki komisji poparte przez ko-
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misjê. Poprawki dziesi¹ta, dwudziesta siódma
i dwudziesta ósma powoduj¹ przeniesienie z roz-
porz¹dzenia do ustawy za³¹cznika zawieraj¹cego
listê towarów przeznaczonych na cele ochrony
przeciwpo¿arowej, do których stosuje siê stawkê
w wysokoœci 0%.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 25)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

jedenast¹. Jest to poprawka pani senator Ferenc
poparta przez komisjê. Ma ona charakter
porz¹dkowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwunast¹. Jest to poprawka senatorów: S³awiñ-
skiego, Doktorowicz, Kempki, Pawe³ka i G³ad-
kowskiego. Poprawka dwunasta ma na celu uzu-
pe³nienie definicji czasopism specjalistycznych
o wskazanie, i¿ dotyczy ona równie¿ czasopism
o charakterze mikroregionalnym i sublokalnym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 87 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za, 48

– przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 27)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Uwaga: przyjêcie poprawki trzynastej wyklu-

cza g³osowanie nad poprawk¹ czternast¹. Po-
prawka trzynasta jest poprawk¹ senatora Roma-
szewskiego i skreœla z definicji czasopism specja-
listycznych wy³¹czenie z kategorii takich czaso-
pism periodyków o aktualnych wydarzeniach
krajowych i zagranicznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.

Na 86 obecnych senatorów 16 g³osowa³o za, 66
– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 28)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

poprawk¹ czternast¹, która ma charakter redak-
cyjny i jest poprawk¹ popart¹ przez komisjê.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 29)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga: przyjêcie poprawki piêtnastej wyklu-

cza g³osowanie nad poprawk¹ szesnast¹. Popraw-
ka piêtnasta jest poprawk¹ senatorów: S³awiñ-
skiego, Doktorowicz, Kempki, Pawe³ka i G³ad-
kowskiego. Skreœla ona z definicji czasopism spe-
cjalistycznych wy³¹czenie z kategorii takich cza-
sopism wydawnictw zawieraj¹cych miêdzy inny-
mi treœci niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki, proszê pod-

nieœæ rêkê i nacisn¹æ przycisk „za”.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 17 g³osowa³o za, 59

– przeciw, 11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 30)

Stwierdzam w zwi¹zku z tym, ¿e poprawka nie
zosta³a przyjêta.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad
poprawk¹ szesnast¹, która jest poprawk¹ pani
senator Ferenc popart¹ przez komisjê. Ma ona na
celu doprecyzowanie przepisu dotycz¹cego
wy³¹czenia z definicji czasopism specjalistycz-
nych publikacji zawieraj¹cych bezprawne treœci
i tym samym rezygnacjê z klauzuli niezgodnoœci
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za poprawk¹, proszê podnieœæ rêkê

i nacisn¹æ przycisk „za”.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za, 4 –

przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 31)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga, przyjêcie poprawki siedemnastej wy-

klucza g³osowanie nad poprawk¹ osiemnast¹. Po-
prawka siedemnasta jest dzie³em senatorów:
S³awiñskiego, Doktorowicz, Kempki, Pawe³ka
i G³adkowskiego. Zosta³a ona poparta przez komi-
sjê, a powoduje, i¿ wy³¹czenie z definicji czaso-
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pism specjalistycznych wydawnictw zawie-
raj¹cych reklamy nast¹pi dopiero wtedy, gdy re-
klamy te przekrocz¹ 33% powierzchni. Ponadto
wy³¹czono wyraŸnie wydawnictwa o charakterze
reklamowym. Przyjêcie tej poprawki wykluczy
g³osowanie nad poprawk¹ osiemnast¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za, 4 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 32)

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
dziewiêtnast¹. Poprawkê zg³osi³ senator Roma-
szewski. Dotyczy ona skreœlenia wy³¹czenia z de-
finicji czasopism specjalistycznych, które zawie-
raj¹ miêdzy innymi kompletne opowiadanie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za poprawk¹,

proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 17 g³osowa³o za, 63

– przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 33)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹. Poprawka zosta³a zg³oszona przez
komisjê i zosta³a przez komisjê poparta. Popraw-
ka ma na celu spowodowanie, ¿e nie tylko publi-
kacje zawieraj¹ce wy³¹cznie krzy¿ówki nie mog¹
byæ uznawane za czasopisma specjalistyczne, ale
tak¿e te, które na ten cel przeznaczaj¹ wiêcej ni¿
20% powierzchni.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za poprawk¹,

proszê o przyciœniêcie przycisku „za” i podniesie-
nie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 85 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 2 –
przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 34)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga: przyjêcie poprawki dwudziestej pierw-

szej wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ dwu-
dziest¹ drug¹ i dwudziest¹ trzeci¹. Poprawka
dwudziesta pierwsza jest poprawk¹ senatora Zbi-
gniewa Romaszewskiego. Skreœla ona z definicji
czasopism specjalistycznych wy³¹czenie z kate-

gorii takich czasopism publikacji zawieraj¹cych
informacje o s³awnych postaciach z ¿ycia publicz-
nego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

poprawki, proszê o przyciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 86 obecnych senatorów 15 g³osowa³o za, 65
– przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 35)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad poprawk¹ dwudziest¹ drug¹. Jest to popraw-
ka pañstwa senatorów: S³awiñskiego, Doktoro-
wicz, Kempki, Pawe³ka i G³adkowskiego, poparta
przez komisjê. Poprawka ma na celu doprecyzo-
wanie wy³¹czenia z definicji czasopism specjali-
stycznych publikacji zawieraj¹cych informacje
o s³awnych postaciach z ¿ycia publicznego.
Wy³¹czenie to bêdzie stosowane, gdy informacje
te bêd¹ mia³y charakter popularny.

Uwaga: przyjêcie tej poprawki wyklucza g³oso-
wanie nad poprawk¹ dwudziest¹ trzeci¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

poprawki, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 87 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za, 1 –
przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 36)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad poprawk¹ dwudziest¹ czwart¹. Przyjêcie tej
poprawki wyklucza g³osowanie nad poprawk¹
dwudziest¹ pi¹t¹. Poprawka ta jest dzie³em pañ-
stwa senatorów: S³awiñskiego, Doktorowicz,
Kempki, Pawe³ka i G³adkowskiego. Powoduje
ona, ¿e za czasopismo specjalistyczne nie bêdzie
uznane czasopismo wydane w kraju, na którym
nie zostanie uwidoczniona wysokoœæ nak³adu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

poprawki, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
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Na 87 obecnych senatorów 16 g³osowa³o za, 62
– przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 37)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ pi¹t¹. Jest to poprawka poparta przez
komisjê. Powoduje ona, ¿e za czasopismo specja-
listyczne nie bêdzie uznane czasopismo, na któ-
rym nie zostanie uwidoczniona wysokoœæ
nak³adu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 87 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 6 –

przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 38)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ szóst¹. Jest to poprawka senatora
Romaszewskiego. Powoduje ona, ¿e do importo-
wanych czasopism specjalistycznych nie bêdzie
stosowane kryterium nak³adu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 87 obecnych senatorów, 23 g³osowa³o za,

50* – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 39)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawk¹ dwudziest¹ siódm¹ ju¿ g³oso-

waliœmy ³¹cznie z poprawkami dziesi¹t¹ i dwu-
dziest¹ ósm¹. Nad poprawk¹ dwudziest¹ ósm¹
równie¿ g³osowaliœmy, ³¹cznie z poprawkami
dziesi¹t¹ i dwudziest¹ siódm¹.

W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania…
(Senator Zbigniew Kulak: Przepraszam.)
…za przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy…
(Senator Zbigniew Kulak: Przepraszam.)
Tak, s³ucham.

Senator Zbigniew Kulak:
Przepraszam, Panie Marsza³ku, bo dopiero te-

raz przejrza³em ca³y zapis poprawki dwudziestej
ósmej i przed g³osowaniem nad ca³¹ ustaw¹
mia³bym pytanie, czy tu przypadkiem nie ma

b³êdu w pisowni. Czy tu chodzi o kasyna polowe,
czy o kantyny polowe?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Jesteœmy po g³osowaniu. Proszê mi poradziæ.
(Rozmowy na sali)
Niestety, pytania mo¿na zadawaæ tylko przed

g³osowaniem.
Przystêpujemy do g³osowania za przyjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzo-
wym w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przy-
jêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 87 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,
10 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 40)

Stwierdzam, ¿e uchwa³a zosta³a podjêta.
Powracamy do rozpatrzenia punktu ósmego

porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹ za-
braæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych senatora Bernarda
DrzêŸlê o zabranie g³osu i przedstawienie uzgod-
nionych na posiedzeniu wniosków.

Proszê.

Senator Bernard DrzêŸla:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja zebra³a siê wczoraj wieczorem, ¿eby

rozpatrzyæ ³¹cznie dwadzieœcia szeœæ poprawek
zg³oszonych do ustawy o zmianie ustawy – Ordy-
nacja podatkowa oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw. Komisja nie znalaz³a powodów, ¿eby
zmieniæ swoje stanowisko dotycz¹ce poprawek
ju¿ wczeœniej zg³oszonych przez sam¹ komisjê.
Wyniki g³osowañ by³y jednomyœlne.

Jeœli chodzi o poprawki zg³oszone w toku deba-
ty, to wyniki g³osowañ równie¿ by³y jednomyœlne
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lub prawie jednomyœlne, aczkolwiek pozytywne
b¹dŸ negatywne.

Rekomendujemy Wysokiemu Senatowi przyjê-
cie poprawek: drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej,
dziewi¹tej, jedenastej, dwunastej, trzynastej,
dziewiêtnastej, dwudziestej pierwszej, dwudzie-
stej trzeciej, dwudziestej czwartej, dwudziestej
pi¹tej i dwudziestej szóstej.

Chcia³bym zwróciæ uwagê Wysokiego Senatu
na poprawkê dwudziest¹ pierwsz¹, która dotyczy
kontrowersyjnej sprawy kontroli podatkowej tyl-
ko na podstawie dowodu osobistego. Wprawdzie
mówi³em o tym wczoraj, ale ta sprawa by³a jeszcze
póŸniej podnoszona podczas debaty i zg³aszano
w¹tpliwoœci w tym zakresie. Informujê Wysoki Se-
nat, ¿e nasza komisja jednoznacznie opowiedzia³a
siê przeciwko takim kontrolom. Dziêkujê uprzej-
mie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Pani senator Genowefa Ferenc?
(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Pan senator Mieczys³aw Janowski?
(Senator Mieczys³aw Janowski: Dziêkujê bar-

dzo.)
Pan senator Robert Smoktunowicz?
(SenatorRobertSmoktunowicz:Dziêkujêbardzo.)
Pan senator Andrzej Chronowski?
(Senator Andrzej Chronowski: Dziêkujê.)
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone ko-
lejne g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza, autorstwa senatorów
Smoktunowicza i Chronowskiego, skreœla defi-
nicjê dzia³alnoœci gospodarczej wprowadzon¹
przez Sejm na u¿ytek ustawy – Ordynacja podat-
kowa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.

Na 83 obecnych senatorów 19 g³osowa³o za,
50* – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 41)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie przesz³a.
Przechodzimy do poprawki drugiej. Jest to po-

prawka komisji, poparta przez komisjê. Dostoso-
wuje ona terminologiê ordynacji podatkowej do
przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 82 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do poprawki trzeciej. Jest to po-

prawka komisji poparta przez komisjê. Ma ona
charakter jêzykowy, ujednolica sposób okreœla-
nia organów podatkowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowa-
nie nr 43)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czwartej. Jest to po-

prawka komisji poparta przez komisjê. Ujednoli-
ca ona terminologiê ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga: przyjêcie poprawki pi¹tej wyklucza

g³osowanie nad poprawk¹ szóst¹. Poprawka pi¹ta
jest autorstwa senatorów Smoktunowicza i Chro-
nowskiego. Poprawka ta zmierza do tego, aby po-
datnik, p³atnik lub inkasent byli zwolnieni z obo-
wi¹zku zap³aty podatku, je¿eli jego niezap³acenie
lub zap³acenie w ni¿szej kwocie by³o wynikiem za-
stosowania siê do dokonanej przez organ podat-
kowy interpretacji prawa podatkowego, która
okaza³a siê b³êdna.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 86 obecnych senatorów 20 g³osowa³o za,
62* – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 45)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do poprawki szóstej. Jest to po-

prawka komisji poparta przez komisjê. Usuwa
ona zbêdny wyraz z trzeciego zdania nowelizowa-
nego art. 14 §3 ordynacji podatkowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki siódmej. Jest to po-

prawka senatora Janowskiego. Zmierza ona do
tego, aby izba skarbowa nie sprawdza³a pra-
wid³owoœci ka¿dej informacji o zakresie stosowa-
nia przepisów prawa podatkowego, lecz jedynie
tej informacji, co do której urz¹d skarbowy ma
w¹tpliwoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 86 senatorów 22 g³osowa³o za, 62 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Uwaga: poprawki ósm¹ i dwudziest¹ drug¹ na-

le¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki senato-
rów Smoktunowicza i Chronowskiego. Poprawki
ósma i dwudziesta druga skreœlaj¹ przepisy wpro-
wadzaj¹ce zasadê, w myœl której organy podatko-
we, dokonuj¹c ustalenia treœci czynnoœci praw-
nej, uwzglêdniaj¹ zgodny zamiar stron i cel czyn-
noœci, a nie tylko dos³owne brzmienie oœwiadczeñ
woli z³o¿onych przez strony czynnoœci oraz zasa-
dê, zgodnie z któr¹ organy podatkowe, rozstrzy-
gaj¹c sprawy podatkowe, mog¹ nie uwzglêdniæ
skutków podatkowych czynnoœci prawnych, je¿eli
udowodni¹, ¿e z dokonania tych czynnoœci nie
mo¿na by³o oczekiwaæ innych istotnych korzyœci
ni¿ wynikaj¹ce z obni¿enia wysokoœci zobowi¹za-
nia podatkowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 87 obecnych senatorów 14 g³osowa³o za, 68
– przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 48)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dziewi¹t¹. Jest to poprawka komisji poparta
przez komisjê. Poprawka ta dostosowuje noweli-
zowane przepisy ordynacji podatkowej dotycz¹ce
hipoteki przymusowej do przepisów ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dziesi¹t¹, senatora Janowskiego. Wprowadza
ona zasadê, w myœl której zap³ata zaleg³oœci po-
datkowej powoduje bezprzedmiotowoœæ postêpo-
wania w sprawie jej umorzenia.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 17 g³osowa³o za, 64

– przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 50)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹ je-

denast¹. Jest to poprawka komisji poparta przez
komisjê. Usuwa ona zbêdne wskazanie artyku³u.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2
nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 51)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwunast¹. Jest to poprawka komisji poparta
przez komisjê. Poprawka ta dostosowuje termino-
logiê ordynacji podatkowej do przepisów kodeksu
spó³ek handlowych.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 4 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 52)

Poprawka zosta³a przyjêta.
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Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
trzynast¹. Jest to poprawka komisji poparta
przez komisjê. Poprawka ta dotyczy przepisu
okreœlaj¹cego osoby wstêpuj¹ce w przewidziane
przepisami prawa podatkowego maj¹tkowe
uprawnienia osoby prawnej, wykreœlanej z reje-
stru na skutek jej podzia³u. Poprawka uwzglêd-
nia specyfikê podatku od towarów i us³ug, które-
go podatnikiem mog¹ byæ równie¿ zak³ady osoby
prawnej sporz¹dzaj¹ce samodzielnie bilans.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 53)

Poprawka przesz³a.
Poprawka czternasta, senatora Janowskiego,

zapisuje w liczbie mnogiej okreœlenia osób, które
podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w postêpowaniu
podatkowym.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 18 g³osowa³o za, 63

– przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 54)

Poprawka nie przesz³a.
Poprawka piêtnasta, senatora Janowskiego,

skreœla przepis, zgodnie z którym w kwestiach
mniejszej wagi organ podatkowy mo¿e nie ¿¹daæ
pe³nomocnictwa, je¿eli pe³nomocnikiem jest
ma³¿onek strony, a nie ma w¹tpliwoœci co do ist-
nienia i zakresu jego upowa¿nienia do wystêpo-
wania w imieniu strony.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 10 g³osowa³o za,

sprzeciwi³o siê 7, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 55)

Poprawka przesz³a.
(G³os z sali: Nie przesz³a.)
Nie przesz³a. Oczywiœcie, ¿e poprawka nie

przesz³a. Powiedzia³em inaczej? Przepraszam,
ka¿dy ma prawo siê myliæ, nawet Pan Bóg, s¹dz¹c
po wielu przyjacio³ach. (Weso³oœæ na sali)

Poprawka szesnasta, senatora Janowskiego,
wprowadza dodatkowe sytuacje, w których stro-
na nie wypowiada siê w sprawie zebranego mate-
ria³u dowodowego.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 14 g³osowa³o za, 67

– przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 56)

Poprawka nie przesz³a.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

siedemnast¹, równie¿ senatora Janowskiego.
Zmierza ona do tego, aby w³aœciwym do wstrzy-
mania wykonania decyzji by³ wy³¹cznie organ,
który j¹ wyda³, a nie tak¿e organ odwo³awczy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 9 g³osowa³o za, 73 –

przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 57)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

osiemnast¹, tak¿e senatora Janowskiego.
Zmierza ona do tego, aby w przypadku wniesie-
nia wadliwego odwo³ania organ odwo³awczy
mia³ obowi¹zek wezwaæ wnosz¹cego odwo³anie
do usuniêcia braków w terminie siedmiu dni,
pod rygorem pozostawienia odwo³ania bez roz-
patrzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 22 g³osowa³o za po-

prawk¹, 63 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 58)

Poprawka nie przesz³a.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dziewiêtnast¹. Jest to poprawka senatora Jano-
wskiego, ale poparta przez komisjê. Poprawka ta
dotyczy przepisu reguluj¹cego sytuacjê, gdy organ
odwo³awczy uchyla w ca³oœci decyzjê organu pier-
wszej instancji i przekazuje sprawê do ponowne-
go rozpatrzenia przez ten organ. W myœl popra-
wki, przekazuj¹c sprawê, organ odwo³awczy ma
obowi¹zek wskazaæ okolicznoœci, które przy po-
nownym rozpatrzeniu sprawy nale¿y zbadaæ,
a nie okolicznoœci, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê,
jak uchwali³ Sejm.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

a tylko 1 – przeciw. (G³osowanie nr 59)
Poprawka przesz³a. Jest to osobisty sukces

pana senatora Janowskiego.
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Przystêpujemy do poprawki dwudziestej, sena-
tora Janowskiego. Zmierza ona do tego, aby kata-
log przyczyn odmowy wszczêcia postêpowania
w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji osta-
tecznej by³ zamkniêty.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 19 by³o za, 67 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 60)

Poprawka nie przesz³a.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ pierwsz¹, komisji i popart¹ przez komi-
sjê, dotycz¹c¹ przepisu umo¿liwiaj¹cego wszczêcie
kontroli podatkowej bez przedstawienia upowa¿-
nienia do jej przeprowadzenia. Likwiduje ona
mo¿liwoœæ wszczêcia takiej kontroli po okazaniu
dowodu osobistego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za poprawk¹?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za, 6 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 61)

Stwierdzam, ¿e poprawka przesz³a.
Nad poprawk¹ dwudziest¹ drug¹ ju¿ g³osowa-

liœmy.
Nad poprawkami dwudziest¹ trzeci¹ i dwu-

dziest¹ szóst¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to po-
prawki komisji poparte przez komisjê, zmierzaj¹
do okreœlenia w sposób zgodny z zasadami tech-
niki prawodawczej terminu wejœcia w ¿ycie tych
przepisów, które maj¹ wejœæ w ¿ycie póŸniej ni¿
ca³a ustawa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 by³o za, a tylko 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ czwart¹, komisji, popart¹ przez komi-
sjê, która poprawia b³êdne odes³anie.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 63)
Poprawkê przyjêliœmy jednog³oœnie.

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
dwudziest¹ pi¹t¹, pani senator Ferenc, popart¹
przez komisjê, która okreœla termin og³oszenia
tekstu jednolitego ordynacji podatkowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Stwierdzam, ¿e na 87 obecnych senatorów 87

g³osowa³o za. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Stwierdzam równie¿, ¿e poprawkê dwudziest¹

szóst¹ przeg³osowaliœmy ³¹cznie z poprawk¹
dwudziest¹ trzeci¹.

W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania za
przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Stwierdzam, ¿e na 87 obecnych senatorów 81

g³osowa³o za, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 65)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo banko-
we.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych przedstawi³a projekt uch-
wa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek – to druk senacki nr 202A. Projekt ten
zostanie za chwilê poddany pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y, proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
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Stwierdzam, ¿e na 82 obecnych senatorów 80
g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 66)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o s³u¿bie cywilnej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 25 lipca 2002 r. (Rozmo-
wy na sali)

Bardzo proszê o ciszê.
(Senator Gra¿yna Staniszewska: Komunikaty.)
Chwileczkê, bêd¹ w stosownym czasie.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 lipca 2002 r.,

zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skie-
rowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej. Komisja po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 186, a sprawozdanie komisji
w druku nr 186A.

(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê. Te sprawy mo¿na za³atwiæ

w holu. Proszê nie trzaskaæ drzwiami, bo zacznê
siê bardzo Ÿle wyra¿aæ.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej senatora
Henryka Go³êbiewskiego o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Senator Henryk Go³êbiewski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej, któr¹ mam zaszczyt repre-
zentowaæ, rozpatrzy³a ustawê z dnia 24 lipca
2002 r. o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej, za-
wart¹ w druku senackim nr 186, na swoim posie-
dzeniu w dniu 25 lipca 2002 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczy³ minister
Jan Pastwa – szef s³u¿by cywilnej, który by³
uprzejmy przedstawiæ przes³anki sk³aniaj¹ce do
dokonania zmian w przedmiotowej ustawie. Po
zapoznaniu siê z opiniami oraz po dyskusji komi-
sja jednomyœlnie przyjê³a stanowisko zawarte
w sprawozdaniu, w druku nr 186A, w którym
wnosi o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿-
bie cywilnej bez poprawek.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiana w oma-
wianej ustawie daje mo¿liwoœæ sprawowania do

31 grudnia 2003 r. funkcji rzecznika dyscyplinar-
nego w sprawach dyscyplinarnych cz³onków kor-
pusu s³u¿by cywilnej nie tylko urzêdnikowi
s³u¿by cywilnej, ale równie¿ pracownikowi s³u¿by
cywilnej. Taka mo¿liwoœæ istnia³a do 30 czerwca
ubieg³ego roku. Od ponad roku wy¿sza komisja
dyscyplinarna jako organ drugiej instancji nie ma
legitymacji do wykonywania swoich funkcji w od-
niesieniu do tych spraw, w których rzecznikiem
dyscyplinarnym nie jest urzêdnik s³u¿by cywil-
nej. Problem ten dotyka w nieco innym wymiarze
równie¿ komisje dyscyplinarne pierwszej instan-
cji. Pragnê podkreœliæ, ¿e aktualnie urzêdników
s³u¿by cywilnej w korpusie s³u¿by cywilnej,
licz¹cym ponad sto tysiêcy zatrudnionych, jest
nieco ponad osiemset osób, wiêc stanowi¹ oni
oko³o 0,8% tego korpusu. Do 31 grudnia 2003 r.
nie wyst¹pi¹ znacz¹ce zmiany w tych propor-
cjach. Dlatego pragnê podkreœliæ, i¿ rozwi¹zanie
polegaj¹ce na tym, ¿e funkcje rzeczników dyscy-
plinarnych pe³ni¹ nie tylko urzêdnicy s³u¿by cy-
wilnej, ale równie¿ pracownicy s³u¿by cywilnej,
ma swoje pozytywne odniesienie. Nie jestem upo-
wa¿niony, by przedstawiæ oficjalne stanowisko
Rady S³u¿by Cywilnej, ale w dyskusji Rada S³u¿by
Cywilnej sk³ania³a siê ku temu, by tê oto formê
utrzymaæ. A s¹dzê, ¿e w przygotowywanej du¿ej,
u¿yjê takiego sformu³owania, nowelizacji ustawy
o s³u¿bie cywilnej ten zapis bêdzie móg³ byæ utrzy-
many.

Po przedstawieniu tej argumentacji proszê Wy-
soki Senat o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 mo¿na zadawaæ pytania

senatorowi sprawozdawcy.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ takie pytanie? Nie wi-

dzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy.
Witam na sali szefa s³u¿by cywilnej Jana Pa-

stwê, który reprezentuje stanowisko rz¹du i py-
tam: czy pan chcia³by zabraæ g³os w sprawie tej
ustawy?

Tak? Nie? Rozumiem, ¿e nie. Ale dlaczego pan
nie mówi, tylko…

Szef S³u¿by Cywilnej
Jan Pastwa:
Przepraszam, Panie Marsza³ku, ale straci³em

zdolnoœæ rozpoznawania, który guzik nale¿y naci-
sn¹æ.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W zwi¹zku
z tym, ¿e stanowisko komisji by³o jednolite,
a tekst ustawy, który zosta³ przez pana senatora
sprawozdawcê przedstawiony, bardzo krótki, my-
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œlê, ¿e nie trzeba tutaj wiele dodawaæ. Pragnê za-
pewniæ, i¿ pod obrady rz¹du we wrzeœniu tego
roku trafi projekt du¿ej nowelizacji, w którym ta
sprawa zostanie uregulowana w sposób trwa³y.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Ja pana przepraszam, ale myœla³em, ¿e pan

jest postmodernist¹ i operuje pan ju¿ jêzykiem
cia³a. (Weso³oœæ na sali)

Zgodnie z art. 44 senatorowie maj¹ prawo za-
dawaæ pytania panu ministrowi.

Czy ktoœ chcia³by skorzystaæ z tej okazji? Nie
widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nie ma chêtnych do dyskusji

i w zwi¹zku z tym nie bêdê powtarza³ wszystkich
formu³ek regulaminowych.

Niemniej zapytam: czy ktoœ z pañstwa senato-
rów chcia³by zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.

W tej sytuacji informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie cy-
wilnej zostanie przeprowadzone w dniu jutrzej-
szym.

Dziêkujê, Panie Ministrze, mia³ pan niezwykle
³atwe minuty w Senacie. Dziêkujê panu za uczest-
nictwo w obradach.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabi-
netem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy doko-
nywaniu kontroli osób, towarów i œrodków trans-
portu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ grani-
cê pañstwow¹.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zo-
sta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym
siódmym posiedzeniu w dniu 24 lipca tego roku,
a do Senatu zosta³a przekazana w dniu 25 lipca
tego roku. W tym samym dniu, czyli 25 lipca
tego roku, marsza³ek, zgodnie z art. 68 ust. 1
Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publiczne-
go oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integra-
cji Europejskiej. Komisje po rozpatrzeniu usta-
wy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej spra-
wie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 183, a sprawozdania komisji
w drukach nr 183A i 183B.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej senatora
Bogus³awa M¹siora o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Senator Bogus³aw M¹sior:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rozpad Zwi¹zku Radzieckiego, zmiany poli-

tyczno-ustrojowe, które nast¹pi³y w naszym re-
gionie – wszystko to spowodowa³o, ¿e umowy, któ-
re Polska mia³a w zakresie wspó³pracy na przejœ-
ciach granicznych, albo w ogóle straci³y sens,
albo powa¿nie siê zdezaktualizowa³y. Z kolei
og³oszenie niepodleg³oœci Ukrainy w 1991 r. spo-
wodowa³o, ¿e konieczne sta³o siê prawne uregulo-
wanie wspó³pracy w zakresie kontroli na przejœ-
ciach granicznych.

Tego rodzaju wspó³pracê reguluje umowa, któ-
ra zosta³a zawarta w ubieg³ym roku w Kijowie.
Zgodnie z nasz¹ konstytucj¹ umowa ta musi byæ
ratyfikowana przez prezydenta Rzeczypospolitej.
Aby to by³o mo¿liwe, potrzebna jest zgoda Sejmu
i Senatu. Sejm 24 lipca bie¿¹cego roku wyrazi³
zgodê na ratyfikacjê tej umowy przez prezydenta
Rzeczypospolitej. A dzisiaj proszê Wysoki Senat,
aby przyj¹³ tê ustawê bez poprawek.

Umowa, o której mówi³em, okreœla zasady
wspó³pracy Polski i Ukrainy przy dokonywaniu
kontroli granicznej i celnej – weterynaryjnej, sani-
tarnej i fitosanitarnej – osób, towarów i œrodków
transportu, które przekraczaj¹ polsko-ukraiñsk¹
granicê pañstwow¹. Kontrole, wed³ug tej umowy,
bêd¹ mog³y byæ dokonywane przez pracowników
s³u¿b, urzêdników s³u¿b obu umawiaj¹cych siê
stron na terenie jednej ze stron, to znaczy strony
polskiej lub ukraiñskiej. Ze strony polskiej dzisiaj
proponuje siê piêæ przejœæ drogowych: Dorohusk –
Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Medyka –
Szeginie, Korczowa – Krakowiec, Kroœcienko –
Smolnica. Strony, to znaczy Polska i Ukraina,
uzgodni³y, ¿e w notach okreœl¹ przejœcia, na któ-
rych ta wspólna odprawa, wspólna kontrola bê-
dzie mia³a miejsce.

Umowa, zawarta pomiêdzy rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy,
okreœla dok³adnie zasady wspó³pracy, zasady wy-
konywania kontroli po jednej lub po drugiej stro-
nie granicy, okreœla równie¿ tak wa¿ne zagadnie-
nia jak warunki, w których jest mo¿liwe u¿ycie
przez funkcjonariuszy broni. W umowie uregulo-
wano zasady oznaczania pomieszczeñ, budynków
s³u¿bowych oddanych na terytorium drugiej
umawiaj¹cej siê strony.

Przewidywane koszty regulacji, wywi¹zywania
siê z tej umowy wynosz¹ oko³o 15 milionów z³,
a bie¿¹ce koszty utrzymania przejœæ, w tym równie¿
trzech przejœæ kolejowych – oko³o 3 milionów z³.

W czasie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej by³a dyskusja do-
tycz¹ca tego, w jaki sposób umowa pomiêdzy
Polsk¹ a Ukrain¹ wi¹¿e siê z konwencj¹ z Schen-
gen. Oczywiœcie to jest krok w kierunku
przyst¹pienia czy mo¿e przybli¿enia siê do kon-
wencji z Schengen.
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Koszty tej umowy strony ponosz¹ w ten sposób,
¿e kraj, po którego stronie znajd¹ siê wspólne
przejœcia, ponosi koszty wyposa¿enia przejœæ i ich
u¿ytkowania.

Wa¿ne jest to, ¿e Polska jest praktycznie na
koñcu drogi legislacyjnej. W przypadku Ukrainy
jest to dopiero pocz¹tek.

Korzyœci, jakie wynikn¹ z realizacji tej umowy,
s¹ bezsprzecznie bardzo du¿e. Przede wszystkim
nast¹pi usprawnienie przejœcia pomiêdzy Polsk¹
a Ukrain¹. Skoñcz¹ siê, wszyscy maj¹ tak¹ na-
dziejê, wielogodzinne oczekiwanie i wielokilome-
trowe kolejki. Granica bêdzie bardziej szczelna.
Uniemo¿liwiony bêdzie przemyt i, co najwa¿niej-
sze, to przejœcie pomiêdzy nami a Ukrain¹ bêdzie
dokonywa³o siê w sposób cywilizowany.

Bior¹c pod uwagê korzyœci, jakie ta umowa nie-
sie, proszê Wysoki Senat o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-

wej i Bezpieczeñstwa Publicznego senatora Grze-
gorza Niskiego o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Senator Grzegorz Niski:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Obrony Naro-

dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego przedstawiæ
sprawozdanie z obrad komisji w dniu 6 sierpnia
nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 24 lipca
ustaw¹ o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli
osób, towarów i œrodków transportu przekra-
czaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹.

Mój szanowny przedmówca, pan senator Bo-
gus³aw M¹sior, sprawozdawca Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej, bardzo wy-
czerpuj¹co przedstawi³ zalety podpisania umowy
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Powiem tylko, ¿e celem
tej umowy jest usprawnienie i ³¹czenie kontroli
granicznej. Zmierza wiêc ona do oszczêdzenia
czasu na przejœciach granicznych, sprzyja prze-
ciwdzia³aniu korupcji, a w ogóle wspólne
dzia³anie jest ze wszech miar po¿¹dane.

Jak ju¿ mówi³em, uzasadnienie zosta³o przed-
stawione przez mojego szanownego poprzednika
w sposób wyczerpuj¹cy, zatem w imieniu senac-
kiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa
Publicznego zwracam siê do pañstwa senatorów
z uprzejm¹ proœb¹ o przyjêcie przedmiotowej

ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Regulaminu Senatu se-

natorowie maj¹ prawo do zadania pytañ naszym
sprawozdawcom.

Czy ktoœ chcia³by skorzystaæ z tego prawa? Nie
widzê zg³oszeñ. Dziêkujê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du zostali upowa¿nieni minis-
ter spraw wewnêtrznych i administracji oraz mi-
nister spraw zagranicznych.

Witam przedstawiciela ministra spraw zagra-
nicznych, podsekretarza stanu, pana Adama Rot-
felda, oraz dyrektora Biura Prawnego Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, pana Marcina
W³asnowolskiego, i pana Andrzeja Rudlickiego,
zastêpcê dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji.

Chcê zapytaæ, czy pan minister chcia³by zabraæ
g³os w tej sprawie? Pytanie to stawiam panu mini-
strowi Rotfeldowi.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Adam Rotfeld: Dziêkujê bardzo.)

Aha, bo ja nie s³ysza³em.
Czy pan dyrektor W³asnowolski chcia³by za-

braæ g³os w sprawie tej ustawy?
(Dyrektor Biura Prawnego w Komendzie G³ów-

nej Stra¿y Granicznej Marcin W³asnowolski: Dziê-
kujê bardzo.)

Zgodnie z art. 64 ust. 6 senatorowie mog¹ zada-
waæ obecnym w tej sali przedstawicielom rz¹du
pytania w sprawie omawianej ustawy.

Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie? Nie widzê
zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Nie ma nikogo chêtnego do zabrania g³osu. Nie-

mniej pytam obecnych na sali senatorów, czy ktoœ
chcia³by zabraæ g³os w sprawie omawianej usta-
wy. Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê.

W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywa-
niu kontroli osób, towarów i œrodków transportu
przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañ-
stwow¹ zostanie przeprowadzone w dniu jutrzej-
szym.

Dziêkujê przedstawicielom rz¹du za obecnoœæ
przy omawianiu tej ustawy.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Po-
rozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
sk ie j a Europe jsk¹ Agenc j¹ Kosmiczn¹
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o wspó³pracy w dziedzinie badania i u¿ytkowania
przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych,
podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia
2002 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 25 lipca bie¿¹cego roku.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 lipca bie¿¹cego roku,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skie-
rowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygo-
towa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 184, a sprawozdania komisji
w drukach nr 184A i nr 184B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu senatora Mariana ¯enkiewicza o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie tej ustawy.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rozpatrywany przez nas projekt uchwa³y zo-

sta³ wywo³any przez ustawê z dnia 24 lipca
2002 r., przyjêt¹ przez Sejm, w której Sejm wyrazi³
zgodê na dokonanie przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej ratyfikacji Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹
Agencj¹ Kosmiczn¹ o wspó³pracy w dziedzinie ba-
dañ i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej do ce-
lów pokojowych.

Porozumienie to zosta³o podpisane 24 stycznia
2002 r. w Warszawie. Istot¹ porozumienia jest
umacnianie i rozszerzanie wspó³pracy Polski
z Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ w dziedzinie ba-
dañ i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej do ce-
lów pokojowych. Przypomnê tylko, ¿e agencja
grupuje obecnie czternaœcie pañstw Europy Za-
chodniej. Porozumienie przewiduje, ¿e strony
bêd¹ mog³y wymieniaæ informacje o prowadzonej
przez nie dzia³alnoœci i programach oraz o ich
przebiegu, a tak¿e o potencjalnych obszarach
wspó³pracy w dziedzinie badañ i u¿ytkowania
przestrzeni kosmicznej.

Wspó³praca mo¿e obejmowaæ równie¿ udzia³
rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w programach
agencji. Potencjalnymi p³aszczyznami wspó³pra-
cy s¹: nauki dotycz¹ce kosmosu, badania
zwi¹zane z obserwacj¹ Ziemi i ich zastosowania,
telekomunikacja, badania w warunkach mi-
krograwitacji naziemnej i satelitarnej, urz¹dzenia
techniczne oraz ich wykorzystanie. Przypomnê,
¿e miêdzy innymi w czasie wielkiej powodzi korzy-
staliœmy z osi¹gniêæ tej¿e agencji, mianowicie ze
zdjêæ satelitarnych i lotniczych.

Wspó³praca stron bêdzie polegaæ na wprowa-
dzeniu przez strony u³atwieñ w wymianie naukow-
ców i in¿ynierów, a tak¿e wymianie informacji
oraz kontraktów miêdzy firmami przemys³owymi,
organizowaniu i przyznawaniu stypendiów,
organizowaniu sympozjów i konferencji, wymia-
nie specjalistów, popieraniu wspólnych przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z eksperymentami oraz wy-
korzystaniem produktów i us³ug rozwijanych
w ramach programów agencji.

Porozumienie to nie powoduje ¿adnych wydat-
ków z bud¿etu pañstwa, co w obecnej sytuacji jest
elementem pozytywnym. Bior¹c to wszystko pod
uwagê, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na swo-
im posiedzeniu w dniu 30 lipca bie¿¹cego roku po-
stanowi³a zarekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjê-
cie niniejszej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê senatorowi sprawozdawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej senatora Bog-
dana Podgórskiego o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Senator Bogdan Podgórski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Poniewa¿ senator ¯enkiewicz wspaniale przed-

stawi³ nam tê ustawê, chcia³bym siê odnieœæ tylko
do jednej kwestii. Mianowicie w opinii podpisanej
z upowa¿nienia sekretarza Komitetu Integracji
Europejskiej minister Danuty Hübner przez wice-
ministra Jaros³awa Pietrasa stwierdza siê, ¿e pro-
jekt wniosku o ratyfikacjê porozumienia jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej. W zwi¹zku
z tym w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej wnoszê o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

zwracam uwagê, ¿e senatorowie maj¹ prawo za-
dawaæ pytania senatorom sprawozdawcom.

Czy ktoœ chcia³by skorzystaæ z tego prawa? Nie
widzê chêtnych. Dziêkujê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿niony minis-
ter spraw zagranicznych oraz minister nauki.

W zwi¹zku z tym zgodnie z art. 50 Regulaminu
Senatu…

Witam raz jeszcze pana ministra Rotfelda, któ-
ry reprezentuje Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, i pana ministra nauki Micha³a Kleibera
z Komitetu Badañ Naukowych.
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Chcia³bym zapytaæ, czy panowie ministrowie
chc¹ coœ powiedzieæ w zwi¹zku z t¹ ustaw¹?

Pan minister Rotfeld?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Adam Rotfeld: Nie, dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Pan minister Kleiber?
(Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych

Micha³ Kleiber: Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie,
jeœli mo¿na, to dos³ownie trzy zdania.)

Bardzo proszê.

Przewodnicz¹cy
Komitetu Badañ Naukowych
Micha³ Kleiber:
Porozumienie to jest dla polskiej nauki bardzo

istotne, przy czym przez pojêcie „nauka” rozu-
miem zarówno sektor badañ poznawczych, jak
i badañ prowadzonych na rzecz szeroko rozu-
mianej gospodarki. Dlatego jest to wa¿ne, ¿e
umo¿liwia Polsce branie udzia³u w pracach pro-
wadzonych przez silny zespó³, w badaniach nad
tymi tematami, których nie moglibyœmy badaæ,
ograniczaj¹c siê tylko do naszych krajowych
uczonych, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci
osi¹gniêcia tak zwanej masy krytycznej, nie-
zbêdnej w nowoczesnych procesach badaw-
czych.

Badania, które bêd¹ prowadzone w ramach
tego porozumienia, maj¹ kolosalne znaczenie dla
ekologii i dla rolnictwa. Wspó³praca z Europejsk¹
Agencj¹ Kosmiczn¹ trwa ju¿ od wielu lat, ale teraz
wchodzi w now¹ fazê. Polska aspiruje do tego,
¿eby staæ siê cz³onkiem tej agencji, lecz ze wzglê-
dów, mówi¹c krótko, finansowych na razie jest to
niemo¿liwe. Po prostu nas na to nie staæ. Dlatego
te¿ bêdziemy pracowaæ wspólnie w ramach tego
porozumienia.

W moim przekonaniu, obecna wersja tego poro-
zumienia nie powoduje ¿adnych niekorzystnych
skutków, daje za to polskim uczonym szansê na
prowadzenie bardzo ciekawych badañ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zadawaæ pytania przedstawicie-
lom rz¹du.

Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie któremuœ z pa-
nów ministrów?

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Alicja Stradomska:
Panie Ministrze, mam pytanie: jaki jest status

agencji…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Którego z mi-
nistrów pani pyta?)

Pana ministra spraw zagranicznych.
Jaki jest status agencji kosmicznej w Polsce

i czy s¹ jakieœ zasady, zgodnie z którymi ta wymia-
na, o której mówi³ senator sprawozdawca, bêdzie
siê odbywaæ?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Adam Rotfeld:
Panie Marsza³ku! Pani Senator!
Chcia³bym wyjaœniæ, ¿e agencja ma charakter

porozumienia miêdzyrz¹dowego i wspó³praca
z ni¹ odbywa siê na tych samych zasadach, na ja-
kich odbywa siê z wszystkimi organizacjami miê-
dzynarodowymi o charakterze miêdzyrz¹dowym.
Wydaje mi siê, ¿e w tym zakresie to porozumienie,
które bêdzie przez nas ratyfikowane, jest oparte
na zasadach partnerstwa. Jak powiedzia³ tutaj
pan minister Kleiber, korzyœci dla Polski wyni-
kaj¹ce z tej wspó³pracy s¹ oczywiste, poniewa¿
w istocie nie ponosimy ¿adnych innych kosztów
z wyj¹tkiem tych, które ponosimy na zasadzie
wzajemnoœci w stosunku do innych partnerów
tego porozumienia.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu.
Czy s¹ jeszcze pytania do panów ministrów?

Nie widzê chêtnych.
W tej sytuacji otwieram dyskusjê, ale abstrak-

cyjnie, ¿e tak powiem, bo stwierdzam, ¿e nie ma ni-
kogo, kto chcia³by zabraæ g³os w tej dyskusji.

Jest? A dlaczego siê pani nie zapisa³a?
(Senator Genowefa Grabowska: Dlatego, ¿e ja

tylko z miejsca… Mo¿na jedno zdanie z miejsca?)
Proszê bardzo.

Senator Genowefa Grabowska:
Chcia³abym tylko w jednym zdaniu zwróciæ uwa-

gê pañstwa senatorów na szybkie tempo, w jakim to
porozumienie zosta³opoddaneprocedurze ratyfika-
cyjnej. Porozumienie zawarte 24 stycznia tego roku
jest ju¿ w tej chwili w finalnej fazie przyjmowania
przez nasz parlament. Jest to procedura, za któr¹
chyba Ministerstwu Spraw Zagranicznych nale¿y
siê podziêkowanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy ja te¿ mam dziêkowaæ ministrowi spraw za-

granicznych?
(Rozmowy na sali)
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Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Ko-
smiczn¹ o wspó³pracy w dziedzinie badania
i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej dla celów
pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia
24 stycznia tego roku, zostanie przeprowadzone
w dniu jutrzejszym.

W tej sytuacji chcia³bym podziêkowaæ minis-
trowi Rotfeldowi i ministrowi Kleiberowi, a tak¿e
wszystkim goœciom z rz¹du za uczestnictwo w ob-
radach Senatu. Dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Proto-
ko³u z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 26 lipca. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 29 lipca bie¿¹cego roku. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 29 lipca, zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej. Komisje po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje spra-
wozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 197, a sprawozdania komisji
w drukach nr 197A i 197B.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Ochrony
Œrodowiska senatora Januarego Bienia o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator January Bieñ:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Pani

Minister!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ochrony Œro-

dowiska przedstawiæ sprawozdanie z prac komi-
sji, dotycz¹ce pierwszego czytania na posiedzeniu
komisji w dniu 30 lipca tego roku rz¹dowego pro-
jektu ustawy o ratyfikacji Protoko³u z Kioto do Ra-
mowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu.

Konwencja ta wesz³a w ¿ycie w marcu 1994 r.
Polska jest jej stron¹ od tego roku, co wi¹¿e siê ze
zobowi¹zaniami do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych i zwiêkszenia ich poch³aniania
w stopniu gwarantuj¹cym ustabilizowanie emisji
gazów cieplarnianych na poziomie roku bazowe-
go, którym dla Polski jest rok 1988.

Polska wype³ni³a zobowi¹zania dotycz¹ce re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych ze znacz¹c¹
nadwy¿k¹. W latach 1988–2000 emisja obni¿y³a

siê o ponad 30%. Tak znacz¹ca redukcja jest w za-
sadniczej czêœci efektem procesów transformacji
ustrojowej i gospodarczej, zainicjowanych na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Odnotowane
korzystne efekty klimatyczne i œrodowiskowe zo-
sta³y jednak okupione wielkimi kosztami spo³ecz-
nymi.

Polska po ratyfikacji konwencji klimatycznej
w 1994 r. aktywnie w³¹czy³a siê w prace przygoto-
wawcze i negocjacyjne, uzgadniaj¹ce tekst miê-
dzynarodowego porozumienia w sprawie redukcji
emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie to,
podpisane w grudniu 1997 r. podczas trzeciej
konferencji stron konwencji, jest powszechnie
znane jako protokó³ z Kioto. Polska podpisa³a go
15 lipca 1998 r.

W latach 1999–2000 Polska przewodniczy³a
konferencji stron, co umo¿liwi³o nam wywarcie
istotnego wp³ywu na ostateczny kszta³t podjêtych
decyzji. Protokó³ do konwencji zobowi¹zuje stro-
ny do zwiêkszenia wysi³ków na rzecz redukcji
emisji gazów cieplarnianych.

Ratyfikacja protoko³u z Kioto jest warunkiem
niezbêdnym uczestnictwa Polski w miêdzynaro-
dowych mechanizmach elastycznoœci. Dotych-
czas protokó³ ratyfikowa³o siedemdziesi¹t piêæ
krajów, w tym Unia Europejska – w dniu 31 maja
bie¿¹cego roku. Unia Europejska oczekuje, ¿e
wszystkie kraje stowarzyszone ratyfikuj¹ go w jak
najkrótszym czasie.

Wielkoœæ redukcji uzgodniono dla stron
w okreœlonych za³¹cznikach. Na przyk³ad dla Pol-
ski wynosi ona 6% w tak zwanym pierwszym
okresie rozrachunkowym, czyl i w latach
2008–2012, w przeliczeniu na dwutlenek wêgla.
Jak wykazuj¹ projekcje emisji, taki stopieñ re-
dukcji jest mo¿liwy w normalnym trybie postêpu
technicznego i modernizacji gospodarki.

W latach 1988–2000 odnotowano szereg ko-
rzystnych tendencji w redukcji emisji zanieczysz-
czeñ odprowadzanych do wody, gleby i atmosfery.
Obni¿ka nast¹pi³a w sektorze elektroenergetycz-
nym i ciep³owniczym. Warto tak¿e odnotowaæ
fakt, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych mia³ miejsce
ponad siedemdziesiêcioprocentowy przyrost bio-
masy w lasach i zadrzewieniach, co wskazuje na
korzystne dla zmian klimatu konsekwentne reali-
zowanie polityki leœnej naszego pañstwa. Analiza
wskaŸników informuje, ¿e w Polsce nast¹pi³ wyra-
Ÿny spadek zu¿ycia paliw i energii bêd¹cych
g³ównym Ÿród³em emisji CO2. Jest on spowodo-
wany zmianami struktury wytwórczej gospodarki
narodowej.

W chwili obecnej pod wzglêdem emisji gazów
cieplarnianych Polska plasuje siê na dziesi¹tym
miejscu wœród pañstw, które podjê³y zobowi¹za-
nia redukcyjne. To sprawia, ¿e nasz kraj jest po-
strzegany jako wa¿ny partner, od którego oczeku-
je siê ratyfikacji protoko³u – chodzi o uzupe³nienie
piêædziesiêciopiêcioprocentowego progu ³¹cznej
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emisji dwutlenku wêgla, by spe³niony by³ drugi
warunek wejœcia w ¿ycie protoko³u z Kioto – obok
piêædziesiêciu piêciu krajów, które maj¹ go ratyfi-
kowaæ.

Te wszystkie uwagi potwierdzaj¹ dobr¹ sytua-
cjê naszego kraju, pozwalaj¹c¹ na skorzystanie
z mechanizmu handlu emisjami. Mo¿liwoœci han-
dlu emisjami istniej¹ na dwóch p³aszczyznach: na
poziomie krajowym i miêdzynarodowym. W obe-
cnym stanie prawnym wprowadzenie krajowego
systemu handlu emisjami jest niemo¿liwe, wyma-
ga ono bowiem modyfikacji ustawy – Prawo ochro-
ny œrodowiska z dnia 20 czerwca ubieg³ego roku.
Miêdzynarodowy handel emisjami dotyczy handlu
gazami cieplarnianymi i jest regulowany przez de-
cyzje przyjête przez konferencjê stron konwencji
klimatycznej i protoko³u z Kioto. Polska posiada
nadwy¿ki redukcji emisji gazów cieplarnianych
w stosunku do zobowi¹zañ przyjêtych w zapisach
konwencji klimatycznej i protoko³u z Kioto, jeœli
chodzi o rok bazowy 1988. Szacuje siê, ¿e roczna
emisja CO2 w Polsce w okresie 2008–2012 wynie-
sie oko³o 350–370 milionów t w stosunku do bazo-
wego progu, który wynosi rocznie w granicach
478 milionów t CO2. Pozostaje wiêc nadwy¿ka re-
dukcji emisji w wysokoœci oko³o 100 milionów t
CO2 rocznie, co w ci¹gu piêciu lat – chodzi o prze-
dzia³ lat 2008–2012 – daje nadwy¿kê w wysokoœci
500 milionów t CO2. Bior¹c pod uwagê ró¿ne
wspó³czynniki ryzyka, mo¿na przyj¹æ, ¿e prawdo-
podobnie w ci¹gu piêciu lat mo¿liwa bêdzie sprze-
da¿ od 50 do 75 milionów CO2 na rok, co oznacza…
Przepraszam, powiedzia³em, ¿e w ci¹gu piêciu lat,
co daje oko³o 10 milionów t CO2 rocznie. To ozna-
cza, ¿e Ministerstwo Œrodowiska pozostawia sobie
rezerwê w wysokoœci oko³o 85–90% nadwy¿ki CO2
na potrzeby wzrostu gospodarczego lub innych
mechanizmów.

Zakupem zainteresowany jest Bank Œwiatowy,
jak równie¿ holenderski program ERUP, który
p³aci³ w ubieg³ym roku oko³o 7 euro za 1 t CO2. Po-
niewa¿ za zobowi¹zania kraju odpowiada rz¹d,
a nie poszczególne przedsiêbiorstwa, minister
œrodowiska, który odpowiada za zobowi¹zania
wobec konwencji i protoko³u z Kioto, jest w³aœci-
cielem i dysponentem zredukowanej emisji gazów
cieplarnianych, tak zwanych kredytów wêglo-
wych. P³yn¹ce z handlu œrodki mo¿na wykorzy-
staæ na dzia³ania prowadz¹ce do unowoczeœnie-
nia gospodarki. Mam na myœli odchodzenie od
spalania wêgla w postaci paliwa w celu wytwarza-
nia energii pierwotnej lub klasycznej. Nowe tech-
nologie gazyfikacji, wykorzystanie metanowych
z³ó¿ krajowych, jak równie¿ energia odnawialna
to metody prowadz¹ce do efektywnego zu¿ywania
energii we wszystkich dzia³ach gospodarki.

Te sprawy by³y przedmiotem dyskusji na posie-
dzeniu senackiej Komisji Ochrony Œrodowiska

w dniu 30 lipca bie¿¹cego roku, na którym oma-
wiano je w obecnoœci wiceministrów resortu œro-
dowiska i spraw zagranicznych. Cz³onkowie ko-
misji w dyskusji pozytywnie ustosunkowali siê do
projektu i w g³osowaniu jednomyœlnie w pierw-
szym czytaniu poparli zaproponowan¹ przez
Sejm ustawê o ratyfikacji tego protoko³u na pod-
stawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 5 konstytucji.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Podsumo-
wuj¹c, z upowa¿nienia Komisji Ochrony Œrodowi-
ska rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie oma-
wianej ustawy bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej senatora Zbi-
gniewa Zychowicza o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Senator Zbigniew Zychowicz:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-

gracji Europejskiej mam zaszczyt przedstawiæ
sprawozdanie z posiedzenia komisji, które odby³o
siê 1 sierpnia, poœwiêconego ustawie, na mocy
której ma byæ ratyfikowany protokó³ z Kioto.

Komisja wys³ucha³a bardzo szczegó³owych
wyst¹pieñ przedstawicieli dwóch resortów: pod-
sekretarza stanu w MSZ pana ministra D¹browy
i podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowi-
ska, obecnej tu pani minister Symonides, a na-
stêpnie przeprowadzi³a dyskusjê.

Za¿ywszy na fakt, ¿e pan senator Bieñ przed-
stawi³ te kwestie doœæ szczegó³owo, chcia³bym tyl-
ko zwróciæ pañstwa uwagê na to, i¿ o wadze usta-
wy, na mocy której prezydent bêdzie móg³ ratyfi-
kowaæ protokó³ z Kioto, œwiadczy tryb ratyfikacji,
tak zwanej wielkiej ratyfikacji, na mocy art. 89.

W istocie bowiem mamy do czynienia z aktem,
który nie tylko wniesie now¹ jakoœæ do gospodarki
polskiej, ale tak¿e wprowadzi osobliw¹ rewolucjê
do gospodarki œwiatowej w wymiarze globalnym.

Postanowienia protoko³u wywo³uj¹ wielkie za-
interesowanie œrodowisk politycznych i gospo-
darczych, a tak¿e spo³eczeñstw na ca³ym œwiecie.
Rzecz dotyczy bowiem jednej z najwa¿niejszych
kwestii dla rozwoju ludzkoœci, a mianowicie na-
szego bezpieczeñstwa – ekologicznego, energe-
tycznego oraz bezpieczeñstwa egzystencji jako ta-
kiej. Wielu uczonych, powodowanych wcale nie
kasandrycznymi nastawieniami, twierdzi, w mo-
jej ocenie ca³kiem zasadnie, ¿e jeœli ludzkoœæ nie
podejmie radykalnych kroków ograniczaj¹cych
katastrofaln¹ emisjê gazów cieplarnianych – cho-
dzi tutaj o szeœæ podstawowych gazów – to bêdzie-
my mieli do czynienia z wielk¹ katastrof¹ spowo-
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dowan¹ ocieplaniem klimatu. Operuj¹c spekta-
kularnym okreœleniem mo¿na powiedzieæ, ¿e cho-
dzi³oby tu o p³yniêcie czy topnienie Antarktydy
i Arktyki, oraz o podniesienie poziomu wody
w morzach i oceanach. To mamy na myœli.

Okreœlone w protokole z Kioto œrodki to w³aœnie
najwa¿niejsze remedium maj¹ce przeciwdzia³aæ
zagro¿eniom, o jakich przed chwil¹ mówi³em,
a które uczeni potrafi¹ przedstawiæ w sposób
o wiele bardziej plastyczny. Chodzi nam zatem
o realizacjê strategii zrównowa¿onego rozwoju
w skali globalnej i uzyskane tym bezpieczeñstwo,
ale tak¿e o ró¿nego rodzaju wysi³ki, jakie po-
szczególne pañstwa musz¹ podj¹æ – postanowie-
nia te dotycz¹ wiêc gospodarki – w celu ogranicze-
nia zu¿ycia surowców, bardziej racjonalnego ich
wykorzystywania, ograniczenia emisji czy wresz-
cie zmniejszenia materia³och³onnoœci produkcji.

Wiele pañstw wi¹¿e ogromne nadzieje z ratyfi-
kacj¹ tego protoko³u jeszcze przed globaln¹ kon-
ferencj¹ ONZ pod nazw¹ „Rio plus 10” – mamy
wszak dziesi¹t¹ rocznicê Rio – maj¹ca siê odbyæ
na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2002 r. w Johan-
nesburgu, w której weŸmie udzia³ równie¿ przed-
stawiciel naszego Senatu. Dotyczy to przede
wszystkim pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, która in gremio – a tak¿e wszyscy cz³onko-
wie z osobna – takiej ratyfikacji ju¿ dokona³a.
Chcia³em dodaæ, ¿e do tego grona do³¹czy³a Japo-
nia, Norwegia i niektóre pañstwa stowarzyszone,
takie jak Cypr, Czechy, Malta, Rumunia czy
S³owacja. Jestem przekonany, ¿e niebawem i my
znajdziemy siê w tym gronie wybrañców i m¹drze
myœl¹cych pañstw.

Oczekujemy, i w œlad za wieloma przedstawi-
cielami ruchów ekologicznych na ca³ym œwiecie
ufamy g³êboko, ¿e do tego grona do³¹cz¹ tak¿e
Stany Zjednoczone, które nie podpisa³y, niestety,
protoko³u, a tak¿e Chiny oraz Rosja, która nie
kryje takiego zamiaru. Sprawa nieobecnoœci
USA w tym zacnym gremium wywo³a³a nasz lekki
niepokój – mam tu na myœli posiedzenie komisji.
Wyraziliœmy przy tym opiniê, ¿e spo³ecznoœæ miê-
dzynarodowa i ruchy ekologiczne na ca³ym œwie-
cie nie ustan¹ w wysi³kach, by na ró¿nego rodzaju
sposoby nak³aniaæ Stany Zjednoczone, najwiêk-
szego dzisiaj truciciela, do podpisania, a póŸniej
ratyfikowania protoko³u z Kioto. Przypomnê, ¿e
w tym roku w Marrakeszu na œwiatowym spotka-
niu Unii Miêdzyparlamentarnej podjêto rezolucjê,
w której apeluje siê do krajów œwiata, by zechcia³y
ratyfikowaæ ten protokó³. W apelu mówi siê o kra-
jach œwiata, w tym o USA. A wiêc USA wymienia
siê po imieniu.

Proszê pañstwa, nieco uwagi poœwiêciliœmy
równie¿ handlowi jednostkami przyznanych limi-
tów emisji. Opinie na ten temat by³y tutaj ró¿ne,
mówiono, ¿e jest to niemoralne i nieetyczne, ale

pani minister Symonides przedstawi³a argumen-
ty, które sprawi³y, ¿e uznaliœmy ten handel za coœ
oczywistego.

W imieniu komisji proszê pañstwa o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ stawiaæ pytania senatorom spra-
wozdawcom.

Czy ktoœ chcia³by skorzystaæ z tego prawa?
Bardzo proszê, senator ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Kierujê pytanie do pana senatora Bienia. U¿y³

pan w swoim wyst¹pieniu pojêcia „miêdzynaro-
dowe procedury elastycznoœci”. Czy móg³by pan
wyjaœniæ, o co tu chodzi?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê, Senatorze. Proszê te¿, ¿eby pa-

nowie o tak póŸnej porze nie otwierali tu akademii
nauk.

(Senator January Bieñ: Z miejsca?)
Z miejsca. A dlaczego pan nie chce z miejsca?

Lubi pan trybunkê, tak? To bardzo proszê.
(Senator January Bieñ: Wolê staæ.)
Dobrze, rozumiem. (Weso³oœæ na sali)

Senator January Bieñ:

Panie Senatorze, elastycznoœæ dotyczy porozu-
mieñ miêdzy okreœlonymi pañstwami. Jeœli funk-
cjonuj¹ one w uk³adzie miêdzynarodowym, to
trzeba siê do nich dostosowaæ.Tu chodzi o sprawy
zwi¹zane s¹ z handlem emisjami. Jeœli handluje-
my nimi i mamy okreœlone progi bazowe dla Pol-
ski, to, jak ju¿ mówi³em, rok 1988…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale to ju¿ pan
senator dok³adnie omówi³.)

Ju¿ wyt³umaczy³em tê kwestiê.
Czy to wystarczy, Panie Senatorze, czy muszê

dalej mówiæ o handlu emisjami?
(Senator Marian ¯enkiewicz: Dziêkujê, Panie

Senatorze.)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze pytania do sprawozdawców? Nie

widzê chêtnych.
Przypominam, ¿e ustawa jest rz¹dowym pro-

jektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du upowa¿nieni s¹ obecni na sali goœcie, pan
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minister Rotfeld z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych i pani minister Ewa Symonides z Mini-
sterstwa Œrodowiska, których jeszcze raz witam.

Czy pañstwo, zgodnie z art. 50 Regulaminu Se-
natu, chcecie coœ dodaæ do tej dyskusji?

Mo¿e zacznie pani minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowi-

ska Ewa Symonides: Myœlê, ¿e obaj panowie prze-
wodnicz¹cy tak znakomicie i dok³adnie zrefero-
wali sprawê, ¿e nie ma takiej potrzeby. Oczywiœcie
s³u¿ê wyjaœnieniami, jeœli oka¿¹ siê niezbêdne.
Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê. Zgadzam siê z pani¹ minister. Cza-
sem a¿ dech zapiera z wra¿enia.

Czy pan minister Rotfeld chcia³by coœ powie-
dzieæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Adam Rotfeld: Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 6 sena-

torowie mog¹ zadawaæ pytania równie¿ obecnym
na sali ministrom.

Czy ktoœ chcia³by mieæ tê przyjemnoœæ?
Senator ¯enkiewicz?
Bije pan rekord. Proszê bardzo.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Moje pytanie kierujê do pana ministra Rotfel-

da. Otó¿ stanowisko Stanów Zjednoczonych
w sprawie niepodpisywania protoko³u w Kioto
w sytuacji, kiedy pañstwo to jest emitentem naj-
wiêkszej iloœci gazów cieplarnianych, budzi po-
wa¿ny sprzeciw w wielu pañstwach œwiata.
Chcia³bym zatem zapytaæ pana ministra, czy pol-
skie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i nasze
s³u¿by dyplomatyczne podejmowa³y jakieœ
dzia³ania zmierzaj¹ce do sk³onienia USA do zmia-
ny stanowiska w tej sprawie i podjêcia decyzji
podpisania tego protoko³u?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Adam Rotfeld:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pytanie jest rzeczywiœcie zasadne, dlatego ¿e

Stany Zjednoczone swoim stanowiskiem wo-
bec protoko³u z Kioto wywo³a³y bardzo silny
sprzeciw zarówno pañstw, jak i organizacji po-
zarz¹dowych. Sprzeciw ten jest by³ ca³kowicie
zrozumia³y, poniewa¿ USA to najwiêkszy emi-

tent zanieczyszczeñ. W zwi¹zku z tym, ¿e Stany
s¹ równoczeœnie najbogatszym pañstwem
œwiata, oczekiwano, ¿e zmieni¹ swoje stanowi-
sko w tej kwestii, tym bardziej, ¿e Amerykanie
byli jednymi z inicjatorów tego protoko³u.
Z uwagi na sytuacjê, jaka powsta³a w Stanach
Zjednoczonych po 11 wrzeœnia i w zwi¹zku ze
znacznym spadkiem nie tylko produkcji, ale
nawet, powiedzia³bym, zarysowuj¹c¹ siê rece-
sj¹ i zmniejszonymi amerykañskimi obrotami
w handlu, sprawa ta w tej chwili napotyka
w Ameryce na bardzo silny opór ze strony kó³
gospodarczych. W tym stanie rzeczy prawdopo-
dobieñstwo zmiany amerykañskiego stanowi-
ska jest dosyæ ograniczone. A co jest mo¿liwe
z punktu widzenia Polski? Otó¿ ta pula – jeœli
tak mo¿na powiedzieæ – której Polska nie wyko-
rzystuje, mo¿e zostaæ sprzedana Amerykanom.
Ale w tym zakresie, jak uwa¿am, pani minister
Symonides bêdzie nieporównanie bardziej
kompetentna, gdyby zechcia³a odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Czy pani minister chcia³aby te¿ coœ dodaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Ewa Symonides:
Przede wszystkim jako optymistka s¹dzê, ¿e

œwiatowa opinia publiczna, w tym zw³aszcza
tysi¹ce organizacji Zielonych, wywr¹ jednak
z czasem presjê na rz¹d Stanów Zjednoczonych i z
ca³¹ pewnoœci¹ ta konwencja i protokó³ z Kioto,
podobnie jak konwencja o ró¿norodnoœci biolo-
gicznej, zostan¹ wreszcie ratyfikowane. S¹dzê, ¿e
nie mo¿e staæ siê inaczej. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Pan minister Rotfeld troszkê
usprawiedliwia³ Stany Zjednoczone, a ja
chcia³abym dodaæ jeszcze jedn¹ rzecz. Znacznie
³atwiej jest o zrozumienie ca³ej istoty protoko³u
z Kioto pañstwom biednym czy krajom rozwi-
jaj¹cym siê, bo one nie maj¹ w³aœciwie nic do stra-
cenia, a sporo do zyskania. Kraje wysoko rozwi-
niête, które w dodatku dysponuj¹ ju¿ obecnie czy-
stymi technologiami, odpowiednio zrestruktury-
zowanym sektorem paliwowym i energetycznym,
musia³yby po prostu zrezygnowaæ z pewnych
ga³êzi swojego przemys³u. O to jest znacznie trud-
niej. No có¿, jestem przekonana, ¿e czas po prostu
zrobi swoje. A na razie dobre jest przynajmniej to,
¿e Stany Zjednoczone s¹ gotowe do w³¹czenia siê
w te wszystkie mechanizmy, które wnosi protokó³
z Kioto. Chodzi o mechanizm wspólnej realizacji
projektów, mechanizm czystego rozwoju, wresz-
cie o to, co siê w sposób doœæ niefortunny nazywa
handlem emisjami. I to ju¿ jest bardzo du¿o. Ró¿-
ne kraje mog¹ sporo w ten sposób zyskaæ. Stany
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Zjednoczone, mimo wszystko, wnios¹ w ten spo-
sób swój wk³ad w poprawê klimatu w skali global-
nej, a o to przecie¿ chodzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senatorze ¯enkiewicz, ja rozumiem pañskie

pytanie jakby bardziej konkretnie: czy Minister-
stwo Spraw Zagranicznych chocia¿ pogrozi³o pa-
luszkiem Stanom Zjednoczonym? I tu jest pan
naiwny, bo jak¿e¿ by³o mo¿na? (Weso³oœæ na sali)

(Senator Marian ¯enkiewicz: Panie Marsza³ku,
pozwolê sobie stwierdziæ, ¿e pañska interpretacja
mojego pytania jest zbyt daleko id¹ca, nigdy bym
nie s¹dzi³, ¿e nasze ministerstwo bêdzie groziæ pa-
luszkiem…)

Ale przecie¿ pan pyta³ o to.
(Senator Marian ¯enkiewicz: Zada³em pytanie

i muszê powiedzieæ, ¿e pan minister, jako wytraw-
ny polityk, na to pytanie mi nie odpowiedzia³.)

Przecie¿ potwierdza pan to, co ja mówiê. Bo my
miêdzy sob¹ mówimy ten ¿art… No, ale jak¿e¿
by³o mo¿na? Dziêkujê bardzo.

Czy jeszcze ktoœ chcia³by zadaæ pytanie?
(Senator Marian ¯enkiewicz: Mogê tylko dodaæ,

¿e siê zachowa³ elastycznie.)
Nie widzê zg³oszeñ.
W tym momencie powinienem otworzyæ dysku-

sjê, ale nie ma nikogo zapisanego do dyskusji.
W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 52 ust. 2, za-

mknê dyskusjê, która de facto siê nie odby³a.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o ratyfikacji Protoko³u z Kioto do Ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian
Klimatu zostanie przeprowadzone w dniu jutrzej-
szym.

Bardzo dziêkujê ministrom i goœciom obecnym
na sali za uczestniczenie w tej niebywale odwa-
¿nej dyskusji. (Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê bardzo. Teraz komunikaty.

Senator Sekretarz
Marian Lewicki:
Proszê o uwagê. Jest dziewiêæ komunikatów.
Pierwszy komunikat: wspólne posiedzenie Ko-

misji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicz-
nych w sprawie ustawy o systemie oceny zgodno-
œci odbêdzie siê w dniu dzisiejszym bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach, w sali nr 182.

Nastêpny komunikat: posiedzenie Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci poœwiêcone

rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w czasie de-
baty do ustawy – Prawo o ustroju s¹dów admini-
stracyjnych… Pozwolicie pañstwo, ¿e nie bêdê da-
lej tego odczytywa³. Posiedzenie odbêdzie siê bez-
poœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 176.

Trzeci komunikat: posiedzenie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu w sprawie wniosków do ustawy
o normalizacji odbêdzie siê godzinê i piêtnaœcie
minut po og³oszeniu przerwy w obradach w sali
nr 101.

Czwarty komunikat: posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie ustawy o utworze-
niu Uniwersytetu Medycznego w £odzi odbêdzie
siê godzinê i czterdzieœci piêæ minut po og³oszeniu
przerwy w obradach, w sali nr 101.

Pi¹ty komunikat: posiedzenie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu w sprawie wniosku o ustroju
w szkolnictwie wy¿szym odbêdzie siê dwie godzi-
ny po og³oszeniu przerwy w obradach, w sali
nr 101.

Szósty komunikat: Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia odbêdzie posiedzenie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach
medycznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie
lekarza bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w ob-
radach w sali nr 217.

Nastêpnie w tej samej sali odbêdzie siê wspólne
posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych do
ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trze-
Ÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Ósmy komunikat: wspólne posiedzenie Komi-
sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w toku debaty do ustawy o portowych urz¹dze-
niach do odbioru odpadów oraz pozosta³oœciach
³adunkowych ze statków odbêdzie siê godzinê po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

I ostatni komunikat: posiedzenie Komisji Emi-
gracji i Polaków za Granic¹ odbêdzie siê w dniu ju-
trzejszym o godzinie 8.30 w sali nr 179. Porz¹dek:
rozpatrzenie wniosków polonijnych o dotacje.

Materia³y na posiedzenia znajduj¹ siê w skryt-
kach senatorskich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Og³aszam przerwê do godziny 9.00 rano dnia

jutrzejszego. ¯yczê dobrej nocy.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 29)

23 posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2002 r.
Komunikaty 191

(podsekretarz stanu E. Symonides)



(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Ryszard Jarzembowski, Jolanta Danielak oraz
Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dzieñ dobry pañstwu. Jest godzina 9.00.
Wznawiam posiedzenie.
Uwaga organizacyjna. Dzisiaj oko³o godzi-

ny 17.00 bêdziemy g³osowali nad uchwa³ami do-
tycz¹cymi przerobionych wczoraj punktów oraz –
byæ mo¿e – tak¿e nad tymi, nad którymi bêdziemy
dzisiaj obradowali. Zale¿y to tylko od pañstwa.
Moce przerobowe kancelarii s¹ takie, ¿e najbar-
dziej prawdopodobny termin g³osowañ to jutro,
godzina 9.00. W ka¿dym razie do godziny 17.00
g³osowañ nie bêdzie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dop³atach do oprocentowania kredytów udziela-
nych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielê-
gniarkom, po³o¿nym i technikom medycznym
oraz o umarzaniu tych kredytów.

Ta ustawa zosta³a przyjêta na dwudziestym
siódmym posiedzeniu Sejmu 27 lipca, a dwa dni
póŸniej zosta³a przekazana do Senatu. Marsza³ek
skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych oraz Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, które przygotowa³y swoje sprawozda-
nia w tej sprawie.

Sprawozdan ia zawar te s¹ w drukach
nr 200A i 200B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych senatora Tadeusza Wnuka
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Tadeusz Wnuk:
Panie Marsza³ku! Panie Senator! Panowie Se-

natorowie!
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych –

analogicznie do Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, co dokumentuj¹ sprawozdania obu ko-

misji – rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie bez
poprawek ustawy o zmianie ustawy o dop³atach
do oprocentowania kredytów udzielanych leka-
rzom, lekarzom stomatologom, pielêgniarkom,
po³o¿nym i technikom medycznym oraz o uma-
rzaniu tych kredytów.

Komisja, któr¹ mam zaszczyt reprezentowaæ,
w trakcie swych obrad w dniu 31 lipca uzna³a, ¿e
omawiana ustawa oraz zawarte w niej regulacje
prawne i rozwi¹zania finansowe przyczyni¹ siê do
z³agodzenia skutków restrukturyzacji, czyli ogra-
niczania stanu zatrudnienia w publicznych
zak³adach opieki zdrowotnej. Wp³yn¹ tak¿e na
tworzenie nowych miejsc prac, zwiêkszenie inwe-
stycji w sektorze s³u¿by zdrowia oraz dostêpnoœæ
us³ug medycznych.

Proszê pozwoliæ, ¿e merytoryczne, szersze uza-
sadnienie znaczenia tej ustawy dla pracowników
s³u¿by zdrowia oraz przyjêtych zmian dotycz¹cych
zakresu i warunków jej stosowania przedstawi
pani senator Krystyna Sienkiewicz, sprawozdawca
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.

W ocenie Komisji Gospodarki i Finansów Pu-
blicznych ujête w ustawie warunki kredytowania
indywidualnej b¹dŸ zbiorowej dzia³alnoœci
w³asnej pracowników s³u¿by zdrowia maj¹ prefe-
rencyjny charakter. Dokumentuje to, proszê pañ-
stwa, zarówno niska stopa, jak i zmiennoœæ opro-
centowania kredytu, skala dop³at do odsetek
z bud¿etu pañstwa, roczna karencja w sp³acie
kredytu, a tak¿e znacz¹ce mo¿liwoœci umorzenia
kredytu, do 20%.

Aby nie byæ go³os ³ownym, powiem, ¿e
sporz¹dzona przyk³adowa kalkulacja dotycz¹ca
kredytu dla lekarza w maksymalnej wysokoœci
70 tysiêcy z³ z zastosowaniem karencji i umorze-
nia wykazuje, ¿e przy ogólnej kwocie dofinanso-
wania w wysokoœci ponad 33 tysi¹ce z³ odsetki
p³acone przez kredytobiorcê wynios¹ tylko 12 ty-
siêcy z³.

Sonda¿ przeprowadzony w kilku bankach ko-
mercyjnych wykaza³ du¿e zainteresowanie
obs³ug¹ tych kredytów, oczywiœcie po uprzednim
zawarciu umowy z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego. Chc¹c, aby jak najszybciej osi¹gn¹æ cel
tej ustawy, Komisja Gospodarki i Finansów Pu-



blicznych uwa¿a za konieczne pilne zawarcie
przez ministra zdrowia umowy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego, pozwalaj¹cej na wykorzysta-
nie w pe³ni ujêtej w tegorocznym bud¿ecie pañ-
stwa rezerwy œrodków na dop³aty do tych kredy-
tów. Przypomnê, ¿e kieruj¹c siê t¹ intencj¹, Sejm
skróci³ okres wejœcia w ¿ycie ustawy do czterna-
stu dni od dnia og³oszenia.

W imieniu Komisji Gospodarki i Finansów Pu-
blicznych ponownie wnoszê o przyjêcie przez Wy-
sok¹ Izbê przedmiotowej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pani¹ senator Krystynê Sienkie-

wicz, która jest sprawozdawc¹ Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z rekomendac j i mo jego znakomi tego

przedmówcy, pana senatora Wnuka, a tak¿e z upo-
wa¿nienia i w imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia przeka¿ê pañstwu przebieg dyskusji ko-
misji nad uchwalon¹ w Sejmie ustaw¹ o dop³atach
do oprocentowania kredytów udzielanych leka-
rzom, lekarzom stomatologom, pielêgniarkom,
po³o¿nym oraz o umarzaniu tych kredytów.

Jest to ustawa incydentalna, bardzo specjalna.
Po pierwsze, uruchamia ona ustawê uchwalon¹
rok temu, 24 sierpnia, której nigdy nie o¿ywiono.
By³a to martwa ustawa, zawieraj¹ca jeszcze grupê
zawodow¹ techników medycznych. Po drugie,
mimo swojej epizodycznoœci ustawa ta daje jed-
nak wielk¹ szansê na nowe miejsca pracy
w ochronie zdrowia, g³ównie w ma³ych miejsco-
woœciach, gdzie dostêp do œwiadczeñ zdrowot-
nych jest utrudniony i gdzie bardzo ciê¿ko zorga-
nizowaæ samozatrudnienie. W ustawie mówi siê
o jednym pracowniku w przypadku lekarza
i po³owie etatu przeliczeniowego w przypadku pie-
lêgniarki. Dotyczy to podmiotów prywatnych i pu-
blicznych.

Nie czas odwo³ywaæ siê teraz do blankietowej,
bo nigdy nieo¿ywionej ustawy nowelizowanej,
istotniejsza jest ustawa nowelizuj¹ca. Wreszcie
œciœle wskazano w niej adresatów ustawy, a wiêc
lekarzy, lekarzy stomatologów, pielêgniarki
i po³o¿ne. Martwota tej ustawy wynika³a równie¿
z niedookreœlenia jednej z grup zawodowych
dzia³aj¹cych w ochronie zdrowia.

Ustawa okreœla górne stawki oprocentowania
kredytu i ³agodzi warunki jego umarzania. Jest to
jednak specjalnoœæ Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych i przedstawi³ to pan senator

Wnuk. Dla mnie pozostaje zakres podmiotowy tej
ustawy dotycz¹cy osób.

Otó¿ ta ustawa jest skutkiem Ÿle pojêtej i Ÿle
wykonanej restrukturyzacji w ochronie zdrowia,
polegaj¹cej g³ównie na zwolnieniach pracowni-
ków, a rzadko na przekszta³ceniach. Zaintereso-
wanie kredytami jest du¿e, o czym informowali
cz³onków komisji przedstawiciele Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych i Naczelnej Rady Lekar-
skiej, wrêcz zanosz¹c apel do nas o jak najrychlej-
sze uruchomienie tej ustawy. Komisja zapozna³a
siê równie¿ z opini¹ Ogólnopolskiego Zwi¹zku Za-
wodowego Techników Medycznych Elektroradio-
logii, sekcji krajowej s³u¿by zdrowia NSZZ „Soli-
darnoœæ” i OPZZ.

W dyskusji przedstawiciel Federacji Zwi¹zków
Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
zada³ pytanie o powód wyeliminowania z ustawy
techników medycznych. W tym przypadku komi-
sja podzieli³a stanowisko Sejmu z uwagi na brak
w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach ure-
gulowania dotycz¹cego grupy zawodowej, która
wykonuje czynnoœci techników medycznych.

Kredyt jest przeznaczony dla pracowników
ochrony zdrowia posiadaj¹cych prawo do samo-
dzielnego wykonywania zawodu, którzy mog¹
stworzyæ miejsca pracy miêdzy innymi dla tech-
ników medycznych, nieposiadaj¹cych uprawnieñ
do samodzielnego wykonywania zawodu. Choæby
dzia³ali samodzielnie, w ramach dzia³alnoœci na
w³asny u¿ytek – tak jak na przyk³ad protetycy sto-
matologiczni – to w myœl dotychczasowych prze-
pisów zawsze jest to zawód zale¿ny.

W katalogu podmiotowym ustawy nie znaleŸli
siê równie¿ emeryci i renciœci – informujê o tym,
uprzedzaj¹c ewentualne pytania, które pojawi³y
siê równie¿ na posiedzeniu komisji – z tego powo-
du, ¿e posiadaj¹ oni sta³e, pewne Ÿród³o dochodu.
Czy jest ono wystarczaj¹ce, to przedmiot zupe³nie
odrêbnej dyskusji. Ustawa jest adresowana do
osób wykonuj¹cych zawody medyczne, które
utraci³y pracê w publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej z przyczyn dotycz¹cych pracodawcy
b¹dŸ zadeklarowa³y gotowoœæ rozwi¹zania umo-
wy o pracê z publicznym zak³adem opieki zdro-
wotnej i stworzenia nowych miejsc pracy.

Na realizacjê ustawy, o dziwo, s¹ w bud¿ecie
przeznaczone œrodki, a wiêc nie chodzi tutaj o pie-
ni¹dze. Te œrodki s¹ umieszczone w tegorocznym
bud¿ecie w czêœci 83 poz. 29: program dzia³añ
os³onowych i restrukturyzacji w ochronie zdro-
wia. Jest to kwota 5 milionów z³.

Poniewa¿ po¿ytki z ustawy przedstawi³ mój
przedmówca z Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych, od siebie dodam apel do ministra
zdrowia. Ustawa okreœla treœæ umowy miêdzy mi-
nistrem w³aœciwym do spraw zdrowia a bankiem
oraz sk³adniki wniosku kredytowego. Proszê za-
tem w imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia, a tak¿e w imieniu oczekuj¹cych tego – bardzo
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oczekuj¹cych, jak przys³owiowa kania d¿d¿u –
o pilne uruchomienie umowy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego, bo zainteresowanie i potrze-
by s¹ du¿e. Dajmy ludziom szanse i pieni¹dze.
Niech bêdzie to wreszcie akt prawny, który ¿yje,
który rzeczywiœcie tworzy te warunki pracy
i uwiarygodnia nasze dzia³ania.

Ustawa nie rodzi³a kontrowersji w komisji i zo-
sta³a jednog³oœnie przyjêta bez poprawek. O takie
samo stanowisko uprzejmie proszê Wysoki Senat.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chc¹ pañstwo mieæ przyjemnoœæ dalszego

s³uchania sprawozdawców, to proszê o pytania.
Skoro nie chc¹ pañstwo mieæ tej przyjemnoœci, to
dziêkujê.

Ustawa ta by³a przed³o¿eniem rz¹dowym.
Witam na naszym posiedzeniu licznie reprezen-

towane kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, podse-
kretarzy stanu: pana Jana Kopczyka i pana Aleksan-
dra Naumana wraz z towarzysz¹cymi im osobami.

Czy w tym momencie pañstwo chcieliby zabraæ
g³os? Nie.

Czy senatorowie maj¹ pytania do przedstawi-
cieli resortu?

W takim razie…
(Senator Dorota Kempka: Przepraszam, ja mam

pytanie.)
Przepraszam, pani senator Dorota Kempka.

Senator Dorota Kempka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do przedstawicieli rz¹du

w zwi¹zku z apelem, który wystosowa³a pani se-
nator Krystyna Sienkiewicz. Jakie s¹ mo¿liwoœci
przyspieszenia uruchomienia tego zagwaranto-
wanego w bud¿ecie pañstwa kredytu, aby wes-
przeæ dzia³ania osób, które chcia³yby ten kredyt
uzyskaæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, pan minister Jan Kopczyk.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Szanowni Pañstwo!
Pragnê zapewniæ, ¿e kiedy tylko ta ustawa bê-

dzie znowelizowana, do³o¿ymy wszelkich starañ,
aby umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
by³a podpisana. Ju¿ w tej chwili s¹ zaawansowa-

ne prace nad t¹ umow¹, ale nie mo¿emy, z przy-
czyn oczywistych, wyprzedzaæ aktu prawnego.

Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e jest ju¿ prak-
tycznie druga po³owa roku. Zale¿y nam na tym,
¿eby te pieni¹dze, o których mówi³a pani senator
Sienkiewicz, by³y dobrze wykorzystane. Dlatego
zapewniamy, ¿e zrobimy wszystko, aby œrodki te
by³y uruchomione jak najszybciej – oczywiœcie po
zakoñczeniu toku legislacyjnego nowelizacji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Mieczys³aw Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym nawi¹zaæ do kwe-

stii, któr¹ poruszy³a pani senator sprawozdawca:
¿e w tegorocznym bud¿ecie jest kwota rzêdu 5 mi-
lionów z³ i jest ona pewna. Chodzi mi o œrodki na
realizacjê tej ustawy w przysz³ych latach. Jakiego
rzêdu bêd¹ to œrodki? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk:
Chcielibyœmy, aby w przysz³ym roku równie¿

by³y to œrodki w podobnej wysokoœci. Tak przewi-
dujemy. Prawdopodobnie w nastêpnych latach
bêd¹ one nieco wzrastaæ.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e przepisy tej ustawy nie
gwarantuj¹ wydania tych œrodków. Przecie¿ kredy-
tu udziela bank, kieruj¹c siê przy tym swoj¹ proce-
dur¹. Œrodki z bud¿etu pañstwa s¹ przeznaczone
na dop³aty do oprocentowania i tych dwudzie-
stoprocentowychumorzeñ, októrych tumowa.Mo-
¿emy wyliczyæ, na jak¹ liczbê kredytów dla pielêg-
niarek i dla lekarzy to wystarczy. ¯ycie i praktyka
bankowa – bo jednak to bank jest podmiotem
udzielaj¹cym kredytu – poka¿¹, jak to bêdzie
wygl¹da³o, jak to zostanie wykorzystane i jak to siê
bêdzie sprawdza³o. My uwa¿amy, ¿e tych 5 milio-
nów z³ to jest niema³a kwota. Zw³aszcza ¿e spor¹
czêœæ tych zwolnieñ – czasami eufemistycznie na-
zwanych restrukturyzacj¹ – mamy ju¿ poza sob¹.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Nie widzê chêtnych do zadawania dalszych py-

tañ.
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Otwieram dyskusjê.
Zapraszam pañstwa do zabierania g³osu.
Poniewa¿ zaproszenie trafi³o w pró¿niê, stwier-

dzam, ¿e dyskusja zostaje w tym momencie zam-
kniêta. Tak jest. Ku zadowoleniu pracowników
Kancelarii Senatu.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dop³atach do oprocentowania
kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom
stomatologom, pielêgniarkom, po³o¿nym i tech-
nikom medycznym oraz o umarzaniu tych kre-
dytów zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu. Jak ju¿ powiedzia³em: kiedy
pañstwo wszystko ustal¹.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona 19 lipca na dwudziestym szóstym po-
siedzeniu Sejmu. Do Senatu przekazana by³a tego
samego dnia, a 22 lipca 2002 r. marsza³ek skiero-
wa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych i Integra-
cji Europejskiej oraz do Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia.

Tekst ustawy mamy w druku nr 178, sprawoz-
dania w drukach nr 178A i 178B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej senatora Zbi-
gniewa Kulaka o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie Senator! Panowie Se-

natorowie!
Podstawowym celem zaproponowanej przez

rz¹d nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne,
która znajduje siê w druku sejmowym nr 505,
by³y zmiany polegaj¹ce na usprawnieniu procesu
dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu
oraz usuniêciu nieœcis³oœci i niejasnoœci po-
wstaj¹cych przy interpretacji obecnych zapisów
ustawy.

Projekt zawiera przepisy, zgodnie z którymi do-
kumenty do³¹czane do wniosku o dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego mog¹ byæ przed-
stawiane w jêzyku angielskim. Ta zasada ma do-
tyczyæ tak¿e kopii pozwoleñ na dopuszczenie do
obrotu wydanych w innych krajach oraz uwierzy-
telnionych kopii zezwoleñ na wytwarzanie pro-
duktu leczniczego wydanych w kraju wytwarza-
nia produktu. Celem tych postanowieñ jest
usprawnienie procedury dopuszczania do obrotu
produktów leczniczych w naszym kraju.

W ustawie doprecyzowano równie¿ przepisy
dotycz¹ce okresu, na jaki jest wydawane zezwole-

nie na wytwarzanie. Wed³ug wprowadzonego tu
rozwi¹zania, wydaje siê je na czas nieokreœlony.
Zezwolenie na wytwarzanie jest poœwiadczeniem
spe³nienia przez wytwórcê wymagañ Dobrej Prak-
tyki Wytwarzania, które s¹ standardami miêdzy-
narodowymi. W pañstwach Unii Europejskiej ze-
zwolenie na wytwarzanie jest wydawane na czas
nieokreœlony. Taka regulacja rozwiewa w¹tpliwo-
œci, które nasuwaj¹ siê w sytuacji, gdy zezwolenie
jest wydawane na czas okreœlony, dotycz¹ce na
przyk³ad tego, kto ponosi odpowiedzialnoœæ za
produkt leczniczy pozostaj¹cy na rynku po za-
koñczeniu dzia³alnoœci przez wytwórcê.

Ustawa zmienia definicjê odpowiednika
oryginalnego gotowego produktu leczniczego.
Poza tym upraszcza uregulowania dotycz¹ce
produktów homeopatycznych. Projekt noweliza-
cji obejmuje równie¿ zmianê kategorii podmio-
tów, które mog¹ uzyskaæ zezwolenie na prowa-
dzenie apteki ogólnodostêpnej. Wed³ug znoweli-
zowanego art. 99, zezwolenie na prowadzenie ap-
teki ogólnodostêpnej mog¹ uzyskaæ osoby fizycz-
ne, osoby prawne oraz niemaj¹ce osobowoœci
prawnej spó³ki prawa handlowego.

Przedstawiony projekt rozszerza uprawnienia
g³ównego inspektora farmaceutycznego, daj¹c
mu mo¿liwoœæ podejmowania decyzji o skierowa-
niu produktu dopuszczonego do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej do badañ jako-
œciowych prowadzonych na koszt podmiotu od-
powiedzialnego oraz pobieraniu na koszt podmio-
tu odpowiedzialnego próbek produktów w celu
skierowania ich do badañ.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej obradowa³a nad ustaw¹ – Prawo farma-
ceutyczne w dniu w dniu 26 lipca.

W druku nr 178A komisja proponuje dziewiêæ
poprawek. Chcia³bym je skrótowo omówiæ.

Poprawka pierwsza jest wynikiem wielu wypo-
wiedzi senatorów, którzy bardzo krytycznie oce-
niali wady jêzykowe zaproponowanej ustawy –
wady jêzykowe, gramatyczne, interpunkcyjne,
niekiedy wrêcz uniemo¿liwiaj¹ce jednoznaczne
zrozumienie tekstu ustawy. Ta poprawka, do-
tycz¹ca zapisu w art. 1 w pkcie 4 lit. a, zmienia
treœæ ust. 2 i sprawia, ¿e wydaje siê ona bardziej
zrozumia³a.

Senatorowie zwracali uwagê, ¿e na ka¿dej stro-
nie ustawy brakuje w zapisach kilku przecinków,
ale Biuro Legislacyjne nie mo¿e tego poprawiaæ,
bo musia³oby wtedy ingerowaæ w interpretacjê za-
pisów sejmowych, narzucaj¹c jedn¹ interpretacjê
i byæ mo¿e eliminuj¹c w ten sposób inn¹, równo-
rzêdn¹. Zmiana zaproponowana w poprawce
pierwszej jest ewidentnym przyk³adem korekty
jêzykowej – takich zmian w ustawie powinno siê
zrobiæ znacznie wiêcej.

Poprawka druga dotyczy czytelnego sfor-
mu³owania dotycz¹cego badañ klinicznych. W za-
pisie, który otrzymaliœmy, badanie kliniczne
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przysz³ego produktu leczniczego jest rozpoczyna-
ne lub prowadzone. W dyskusji pojawi³y siê jed-
nak argumenty, ¿e nie mo¿na tego zawêziæ tymi
dwoma okreœleniami, dlatego ¿e badania klinicz-
ne mog¹ byæ podejmowane, rozpoczynane, wzna-
wiane, wstrzymywane, przerywane, ale zawsze
w pewnym momencie s¹ one prowadzone. Wobec
tego lepszym rozwi¹zaniem wydaje siê skreœlenie
s³ów „rozpoczynane lub” i pozostawienie tylko
okreœlenia „prowadzone”. I oczywiœcie dalej: „po
uzyskaniu decyzji…” – nie ingerujemy ju¿ meryto-
rycznie w ten zapis.

D³ug¹ dyskusjê wywo³a³a sprawa, której doty-
czy poprawka trzecia, ingeruj¹ca – jak wspo-
mnia³em przed chwil¹, na wstêpie – w doœæ istot-
ny, zdaniem przedstawicieli resortu, zapis do-
puszczaj¹cy mo¿liwoœæ sk³adania dokumentów
rejestracyjnych w jêzyku angielskim. Komisja
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
która przy wszystkich ustawach dostoso-
wuj¹cych konsekwentnie pilnuje tego, ¿eby ranga
jêzyka polskiego by³a doceniana, dotychczas nig-
dzie, w ¿adnej ustawie, nie da³a zgody na to, by
w polskim obiegu dokumentów prawnych poja-
wia³y siê dokumenty zapisane w jêzyku innym ni¿
polski. Komisja wys³ucha³a oczywiœcie tak¿e
przedstawicieli rz¹du, którzy argumentowali, i¿
propozycja ta z jednej strony jest prób¹ poszuki-
wania oszczêdnoœci, a z drugiej strony, ¿e taka
jest praktyka i ¿e w takich dokumentach najczê-
œciej u¿ywany jest jêzyk angielski. Mimo wszystko
komisja postanowi³a, ¿e nale¿y tu uszanowaæ
nasz jêzyk. Poza tym nigdzie w dokumentach Unii
Europejskiej jêzyk angielski nie jest traktowany
priorytetowo, lepiej ni¿ inne równorzêdne jêzyki –
francuski i niemiecki. Pojawi³y siê wrêcz obawy,
czy pozostawienie takiego zapisu w ustawie nie
grozi zarzutami wobec Polski, ¿e preferujemy je-
den z równorzêdnych jêzyków obowi¹zuj¹cych
w Unii Europejskiej. Pocz¹tkowo jako rozwi¹za-
nie tego sporu pojawi³a siê propozycja, ¿eby zapis
ten mówi³ o jêzyku kongresowym, ale w dyskusji
dowiedziono, ¿e okaza³oby siê to jeszcze dro¿sze
i jeszcze bardziej rozszerza³oby zakres jêzyków,
które wchodzi³yby tu w grê. Dlatego poprawka,
któr¹ proponujemy, czyli dodanie do jêzyka an-
gielskiego tak¿e jêzyka francuskiego i niemieckie-
go, wydaje nam siê rozs¹dnym kompromisem.

Poprawki czwarta i pi¹ta dotycz¹ usuniêcia
pewnego nieporz¹dku, jaki pojawi³ siê w ustawie,
i honorowania ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej, która jasno okreœla, jaki minister, jaki
resort jest odpowiedzialny za kszta³cenie na po-
ziomie wy¿szym. W zwi¹zku z tym proponujemy
bardzo zrêczne rozwi¹zanie, które równoczeœnie
ca³kowicie uporz¹dkuje tê sferê – okreœlenie, ¿e
farmaceuci, którzy bêd¹ robiæ specjalizacje zawo-
dowe, bêd¹ to robiæ w ramach kszta³cenia pody-

plomowego. W tym momencie odpada problem
rozbijania ustalonej, wydyskutowanej kilka lat
temu jasnej struktury, zgodnie z któr¹ szkolnic-
two na poziomie wy¿szym w Polsce podlega minis-
trowi edukacji.

Poprawka szósta jest wynikiem wielkiej debaty,
która przetoczy³a siê przez Polskê mniej wiêcej rok
temu, debaty na temat – mówi¹c ogólnie i syntety-
cznie – „apteka dla aptekarzy”. W tej sprawie zdania
na posiedzeniu komisji by³y podzielone, ta popra-
wka jako jedyna uzyska³a wiêkszoœæ, ¿e tak po-
wiem, niewyraŸn¹: 5 senatorów by³o za, a 6 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. Generalnie jest ona wyrazem nie-
chêci cz³onków komisji do przyzwolenia na tworze-
nie w naszym kraju sieci apteko-drogerii, czyli
zupe³nie innej formy sprzeda¿y leków. Ale wydaje
siê, ¿e tworzy ona tak¿e szansê na kompromis.

Poprawki siódma i ósma s¹ konsekwencjami
poprawki szóstej.

Wreszcie ostatnia poprawka, dziewi¹ta, zo-
sta³a przyjêta z inspiracji g³ównego lekarza wete-
rynarii i w uzgodnieniu z nim. Chodzi tu o po-
prawny zapis dotycz¹cy leku weterynaryjnego,
który jest i bêdzie legalnie obecny na polskim ryn-
ku farmaceutyków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pos³uchamy teraz pana senatora Jerzego Cie-

œlaka, który jest sprawozdawc¹ Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia.

(Rozmowy na sali)
Myœlê, ¿e po tej ceremonii pan senator mo¿e ju¿

zabraæ g³os.

Senator Jerzy Cieœlak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z upowa¿nienia Komisji Polityki Spo³ecznej

i Zdrowia mam zaszczyt przekazaæ Wysokiej Izbie
opinie i wnioski dotycz¹ce ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo farmaceutyczne, uchwalonej przez
Sejm w dniu 19 lipca bie¿¹cego roku.

Ustawa omawiana by³a przez komisjê na posie-
dzeniu w dniu 2 sierpnia bie¿¹cego roku
z udzia³em miêdzy innymi przedstawicieli Mini-
sterstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Insty-
tutu Leków, izb lekarskich, izb aptekarskich, Sto-
warzyszenia Firm Farmaceutycznych w Polsce
i Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u Far-
maceutycznego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne jest jedn¹ i chyba najwa¿niejsz¹ z pakietu
czterech ustaw rozpatrywanych przez parlament
z inicjatywy rz¹du. Te cztery ustawy, nad którymi
pracowaæ bêdziemy na tym posiedzeniu Senatu,
s¹ spójne pod wzglêdem merytorycznym i legisla-
cyjnym.
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Prawd¹ jest, ¿e ta w³aœnie ustawa budzi³a naj-
wiêksze emocje i kontrowersje. Prawd¹ jest rów-
nie¿ to, ¿e do naszej komisji nap³ynê³o wiele
sprzecznych opinii i wniosków dotycz¹cych po-
szczególnych jej postanowieñ. Nie bêdzie w tym
nic dziwnego, je¿eli weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e
rynek leków w Polsce to oko³o 12 miliardów z³
rocznie i ¿e ustawa – Prawo farmaceutyczne musi
w sposób obiektywny i wywa¿ony uwzglêdniaæ in-
teres pacjentów, bud¿etu pañstwa, bud¿etów kas
chorych – w przysz³oœci: Narodowego Funduszu
Zdrowia – producentów i dystrybutorów leków
w Polsce, a wreszcie ró¿nych grup zawodowych
pracowników s³u¿by zdrowia.

Nie bez pewnej satysfakcji chcê wiêc ju¿ teraz
powiedzieæ, ¿e wszystkie wnioski komisji przyjête
zosta³y jednog³oœnie.

Wysoki Senacie, najkrócej mówi¹c, noweliza-
cja ustawy – Prawo farmaceutyczne, uchwalonej
w dniu 6 czerwca ubieg³ego roku, wynika z potrze-
by implementacji dyrektyw Unii Europejskiej,
przede wszystkim dyrektyw nr 82 i 83 z 2001 r.
Nie bêdê rozwija³ tego tematu, poniewa¿ jest to
obszar szczególnego zainteresowania Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
która, mam nadziejê, w czasie pracy nad t¹
ustaw¹ nie wejdzie zbyt daleko w obszar szczegól-
nego zainteresowania naszej komisji.

W omawianej ustawie dookreœlono warunki, na
jakich wydawane jest bezterminowe zezwolenie na
wytwarzanie leków, zmodyfikowano postanowie-
nia dotycz¹ce reklamy, rozszerzono kategoriê pod-
miotów uprawnionych do prowadzenia ogólnodo-
stêpnej apteki, zmodyfikowano definicje odpo-
wiednika oryginalnego i nowego produktu leczni-
czego, zmieniono usytuowanie i kompetencje
Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych. Usta-
wa chroni interesy lokalnego przemys³u farma-
ceutycznego, wprowadzaj¹c zapisy zobowi¹zuj¹ce
producentów oryginalnych produktów leczniczych
do z³o¿enia ca³oœci dokumentacji rejestrowej dzieñ
przed akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej. Wpro-
wadza tak¿e regulacje w zakresie weterynaryjnych
produktów leczniczych i leków homeopatycznych,
okreœla zasady i sposób uzyskiwania specjalizacji
przez farmaceutów oraz reguluje op³aty za udziela-
nie okreœlonych w ustawie zezwoleñ.

W czasie posiedzenia komisji najd³u¿sz¹ dys-
kusjê wywo³a³a zmiana szeœædziesi¹ta siódma
w art. 99, którego ust. 4 daje prawo do prowadze-
nia apteki osobie fizycznej, osobie prawnej oraz
niemaj¹cej osobowoœci prawnej spó³ce prawa
handlowego. Zapis ten oprotestowa³a Naczelna
Izba Aptekarska, która domaga³a siê utrzymania
zasady „apteki tylko dla aptekarzy”. Izba zg³asza³a
te¿ wiele innych postulatów, miêdzy innymi postu-
lat ustawowej gwarancji dziedzicznoœci aptek.

Wed³ug opinii izb aptekarskich, nadmierne s¹
wymagania ust. 4 w art. 97, w którym zapisano, ¿e
powierzchn ia podstawowa aptek i ogó l-
nodostêpnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 80 m2,
a w miejscowoœciach licz¹cych do tysi¹ca piêciu-
set mieszkañców – ni¿ 60 m2. Komisja nie zgodzi³a
siê z tymi opiniami i uzna³a, ¿e konkurencja miê-
dzy aptekami le¿y w interesie pacjentów, ponie-
wa¿ zwiêksza dostêpnoœæ do niezbêdnych leków
i sprzyja obni¿aniu ich ceny.

D³ug¹ dyskusjê wywo³a³ równie¿ bardzo wa¿ny
i trudny problem ustawowego zabezpieczenia pol-
skiego rynku farmaceutycznego przed dominacj¹
sieci aptek tworzonych przez producentów leków
lub w³aœcicieli hurtowni. Cz³onkowie komisji s¹
przekonani, ¿e dostateczne zabezpieczenia wpro-
wadza poprawka ósma w druku nr 178B, na mocy
której zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostêpnej nie otrzyma podmiot, który: „prowa-
dzi lub wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie zezwole-
nia na prowadzenie obrotu hurtowego produkta-
mi leczniczymi, lub prowadzi na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej wiêcej ni¿ 10% aptek ogólnodo-
stêpnych lub jest przedsiêbiorc¹ zale¿nym od ta-
kiego podmiotu w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, lub jest cz³onkiem grupy kapi-
ta³owej prowadz¹cej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej wiêcej ni¿ 10% aptek ogólnodostêpnych
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów”.

Wysoki Senacie, ostatecznie Komisja Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia zg³asza dziesiêæ poprawek
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne.

Poprawka pierwsza ma na celu uzupe³nienie de-
legacji dla ministra zdrowia o podstawê do wyda-
nia rozporz¹dzenia równie¿ w zakresie sposobu
i trybu dokonywania zmian danych objêtych po-
zwoleniem oraz zmian dokumentacji, na podsta-
wie której jest wydawane pozwolenie dotycz¹ce
wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego.

Poprawka druga ma na celu zast¹pienie niedo-
okreœlonego i niezdefiniowanego w systemie praw-
nym pojêcia znikomej wartoœci materialnej odnie-
sieniemdopojêciakonkretnego, okreœlaj¹cegowar-
toœæ realn¹ i wymiern¹, a chodzi tu o sprawê nieba-
gateln¹, bo promocjê i reklamê leków.

Poprawka trzecia ma na celu zapewnienie jed-
nolitoœci terminologii ustawy, czyli dostosowanie
jej do terminologii u¿ytej w art. 22 ust. 3 ustawy
nowelizuj¹cej. Mo¿emy uznaæ j¹ za poprawkê legi-
slacyjn¹.

Poprawka czwarta ma na celu uzupe³nienie de-
legacji dla ministra zdrowia do okreœlenia labo-
ratoriów kontroli jakoœci leków, które specjalizuj¹
siê w badaniach produktów krwiopochodnych
z uwzglêdnieniem wymagañ Dobrej Praktyki Kli-
nicznej w zakresie kontroli laboratoryjnej.
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Poprawki pi¹ta i szósta równie¿ maj¹ charakter
legislacyjny i dostosowuj¹ okreœlenie dotycz¹ce mi-
nistra zdrowiado terminologiiustawyzdnia4wrze-
œnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.

Poprawka siódma ma na celu zniesienie ogra-
niczenia wiekowego do szeœædziesiêciu piêciu lat,
ustanowionego dla kierowników aptek. Ten prob-
lem równie¿ wywo³a³ ¿yw¹ dyskusjê na posiedze-
niu komisji. Komisja uzna³a, ¿e przepisy usta-
laj¹ce wiek emerytalny dla mê¿czyzn na poziomie
szeœædziesiêciu piêciu lat, a dla kobiet – szeœæ-
dziesiêciu lat, upowa¿niaj¹ obywatela Rzeczypo-
spolitej do przejœcia na emeryturê, ale nie zmu-
szaj¹ go do podjêcia takiej decyzji. Wprowadzanie
zapisu o charakterze wyj¹tkowym, ¿e kierowni-
kiem apteki nie mo¿e byæ wysoko wykwalifikowa-
ny farmaceuta, który przekroczy³ szeœædziesi¹ty
pi¹ty rok ¿ycia, wydaje siê ograniczaniem praw
obywatelskich. Jest tak¿e zbyt daleko id¹c¹ inge-
rencj¹ w prawo w³asnoœci, bo mo¿emy sobie wy-
obraziæ szeœædziesiêciosiedmioletniego w³aœcicie-
la apteki, który po przekroczeniu szeœædzie-
si¹tego pi¹tego roku ¿ycia, mimo pe³nej sprawno-
œci intelektualnej i fizycznej, musi zatrudniæ kie-
rownika apteki i ponosiæ w zwi¹zku z tym okreœlo-
ne koszty, mog¹ce oczywiœcie w pewnym sensie
rzutowaæ równie¿ na ceny produktów leczniczych
sprzedawanych w tej aptece.

Poprawkê ósm¹ omówi³em ju¿ nieco szerzej, in-
formuj¹c Wysok¹ Izbê o przebiegu posiedzenia
komisji.

Poprawka dziewi¹ta ma charakter porz¹dkuj¹co-le-
gislacyjny.

I wreszcie poprawka dziesi¹ta, która ma na celu
zast¹pienie niedookreœlonego i niezdefiniowanego
w systemie prawnym pojêcia znikomej wartoœci
materialnej odniesieniem do pojêcia konkretnego,
okreœlaj¹cego wartoœæ realn¹ i wymiern¹.

W imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
proszê Wysoki Senat o przyjêcie ustawy – Prawo
farmaceutyczne wraz z poprawkami przygotowa-
nymi przez nasz¹ komisjê, które s¹ przedstawione
w druku nr 178B. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy mamy pytania do sprawozdawców?
Pan senator Jan Szafraniec, proszê bardzo.

Senator Jan Szafraniec:
Ja mam pytanie do pana senatora.
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Sena-

tor zmierza do swojego stanowiska, sk¹d bêdzie
móg³ odpowiedzieæ.)

Czy ju¿ mogê? Dziêkujê.

Panie Senatorze, ja mam pytanie w kontekœcie
poprawki ograniczaj¹cej monopol farmaceutycz-
ny w Polsce. Okazuje siê, ¿e w Norwegii liberaliza-
cja prawa farmaceutycznego doprowadzi³a do wy-
kupu 60% aptek przez trzy sieci, które w tej chwili
kontroluj¹ rynek farmaceutyczny w tym kraju.
W Polsce zaœ jest grupa funduszy Enterprise Inve-
stors, która przejê³a kontrolê nad polskim ryn-
kiem farmaceutycznym. Na przyk³ad posiada
70% udzia³ów w Polfie-Kutno, 40% udzia³ów
w hurtowni „Pharmag”, ma tak¿e udzia³y w Pol-
skiej Grupie Farmaceutycznej. W³aœnie grupa
Enterprise zapowiada, ¿e w ci¹gu kilku lat chce
przej¹æ oko³o trzystu aptek oraz ¿e jest otwarta na
wchodzenie aptek do ich sieci na takiej zasadzie,
¿e w³aœciciel wprawdzie pozostaje w³aœcicielem
apteki, ale o strategii decyduje fundusz.

Czy w œwietle poprawki, o której mówi³ pan se-
nator, Enterprise bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zaw³asz-
czenia aptek jako sieci, czy te¿ nie? Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.

Senator Jerzy Cieœlak:
Panie Senatorze, proponowa³bym, ¿eby pan by³

uprzejmy wczytaæ siê dok³adnie w dosyæ z³o¿ony
tekst poprawki ósmej. Ona stanowi odpowiedŸ na
pytanie pana senatora.

(Senator Jan Szafraniec: W³aœnie dlatego py-
tam.)

W Polsce po przyjêciu tej poprawki nie mo¿e
byæ podmiotu, który móg³by mieæ sieæ przekra-
czaj¹c¹ 10% ogólnej liczby aptek w Polsce. Nie jest
to poziom groŸny, poniewa¿ ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów w wielu wypadkach
ustawia tê barierê na poziomie 40%, jest to wiêc
wyj¹tkowe obni¿enie tego poziomu ograniczenia.

Pan senator powo³a³ siê na przyk³ad Norwegii.
Ja pozwolê sobie daæ kilka innych przyk³adów, na
przyk³ad w Szwecji apteki s¹ pañstwowe. Zapisy
podobne do tych, jakie wprowadza ta ustawa, czyli
uprawnienie do prowadzenia aptek zarówno far-
maceutów, jak i podmiotów gospodarczych, obo-
wi¹zuj¹ w wielu krajach Unii Europejskiej. Prawo
Unii Europejskiej zreszt¹ nie reguluje tych spraw,
ka¿dy kraj cz³onek Unii Europejskiej ma prawo
wprowadzaæ w³asne, wewnêtrzne regulacje, ale ta-
kie przepisy, jakie my proponujemy w tej ustawie,
obowi¹zuj¹ w Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii,
Irlandii. Móg³bym wiêc powiedzieæ, ¿e co trzecie
pañstwo Unii Europejskiej ma regulacje podobne
do regulacji polskich, chocia¿ – jak powiedzia³em –
prawo Unii niczego nie nakazuje krajom cz³onko-
wskim w tym zakresie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek. Pytanie do

s¹siada czy…
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Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:

Tak, do s¹siada. Nie chcia³ mi odpowiedzieæ
bezpoœrednio, to muszê go spytaæ publicznie.
Chodzi mi w³aœnie o poprawkê ósm¹, o ust. 3
pkt 2, gdzie mówi siê, kto prowadzi w Polsce wiê-
cej ni¿ 10% aptek. Czyli, inaczej mówi¹c, wszyst-
kie apteki, które s¹ w Polsce, mog³yby byæ prowa-
dzone przez dziesiêæ podmiotów.

Kolega mówi, ¿e to jest niegroŸne. Dziesiêæ pod-
miotów mog³oby prowadziæ wszystkie apteki
w Polsce. Czyli 10% aptek mo¿e byæ prowadzo-
nych przez jeden podmiot, nawet osobê fizyczn¹,
która ju¿ nie mo¿e zwracaæ siê o zezwolenie na
prowadzenie nastêpnych aptek.

Oczywiœcie jestem przeciwnikiem tego, ¿eby a¿
tak kumulowaæ apteki w jednym rêku. Przecie¿
10% to jest ogromna liczba aptek, ogromny ob-
szar rynku. I to jedna osoba ma byæ posiadaczem
tego?

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: To nie
jest dyskusja, Panie Senatorze, tylko zapytania,
a pytania jeszcze nie by³o.)

Chcia³bym prosiæ pana senatora Cieœlaka
o wyjaœnienie, bo mówi on, ¿e to jest niegroŸne, je-
¿eli 10% aptek bêdzie mia³ jeden posiadacz. Czy
w ogóle to uregulowanie jest potrzebne? Co komi-
sja mia³a na celu, wpisuj¹c tê poprawkê? Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Cieœlak:
Dziêkujê.
Nie chcia³em odpowiedzieæ panu senatorowi

Jarmu¿kowi w rozmowie w cztery oczy, poniewa¿
uzna³em, ¿e pytanie jest wa¿ne, a odpowiedŸ po-
winni us³yszeæ przed g³osowaniem wszyscy sena-
torowie.

Panie Senatorze, poruszy³ pan doœæ skom-
plikowany temat, ale spróbujê odpowiedzieæ
najkrócej, stosuj¹c argumenty o charakterze,
powiedzia³bym, sztandarowym, zasadni-
czym.

Po pierwsze, chcê przypomnieæ, ¿e w 1989 r.
wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa wybra³a
w Polsce drogê rozwoju przez gospodarkê wolno-
rynkow¹. Po dwunastu latach powinniœmy byæ
konsekwentni. Je¿eli dzia³amy w systemie gospo-
darki wolnorynkowej, to trudno wprowadzaæ
przepisy, które bêd¹ cofaæ decyzjê sprzed dwuna-
stu lat, bo znajdziemy siê w sytuacji pewnego
ba³aganu koncepcyjnego w systemie gospodarki
i finansów pañstwa.

Po drugie, je¿eli na polskim rynku konkuruje
w okreœlonym sektorze dziesiêæ podmiotów, to

oczywiœcie jest to du¿a konkurencja. Nie mo¿na
mówiæ o monopolu, je¿eli górna granica – bo to
jest górna, nieprzekraczalna granica przejêcia
rynku – jest na poziomie 10%, a mamy tak¹ liczbê
aptek, jak¹ mamy, czyli ponad dziesiêæ tysiêcy
aptek ogólnodostêpnych i oko³o siedmiuset sie-
demdziesiêciu aptek szpitalnych.

Wreszcie proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e popra-
wka ósma ma trzy istotne zapisy. Pkt 1 uniemo¿li-
wia przekraczanie bariery 10% podmiotom, które
prowadz¹ hurtownie farmaceutyczne, i nie tylko,
bo nawet podmiotom, które wyst¹pi³y o zezwolenie
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych

Konkluduj¹c, komisja uwa¿a, ¿e te zabezpie-
czenia s¹ wystarczaj¹ce, ale bez nadmiernej,
przesadnej ochrony polskiego rynku farmaceu-
tycznego.

Powiem o jeszcze jednej istotnej sprawie, która
nie jest tajemnic¹, proszê pañstwa. Wiadomo, ¿e
Ministerstwo Skarbu Pañstwa przygotowuje siê
do tworzenia czegoœ w rodzaju holdingu, a wiêc do
po³¹czenia producentów leków w Polsce w wiê-
ksze organizmy, zdolne w sensie organizacyjnym
i ekonomicznym do sprostania konkurencji firm
zachodnich w momencie przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej. Ta koncepcja przewiduje nie ty-
lko ³¹czenie siê w wiêkszy organizm polskich pro-
ducentów leków w Polsce, ale równie¿ mo¿liwoœæ
w³¹czenia do tego holdingu pañstwowego przed-
siêbiorstwa zajmuj¹cego siê dystrybucj¹ leków,
jakim jest Cefarm.

Chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e gdybyœmy
dzisiaj postawili ostrzejsze warunki ni¿ zapisane
w tej ustawie, to koncepcja ministra skarbu
by³aby niemo¿liwa do zrealizowania, a Cefarm
znalaz³by siê w bardzo powa¿nych k³opotach.
Wprawdzie nie straci³by on nabytego prawa do
prowadzenia hurtowni i sieci aptek detalicznych,
ale gdyby zmieni³ swoj¹ strukturê formalno-
prawn¹ i wszed³ do holdingu, to niestety te prawa
nabyte by³yby ju¿ nieaktualne, straci³by ochronê
z mocy prawa. Wówczas ten polski holding, który
ma byæ mocny i zdolny do wytrzymania konku-
rencji, musia³by ograniczaæ dzia³alnoœæ, co
wi¹za³oby siê nie tylko ze zmniejszeniem obrotów
i zysków, ale równie¿, jak przypuszczam, z kolej-
nymi zwolnieniami pracowników.

Najkrócej jak mo¿na chcia³em pañstwa przeko-
naæ, ¿e komisja bardzo wnikliwie rozpatrywa³a te
problemy w wielu aspektach, uwa¿nie s³uchaj¹c
opinii wielu œrodowisk spoza Senatu reprezento-
wanych na posiedzeniu komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Zbigniew Kulak: Czy mo¿na jeszcze

uzupe³niæ odpowiedŸ?)
Jeœli jest niekompletna, to proszê.
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Senator Zbigniew Kulak:

Panie Marsza³ku, chcia³bym uzupe³niæ tê od-
powiedŸ. Nie wiem, czy jest niekompletna, ale wy-
daje mi siê, ¿e moje dwa zdania mog¹ j¹ jeszcze
wzbogaciæ.

Mianowicie nowelizacja art. 99 nie jest elemen-
tem dostosowuj¹cym do prawa Unii Europejskiej.
Jest to element dodany do du¿ej nowelizacji pra-
wa farmaceutycznego, ale, tak jak powiedzia³
jeszcze z trybuny pan senator Cieœlak, dotyczy to
zakresu, który zosta³ pozostawiony do uregulo-
wania krajom cz³onkowskim.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej – odpowiadam tu panu senatorowi Jar-
mu¿kowi – proponuje, przy wiêkszoœci g³osów za
i bez g³osów sprzeciwu, by nie ruszaæ tego obszaru
i pozostawiæ zapis dotychczas istniej¹cy w prawie
farmaceutycznym.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bêdzie jeszcze wspólne posiedzenie komisji,

wiêc bêdzie mo¿na uzgodniæ stanowiska.
(Senator Jerzy Cieœlak: Panie Marsza³ku, czy

mo¿na…)
Wiem, wiem, pan senator Cieœlak chce teraz

spytaæ o coœ senatora Kulaka, tak? (Weso³oœæ na
sali)

(Senator Jerzy Cieœlak: Panie Marsza³ku, chcê
jeszcze uzupe³niæ.)

Aha, uzupe³niæ uzupe³nienie. Proszê.

Senator Jerzy Cieœlak:
Nie bêdzie to mo¿e uzupe³nienie uzupe³nienia,

ale uzupe³nienie mojej wypowiedzi.
Proszê pañstwa, mamy okreœlone doœwiadcze-

nia, których wyniki s¹ uspokajaj¹ce. Proszê zwró-
ciæ uwagê na to, ¿e nowelizowana ustawa, zawie-
raj¹ca zasadê „apteki dla aptekarzy”, nigdy nie
funkcjonowa³a w Polsce. My nie zmieniamy pra-
wa, które funkcjonowa³o, my powracamy do po-
przednich zapisów ustawowych, tych sprzed
ostatniej regulacji. To jedna sprawa.

Je¿eli po tych latach, kiedy w³aœcicielem apteki
móg³ byæ podmiot gospodarczy b¹dŸ farmaceuta –
a takie przepisy funkcjonowa³y przez dobrych kil-
ka lat – mamy na rynku tak¹ sytuacjê, ¿e mniej
wiêcej po³owa aptek ogólnodostêpnych jest w po-
siadaniu farmaceutów, a mniej wiêcej po³owa
w posiadaniu podmiotów gospodarczych, i tylko
3% aptek, co warto podkreœliæ, jest w³asnoœci¹
podmiotów gospodarczych z udzia³em obcego ka-
pita³u lub osób fizycznych spoza granic kraju, ale
zarejestrowanych w Polsce, to, jak widaæ, wiêk-
szych zagro¿eñ nie ma.

Jeszcze jedna sprawa. Gdybyœmy w ci¹gu
roku, dwóch lat obowi¹zywania tej ustawy zoba-

czyli, ¿e te proporcje zaczynaj¹ siê zmieniaæ
w sposób niekorzystny dla interesów naszego
kraju, to oczywiœcie mo¿liwa jest nowelizacja
ustawy i postawienie bardziej restrykcyjnych ba-
rier. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Adam Graczyñski, proszê bardzo.

Senator Adam Graczyñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Do pana senatora Kulaka. Panie Senatorze, nie-

dok³adnie zrozumia³em, za jakim rozwi¹zaniem
pan optuje. Czy za pozostawieniem art. 99 w takim
brzmieniu jak w przed³o¿eniu sejmowym, czy te¿
byæ mo¿e za powrotem do art. 99 w kszta³cie
sprzed nowelizacji ustawy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Senatorze, Panie Marsza³ku, moj¹ opiniê

na ten temat chcia³bym wyraziæ dopiero
w wyst¹pieniu indywidualnym. Jestem sprawoz-
dawc¹ Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej, wiêc prezentujê tylko to, co komisja
wypracowa³a na swoim posiedzeniu. Jeszcze raz
powtarzam, ¿e komisja, przy wiêkszoœci g³osów za
i bez ¿adnego g³osu sprzeciwu, proponuje zrezy-
gnowaæ z jakichkolwiek ingerencji w art. 99, czyli
w sprawê w³asnoœci aptek, a wiêc pozostawiæ
stan, jaki obowi¹zuje obecnie w prawie farmaceu-
tycznym. Dziêkujê.

Senator Adam Graczyñski:
Niestety, uzupe³niaj¹ce pytane. Jak to obo-

wi¹zuje, w jakim prawie? W przed³o¿eniu sejmo-
wym, w tej ustawie, która trafi³a do nas, czy byæ
mo¿e w tej ustawie, która by³a uchwalona rok temu
i z ró¿nychpowodówniewesz³aw¿ycie?Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Senatorze! Panie Marsza³ku!
Wydaje mi siê, ¿e bardzo trudno jest w tym mo-

mencie jasno i czytelnie panu odpowiedzieæ, nie
ujawniaj¹c tego, co chcia³em zawrzeæ w swoim
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wyst¹pieniu. Mianowicie: tak, je¿eli przyjmiemy
to rozwi¹zanie, co do którego jestem sprawoz-
dawc¹, to pozostaje stan prawny ustawy sprzed
roku. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e te¿ jest on niedosko-
na³y, chcia³em zaproponowaæ poprawkê, która
by³aby jakimœ kompromisem. Ale to, jak mówiê,
dopiero za jakieœ dziesiêæ minut.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bêdziemy czekali w napiêciu.
Kto z pañstwa chcia³by jeszcze o coœ zapytaæ?

Nikt. Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e ustawa wynika z przed³o¿e-

nia rz¹dowego. Jest z nami nadal pan minister
Aleksander Nauman.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os teraz, czy mo¿e po
pytaniach? Teraz.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ siê do pañstwa senatorów

o przyjêcie projektu rz¹dowego w kszta³cie
przed³o¿onym przez Sejm. Po wys³uchaniu krót-
kiej dyskusji przed debat¹ chcia³bym powiedzieæ,
i¿ uwa¿amy, ¿e te przepisy w pe³ni zabezpieczaj¹
interes Polski. Myœlê, ¿e dzisiaj nikt z pañstwa se-
natorów, wchodz¹c do apteki, nie wie i nie potrafi
rozpoznaæ, czy wchodzi do apteki nale¿¹cej do ap-
tekarza, czy do przedsiêbiorcy. S¹dzê, i¿ us³uga
œwiadczona przez farmaceutê wykonuj¹cego za-
wód aptekarza, czyli sprzedaj¹cego lek, jest tak
samo prawid³owa i dobrze wykonywana przez ap-
teki nale¿¹ce do przedsiêbiorców i apteki nale¿¹ce
do farmaceutów.

Chcê równie¿ powiedzieæ, i¿ zapis artyku³u
mówi¹cego o tym, i¿ apteki powinny nale¿eæ do
farmaceutów wykonuj¹cych zawód aptekarza,
nigdy nie obowi¹zywa³. Podtrzymujê opiniê,
któr¹ przedstawi³ pan senator Cieœlak. Mieliœmy
w Polsce do 31 marca dziewiêæ tysiêcy dziewiêæ-
set szeœædziesi¹t aptek i chcê powiedzieæ z ca³¹
donios³oœci¹, i¿ trzy najwa¿niejsze sieci aptek
nale¿¹ do trzech przedsiêbiorstw pañstwowych.
Zmiana zapisów w kszta³cie proponowanym
w czasie prac komisji bêdzie zatem godzi³a g³ównie
w trzy przedsiêbiorstwa pañstwowe – Cefarm-War-
szawa, Cefarm z ulicy Jana Kazimierza i Ce-
farm-£ódŸ.

Chcê stwierdziæ, i¿ Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa i minister zdrowia przygotowuj¹ konsolida-
cjê przemys³u farmaceutycznego równie¿ w opar-
ciu o przedsiêbiorstwa pañstwowe Cefarm. Wpro-

wadzenie zapisu w tym kszta³cie uniemo¿liwi
przekszta³cenie w grupê holdingow¹ trzech
przedsiêbiorstw pañstwowych Polfa, a tak¿e
trzech Cefarmów, poniewa¿ uniemo¿liwi wydanie
zezwolenia na prowadzenie apteki nowemu prze-
kszta³conemu holdingowi farmaceutycznemu.
Myœlê, ¿e na tym etapie to wszystko, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿emy teraz zadawaæ pytania panu ministro-

wi, w trybie art. 44 ust. 6.
Senator Jan Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Pan senator Cieœlak w odpowiedzi na moje py-

tanie wspomnia³, ¿e rzeczywiœcie w³aœcicielami
aptek w Holandii, w Irlandii, w Anglii i w Belgii s¹
przedsiêbiorcy, którzy maj¹ bardzo luŸny zwi¹zek
z farmacj¹. Trzeba jednak wspomnieæ o jednej
bardzo istotnej rzeczy: w dwunastu krajach Unii
Europejskiej istniej¹ ograniczenia co do prowa-
dzenia aptek. Istnieje tam na przyk³ad prawo
mówi¹ce o tym, ¿e aptekê mo¿e posiadaæ tylko
wykwalifikowany aptekarz farmaceuta, maj¹cy
specjalizacjê aptekarsk¹, kliniczn¹ b¹dŸ farma-
kologiczn¹. Tak jest we Francji, tak jest w Niem-
czech. Po prostu aptekê prowadzi osoba z wy-
kszta³ceniem farmaceutycznym.

Pytam w zwi¹zku z tym pana ministra, jakie
motywy spowodowa³y to, ¿e wprowadzamy zapis
umo¿liwiaj¹cy prowadzenie apteki przez przed-
siêbiorców, a wiêc przez osoby, które rzeczywiœcie
najczêœciej nie maj¹ wykszta³cenia farmaceutycz-
nego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jakie przepisy?
(Senator Jan Szafraniec: Jakie motywy.)
Jakie motywy? Motywy s¹ nastêpuj¹ce: uzna-

jemy ci¹g³oœæ prawn¹ decyzji podjêtych w roku
1990. To w 1990 r. przedsiêbiorcy zainwestowali
swoje pieni¹dze w prawie cztery i pó³ tysi¹ca aptek,
które prowadz¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami. To przepisy mówi¹, i¿ za ruch leków w aptece
odpowiada kierownik apteki, zaœ bezpoœredni¹
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dystrybucjê w okienku aptecznym mo¿e prowadziæ
albo farmaceuta, albo technik farmaceutyczny.
Zgodnie z posiadanymi informacjami, z³o¿onymi
do ministerstwa przez g³ównego inspektora farma-
ceutycznego, liczba skarg sk³adanych na apteki
ogólnodostêpne, których w³aœcicielami s¹ przed-
siêbiorcy i aptekarze, jest praktycznie taka sama.

Przyjêcie zapisu w tym kszta³cie, który by po-
wierza³ aptekê wy³¹cznie aptekarzowi, spowodo-
wa³oby, i¿ prawa nabyte dotyczy³yby tylko tego
pokolenia przedsiêbiorców. Je¿eli przedsiêbiorcy
1990 r. w dobrej wierze zainwestowali w apteki, to
dlaczego ich spadkobiercy nie mieliby ich obj¹æ?
Dlaczego mieliby sprzedawaæ te apteki wy³¹cznie
farmaceutom?

Jeszcze raz wracam do tej samej myœli: jestem
przekonany co do tego, ¿e nikt z pañstwa,
wchodz¹c do apteki, nie jest w stanie rozpoznaæ,
czy ta apteka nale¿y do przedsiêbiorcy, czy do ap-
tekarza. Poziom i sposób nadzoru prowadzony
przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycz-
nych i g³ównego inspektora farmaceutycznego za-
pewnia bezpieczeñstwo pacjentów. Równie¿ dwie
ustawy, które daj¹ w tej dziedzinie delegacje mini-
strowi zdrowia, gwarantuj¹ skutecznoœæ, jakoœæ
i bezpieczeñstwo leków znajduj¹cych siê w aptece.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszêbardzo,pani senatorMariaSzyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Chcia³abym zapytaæ pana ministra, sk¹d taki dzi-

wol¹g jêzykowy „produkt leczniczy”. Wydaje mi siê, a
raczej jestemprzekonana, ¿emamydbaæo jêzykpol-
ski. Przecie¿ mamy terminy „lekarstwa”, „leki”.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Pani Senator, produkt leczniczy to definicja ogó-

lnie przyjêta w dyrektywach Unii Europejskiej. Po-
niewa¿ prawo farmaceutyczne w po³owie musi od-
powiadaæ dyrektywom 82,83, rz¹d przyj¹³ nazwê
„produkt leczniczy” i „nowy produkt leczniczy”.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Jeszcze raz pani senator Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:

Ja tego zupe³nie nie rozumiem. Przecie¿ dyrek-
tywy Unii nie s¹ pisane w jêzyku polskim! Chodzi
wiêc o wadliwe czy te¿ wygodne dla t³umacza
przek³adanie terminów obcojêzycznych. Przecie¿
mamy swój jêzyk, wiêc je¿eli nawet w jakimœ in-
nym jêzyku coœ nazywa siê produktem leczni-
czym, to po polsku nazywa siê to lekarstwem.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Tak jak kie³basa, okreœlana jako miêso i jego

przetwory, prawda?
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja te¿ mam taki jêzykowy problem, w³aœciwie

nawet dwa. Mianowicie w zmianie… Która to
jest… Aha, w art. 1 lit. g wyrazy „weterynaryjnym
produktem leczniczym lub weterynaryjnymi pro-
duktami leczniczymi przystosowanymi do mie-
szania z pasz¹” zastêpuje siê wyrazami „premik-
sem leczniczym”. To te¿ bardzo dziwne sfor-
mu³owanie. Dla mnie jest jeszcze jedna rzecz nie
do koñca zrozumia³a. Bo z tym mieszaniem
z pasz¹ to jest taka sytuacja, ¿e je¿eli chodzi o kar-
mê dla psów czy kotów, to czêsto dodaje siê do niej
po prostu u¿ywki, które powoduj¹ uzale¿nienie
zwierz¹t. Czy te premiksy to jest w³aœnie to? O co
w³aœciwie chodzi?

I drugie pytanie. Nagle w pewnym przepisie,
kiedy mówi siê o dostarczaniu dokumentów i po-
dejmowaniu decyzji przez ministra, pada stwier-
dzenie, ¿e czêœæ dokumentów mo¿e byæ w jêzyku
angielskim lub przet³umaczona na angielski.
Wprowadzamy zatem obowi¹zek, ¿eby minister
zna³ angielski. To nie jest jakiœ du¿y wymóg, nie-
mniej jednak raczej nie jest przewidziany w kon-
stytucji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Wróæmy do tego premiksu, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Nazwa „premiks” byæ mo¿e równie¿ jest, ¿e tak

powiem, nieszczêœliwa. Jest to równie¿ nazwa
u¿yta w dyrektywie. Ale premiks nie jest mie-
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szank¹ ze œrodkami uzale¿niaj¹cymi, tylko mie-
szank¹ artyku³u spo¿ywczego z weterynaryjnym
produktem leczniczym. W ustawie definicja pre-
miksu leczniczego jest zawarta w s³owniczku.
Jest to weterynaryjny produkt leczniczy, który
w wyniku procesu technologicznego zosta³ przy-
gotowany w postaci umo¿liwiaj¹cej jego miesza-
nie z pasz¹ w celu wytworzenia paszy leczniczej.

Je¿eli chodzi o jêzyk angielski, chcê powie-
dzieæ, ¿e taka dyskusja, Panie Senatorze, toczy³a
siê równie¿ w Sejmie. Problem dokumentacji
i sk³adania dokumentacji bardzo jasno okreœlono
w tej¿e ustawie. Wskazano na to, jakie dokumen-
ty odpowiedzialne podmioty maj¹ obowi¹zek
sk³adaæ w jêzyku polskim, a jakie mog¹ byæ
z³o¿one w jêzyku angielskim. Jest to jak gdyby
wyjœcie naprzeciw wnioskom sk³adanym do nas
przez producentów farmaceutycznych, poniewa¿
dokumentacja lecznicza dotycz¹ca jednego pro-
duktu leczniczego – albo leku, jak wola³aby pani
senator i pani profesor Szyszkowska – to s¹ tony
dokumentów. W naszym przekonaniu, t³umacze-
nie tych dokumentów… Angielski jêzyk medycz-
ny jest trudny do przet³umaczenia na jêzyk pol-
ski. Poza tym przet³umaczenie 4,5–5 t dokumen-
tacji jednego produktu leczniczego – powtarzam:
jednego produktu leczniczego – zajê³oby bardzo
du¿o czasu. A Polska ma tylko czteroletni okres
przejœciowy na dokonanie ponownej rejestracji
produktów leczniczych.

Ta ustawa zobowi¹zuje równie¿ wytwórców
produktów oryginalnych do z³o¿enia dokumenta-
cji, dossier, a szczególnie dokumentacji klinicz-
nej, na dzieñ przed akcesj¹ Polski do Unii Euro-
pejskiej. Musimy dokonaæ rerejestracji piêciu ty-
siêcy leków, które maj¹ swoje odpowiedniki w po-
staci produktów oryginalnych, wytworzonych
przez producentów. Gdybyœmy mieli przet³uma-
czyæ w urzêdzie dokumentacjê kliniczn¹ piêciu
tysiêcy produktów, to obawiam siê, i¿ zabrak³oby
nam czasu, zabrak³oby okresu przejœciowego.
Poza tym ta ustawa nie mo¿e dziœ zobowi¹zaæ wy-
twórców oryginalnych, którzy maj¹ z³o¿one dos-
sier rejestracyjne w urzêdach poza granicami
Rzeczpospolitej, do przet³umaczenia tego ju¿ dziœ
na jêzyk polski. To s¹, jak mówiê, tysi¹ce stron
dokumentacji, która jest kierowana do wybra-
nych pracowników Urzêdu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Jolanta Danielak)

Ponadto wydaje mi siê, ¿e wycinanie setek
drzew po to, aby przet³umaczyæ tê dokumentacjê
wy³¹cznie dla czterech, góra piêciu osób zatrud-
nionych w urzêdzie rejestracji, jest niecelowe.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie trzeba
wycinaæ drzew, wystarczy przynieœæ dyskietkê.)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.
(G³osy z sali: By³a odpowiedŸ.)
Ju¿ nie ma pytañ, tak?
(Rozmowy na sali)
Rozumiem. Czy ktoœ jeszcze zg³asza siê do za-

dawania pytañ? Nie.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ obecnego na posiedzeniu przedstawiciela
rz¹du, a jest nim podsekretarz stanu w minister-
stwie zdrowia, pan Aleksander Nauman, czy chce
zabraæ g³os i przedstawiæ stanowisko rz¹du
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

(G³osy z sali: To ju¿ by³o!)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Nauman: Pani Marsza³ek, ju¿ by³o
stanowisko rz¹du.)

Bardzo serdecznie przepraszam.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede
wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do mar-
sza³ka Senatu. Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na
piœmie do zamkniêcia dyskusji nad dan¹
ustaw¹.

Przypominam, ¿e po³¹czone komisje bêd¹ roz-
patrywaæ tylko te wnioski, które zosta³y z³o¿one
do zamkniêcia dyskusji na piœmie do marsza³ka
Senatu.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator
Mariê Szyszkowsk¹. Przygotowuje siê pan sena-
tor Jerzy Cieœlak.

Senator Maria Szyszkowska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Najpierw krótki wstêp. Zastanawiam siê nad

tym, dlaczego socjaldemokratyczny rz¹d nie bie-
rze przyk³adu chocia¿by ze Szwecji, gdzie jak wia-
domo, apteki s¹ pañstwowe. S¹dzê, ¿e to roz-
wi¹zanie by³oby najbardziej korzystne i nie bu-
dzi³oby podejrzenia, ¿e za pewnymi zmianami
skrywaj¹ siê byæ mo¿e czyjeœ interesy.

Chcia³abym te¿ powiedzieæ, ¿e wci¹¿ dochodzi
do jakichœ manipulacji. Niedawno s³yszeliœmy po-
równanie, którym – muszê przyznaæ – nawet i ja
zosta³am zmanipulowana. Chodzi o porównanie
apteki do lecznicy. Zosta³o powiedziane, gdy ktoœ
z obecnych tutaj dokonywa³ tego porównania, ¿e
w³aœcicielem lecznicy nie musi byæ lekarz, wobec
czego w³aœcicielem apteki nie musi byæ aptekarz.
Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e to porównanie jest
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nieporozumieniem, poniewa¿ aptekê mo¿na po-
równywaæ tylko i wy³¹cznie z gabinetem lekar-
skim, gdzie za wszystko od pocz¹tku do koñca,
³¹cznie z prawem w³asnoœci, odpowiada lekarz.

Przypomnê te¿, przechodz¹c ju¿ do meritum, ¿e
na tej sali podjêliœmy bardzo niefortunn¹ decyzjê
likwidacji kast, ¿e siê tak wyra¿ê, aptekarzy. To
tak, jak byœmy zrównali wszystkich adwokatów
z prawnikami.

Poniewa¿ widzê kolejne b³êdy w proponowanej
nowelizacji, przechodzê do konkretów. Przedtem
jednak mam pytanie. Dlaczego Wysoka Izba nie
uwzglêdnia protestów i pogl¹dów osób zaintere-
sowanych? Mam na myœli aptekarzy. Proszê pañ-
stwa, po raz pierwszy od czasu istnienia polskiego
aptekarstwa jest powszechny protest polskich
aptekarzy w ca³ej Polsce, a dodatkowo jeszcze za-
protestowa³a Pomorsko-Kujawska Okrêgowa
Izba Aptekarska w Bydgoszczy. Mo¿e go tutaj
od³o¿ê. Jest to oczywiœcie pytanie retoryczne.
Uwa¿am, ¿e powinniœmy, podejmuj¹c decyzje,
powa¿nie zastanawiaæ siê i analizowaæ problemy,
o których decydujemy.

Uwa¿am, ¿e absurdalny jest zapis w art. 88, bo
wynika z niego, ¿e je¿eli kierownik nie ma specja-
lizacji z zakresu farmacji aptecznej, to musi byæ
zatrudniony, w pe³nym wymiarze czasu, przy-
najmniej jeden farmaceuta posiadaj¹cy specjali-
zacjê z zakresu aptekarstwa. Ten przepis wydaje
mi siê absurdalny. To jest tak, jak gdyby zezwoliæ
na to, ¿eby dziekanem wydzia³u farmaceutyczne-
go by³ na przyk³ad magister farmacji, pod warun-
kiem ¿e bêdzie tam zatrudniony jeden profesor
zwyczajny farmacji. Jest to kompletny absurd,
tym bardziej ¿e art. 99 ust. 4a wskazuje na to, ¿e
aptekê trzeba prowadziæ w szczególny sposób,
a robi¹cy to cz³owiek ma byæ wyj¹tkowo odpowie-
dzialny, ma dawaæ rêkojmiê dobrego, w³aœciwego
prowadzenia apteki. To po pierwsze.

Po drugie, zwracam uwagê na to, ¿e przygoto-
wanie do funkcji kierowniczych uzyskuje siê nie
tylko w wyniku skoñczenia wydzia³u farmaceu-
tycznego, ale równie¿ w wyniku sta¿u pracy, który
powinien byæ, moim zdaniem, co najmniej piêcio-
letni. A poza tym istnieje specjalizacja aptekar-
ska. Przecie¿ nie ka¿dy prawnik jest adwokatem
czy te¿ nie ka¿dy prawnik jest sêdzi¹.

Kolejna sprawa. Uwa¿am, ¿e kierownikiem apte-
ki powinien byæ ktoœ, kto ma co najmniej piêcioletni
sta¿ w aptece w zawodzie farmaceuty, bo s³owo „ap-
tekarz” wypada ju¿ z naszego s³ownictwa.

Kolejny problem to powierzchnia aptek. Wyda-
je mi siê, ¿e jest nadmierne oczekiwanie ustawo-
dawcy, a¿eby powierzchnia podstawowa apteki
wynosi³a 80 m2 bez wliczenia w to powierzchni
pomocniczych. Przecie¿ to jest niemo¿liwe, a¿eby
istniej¹ce apteki nagle siê rozbudowa³y. W wielu
wypadkach jest to niemo¿liwe nie tylko z przyczyn

finansowych, ale równie¿ i z przyczyn architekto-
nicznych. Wymóg ogromnej przestrzeni, jak¹
maj¹ obecnie zajmowaæ apteki, uderza wiêc w ap-
teki ju¿ istniej¹ce.

Wreszcie wydaje mi siê uzasadnione… Tak
chêtnie powo³ujemy siê na obce przyk³ady, wobec
tego powo³am siê tym razem na przyk³ad Francji,
pañstwa o gospodarce wolnorynkowej. Francja –
w imiê dobrze pojêtego interesu pacjentów – przy-
jê³a pewien zapis, który proponuje siê równie¿
w³¹czyæ do prawa farmaceutycznego. Mianowicie
jedna apteka powinna przypadaæ na cztery
tysi¹ce mieszkañców. Je¿eli jest mniej ni¿ cztery
tysi¹ce mieszkañców, na takim terenie tak¿e po-
winna byæ apteka, ale tylko jedna jedyna. O to
uregulowanie zabiega samorz¹d aptekarski, dla-
tego ¿e rozmieszczenie aptek w kraju jest wadli-
we. Uderza to przede wszystkim w interesy pa-
cjenta. W tej chwili apteki powstaj¹ tam, gdzie
mog¹ liczyæ na najwiêkszy zysk. Wobec tego to
ograniczenie, to stwierdzenie, o którym przed
chwil¹ mówi³am, doprowadzi³oby do tego, ¿e nikt
w naszym kraju nie by³by pozbawiony dostêpu do
aptek, a w wielkich miastach nie wytwarza³aby
siê na przyk³ad niezdrowa konkurencja.

Wreszcie proszê, a¿eby Wysoka Izba zastano-
wi³a siê nad art. 132, w którym jest mowa o ka-
rach na³o¿onych za pewne przewinienia do-
tycz¹ce spraw farmaceutycznych. Zastanawiam
siê i proszê równie¿ pañstwa o zastanowienie siê,
czy te kary nie s¹ zbyt wysokie. Chodzi o trzy lata
i dwa lata zagro¿enia wolnoœci¹. Przepraszam, za-
gro¿enia wiêzieniem. Przypominam, ¿e w kodek-
sie karnym kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat
trzech zagro¿ony jest na przyk³ad udzia³ w bójce,
w której zachodzi niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia.
Tak samo kar¹ do lat trzech zagro¿ony jest udzia³
w zorganizowanej grupie maj¹cej na celu
pope³nienie przestêpstwa. St¹d proœba o zastano-
wienie siê, czy kary proponowane w prawie far-
maceutycznym nie s¹ za wysokie.

Chcia³abym wiêc powiedzieæ, ¿e jedne b³êdy
zast¹piono innymi. Jestem przekonana, ¿e ta no-
welizacja nie jest nowelizacj¹ udan¹.

PaniMarsza³ek, sk³adampoprawkinapani rêce.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Muszê przyznaæ, ¿e mo¿e byæ tak, i¿ zagro¿enie

wolnoœci¹ mo¿e byæ wy¿sz¹ kar¹ ani¿eli pozba-
wienie wolnoœci. Myœlê, ¿e znamy takie zjawiska.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Cieœlaka. Przygotowuje siê pan senator Litwiniec.

Senator Jerzy Cieœlak:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja wprawdzie zapisa³em siê do dyskusji, ¿eby

zg³osiæ poprawkê, poniewa¿ nie ma doskona³ych
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aktów prawnych, które nie mog³yby byæ jeszcze
lepsze po opuszczeniu sali Senatu, ale pozwolê
sobie wejœæ w bardzo ³agodn¹ polemikê z pani¹
senator Szyszkowsk¹ co do niektórych aspektów
wyst¹pienia pani senator.

Otó¿ pani senator powiedzia³a, ¿e jakieœ pañ-
stwo prowadzi apteki, po czym spyta³a, dlaczego
my nie tworzymy wprost takiego modelu, w którym
apteki s¹ pañstwowe. By³aby to jasna regulacja,
a pañstwo odpowiada³oby za obrót produktami
medycznymi w Polsce. Pani Senator, w Polsce
funkcjonuje gospodarka wolnorynkowa. Mimo to
chcê przypomnieæ, ¿e w tej ustawie, nad któr¹
w³aœnie pracujemy, s¹ przewidziane bardzo istot-
ne zabezpieczenia i bardzo wa¿ne, skuteczne in-
strumenty oddzia³ywania na rynek leków w Pol-
sce, znajduj¹ce siê w rêkach ministra zdrowia.
Otó¿ chcê przypomnieæ, ¿e minister zdrowia
z mocy dwóch zapisów ustawy o ubezpieczeniu
zdrowotnym ustala listy leków refundowanych
oraz listy leków op³acanych w formie rycza³tu na
poziomie 30% i 50%.

Chcê wiêc pani¹ senator poinformowaæ, je¿eli
te liczby nie s¹ pani senator znane, ¿e w praktyce
oznacza to bezpoœredni wp³yw ministra na obrót
lekami w Polsce w zakresie 50%, a wiêc na tym
dwunastomiliardowym rynku minister zdrowia
ma istotny i skuteczny wp³yw na redystrybucjê co
najmniej 6 miliardów z³. Uwa¿am, ¿e to s¹ doœæ
istotne zabezpieczenia dla rz¹du.

Je¿eli chodzi o specjalizacjê aptekarsk¹ i wy-
móg posiadania tej specjalizacji przez kierowni-
ka apteki, to Wysoka Izbo, jak powiedzia³ ju¿ pan
minister Nauman, w Polsce na dzieñ 31 marca
tego roku mieliœmy dziewiêæ tysiêcy dziewiêæset
szeœædziesi¹t aptek ogólnodostêpnych, a do tej
liczby trzeba by jeszcze doliczyæ mniej wiêcej sie-
demset siedemdziesi¹t aptek szpitalnych, które
musz¹ byæ w szpitalach na mocy prawa. To jest
prawie jedenaœcie tysiêcy aptek. W Polsce spe-
cjalizacjê z farmacji aptecznej podjê³o tysi¹c far-
maceutów. Ta ustawa, jak ju¿ mówi³em jako
sprawozdawca, reguluje wstêpnie specjalizacjê
farmaceutów i umo¿liwia im podjêcie specjaliza-
cji w czterech dziedzinach po ukoñczeniu stu-
diów na wydzia³ach farmacji akademii medycz-
nych. Ale proszê siê zastanowiæ: je¿eli na stano-
wiska kierowników aptek w Polsce, na blisko je-
denaœcie tysiêcy stanowisk pracy mielibyœmy
wprowadziæ specjalistów, to ile lat musielibyœmy
szkoliæ farmaceutów, ¿eby uzyskali oni doku-
menty potwierdzaj¹ce prawo do objêcia stanowi-
ska kierownika apteki. W okresie przejœciowym
pewnie zatrudniani byliby tam farmaceuci bez
specjalizacji, jako pe³ni¹cy obowi¹zki, by³oby to
ewidentne obejœcie niedobrych regulacji pra-
wnych, które w praktyce, w ¿yciu codziennym by
siê nie obroni³y.

I wreszcie jeszcze jedna rzecz. W Unii Europej-
skiej nie ma obowi¹zku specjalizowania siê far-
maceutów. W zwi¹zku z tym farmaceuta, który
przyjecha³by do Polski, zda³ egzamin z jêzyka pol-
skiego i uzyska³ uprawnienia do pracy w Polsce
w aptece ogólnodostêpnej lub w aptece szpitalnej,
móg³by obj¹æ to stanowisko, mimo ¿e nie posia-
da³by specjalizacji. Ale polski farmaceuta, absol-
went polskiej uczelni, wydzia³u farmacji polskiej
uczelni medycznej musia³by spe³niæ wymóg usta-
wowy, który postawiliœmy obywatelom Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Musimy siê zdecydowaæ, czy
chcemy wejœæ do Unii Europejskiej, czy nie, czy
chcemy otworzyæ granice w celu umo¿liwienia
swobodnego przep³ywu ludzi i zachowaæ ich pra-
wo do podejmowania pracy.

To s¹ te k³opoty, chocia¿ nie wszystkie, które
wynika³yby z realizacji propozycji zg³oszonych
przez pani¹ senator w wyst¹pieniu.

A teraz przyst¹piê do zg³oszenia poprawki,
mimo ¿e mówi³em, i¿ komisja bardzo wnikliwie
pracowa³a nad t¹ ustaw¹. Poniewa¿ to jest pakiet
ustaw, a Senat mia³ du¿o mniej czasu na pracê
nad t¹ ustaw¹ ni¿ Sejm, konieczny by³ pewien po-
œpiech. Dlatego przed³o¿ê poprawkê, która doty-
czy lit. d w pkcie 4 w art. 1 ustawy. Nie bêdê jej czy-
ta³, mogê przedstawiæ trzy wersje jej uzasadnie-
nia.

Wersja najkrótsza by³aby taka, ¿e ten zapis jest
w ustawie o urzêdzie rejestracji, jest te¿ w ustawie
wprowadzaj¹cej z pakietu czterech ustaw, wiêc
powinien znaleŸæ siê w ustawie – Prawo farma-
ceutyczne w celu zachowania spójnoœci tych
trzech aktów prawnych. To jest najprostsza inter-
pretacja.

Mogê te¿ zaproponowaæ wyjaœnienie tej po-
prawki i jej uzasadnienie w wersji rozszerzonej,
ale ostrzegam, ¿e bêdzie to materia doœæ skompli-
kowana i nie jestem pewien, czy konieczne jest
przytaczanie tych argumentów.

Poprawkê sk³adam na rêce pani marsza³ek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Bogus³awa Litwiñca…
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Pani Marsza³ek,

w trybie sprostowania.)
Bardzo proszê, pan senator Jarmu¿ek w trybie

sprostowania.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:
Chcê sprostowaæ, poniewa¿ z wypowiedzi pana

senatora Cieœlaka wywnioskowa³em, odnios³em
takie wra¿enie, i¿ nie mo¿emy kierownikiem apte-
ki ustanowiæ aptekarza, który posiada specjaliza-
cjê, poniewa¿ nie by³oby tylu farmaceutów, czy
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nie ma tylu farmaceutów, którzy tê specjalnoœæ
posiadaj¹. Otó¿ ju¿ teraz – nie wiem, jaki procent –
zdecydowana wiêkszoœæ aptek to kryterium
spe³nia. Zreszt¹ jest taki wymóg, ¿e kierownikiem
apteki musi byæ aptekarz farmaceuta, który po-
siada specjalizacjê. S¹dzê, ¿e wielkim nieporozu-
mieniem jest to, ¿e kierownikiem apteki mo¿e byæ
ktoœ, kto ma mniejsze kwalifikacje zawodowe od
swojego podw³adnego.

(Senator Jerzy Cieœlak: Sprostowanie.)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Sprostowanie do sprostowania, Panie Senato-

rze. Bardzo proszê, chcia³abym jednak, ¿eby pa-
nowie senatorowie nie uprawiali dyskusji poza
oficjaln¹ debat¹. Ale bardzo proszê, pan senator
Cieœlak.

Senator Jerzy Cieœlak:
Dziêkujê bardzo.
Wypowiedzi pana senatora Jarmu¿ka nie trak-

tujê jako sprostowania. Mam jednak obowi¹zek
sprostowaæ pewn¹ dezinformacjê, która zakrad³a
siê do wypowiedzi pana senatora Jarmu¿ka.

Ta ustawa nie zabrania obejmowania stanowi-
ska kierownika apteki farmaceucie, który posia-
da specjalizacjê. Nie ma takiego zakazu. Jednak
ta ustawa nie wymaga, ¿eby kierownik apteki
mia³ tê specjalizacjê, ale stawia wymaganie, ¿eby
mia³ on co najmniej piêcioletni sta¿ pracy w apte-
ce ogólnodostêpnej. Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia uzna³a to za wystarczaj¹c¹ gwarancjê
fachowoœci, po uwzglêdnieniu wczeœniejszych
piêciu lat studiów na wydziale farmacji akademii
medycznej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Litwiniec. Przygo-

towuje siê pan senator Romaszewski.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowni Go-

œcie, Przedstawiciele Resortu Zdrowia!
Moje – zapowiadam – krótkie wyst¹pienie spro-

wadza siê tylko do zasygnalizowania niepokoju,
niepokoju wywo³anego obserwacj¹ bardzo niesy-
metrycznego, a co za tym idzie, niesprawiedliwego
rozmieszczenia aptek w Rzeczypospolitej.

S¹ miejsca w Polsce, w których do apteki, a na-
wet punktu aptecznego jest daleka droga. Wielo-
krotnie d³u¿sza ni¿ do lekarza. Fakt ten powoduje
nierzadko bolesne trudnoœci, zw³aszcza w przy-
padku osób starszych, opuszczonych i biednych,

którym trudno dokuœtykaæ do przepisanego medy-
kamentu. Podmiotom handlowym po prostu nie
op³aca siê inwestowaæ w pustkowie.

To ta w³aœnie bezradnoœæ spowodowa³a moje
wyst¹pienie, które koñczê publicznym pytaniem
skierowanym zarówno do mego socjaldemokra-
tycznego sumienia, jak i do mojego socjaldemo-
kratycznego rz¹du: czy oddanie handlu medyka-
mentami tylko – powtarzam: tylko – w bezwzglêd-
ne rêce wolnego rynku jest decyzj¹ m¹dr¹ w pañ-
stwie kieruj¹cym siê idea³ami opiekuñczej umo-
wy spo³ecznej? Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, pan senator Romaszewski.

Przygotowuje siê pan senator Balicki.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Myœlê, ¿e to odwo³anie siê senatora Litwiñca do

socjaldemokratycznych tradycji by³o bardzo cel-
ne. W ich œwietle nie do koñca rozumiem tê usta-
wê przed³o¿on¹ przez rz¹d.

Pan senator Cieœlak mówi³, ¿e wstêpujemy do
Unii i ¿e przep³yw ludzi odgrywa wa¿n¹ i zasad-
nicz¹ rolê, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Proszê
pañstwa, na przep³yw ludzi trzeba bêdzie poczekaæ
co najmniej siedem lat. A je¿eli chodzi o tê ustawê,
to jej celem zasadniczym jest przep³yw towarów,
powtarzam: towarów. Proszê pañstwa, to jest rzecz
najwa¿niejsza i o to w tej chwili siê bijemy.

Proszê pañstwa, jesteœmy teraz w sytuacji,
w której ¿eœmy byli, przypuszczam, jakieœ piêæ,
siedem lat temu, kiedy w Polsce powstawa³ prob-
lem hipermarketów i supermarketów. Wtedy te¿
nikogo nie by³em w stanie przekonaæ, czym to gro-
zi polskiemu handlowi.

Panie Senatorze, na polskim rynku nie ma wiê-
cej ni¿ dziesiêæ firm prowadz¹cych hipermarkety
i supermarkety, powtarzam: nie ma wiêcej ni¿
dziesiêæ firm. A co siê z tym rynkiem sta³o? Co siê
sta³o z tymi firmami, które funkcjonowa³y na tym
terenie? I teraz chcemy to wszystko powtórzyæ
w sytuacji, powiedzia³bym, du¿o bardziej drasty-
cznej, bo to samo chcemy powtórzyæ na rynku le-
ków. Na rynku leków, proszê pañstwa, na którym
sytuacja na ca³ym œwiecie jest dramatyczna, na
którym dyktat wielkich koncernów doprowadzi³
do tego, ¿e Grisham pisze krymina³y na ten temat
i odnosi sukcesy z tego powodu. Z problemem nie
potrafi¹ sobie poradziæ ani Stany Zjednoczone,
ani Francja. Ceny leków innowacyjnych s¹ dzie-
si¹tki, dziesi¹tki razy zawy¿one, nastêpuje zanie-
chanie produkcji leków generycznych, leków do-
stêpnych dla ludnoœci. Czy dysponujemy a¿ tak
ogromnym bud¿etem, ¿e bêdziemy mogli te wszy-
stkie leki produkowane przez najlepsze koncerny
farmaceutyczne kupowaæ? Czy w tym celu musi-
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my najpierw zniszczyæ ca³y nasz przemys³? Czy
musimy to zrobiæ, ¿eby potem siê okaza³o, ¿e
w ogóle nie jesteœmy w stanie zapewniæ ludnoœci
œrodków leczniczych?

Wysoka Izbo! Myœlê, ¿e stajemy teraz przed pie-
kielnie wa¿nym problemem. Muszê powiedzieæ,
¿e nie wyobra¿am sobie mo¿liwoœci poparcia tej
ustawy, je¿eli nie zostan¹ przyjête poprawki od
szóstej do ósmej, zg³oszone przez Komisjê Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Proszê pañstwa, to po prostu jest kwestia na-
szego lecznictwa, to jest kwestia zmonopolizowa-
nia, zbudowania oligopolów farmaceutycznych
na terenie Polski. Nie rozumiem, jak pañstwo
mog¹ nie zdawaæ sobie z tego sprawy, jak rz¹d
mo¿e nie zdawaæ sobie z tego sprawy. Mi³e z³ego
pocz¹tki… Tylko czym to siê skoñczy? No có¿,
skoñczy siê hipermarketami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Marka

Balickiego. Przygotowuje siê pan senator Kulak.

Senator Marek Balicki:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senator i Panowie Senatorowie!
W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê dyskusj¹ chcia³bym

zg³osiæ kilka uwag do ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne.

Pierwsza moja uwaga dotyczy kwestii specjali-
zacji kierownika apteki czy specjalizacji farmaceu-
tów. Muszê powiedzieæ, ¿e zgadzam siê z opini¹
pani senator Szyszkowskiej, ¿e to jest dziwne, i¿
kierownik nie musi mieæ specjalizacji, a jego pra-
cownik musi j¹ mieæ. Akurat w aptece to mo¿e
rzeczywiœcie tworzyæ dziwne relacje.

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e specjali-
zacje dla farmaceutów powsta³y stosunkowo nie-
dawno, to jest na prze³omie lat szeœædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych. Wczeœniej nie by³o specjali-
zacji w aptekach. W tym okresie farmaceutom,
którzy mieli odpowiedni sta¿ pracy, nadano
pierwszy stopieñ specjalizacji, w zwi¹zku ze sta-
¿em pracy i bez okresu specjalizacji. Dopiero uzy-
skanie drugiego stopnia wymaga³o zrealizowania
odpowiedniego programu.

Jest te¿ problem prawa unijnego. W Europie
w³aœnie w tych krajach, na które czêsto powo³uj¹
siê zwolennicy ograniczenia prawa do zak³adania
aptek przez farmaceutów, kierownicy nie maj¹
specjalizacji, jest taki stan, jaki w Polsce by³
przed wprowadzeniem specjalizacji. Jednak
taka sytuacja: kierownik niespecjalista, pracow-
nik specjalista, rzeczywiœcie jest niezrêczna.
Z tego, co ja wiem po zapoznaniu siê z przebie-

giem debaty sejmowej, by³a próba szukania ja-
kiegoœ kompromisu, kompromisu pomiêdzy
tym, co jest, a tym, co wynika z wymagañ Unii
Europejskiej. Byæ mo¿e jest to kompromis nie
najszczêœliwszy. Ale gdy siê przeœledzi ró¿ne
sprzecznoœci, to oka¿e siê, ¿e w ustawie noweli-
zowanej w art. 99 jest jeszcze bardziej kuriozal-
ny, wydaje mi siê, element. Jest tam zapisane, ¿e
aptekê mo¿e za³o¿yæ przedsiêbiorca, który jest
farmaceut¹, ale jest on jednoczeœnie zobo-
wi¹zany, bo w ust. 4 pkt 2 mówi siê „pod warun-
kiem”, do zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie apteki. To jest dok³adnie taki sam
absurd, gdy¿ z jednej strony mówimy, ¿e farma-
ceuta mo¿e za³o¿yæ aptekê, bo tylko on ma jakieœ
szczególne predyspozycje do tego, ale z drugiej
strony mówimy, ¿e musi on zatrudniæ… itd. To
jest równie¿ absurd i wydaje siê, ¿e pozostawie-
nie tej sprawy te¿ by³oby niebezpieczne.

Druga uwaga dotyczy tego, o czym mówi³ pan
senator Litwiniec, a wiêc wa¿nego problemu
spo³ecznego, czyli dostêpu do leków; tego, ¿e od-
leg³oœæ pomiêdzy miejscem zamieszkania a ap-
tek¹ nie powinna przekraczaæ mo¿liwoœci prze-
ciêtnego obywatela. Tylko powstaje pytanie,
w jaki sposób czy jakim narzêdziem zmusiæ far-
maceutê czy innego przedsiêbiorcê do tego, ¿eby
za³o¿yli aptekê tam, gdzie nie ma ekonomicznych
warunków do prowadzenia apteki i gdzie koszty
zawsze bêd¹ przewy¿szaæ uzyskiwane przychody.
I kto wtedy pokryje ró¿nicê czy deficyt? Pewnie
rozwi¹zaniem by³oby to, o czym powiedzia³a pani
senator Szyszkowska, a co, muszê powiedzieæ,
jest pewn¹ wartoœci¹. Chodzi o to, ¿e by³by jeden
koncern pañstwowy. Oczywiœcie prowadzi³by on
apteki na zasadach ekonomicznych, ale wiêksze
wp³ywy w jednym miejscu mog³yby byæ Ÿród³em
pokrycia kosztów tam, gdzie jest deficyt. Tylko ja
siê pytam, co na to Naczelna Rada Aptekarska i co
na to cz³onkowie izb aptekarskich. Czy oni zgodzi-
liby siê na oddanie tych aptek, których dzisiaj s¹
w³aœcicielami? Ale wtedy przynajmniej równo by-
liby potraktowani ci, którzy s¹ farmaceutami
i w³aœcicielami aptek, i ci, którzy nie s¹ w³aœcicie-
lami aptek. Tylko ¿e to jest nacjonalizacja i nie
wiem, czy w naszych warunkach jest to mo¿liwe.
Jeœli jednak popatrzy siê na ró¿ne elementy
zwi¹zane z interesem publicznym, jeœli chodzi
o obrót lekami, to oka¿e siê, ¿e jest to z pewnoœci¹
interesuj¹ca propozycja. Mo¿e warto na ten temat
dyskutowaæ, bo nie tylko w Szwecji tak jest, to nie
jest jedyny przyk³ad, jeœli chodzi o kraje o gospo-
darce rynkowej.

Jest wiele mitów w tej dyskusji, która teraz siê
toczy wokó³ prawa „apteka dla aptekarza”. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e niepokoj¹ mnie te elementy
dyskusji, które docieraj¹ do szerokiej opinii pu-
blicznej i podwy¿szaj¹ poziom niepokoju
zwi¹zany z ró¿nymi sprawami dziej¹cymi siê
w Polsce, tym bardziej ¿e ró¿ne komentarze za-
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wieraj¹ elementy bêd¹ce prawd¹, ale zawieraj¹
te¿ elementy, które s¹ nieprawd¹ b¹dŸ te¿ s¹ nie-
uprawnione.

I teraz przejdê do trzeciej czêœci, do tego, co jest
prawd¹, a co jest mitem. Prawo, jakie dzisiaj
ci¹gle jeszcze obowi¹zuje, istnieje od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, o czym mówi³ pan minister
Nauman, i ono pozwala na wszystko. Dzisiaj mo¿-
na wszystko, ka¿dy mo¿e za³o¿yæ aptekê. Zosta³o
to potwierdzone w orzeczeniu Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, nie pamiêtam, czy w 1991 r., czy
1992 r., czy na prze³omie 1991 i 1992 r. W wyniku
tego stanu prawnego, jaki jest, koncerny, które
istnia³y, zaczê³y siê rozpadaæ, to znaczy nast¹pi³o
masowe tworzenie aptek g³ównie przez indywidu-
alnych w³aœcicieli b¹dŸ w³aœcicieli niewielkiej licz-
by aptek, jest bowiem grupa farmaceutów, nie
bêdziemy wymieniaæ nazwisk, równie¿ dzia³aczy
Naczelnej Rady Aptekarskiej, którzy maj¹ wiêcej
ni¿ jedn¹ aptekê, ale to nie jest sieæ aptek, to s¹
dwie apteki, czasem trzy. Taki ruch nast¹pi³ i licz-
ba aptek w stosunku do stanu, jaki mieliœmy na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zwiêkszy³a siê
o po³owê. Ale koncerny, Cefarmy, które istnia³y
na pocz¹tku, rozp³ynê³y siê, rozproszy³y
i nast¹pi³a prywatyzacja wiêkszej czêœci aptek. Do
dnia dzisiejszego nie nast¹pi³o skoncentrowanie
w³asnoœci aptek przez inne podmioty ni¿ te trzy
Cefarmy, o których mówi³ pan minister Nauman,
a które jeszcze przetrwa³y do tego czasu. Dzisiaj
mamy wiêc sytuacjê tak¹, ¿e nie ma tendencji do
tworzenia koncernów.

Ale uwa¿am – i z³o¿y³em stosowny wniosek na
posiedzeniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
– i¿ nale¿y stworzyæ takie zabezpieczenie, które
spowoduje, ¿e w Polsce nie powstanie taka sytu-
acja, w której jeden czy dwa koncerny opanuj¹ ry-
nek aptek polskich, bo to by³oby niekorzystne
przede wszystkim dla polskiego przemys³u farma-
ceutycznego.

A dlaczego by³oby to niekorzystne? Mówi³ o tym
pan senator Romaszewski. Muszê powiedzieæ, ¿e
z punktu widzenia kupuj¹cego leki powstanie du-
¿ych sieci niekoniecznie musi byæ niekorzystne.
Na pewno by³oby to niekorzystne dla dostawców,
czyli dla tych, którzy chcieliby dyktowaæ warunki
sprzeda¿y leków. A dobrze zorganizowanym od-
biorcom Naczelna Rada Aptekarska te¿ mo¿e
stworzyæ korzystne warunki – mo¿e narzuciæ pro-
ducentom, dostawcom leków warunki dla siebie
korzystniejsze od takich, jakie mo¿e uzyskaæ po-
jedyncza apteka. I takie zjawiska w Europie maj¹
miejsce, ale s¹ zwi¹zane z reeksportem czy
z importem równoleg³ym. Koncerny wyznaczaj¹
pewn¹ cenê leku w jednym kraju, podczas gdy
w innym kraju cena tego leku jest ni¿sza, a wiêc
ten sam lek jest stamt¹d przez sprzedawców im-
portowany. Co siê wtedy dzieje? Nadwy¿ka nie daje

korzyœci temu, kto ten lek kupuje, tylko najczê-
œciej konsumuje j¹ ten, kto zajmuje siê sprzeda¿¹
detaliczn¹. Zatem du¿a si³a jest w rêkach tych,
którzy dokonuj¹ sprzeda¿y detalicznej leków. Jest
na to wiele przyk³adów w Europie. Zatem nie jest
tak, jak mówi pan senator Romaszewski – ¿e to
sprzyja dyktatowi koncernów. Ale gdyby powsta³
du¿y podmiot, by³oby to rzeczywiœcie niebezpiecz-
ne dla polskiego przemys³u farmaceutycznego.

Muszê powiedzieæ, ¿e nie mo¿na siê zgodziæ ze
stwierdzeniem, i¿ ta nowelizacja jest niekorzystna
dla polskiego przemys³u farmaceutycznego, bo
jest wrêcz odwrotnie. Zaproponowane zmiany
maj¹ s³u¿yæ rozwojowi i utrzymaniu produkcji
leków w Polsce. Oczywiœcie polski rynek leków
jest niewystarczaj¹cy, jeœli chodzi o warunki eko-
nomiczne – ¿eby nast¹pi³ w³aœciwy rozwój prze-
mys³u, leki powinny byæ jeszcze eksportowane.
Ale te zmiany wprowadzane w ustawie plus to za-
bezpieczenie przed rozwojem du¿ej sieci czy grup,
które mog³yby mieæ wiêcej aptek – bo tu chodzi
o g³êbsze zabezpieczenie – gwarantuj¹ to, ¿e
w przysz³oœci polski przemys³ nie znajdzie siê
w tak niekorzystnej sytuacji.

I jeszcze jedna rzecz…
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Panie Sena-

torze, czas!)
Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
Na koniec jeszcze krótko coœ dodam. Nie tylko ap-

teka jest miejscem, gdzie siê kupuje leki. To nie jest
tak. Wiele osób kupuje paracetamol czy aspirynê
w kiosku. A wiêc to nie jest tak, ¿e leki s¹ sprzedawa-
ne wy³¹cznie w aptece. I kiedy siê mówi o aptekach,
towartopamiêtaæ tak¿eo tym.Achybaniechcieliby-
œmy ograniczania liczby punktów sprzeda¿y leków,
bo na tym zawsze ucierpi interes pacjenta.

Dlatego ja chcia³bym jeszcze raz poprzeæ po-
prawkê zabezpieczaj¹c¹ przed powstaniem du-
¿ych sieci aptek. Uwa¿am, ¿e jest to poprawka wa-
¿na dla polskiego przemys³u farmaceutycznego.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Zbigniewa Kulaka. Przygotowuje siê pan senator
Graczyñski.

Senator Zbigniew Kulak:
Pani Marsza³ek! Panie Senator i Panowie Sena-

torowie!
Dzisiaj us³yszeliœmy z tej trybuny miêdzy inny-

mi taki delikatny przytyk, ¿e Komisja Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej oœmieli³a siê
ingerowaæ w tak specjalistyczn¹ ustawê. Ale sta³o
siê tak z woli marsza³ka Senatu, a nie z powodu
nadgorliwoœci senatorów, cz³onków tej komisji.
I to mo¿e nawet lepiej, ¿e nad problemem pochylili
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siê nie tylko senatorowie zawodowo zwi¹zani z te-
matem, ale tak¿e senatorowie o innych profe-
sjach, którzy oczywiœcie tak¿e maj¹ prawo do wy-
ra¿ania swojego zdania.

Pan minister straszy nas na tej sali tonami do-
kumentów. Wydaje mi siê, ¿e jest to mocno wyol-
brzymione. Oczywiœcie, byæ mo¿e jest tak, jak
mówi pan minister, ale – pomijaj¹c ju¿ to, w jakim
jêzyku te dokumenty s¹ napisane – ja siê zastana-
wiam, kto bêdzie czyta³ te tony dokumentów, sko-
ro do ka¿dego leku jest to kilka ton, a leków, jak
sam pan powiedzia³, jest piêæ tysiêcy. A wiêc czy to
w ogóle nie jest sztuka dla sztuki, tylko po to, ¿eby
zarchiwizowaæ te teczki, skoroszyty i te ca³e pa-
kiety? A przecie¿ trzeba to przeczytaæ! W koñcu –
w jakimkolwiek jêzyku to by by³o – trzeba to prze-
czytaæ!

Proszê pañstwa, moje wyst¹pienie jest podyk-
towane trosk¹ o naszych polskich pacjentów,
o naszych polskich producentów leków, o na-
szych polskich fachowych pracowników ochrony
zdrowia, zarówno lekarzy, jak i farmaceutów. My-
œlê, ¿e wszyscy senatorowie wypowiadaj¹cy siê
z tej trybuny czyni¹ to z trosk¹. Szukajmy zatem
m¹drego kompromisu, s³uchaj¹c wszystkich
argumentów i wszystkich mówców w tej sprawie.

Ja mam swój pogl¹d, który kszta³towa³ siê miê-
dzy innymi w d³ugiej zesz³orocznej debacie. Oczy-
wiœcie nie jestem zwolennikiem dziedzicznoœci
aptek. Jestem zwolennikiem konkurencji miêdzy
aptekami. Nie popieram tego, by w sposób admi-
nistracyjny, urzêdowy, okreœlaæ na przyk³ad to, ¿e
jedna apteka ma obs³ugiwaæ cztery tysi¹ce pa-
cjentów i nie mo¿e to byæ ani trzy tysi¹ce dziewiêæ-
set, ani cztery tysi¹ce sto. Niech tutaj bêdzie kon-
kurencja. Jestem te¿ przeciwny ustawowemu czy
jakiemukolwiek innemu administracyjnemu
ograniczaniu odleg³oœci miêdzy poszczególnymi
aptekami. Takie rozwi¹zania s¹, moim zdaniem,
b³êdne. Ale z drugiej strony, je¿eli s³yszymy od
pana ministra, ¿e w Polsce jest dziewiêæ tysiêcy
dziewiêæset szeœædziesi¹t aptek – przyjmijmy, ¿e
jest to dziesiêæ tysiêcy – to 10%, o których jest
mowa w rozwi¹zaniu proponowanym przez Komi-
sjê Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, daje liczbê oko³o
tysi¹ca aptek.

Pamiêtam zesz³oroczn¹ bataliê, która odby-
wa³a siê prawie dok³adnie o tej samej porze roku,
latem. Pewien senator, który wtedy z tej trybuny –
jak potem to ujawni³a prasa – lobbowa³ w intere-
sie oko³o dwustu czy trzystu aptek, po wyborach
ju¿ nie wróci³ na tê salê. A my dzisiaj mówimy lek-
ko, ¿e 10% to ¿aden problem, ¿e tysi¹c aptek
w jednym rêku to nie jest ¿aden problem. Z tym
ju¿, niestety, zgodziæ siê nie mogê.

Bêdziemy mieli – najpierw na posiedzeniu ko-
misji, a potem na posiedzeniu plenarnym – kilka
rozwi¹zañ. Bêdziemy mieli rozwi¹zanie zapropo-

nowane przez Komisjê Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia – z t¹ propozycj¹ 10%. Bêdziemy równie¿ mieli
rozwi¹zanie przedstawione przez Komisjê Spraw
Zagranicznych – z propozycj¹ ca³kowitego anulo-
wania ingerencji w art. 99, czyli pozostawienia
tego w stanie dotychczasowym. Oczywiœcie ka¿d¹
z tych poprawek mo¿na albo przyj¹æ, albo nie.

Ja chcia³bym do tego pakietu do³o¿yæ kolejn¹
propozycjê, nad któr¹ jeszcze siê zastanowimy
i nad któr¹ podyskutujemy. Nie chcia³bym iœæ a¿
tak daleko, ¿eby ca³y art. 99 pozostawiaæ w stanie
niezmienionym, wiêc proponujê, ¿eby ust. 5, któ-
ry wed³ug nowelizacji nale¿a³oby skreœliæ, jednak
nie zosta³ zupe³nie skreœlony, ale by nadaæ mu
nowe, nastêpuj¹ce brzmienie: podmiot, o którym
mowa w ust. 3, mo¿e uzyskaæ tylko jedno zezwole-
nie na prowadzenie apteki.

Wydaje mi siê, ¿e jest to ruch w kierunku kom-
promisu pomiêdzy ró¿nymi pogl¹dami, z którymi
mieliœmy ju¿ mo¿liwoœæ zapoznaæ siê w tej deba-
cie. A resztê rozstrzygniemy ju¿ w demokratyczny
sposób. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Adama Graczyñ-

skiego. Przygotowuje siê pani senator Ferenc.

Senator Adam Graczyñski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Debatujemy o ustawie o zmianie ustawy – Pra-

wo farmaceutyczne. Mówimy o lekach, czyli o pro-
duktach nies³ychanie wa¿nych, i to, jak siê oka-
zuje, nie tylko w naszym pañstwie, ale te¿ w skali
globalnej. Ja przytoczê tu Wysokiej Izbie pewien
fragment ostatnio opublikowanego artyku³u pod
tytu³em „Czy Ameryce grozi plutokracja”. Nad
tym tytu³em jest zapis: „Przepaœæ miêdzy garstk¹
najbogatszych a reszt¹ nabiera niespotykanych
dot¹d rozmiarów”. Ten artyku³ opisuje w³aœnie tê
ekstremalnie du¿¹ nierównoœæ w Stanach Zjed-
noczonych, mówi o politycznych i gospodarczych
konsekwencjach tej nierównoœci.

Ale wróæmy do materii debaty. Ta dyskusja to-
czy siê – przytoczê teraz fragment wspomnianego
artyku³u – w czasie gdy czterdzieœci milionów
Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego,
jest za drogie, a dla wielu emerytów – i to jest sed-
no sprawy – kupno leków staje siê zbyt powa¿nym
wydatkiem. Jeszcze raz to powtórzê: dla wielu
emerytów kupno leków staje siê zbyt powa¿nym
wydatkiem. W tej dyskusji mówiliœmy, ¿e od-
leg³oœæ, rozmieszczenie aptek ogrywaj¹ wielk¹
rolê, jeœli chodzi o komfort klienta. S¹dzê, ¿e nale-
¿a³oby dodaæ, ¿e wa¿na jest równie¿ cena. Powin-
niœmy o niej pamiêtaæ, debatuj¹c nad t¹ ustaw¹.

Rok temu, o czym mówili moi przedmówcy,
tak¿e toczy³a siê w Wysokiej Izbie debata na temat
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prawa farmaceutycznego. Muszê powiedzieæ, ¿e
w czasie tej debaty – znacznie ¿ywszej i, jak uwa-
¿am, znacznie g³êbszej – przede wszystkim prze-
analizowano sytuacjê, jaka wystêpuje w pañ-
stwach Unii Europejskiej, gdzie wcale nie ma
wy³¹cznie rozwi¹zañ rynkowych. S¹ tam stosowa-
ne bardzo ró¿norodne rozwi¹zania. W czasie tej
debaty zastanawiano siê równie¿ nad rol¹ rynku
w gospodarce i nad rol¹ pañstwa. Stwierdzono –
a by³a w tej kwestii wyj¹tkowa zgoda, ponad po-
dzia³ami politycznymi miêdzy praw¹ a lew¹
stron¹ tej¿e Izby – ¿e rola, jak¹ odgrywa pañstwo,
jest niezbêdna w gospodarce. Efektem tej debaty
by³y wnioski, dyskusja, g³osowanie i przyjêcie
ustawy w kszta³cie, który w tej chwili jest noweli-
zowany.

Muszê powiedzieæ, ¿e przede wszystkim wyra-
¿am najwy¿sze zdziwienie, ¿e ustawa, nad któr¹
tak wnikliwie debatowaliœmy i która wywo³a³a tak
ogromne poruszenie spo³eczne, nie wesz³a w ¿y-
cie, poniewa¿ przed³u¿ano i przesuwano termin
jej wejœcia w ¿ycie. Powtarzam jednak, ¿e wtedy
wynegocjowaliœmy coœ, do czego byliœmy przeko-
nani. I niestety, ta dyskusja przynosi³a okreœlone
konsekwencje polityczne w przypadku wielu czy
kilku dyskutantów.

Przechodz¹c do materii tej ustawy, chcê powie-
dzieæ o tym, co nie pojawi³o siê do tej pory
w wyst¹pieniach senatorów sprawozdawców
i tych, którzy zabierali g³os. Mówiono ogólnie
o problemie, ja zaœ chcia³bym zwróciæ uwagê na
skalê problemu w ujêciu finansowym. Senator
sprawozdawca, pan senator Cieœlak, mówi³
o 12 miliardach z³. Zapamiêtaliœmy tê wyk³adniê.
S¹dzê jednak, ¿e kiedy rozwa¿amy tak wa¿ny pro-
blem, nie mo¿emy operowaæ danymi o charakte-
rze statycznym. Absolutnie nie powinniœmy mó-
wiæ o danych o charakterze statycznym. Powin-
niœmy siêgaæ daleko i patrzeæ na to, co siê zdarzy
w tej czêœci gospodarki czy ¿ycia spo³ecznego, pu-
blicznego w ci¹gu dwudziestu lat.

Na podstawie danych, które s¹ powszechnie
znane – byæ mo¿e nie by³y one przytaczane podczas
tej debaty – chcia³bym stwierdziæ, ¿e ten rynek ma
wzrosn¹æ czterokrotnie w ci¹gu dwudziestu lat.
Nie jest tak, ¿e w Polsce za dwadzieœcia lat bêdzie-
my kupowaæ farmaceutyki za 3 miliardy dolarów.
To nieprawda. Bêdziemy kupowaæ za znacznie wiê-
cej. Mo¿na siê o to spieraæ, ale przyjmijmy tê wiel-
koœæ, któr¹ podajê, ¿e bêdzie to oko³o 10–12 miliar-
dów dolarów i okreœlona kwota z³otych.

Powiedzia³bym, ¿e teraz pojawia siê kolejne py-
tanie: jaka mo¿e byæ rola polskich producentów
na tym wielkim, bardzo potrzebnym i przydatnym
rynku? By³a tutaj mowa o polskim holdingu far-
maceutycznym. Niestety, zamiary ministra skar-
bu s¹, powiedzia³bym, bardziej werbalne ni¿ me-
rytoryczne. Poza tym trzy Polfy, które maj¹ siê

po³¹czyæ, to zalewie nieca³e 10% produkcji leków
na rynek polski. Powtarzam, coœ ³¹czymy, coœ
tworzymy, ale wszystko siê ju¿ sta³o, bo proces
prywatyzacji przedsiêbiorstw farmaceutycznych
ju¿ mia³ miejsce. One sta³y siê elementami wiel-
kich koncernów.

Do czego w tej chwili zmierzam? To jest rzecz
bardzo wa¿na. Mówi siê o ograniczeniach ustawo-
wych, o 10%. Ale czego? Liczby aptek. Teraz
chcia³bym zadaæ Wysokiej Izbie i sobie pytanie: czy
to jest w³aœciwe rozumowanie? Nie przedstawiono
tutaj danych na temat podzia³u dochodów aptek
b¹dŸ kryteriów dochodów aptek i liczby aptek.
W tej wartoœci sprzeda¿y rola i waga aptek jest ró¿-
na. Do czego zmierzam? Do tego, ¿e mo¿e siê tak
zdarzyæ, ¿e 10% aptek ulokowanych w najlepszych
miejscach w Polsce prze³o¿y siê na wiêcej ni¿ 50%
sprzeda¿y leków w naszym kraju. Tak. Bo mamy
przecie¿ Warszawê i jednoczeœnie mamy bardzo
ma³e apteki o niewielkich obrotach, które znajduj¹
siê gdzieœ na peryferiach naszego ¿ycia, w ma³ych
miasteczkach i na wsiach.

W zwi¹zku z tym s¹dzê, i¿ powinniœmy tak ro-
zumowaæ, ¿e kryterium, które wynika z poprawki
ósmej, jest bardzo liberalne i mo¿e doprowadziæ
do tego, ¿e to bêdzie istotnie 10% aptek czy te¿
wielkoœæ do 10% aptek, ale mo¿e to byæ te¿ 50%
obrotów. By³oby wspaniale, gdyby ktoœ powie-
dzia³ – nie wiem, czy pan minister posiada te dane
– jaki udzia³ w obrotach na naszym rynku ma 10%
najwiêkszych aptek. To jest bardzo wa¿ne stwier-
dzenie, nies³ychanie wa¿ne. Bo my tutaj przecho-
dzimy tak trochê obok tego problemu, mówi¹c, ¿e
10% to 1/10. Nieprawda, ¿e to jest 1/10.

S¹dzê – i jest to moja pierwsza propozycja po-
prawki – ¿e jeœli ju¿ zdecydujemy siê na to, ¿eby
zmieniæ art. 99 i odejœæ od tego, co wynegocjo-
waliœmy ponad podzia³ami politycznymi rok
temu, to powinniœmy ograniczyæ tê koncentra-
cjê do 5%, a nie do 10%, jak mówi pan senator
Cieœlak i odpowiednia komisja. Chodzi mi wiêc
o zamianê w poprawce ósmej 10% na 5%. Jed-
noczeœnie proszê Wysok¹ Izbê, ¿eby rozwa¿yæ
ten problem z du¿¹ uwag¹, poniewa¿ w naszym
¿yciu gospodarczym poza rynkiem informatycz-
nym nie ma rynku o tak du¿ych perspektywach
rozwoju, jak rynek leków. To jest kwestia pier-
wszej poprawki.

Druga poprawka ma znacznie mniejszy ciê¿ar
gatunkowy, mianowicie nak³ada siê na apteki
obowi¹zek prowadzenia receptury, czyli posiada-
nia urz¹dzeñ i pomieszczeñ do wykonywania le-
ków na receptê. W tej chwili zaczynaj¹ domino-
waæ leki gotowe, choæ nie wszêdzie i nie zawsze.
Istota poprawki, któr¹ zg³aszam w tej chwili, jest
taka, ¿eby apteka mog³a odst¹piæ od posiadania
mo¿liwoœci wykonywania leków recepturowych
pod warunkiem, ¿e bêdzie mia³a umowê z aptek¹
maj¹c¹ recepturê. Decyzje podejmowa³by w tej
sprawie wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
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bior¹c pod uwagê geografiê aptek oraz interes pa-
cjentów i chorych. To jest rzecz zrozumia³a.

Przekazujê te poprawki i proszê Wysok¹ Izbê
o poparcie zarówno pierwszej, jak i drugiej po-
prawki. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pani senator Genowefa Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:
Pani Marsza³ek! Panie Senator i Panowie Sena-

torowie!
Dyskusja nad zmian¹ prawa farmaceutycz-

nego toczy siê w rocznicê jego uchwalenia, bo
ustawê podstawow¹ przyjmowaliœmy w Sena-
cie 28 sierpnia 2001 r. Wówczas równie¿ to-
czy³a siê bardzo burzliwa dyskusja wokó³
art. 99. Pan minister w dniu dzisiejszym w swo-
jej wypowiedzi nawi¹za³ do roku 1990 i do
wprowadzenia wolnego rynku, wskazuj¹c jed-
noczeœnie, ¿e ustawa z 2001 r. narusza prawa
zwi¹zanych z tym osób.

Chcia³abym przytoczyæ postanowienia art. 16
ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceutyczne,
ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
aby zaprzeczyæ temu, co powiedzia³ pan minister.
Ten ustêp mówi, ¿e art. 99 ust. 3 i 4 prawa farma-
ceutycznego nie narusza uprawnieñ nabytych
przez przedsiêbiorców przed dniem wejœcia w ¿y-
cie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, pro-
wadz¹cych apteki lub hurtownie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami. A wiêc w obecnym sta-
nie 50% aptek znajduje siê w systemie wolnoryn-
kowym, prowadzone s¹ w ramach dzia³alnoœci go-
spodarczej, nie w systemie „apteka dla apteka-
rza”. Nie wiem, sk¹d te propozycje, ¿e w tej chwili
mamy ograniczyæ to do 10%.

Dysponujê materia³ami komitetu do spraw far-
macji Komisji Europejskiej, które okreœlaj¹ zasa-
dy funkcjonowania aptek ogólnodostêpnych
w obrêbie pañstw cz³onkowskich. Chcia³abym
przedstawiæ to nieco inaczej w stosunku do tego,
o czym ju¿ dzisiaj mówiono. Powiem, w których
krajach Unii Europejskiej w³aœcicielem apteki nie
mo¿e zostaæ ka¿dy obywatel. Nale¿y do nich zali-
czyæ Daniê, Niemcy, Grecjê, Hiszpaniê, Francjê,
W³ochy, Luksemburg, Austriê, Portugaliê, Fin-
landiê, czyli jest to znaczne grono.

W zwi¹zku z tym proponujê Wysokiej Izbie, aby
jednak przyj¹æ poprawkê Komisji Spraw Zagrani-
cznych i Integracji Europejskiej, która zmierza do
utrzymania art. 99 z ustawy – Prawo farmaceuty-

czne, przyjêtej w ubieg³ym roku. Zgodnie bowiem
z t¹ ustaw¹ i obecnym stanem faktycznym w na-
szym kraju po³owa aptek znajduje siê poza tym,
o czym dziœ dyskutujemy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os w dyskusji? Nie ma zg³oszeñ.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bernard

DrzêŸla z³o¿y³ swoje wyst¹pienie do protoko³u,
a wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli:
pani senator Maria Szyszkowska, pan senator Je-
rzy Cieœlak, pan senator Zbigniew Kulak i pan se-
nator Adam Graczyñski.

Przepraszam bardzo, pan senator Bernard
DrzêŸla z³o¿y³ na piœmie wnioski o charakterze le-
gislacyjnym, a nie swoje wyst¹pienie.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
i ustosunkowaæ siê do przedstawionych wnios-
ków?

Serdecznie zapraszam.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym skomentowaæ i uszczegó³owiæ kilka

wypowiedzi pañstwa senatorów. Przede wszyst-
kim, Pani Marsza³ek, muszê powiedzieæ, ¿e je-
stem w jakiœ sposób poruszony, i¿ w zasadzie
ca³oœæ dyskusji sejmowej nad problemem prawa
farmaceutycznego, tak rozleg³ej ustawy, która re-
guluje niebywale istotn¹ czêœæ rynku polskiego…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Jesteœmy
w Senacie.)

Dyskusji senackiej, przepraszam bardzo, Pani
Marsza³ek. A wiêc w zasadzie ca³oœæ tej dyskusji
poœwiêcona jest aptekom. Poœwiêcona jest
wy³¹cznie aptekom i problemowi, czy powinny
one nale¿eæ do aptekarza, czy kogokolwiek inne-
go. Nie dyskutujemy tu o podmiotach odpowie-
dzialnych, o badaniach klinicznych, o takich pro-
blemach, dyskutujemy wy³¹cznie o aptekach.

I druga sprawa. W ostatnich dziesiêciu latach
mamy wolny rynek aptek, a nikt nie przytoczy³
¿adnego argumentu, który wskazywa³by minis-
trowi zdrowia na nieprawid³owoœci na tym rynku.
Wszyscy mówi¹ o interesach farmaceutów, o tym,
i¿ tylko farmaceuta mo¿e zapewniæ prawid³owy
ruch w aptece. Ale przecie¿ te dziewiêæ lat poka-
za³o, ¿e to nie jest prawda. Dlatego w swoim
wyst¹pieniu specjalnie zapyta³em, po czym posz-
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czególni senatorowie rozpoznaj¹ aptekê nale¿¹c¹
do przedsiêbiorcy, a po czym nale¿¹c¹ do apteka-
rza. Otwieraj¹c drzwi do apteki, nikt nie jest
w stanie tego powiedzieæ.

Kolejna rzecz. Je¿eli chodzi o argumenty, o któ-
rych mówi³ pan senator Balicki, to chcê powie-
dzieæ, ¿e to nie rz¹d zg³osi³ poprawkê wprowa-
dzaj¹c¹ farmaceutê posiadaj¹cego odpowiedni¹
specjalizacjê. By³ to wniosek poselski i rz¹d by³
przeciwko tej poprawce. Najlepszy jest przyk³ad
siedz¹cego tu pana senatora Balickiego, który
og³osi³ konkurs na stanowisko kierownika apteki
szpitalnej i nie móg³ znaleŸæ kierownika ze specja-
lizacj¹ farmacja. To miêdzy innymi spowodowa³o,
i¿ ponad po³owa aptek szpitalnych musia³a zostaæ
sprywatyzowana.

Jeœli mówimy o specjalizacjach, to mamy
przyk³ad wynikaj¹cy z na³o¿enia obowi¹zku spe-
cjalizacji na farmaceutów, którzy posiadali apte-
kê typu „B”. Przecie¿ zawarliœmy w ustawie zapis
dotycz¹cy okresu przejœciowego na zdanie egza-
minów specjalizacyjnych. I co siê sta³o? Gros tych
ludzi, którzy prowadzili aptekê typu „B”, nadal nie
ma specjalizacji. Chcê tak¿e powiedzieæ, ¿e rynek
recepturowy to dzisiaj jest w granicach 0,3% ob-
rotu apteki, czyli 99,7% to jest obrót lekami goto-
wymi. Nie chcê tu z nikim polemizowaæ, ale jestem
przekonany, ¿e farmaceuta, który ukoñczy wy¿-
sz¹ uczelniê, otrzyma dyplom i piêæ lat pracuje
w aptece ogólnodostêpnej, zapewnia jasny i bez-
pieczny obrót lekami.

Kolejny element. Pani senator Ferenc powie-
dzia³a, ¿e minister zdrowia wprowadza w b³¹d. Na
pocz¹tku swojego wyst¹pienia powiedzia³em, ¿e
wprowadzaj¹c tak¹ poprawkê, pani senator za-
blokuje rz¹dowi mo¿liwoœæ dokonania prze-
kszta³cenia na rynku. Dzisiaj rzeczywiœcie Ce-
farm…

(Senator Genowefa Ferenc: Pani Marsza³ek!)
…ma nabyte prawa. Je¿eli natomiast rz¹d

powo³a holding farmaceutyczny, to g³ówny ins-
pektor farmaceutyczny bêdzie musia³ wydaæ
nowe zezwolenie. A przy tym kszta³cie przepisów
wydanie nowego zezwolenia dla tych trzech
Cefarmów nie bêdzie mo¿liwe. Rozumiem wiêc, ¿e
usankcjonujemy stan bie¿¹cy, ale zablokujemy
rz¹dowi mo¿liwoœæ przekszta³ceñ na tym rynku.
Jeszcze raz powtarzam, sieci aptek w Polsce to s¹
trzy przedsiêbiorstwa pañstwowe.

Senator Romaszewski mówi³ o zagro¿eniu ap-
tekami hipermarketami. Chcê powiedzieæ, ¿e
istotne regulacje prawa farmaceutycznego, wy-
kraczaj¹ce poza sprawy „apteki dla aptekarza”
czy kogokolwiek innego, jasno zapisuj¹ dwa ele-
menty. W aptece sprzedaje siê dwa rodzaje produ-
któw, to nie jest hipermarket, sprzedaje siê pro-
dukty lecznicze, czyli leki, oraz wyroby medyczne.
Na sprzeda¿ jakiegokolwiek innego towaru musi

wydaæ zezwolenie minister w³aœciwy do spraw
zdrowia.

Jeœli chodzi o rozdzia³ negocjacyjny dotycz¹cy
swobodnego przep³ywu towarów, to w tej ustawie
rz¹d zadba³ przede wszystkim o interesy prze-
mys³u lokalnego. Powtarzam to po raz n-ty, usta-
wa – Prawo farmaceutyczne, przyjêta przez Sejm
trzeciej kadencji, doprowadzi³aby do upadku
wszystkich producentów lokalnych ju¿ 1 stycznia
2004 r. Ta dokumentacja nie jest potrzebna urzê-
dowi rejestracji, Panie Senatorze. Ona jest po-
trzebna polskiemu producentowi do oceny bio-
równowa¿noœci leku generycznego. Tylko na jej
podstawie mo¿na dokonaæ ponownej rejestracji
polskich produktów leczniczych. Urz¹d nie chce
zbieraæ tych dokumentów – to s¹ tysi¹ce tomów
dla ka¿dego wyrobu medycznego. Pani senator
Szyszkowska i koledzy lekarze, którzy siedz¹ na
tej sali, wiedz¹, ile mniej wiêcej dokumentów
obejmuje dokumentacja kliniczna. Dokumenta-
cja kliniczna leku oryginalnego jest potrzebna do
dokonania rerejestracji piêciu tysiêcy produktów
polskich. Rozdzia³ dotycz¹cy swobodnego prze-
p³ywu towarów w jasny sposób chroni interesy
polskiego przemys³u farmaceutycznego. Zapisy
prawa farmaceutycznego by³y przygotowywane
w porozumieniu z przemys³em lokalnym. Na ka¿-
dym posiedzeniu podkomisji, komisji sejmowej,
komisji senackiej byli przedstawiciele przemys³u
farmaceutycznego. Myœlê, ¿e to jest meritum
sprawy.

To minister zdrowia, tak jak powiedzia³ pan se-
nator Balicki, a w zasadzie ustawa o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym chroni ¿ywotne
interesy. W Polsce obrót lekami przepisywanymi
na receptê to jest oko³o 8 miliardów z³, a 4 miliar-
dy z³ to s¹ leki OTC. Dodatkowo minister zdrowia
wydaje rozporz¹dzenie mówi¹ce o rynku pozaap-
tecznym, okreœlaj¹ce, jakie produkty lecznicze
mog¹ byæ sprzedawane poza aptekami. Z 8 miliar-
dów z³ 6 miliardów z³ jest regulowane przez minis-
tra w³aœciwego do spraw zdrowia.

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym nak³ada na osoby, które uzyska³y zezwo-
lenie inspektora farmaceutycznego na prowadze-
nie apteki, na prowadzenie obrotu lekami, obo-
wi¹zek okreœlenia, jakie leki musz¹ znajdowaæ siê
w aptece. I mówienie o spiskowej teorii importe-
rów… Te dwie ustawy, plus prawo farmaceutycz-
ne, chroni¹ interesy, bo jest powiedziane, jakie
leki musz¹ w aptece siê znajdowaæ. Dziesiêæ lat
wolnego rynku w Polsce nie stworzy³o wielkich
sieci aptecznych. I mówienie tu o hipermarke-
tach, porównywanie hipermarketów do rynku ap-
tecznego jest, moim zdaniem, b³êdem. W Polsce
minister zdrowia wydaje rozporz¹dzenie wyni-
kaj¹ce z ustawy o cenach. Poza tym minister zdro-
wia wraz z ministrem finansów nowelizuj¹ w tej
chwili ustawê o cenach, która zobowi¹¿e ka¿dego
prowadz¹cego aptekê do sprzeda¿y produktów
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leczniczych w oparciu o urzêdow¹ cenê deta-
liczn¹. Czyli nie bêdzie mo¿na sprzedawaæ leku po
cenie wy¿szej czy ni¿szej, ta cena bêdzie wynika³a
z ustawy o cenach. Dumpingowanie rynku bedzie
po prostu niemo¿liwe. Ju¿ dzisiaj zreszt¹ jest nie-
mo¿liwe.

Mam tu apel do pañstwa senatorów, bo wydaje
mi siê, ¿e naprawdê rozdzia³ pod tytu³em „Apteki”
móg³by siê w ogóle nie znajdowaæ w tej ustawie, bo
gwarancj¹ i ochron¹ s¹ tu inne regulacje. Prawo
farmaceutyczne ma wskazywaæ kierunki prze-
mys³owi, je¿eli chodzi o proces dopuszczenia do
obrotu, oraz zapewniaæ jakoœæ, skutecznoœæ i bez-
pieczeñstwo leków, które pojawiaj¹ siê na rynku
polskim. A to, kto sprzedaje i w jaki sposób sprze-
daje, jest okreœlone w rozporz¹dzeniach ministra.
Myœlê, ¿e nikt na tej sali nie ma cienia podejrze-
nia, i¿ produkty lecznicze sprzedawane dzisiaj
w aptekach zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu pacjenta,
który wykupuje lek w okienku.

Co do specjalizacji – jeszcze raz o tym mówiê –
rz¹d by³ przeciwko poprawce wniesionej w Sej-
mie. My uznajemy, i¿ kierownik posiadaj¹cy piê-
cioletni sta¿ pracy… Bo co zrobi³o na³o¿enie obo-
wi¹zku specjalizacyjnego? To, ¿e ci kierownicy
aptek, którzy byli usuwani z pracy z powodu na-
ruszenia zasad czy regulaminu napisanego przez
w³aœciciela apteki, bez wzglêdu na to, czy by³ nim
przedsiêbiorca, czy aptekarz, z powodu ma³ej licz-
by specjalistów na rynku nastêpnego dnia znaj-
dowali pracê, niezale¿nie od uchybieñ, które po-
wodowali.

Równie¿ podczas prac komisji przypomina³em
pañstwu senatorom – warto do tego wróciæ –
w jaki sposób Naczelna Izba Aptekarska odnosi³a
siê do rozporz¹dzenia ministra zdrowia o odbyciu
rocznego sta¿u. Nie uznano sta¿u pracowników
naukowych wydzia³ów farmacji akademii me-
dycznych, nauczyciel i akademickich na-
uczaj¹cych przysz³ych farmaceutów, przysz³ych
w³aœcicieli aptek, którzy odbyli sta¿ roczny w try-
bie dwuletnim, na pó³ etatu.

Myœlê, ¿e dyskusja o aptekach jest wy³¹cznie
dyskusj¹ zastêpcz¹. Prawo farmaceutyczne ma
wiele rozdzia³ów, które s¹ najwa¿niejsze dla bez-
pieczeñstwa chorych w Polsce i dla interesów
pañstwa z punktu widzenia przemys³u farmaceu-
tycznego. Pani Marsza³ek, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:
W trybie sprostowania. Chcia³abym, Panie Mi-

nistrze, powiedzieæ, ¿e Senat nie rozpatruje mojej

poprawki, tylko poprawkê Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie z Regu-
laminem Senatu proszê Komisjê Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisjê
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia o ustosunkowanie
siê do przedstawionych w toku debaty nad tym
punktem wniosków i przygotowanie wspólnego
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zosta-
nie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Se-
natu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego siódmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach medycznych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu 19 lipca 2002 r., a do Senatu zosta³a
przekazana tego samego dnia. Marsza³ek Senatu
22 lipca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 180, a sprawozdania komisji
w drukach nr 180A i 180B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej, pana senatora
Zbigniewa Kulaka, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Kulak:
Pani Marsza³ek! Panie Senator i Panowie Sena-

torowie!
Ustawa zawarta w druku senackim nr 180 pro-

ponuje zmiany w ustawie o wyrobach medycz-
nych wynikaj¹ce z koniecznoœci doprecyzowania
odpowiedzialnoœci karnej i cywilnej w rozumieniu
prawa polskiego, ci¹¿¹cej na autoryzowanym
przedstawicielu wprowadzaj¹cym do obrotu
i u¿ytkowania na terytorium naszego kraju wyrób
medyczny pochodz¹cy z zagranicy i nie-
spe³niaj¹cy wymogów ustawy. Zaproponowane
zmiany pozwol¹ wyegzekwowaæ rekompensaty
w przypadku utraty zdrowia i ¿ycia spowodowa-
nego przez wyrób medyczny.

Celem zmiany w art. 2, polegaj¹cej na dodaniu
ust. 3, jest unikniêcie licznych problemów z inter-
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pretacj¹ przedmiotowego przepisu, którego pier-
wotne brzmienie powodowa³o czêsto niespójnoœci
zg³aszane przez zainteresowane podmioty
zwi¹zane z obrotem wyrobami medycznymi.

Tekst ustawy zosta³ równie¿ uzupe³niony o defi-
nicjê autoryzowanego przedstawiciela wyposa¿e-
nia wyrobu medycznego oraz zmianê definicji wy-
robu medycznego do diagnostyki in vitro. Brak
tych definicji móg³by byæ przyczyn¹ wielu proble-
mów zwi¹zanych z u¿ywaniem wyrobów medycz-
nych.

Zaproponowana regulacja art. 4 ma na celu
wype³nienie luki w dotychczasowych przepisach,
w których nie przewidziano regulacji dotycz¹cej
wskazania podmiotu wprowadzaj¹cego do obrotu
wyrób medyczny. Wprowadzono tak¿e zmiany po-
legaj¹ce na doprecyzowaniu krêgu podmiotów,
na których ci¹¿y obowi¹zek do³¹czenia instrukcji.
Nowe regulacje na³o¿y³y na wytwórcê lub autory-
zowanego przedstawiciela obowi¹zek monitoro-
wania dzia³ania wyrobu medycznego po jego
wprowadzeniu do obrotu i u¿ywania.

Zmiana art. 8 wynika z tego, ¿e poprzedni prze-
pis wprowadza³ nierównoœæ podmiotów, a przede
wszystkim dyskryminowa³ krajowych wytwórców
wyrobów medycznych. W celu zabezpieczenia
rynku przed niebezpiecznymi praktykami wpro-
wadzania nieodpowiednich wyrobów medycz-
nych doprecyzowano katalog tych, które nie mog¹
byæ przedmiotem rozpatrywania i dopuszczenia
do u¿ywania.

Badania kliniczne wyrobów medycznych,
z uwagi na to, i¿ s¹ przeprowadzane na ludziach,
wymagaj¹ szczególnych zabezpieczeñ. Propozycje
regulacji w art. 22–24 maj¹ na celu podniesienie
bezpieczeñstwa prowadzonych badañ klinicz-
nych oraz ustalenie wystêpowania dzia³añ ubocz-
nych w normalnych warunkach eksploatacji lub
u¿ywania wyrobu medycznego.

Zaproponowane zmiany w art. 26–29 oraz art.
33 ustawy o wyrobach medycznych dotycz¹ uzu-
pe³nienia katalogu danych podlegaj¹cych
zg³oszeniu do rejestru wytwórców i wyrobów me-
dycznych, które s¹ niezbêdne do prowadzenia
kompletnego i pe³nego rejestru.

Projekt uzyska³ opiniê Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej o zgodnoœci z prawem Unii Europej-
skiej i proponowana zmiana ustawy nie powoduje
zwiêkszenia wydatków z bud¿etu pañstwa
zwi¹zanych z obrotem wyrobami medycznymi.
Nie spowoduje ona równie¿ bezpoœrednich zmian
na rynku pracy ani nie spowoduje zmian
wp³ywaj¹cych bezpoœrednio na sytuacjê oraz ro-
zwój regionów.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej, która rozpatrywa³a tê ustawê na posie-
dzeniu 25 lipca, nie wnosi do ustawy ¿adnych po-
prawek. W dyskusji poruszano cztery istotne

w¹tpliwoœci, ale nie zakoñczy³o siê to sfor-
mu³owaniem wniosków legislacyjnych.

Pierwsza w¹tpliwoœæ dotyczy³a niebezpieczeñ-
stwa wynikaj¹cego z wi¹zania w ustawie nabywcy
urz¹dzenia medycznego z producentem tego wyro-
bu, który to producent bêdzie te¿ dostarcza³ œrodki
dezynfekuj¹ce przeznaczone do stosowania w tym
konkretnym wyrobie. Senatorowie sygnalizowali
w¹tpliwoœæ, czy nie bêdzie tu pewnego zbyt daleko
id¹cego powi¹zania i pewnego skazania nabywcy
na u¿ywanie tych, a nie innych œrodków dezynfe-
kcyjnych do konkretnego urz¹dzenia.

Sygnalizowano, tak¿e w debacie, ¿e pewne zapi-
sy w pkcie d s¹ byæ mo¿e przegadane. Zapis ten
brzmi… Mo¿e nie bêdê wnika³ w jego istotê. Mówi
on o stanie fizjologicznym lub patologicznym – i po-
tem w kolejnym punkcie – odnosz¹cym siê do wad
wrodzonych. Wydawa³o nam siê, ¿e w medycynie
mo¿emy mówiæ tylko o fizjologii lub patologii.
Wprowadzanie jakichœ kolejnych pojêæ jest tylko,
jak mówiê, przegadywaniem ustawy, która wyda-
je siê w pewnych momentach zbyt literacka.

Kolejna w¹tpliwoœæ, która siê pojawi³a pod-
czas pracy w komisji, dotyczy dopisku do pktu d,
w którym mowa o wyrobach medycznych do dia-
gnostyki in vitro. Do zapisu wyszczególniaj¹cego
sytuacje, w jakich ten sprzêt bêdzie u¿ywany, do-
pisek ten dodaje zdanie: „do wyrobów medycz-
nych do diagnostyki in vitro zalicza siê tak¿e po-
jemniki na próbki”. Wydawa³o nam siê, ¿e jest to
bardzo czytelne, wrêcz przekraczaj¹ce stosowa-
ne dotychczas metody, lobbowanie na rzecz kon-
kretnie producenta wytwarzaj¹cego pojemniki
na próbki. Zostaliœmy jednak przez przedstawi-
ciela rz¹du w pewnym stopniu przekonani, ¿e
ten zapis jest potrzebny. Jak mówiê, na razie nie
skoñczy³o siê to sformu³owaniem wniosku legi-
slacyjnego.

I wreszcie czwarty temat, który by³ poruszany
na posiedzeniu komisji. Chodzi o stwierdzenie
„wyrobie medycznym do diagnostyki in vitro do
samodzielnego stosowania – nale¿y przez to rozu-
mieæ wyrób medyczny do diagnostyki in vitro
przeznaczony przez wytwórcê do u¿ytku przez
osobê w warunkach domowych”. Pojawi³a siê pro-
pozycja, ¿eby s³owo „osobê” zast¹piæ s³owem „pa-
cjenta”. Ale przekonano nas, ¿e czêsto ten sprzêt
stosuj¹ osoby zdrowe, o których nie mo¿na powie-
dzieæ, i¿ s¹ pacjentami, na przyk³ad do diagnosty-
ki testów ci¹¿owych. Trudno wiêc mówiæ tu o pa-
cjencie. W zwi¹zku z tym tak¿e nie koñczymy tego
sformu³owaniem wniosku legislacyjnego.

Komisja proponuje przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³ecz-

nej i Zdrowia, pana senatora Jerzego Cieœlaka,
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o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Jerzy Cieœlak:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Po raz drugi na tym posiedzeniu Senatu mam

zaszczyt byæ sprawozdawc¹ Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia. Tym razem krótko omówiê
zasadnicze zmiany, jakie wprowadza ustawa
o zmianie ustawy o wyrobach medycznych,
uchwalona przez Sejm 19 lipca bie¿¹cego roku.
Krótko, poniewa¿ omawiana ustawa ani w czasie
prac sejmowych, ani na posiedzeniu naszej komi-
sji nie wzbudzi³a takich emocji, takich kontrower-
sji jak ustawa – Prawo farmaceutyczne.

Ustawa nowelizuj¹ca przybli¿a polskie regula-
cje prawne w obszarze, którego dotyczy, do regu-
lacji obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, ale – co
nie mniej wa¿ne – wype³nia pewne luki prawne
i usuwa niedomówienia oraz w¹tpliwoœci inter-
pretacyjne wynikaj¹ce z ustawy nowelizowanej,
uchwalonej w dniu 27 lipca 2001 r.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza definicjê
autoryzowanego przedstawiciela wprowa-
dzaj¹cego do obrotu na terenie Polski wyrób me-
dyczny pochodz¹cy z zagranicy i nak³ada na tego
przedstawiciela obowi¹zek monitorowania
dzia³ania tego wyrobu po wprowadzeniu go do ob-
rotu. Precyzyjnie okreœla równie¿ karn¹ i cywiln¹
odpowiedzialnoœæ autoryzowanego przedstawi-
ciela. Z pewnoœci¹ przyczyni siê to do zwiêkszenia
bezpieczeñstwa stosowania wyrobów medycz-
nych i skutecznoœci egzekwowania rekompensat
w razie, gdy wyroby te spowoduj¹ utratê zdrowia
lub ¿ycia.

Ustawa zobowi¹zuje ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia do okreœlenia, w drodze roz-
porz¹dzenia, wymagañ, jakie spe³niaæ musz¹ pod-
mioty prowadz¹ce badania kliniczne, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa ludzkiego
¿ycia i zdrowia w przebiegu tych badañ.

Z ustawy nowelizowanej usuniêto przepisy
dyskryminuj¹ce krajowych producentów wyro-
bów medycznych. Chodzi tu dok³adnie o zapisy
art. 8 tej ustawy.

Wprowadzone zmiany powoduj¹ spójnoœæ
miêdzy ustaw¹ o wyrobach medycznych
a ustaw¹ o Urzêdzie Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych.

Komisja proponuje Wysokiej Izbie przyjêcie
trzech poprawek. Poprawka pierwsza ma na celu
uœciœlenie definicji wyrobu medycznego zwi¹za-
nego z kontrol¹ parametrów i stanów fizjologicz-
nych. S¹ to terminy fachowe, ale nie da³o siê ta-
kich okreœleñ unikn¹æ w treœci ustawy i w uza-
sadnieniu poprawki.

Poprawka druga ma na celu prawid³owe za-
mieszczenie uregulowania zwi¹zanego ze stoso-
waniem i wejœciem w ¿ycie przepisów dotycz¹cych
oznaczenia znakiem zgodnoœci CE – jest to skrót
pisany wielkimi literami przeniesiony z jêzyka an-
gielskiego – przepisów okreœlaj¹cych standard ja-
koœci przy wysokich wymaganiach. Zgodnie z za-
sadami poprawnoœci legislacyjnej powinny byæ
one zawarte w ustawie o zmianie ustawy – Przepi-
sy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceutycz-
ne, ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
oraz ustawy o zawodzie lekarza, czyli w ustawie,
która by³a przedstawiana pañstwu senatorom
w druku senackim nr 179.

Wreszcie poprawka trzecia ma na celu uzu-
pe³nienie uregulowania dotycz¹cego obrotu wy-
robami medycznymi. Zmierza ona do usuniêcia
w¹tpliwoœci interpretacyjnych dotycz¹cych pod-
miotów mog¹cych dokonywaæ dystrybucji wyro-
bów medycznych. Ponadto poprawka ta zamiast
obowi¹zku okreœlenia przez ministra zdrowia,
w drodze rozporz¹dzenia, wykazu wyrobów me-
dycznych, wprowadza obowi¹zek okreœlenia
przez tego ministra wykazu wyrobów medycznych
w sposób rodzajowy.

W imieniu komisji proszê Wysoki Senat o przy-
jêcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach me-
dycznych wraz z poprawkami przedstawionymi
w druku senackim nr 180B. Dziêkujê, Pani Mar-
sza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z Regulaminem Senatu przed

przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹
zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie skiero-
waæ takie zapytanie? Nie ma zg³oszeñ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister zdrowia, a to-
warzyszy nam nadal pan minister Aleksander
Nauman.

Czy pan minister chce przedstawiæ stanowisko
rz¹du w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman: Dziêkujê, Pani Marsza³ek,
myœlê, ¿e nie. Pan senator Cieœlak tak dobrze to
wszystko przedstawi³, ¿e nie ma potrzeby przed-
stawiania stanowiska rz¹du.)

Dziêkujê.
Zgodnie z Regulaminem Senatu pragnê zapy-

taæ, czy ktoœ z pañstwa senatorów chce skierowaæ
pytanie do obecnego na sali ministra.

Bardzo proszê, pan senator Smorawiñski.
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Senator Jerzy Smorawiñski:

Mam pytanie do pana ministra. Dotychczasowa
ustawa w art. 26 pkt 2 mówi³a, ¿e wpisowi do reje-
stru nie podlegaj¹ wyroby medyczne wykonane na
zamówienie. Chcia³bym us³yszeæ, jak w œwietle
aktualnej, znowelizowanej ustawy, w której pro-
dukowanie wyrobów niewpisanych do rejestru jest
objête karaniem, pan minister wyobra¿a sobie
produkowanie oprzyrz¹dowania ortopedycznego
dla osób, dla których jest ono robione na miarê,
wiêc niemo¿liwoœci¹ jest stworzenie wczeœniej pro-
jektu oraz wpisanie go do rejestru, a dopiero póŸ-
niej wyprodukowanie przedmiotu.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, w tej ustawie minister dostaje

delegacjê do wydania rozporz¹dzenia rodzajowe-
go, czyli nie bêdzie konkretnie wymienia³ ka¿dego
wyrobu medycznego, tylko okreœli, ¿e to jest pro-
teza, to jest plaster, poniewa¿ dotychczas nie by³
prowadzony taki rejestr. I drugi element. Rzeczy-
wiœcie, pan senator odnalaz³ pewn¹ s³aboœæ tego
zapisu, ale z tego, co wiem, jeden z senatorów
chce wnieœæ poprawkê w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców, a przede wszyst-
kim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wnios-
ków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka
Senatu. Wnioski te musz¹ byæ z³o¿one na piœmie
do zamkniêcia dyskusji nad dan¹ ustaw¹.

Przypominam te¿, ¿e po³¹czone komisje bêd¹
rozpatrywaæ tylko te wnioski, które zosta³y
z³o¿one do zamkniêcia dyskusji na piœmie do
marsza³ka Senatu.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Cieœlaka. Przygotowuje siê pan senator Smora-
wiñski.

Senator Jerzy Cieœlak:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Zabra³em g³os, ¿eby zg³osiæ poprawkê do tej

ustawy. Jak powiedzia³em, nigdy za du¿o samo-

kontroli, je¿eli chodzi o zapisy ustawowe. Po za-
koñczeniu posiedzenia Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia, której to komisji by³em sprawoz-
dawc¹, uda³o siê jeszcze wykryæ okreœlone niedo-
ci¹gniêcia o charakterze legislacyjnym i meryto-
rycznym. W pewnym sensie jest to odpowiedŸ na
w¹tpliwoœæ zg³oszon¹ przez pana senatora Smo-
rawiñskiego, który w sposób bardzo czujny zapo-
zna³ siê z tekstem ustawy i, jak rozumiem, zapisy
prawne skonfrontowa³ z praktyk¹ ¿ycia codzien-
nego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Kazimierz Kutz)

W moim przekonaniu, wyrobów medycznych
wykonywanych na zamówienie, ze wzglêdu na ich
specyfikê, nie powinien dotyczyæ obowi¹zek wpi-
su do rejestru wytwórców i wyrobów medycznych,
czyli powinno byæ tak, jak we wczeœniejszym zapi-
sie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o wyrobach medycznych. Obowi¹zek ten powi-
nien jednak dotyczyæ wytwórców tych wyrobów.
Zaproponowany zapis umo¿liwi kontrolê nad
dzia³alnoœci¹ producentów, których wyroby zo-
sta³y zwolnione z obowi¹zku wpisu do rejestru.
Tekst poprawki do ustawy pozwolê sobie przeka-
zaæ na rêce pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Udzielam g³osu senatorowi Jerzemu Smora-

wiñskiemu.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Nie uzgadnia³em tekstu poprawki z panem se-

natorem. Myœlê, ¿e komisja podczas swojej pracy
zdecyduje, któr¹ poprawkê wzi¹æ pod uwagê.

Chcia³bym nawi¹zaæ do tego, o co ju¿ wczeœniej
pyta³em pana ministra. Zaprojektowanie przed-
miotu czy oprzyrz¹dowania ortopedycznego, za-
mówionych przez konkretnego pacjenta, przed
ich wykonaniem jest po prostu niemo¿liwe, bo
przecie¿ przedmioty te powstaj¹, jak wiadomo,
metod¹ prób i b³êdów w trakcie ich wykonywania.
Polega to na tym, ¿e zespó³ techniczno-metodycz-
ny i pacjent, w oparciu o indywidualne cechy kon-
kretnego cz³owieka, to jest cechy fizyczne, psy-
chiczne, intelektualne, potrzeby, mo¿liwoœci,
wskazania lekarskie itd., w trakcie wykonywania
przedmiotu dochodz¹ do ostatecznego rozwi¹za-
nia, czêsto poprzez bardzo mozoln¹ pracê, wyko-
nanie ró¿nych war iantów, prób, zmian,
przeróbek, korekt. W tym indywidualnym roz-
wi¹zaniu dla konkretnego pacjenta jest wiêc zbyt
du¿o elementów zmiennych i nieznanych, by
mo¿na by³o opracowaæ projekt teoretycznie i po
przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej z po-
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wodzeniem go zastosowaæ. Takie myœlenie jest
z góry skazane na niepowodzenie, bo to po prostu
zwyk³a utopia. Przede wszystkim trzeba wiêc
uwzglêdniæ interes i dobro pacjenta. To przecie¿
pacjent jest podmiotem w sprawie. Pacjent, który
zg³asza siê po indywidualny przedmiot ortope-
dyczny na zamówienie, wymaga pilnego zaopa-
trzenia, trzeba wiêc bez zw³oki przyst¹piæ do wy-
konania przedmiotu i przekazania go u¿ytkowni-
kowi.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zaproponowaæ po-
prawkê polegaj¹c¹ na tym, ¿e art. 1 pkt 18 lit. b
nadaje siê brzmienie: „wpisowi do rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie podlegaj¹ wyroby medycz-
ne przeznaczone do badañ klinicznych, wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro przeznaczone do
oceny dzia³ania oraz wykonywane na zamówienie
przedmioty ortopedyczne”.

Mam jeszcze jedn¹ propozycjê. Poniewa¿ usta-
wa narzuca wiele procedur administracyjnych,
wydaje siê, ¿e bardzo pospieszne wprowadzanie
tej ustawy utrudni jej egzekwowanie i wype³nia-
nie we w³aœciwy sposób, a przecie¿ chcemy, aby
prawo by³o przestrzegane. Ze wzglêdu na propo-
zycje zainteresowanych chcia³bym, aby wyd³u¿yæ
vacatio legis tej ustawy. Oczywiœcie pozostawiam
to komisji. Zg³aszam jednak drug¹ poprawkê, po-
legaj¹c¹ na tym, ¿e art. 2 nale¿y nadaæ brzmienie:
„ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.”.

Bardzo proszê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê za
wys³uchanie mnie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Stwierdzam, ¿e senator Smorawiñski by³ ostat-

nim mówc¹ z listy.
Wobec tego pytam, czy ktoœ z pañstwa senato-

rów chce jeszcze zabraæ g³os w dyskusji. Nie widzê
chêtnych.

Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e dwóch senatorów z³o¿y³o wnioski

o charakterze legislacyjnym, a mianowicie sena-
torowie Jerzy Cieœlak i Jerzy Smorawiñski.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 52
ust. 2 regulaminu proszê Komisjê Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisjê
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia o ustosunkowanie
siê do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej
sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach medycznych zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego ósmego porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 19 lipca bie¿¹cego roku, a do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 19 lipca
bie¿¹cego roku. Marsza³ek w dniu 22 lipca tego
roku, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu,
skierowa³ j¹ do Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³a swoje sprawozdanie w jej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 177, a sprawozdanie komisji w druku
nr 177A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia senatora Janusza Bielawskiego
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Janusz Bielawski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

Jest to jedna z ustaw z pakietu ustaw farma-
ceutycznych. Zosta³a ona uchwalona przez Sejm
w dniu 19 lipca. Ustawa ta wprowadza zmiany in-
stytucjonalne dotycz¹ce statusu prawnego oraz
zasad finansowania Urzêdu Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, z tym ¿e urz¹d zostanie utworzo-
ny 1 paŸdziernika 2002 r.

W œwietle nowelizuj¹cej ustawy urz¹d bêdzie
pañstwow¹ jednostk¹ bud¿etow¹, finansowan¹
z bud¿etu pañstwa i podlegaj¹c¹ nadzorowi mini-
stra w³aœciwego do spraw zdrowia, a nie, jak wcze-
œniej zak³adano, centralnym organem admini-
stracji pañstwowej. Ustawa przekazuje kompe-
tencje decyzyjne pozostaj¹ce pierwotnie w gestii
prezesa urzêdu ministrowi w³aœciwemu do spraw
zdrowia. Zakres dzia³ania urzêdu i jego struktura
organizacyjna oraz tryb udzielania pe³nomoc-
nictw zostanie okreœlony w statucie urzêdu, który
zostanie nadany przez ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia w drodze rozporz¹dzenia.

Ustawa przewiduje, ¿e na czele urzêdu bêdzie
sta³ prezes urzêdu powo³ywany przez ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia na piêcioletni¹ ka-
dencjê. Kandydat na stanowisko prezesa
wy³oniony zostanie w drodze konkursu. Zmianie
nie uleg³ katalog sytuacji, w których bêdzie mo¿-
na odwo³ywaæ prezesa urzêdu przed up³ywem
kadencji, z tym ¿e odwo³ania takiego dokonywaæ
bêdzie minister w³aœciwy do spraw zdrowia,
a nie, jak wczeœniej zak³adano, prezes Rady Mi-
nistrów.
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W ustawie nowelizuj¹cej okreœlono tak¿e za-
kres dzia³ania urzêdu z podzia³em na zadania
w zakresie produktów leczniczych, zadania w za-
kresie wyrobów medycznych oraz zadania w za-
kresie produktów biobójczych.

Po zapoznaniu siê z treœci¹ ustawy komisja za-
proponowa³a wprowadzenie dwóch poprawek.
Pierwsza poprawka ma charakter redakcyjny. Po
wyrazach „do obrotu” dodaje siê wyraz „wydane”.

Druga poprawka ma charakter legislacyjny.
W czêœci mówi¹cej o wyrobach medycznych,
w szczególnoœci o wprowadzeniu rejestrów
wytwórców i wyrobów medycznych, skreœla siê
odwo³anie do ustawy, czyli zwrot „zgodnie
z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wy-
robach medycznych”.

Po przeprowadzeniu dyskusji komisja wnosi
o przyjêcie ustawy wraz z tymi porz¹dkuj¹cymi
poprawkami.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zadawaæ pytania sprawozdawcy.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ jakieœ pytanie senato-

rowi sprawozdawcy? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Janusz Bielawski: Dziêkujê bardzo.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Zgodnie z art. 50…
Dzieñ dobry, Panie Ministrze. Czy chcia³by pan

coœ powiedzieæ w zwi¹zku z t¹ ustaw¹?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Nauman: Dziêkujê, Panie Marsza³ku,
wszystko zosta³o ju¿ powiedziane.)

Dziêkujê.
Czy ktoœ z senatorów, zgodnie z art. 44 ust. 6

Regulaminu Senatu, chcia³by zadaæ pytanie
panu ministrowi w tej sprawie? Nie widzê chêt-
nych.

Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nie ma nikogo na liœcie mów-

ców.
A zatem zamykam dyskusjê, której nie by³o.
W zwi¹zku z tym, i¿ komisja z³o¿y³a poprawki,

g³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo
farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych

oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 19 lipca bie¿¹cego roku i tego
samego dnia zosta³a przekazana do Senatu. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 22 lipca bie¿¹cego roku,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skie-
rowa³ j¹ do Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 179, a sprawozdanie komisji w druku
nr 179A.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia, pani¹ senator Alicjê Stra-
domsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Alicja Stradomska:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie spra-

wozdanie z posiedzenia Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia, które odby³o siê 2 sierpnia 2002 r.,
dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceutyczne,
ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
oraz ustawy o zawodzie lekarza, uchwalonej przez
Sejm 19 lipca.

Komisja bardzo wnikliwie analizowa³a wy-
mienion¹ ustawê. Nowelizacja tej ustawy jest
konsekwencj¹ zmian wprowadzonych w usta-
wie – Prawo farmaceutyczne oraz w ustawie
o wyrobach medycznych, które by³y przedmio-
tem dzisiejszej debaty. Ustawodawca postano-
wi³ okreœliæ na nowo katalog przepisów ustawy –
Prawo farmaceutyczne, które bêd¹ stosowane
dopiero z dniem uzyskania cz³onkostwa w Unii
Europejskiej. Ponadto art. 15 ust. 2 ustawy –
Prawo farmaceutyczne, który dotyczy obo-
wi¹zku przedstawienia wyników odpowiednich
badañ toksykologicznych, farmakologicznych
oraz klinicznych odpowiednika oryginalnego
gotowego produktu leczniczego, wejdzie w ¿ycie
1 paŸdziernika 2002 r. Uznano bowiem, ¿e
wskutek póŸniejszego wejœcia w ¿ycie tego prze-
pisu nie by³oby mo¿liwoœci zawierania przede
wszystkim umów licencyjnych i dopuszczenia
do obrotu takich produktów. Ponadto w noweli-
zowanej ustawie art. 15a wstrzymuje do dnia
31 grudnia 2003 r. wejœcie w ¿ycie przepisu za-
kazuj¹cego kierowania do publicznej wiadomo-
œci reklamy produktów leczniczych umieszczo-
nych na wykazach leków refundowanych.

Zmiana wprowadzona do ustawy o zawodzie le-
karza polega na dodaniu do tej ustawy art. 45b.
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Ma na celu zobowi¹zanie lekarza do zg³oszenia
wytwórcy wyrobu medycznego lub autoryzowa-
nemu przedstawicielowi, a w przypadku trud-
noœci z ustaleniem tych podmiotów – prezesowi
Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych za-
istnia³ego incydentu medycznego.

Po dyskusji komisja postanowi³a do tej ustawy
wprowadziæ cztery poprawki, które znajduj¹ siê
w druku nr 179A.

Poprawka pierwsza ma charakter legislacyjny.
Ze wzglêdu na charakter przepisu i strukturê
ustawy przepis dotychczasowego art. 22b powi-
nien znaleŸæ siê wœród przepisów ogólnych, a nie,
jak zaproponowa³ Sejm, w rozdziale III. Dodanie
ust. 2 jest konsekwencj¹ zmian wprowadzonych
do ustawy o wyrobach medycznych. Po prostu
jest to przeniesienie z tamtej ustawy.

Poprawka druga wprowadza w³aœciw¹ nazwê.
Koniecznoœæ nadania nowego brzmienia
art. 20a pkt 4 wynika z faktu, i¿ w poprzednim
brzmieniu b³êdnie podano nazwê jednostki
organizacyjnej Instytutu Leków. Jest to popra-
wka techniczna.

Poprawka trzecia jest konsekwencj¹ poprawki
pierwszej.

Poprawka czwarta mówi o tym, ¿e w art. 27 wy-
razy „1 stycznia 2003 r.” zastêpuje siê wyrazami
„30 czerwca 2003 r.”. Dotychczasowa data
1 stycznia w œwietle trudnoœci z wydaniem aktów
wykonawczych do pakietu ustaw farmaceutycz-
nych wydaje siê nierealna. Zbyt krótki okres na
przygotowanie poszczególnych aktów mo¿e
wp³yn¹æ niekorzystnie na ich kszta³t i uniemo¿li-
wiæ profesjonalne przygotowanie.

Bior¹c pod uwagê przedmiot regulacji, niepra-
wid³owo przygotowane rozporz¹dzenia mog¹ byæ
przyczyn¹ powa¿nych problemów na gruncie
spraw regulowanych przez poszczególne ustawy
z pakietu farmaceutycznego.

Chcia³abym równie¿ poinformowaæ Wysok¹
Izbê, i¿ wczoraj na swoim posiedzeniu Komisja
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia postanowi³a na pod-
stawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu wycofaæ
poprawkê czwart¹ ze wzglêdu na to, i¿ wychodzi
ona poza materiê ustawy.

Poprawki od pierwszej do trzeciej przesz³y na po-
siedzeniu komisji jednog³oœnie. Równie¿ jednog³oœ-
nieg³osowanonadwycofaniempoprawki czwartej.

Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie wymienionej
ustawy z trzema poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê pani za sprawozdanie.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zadawaæ pytanie senatorowi
sprawozdawcy.

Czy ktoœ chcia³by takie pytanie zadaæ? Nie wi-
dzê chêtnych. Dziêkujê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. W zwi¹zku z tym,
zgodnie z naszym regulaminem, pytam pana mi-
nistra Naumana, czy chcia³by siê ustosunkowaæ
do wy³uszczonych poprawek.

Bardzo proszê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Nauman: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e nie bêdziemy siê ustosunkowywaæ. S¹ to
poprawki omówione ju¿ w trakcie prac komisji.)

Dziêkujê.
Czy ktoœ, zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Se-

natu, chcia³by zadaæ pytanie dotycz¹ce omawianej
ustawy panu ministrowi? Nie widzê chêtnych.

Pan minister ma dzisiaj bardzo ³atwe ¿ycie.
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam tylko, ¿e senator Marek Balicki

z³o¿y³ do protoko³u dwa wnioski o charakterze le-
gislacyjnym.

Na liœcie nie ma mówców, ale chcia³bym zapy-
taæ, czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ
g³os w dyskusji. Nie widzê chêtnych.

W zwi¹zku z tym zgodnie z art. 52 ust. 2 zamy-
kam dyskusjê.

Poniewa¿ zosta³y z³o¿one przez senatora Marka
Balickiego i przez komisjê wnioski o charakterze
legislacyjnymi, proszê Komisjê Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionych w toku debaty nad tym punktem wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach
medycznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie
lekarza zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia. Dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o produktach biobój-
czych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 25 lipca bie¿¹cego roku, a do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 26 lipca
2002 r., zaœ marsza³ek Senatu w dniu 26 lipca
tego roku, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 193, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 193A i 193B.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej senatora
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Zbigniewa Kulaka o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Ustawa o produktach biobójczych jest zawarta,

jak to pan marsza³ek powiedzia³, w druku nr 193.
Projekt ustawy o produktach biobójczych stanowi
wype³nienie luki legislacyjnej w przepisach pol-
skich w zakresie bezpieczeñstwa obrotu produk-
tami biobójczymi. Dotyczy to zarówno biobójczych
œrodków chemicznych, jak i organizmów ¿ywych
wykorzystywanych jako biocydy, na przyk³ad
bakterii, wirusów i grzybów.

Ustawodawstwo krajowe w zakresie wprowa-
dzania do obrotu produktów biobójczych prak-
tycznie nie istnieje lub zawiera rozwi¹zania frag-
mentaryczne, dalece niewystarczaj¹ce. Projekt
ustawy dostosowuje regulacje prawne w zakresie
wprowadzania do obrotu i stosowania produktów
o dzia³aniu biologicznym do wymagañ obo-
wi¹zuj¹cych w tym zakresie w pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Istotnym manka-
mentem obecnego stanu prawnego jest brak sfor-
malizowanych rozwi¹zañ, które zapewni³yby
utrzymywanie na bezpiecznym poziomie stopnia
ryzyka dla ludzi, zwierz¹t i œrodowiska, ryzyka
zwi¹zanego z wprowadzaniem do obrotu i stoso-
waniem produktów biobójczych. Wymaga to
wprowadzenia ujednoliconych zasad oceny prze-
prowadzanego w sposób umo¿liwiaj¹cy uznawa-
nie pozwoleñ na obrót produktami biobójczymi
w Polsce przez pañstwa cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej.

Niezale¿nie od tego istnieje potrzeba uregulo-
wania zagadnieñ wynikaj¹cych z koniecznoœci ra-
cjonalnego podejœcia do stosowania produktów
biobójczych. Jest to jeden z wa¿niejszych wy-
mogów legislacyjnych Unii Europejskiej umo¿li-
wiaj¹cy kontrolê nad procesami narastania
odpornoœci u organizmów zwalczanych.

Projekt ustawy uwzglêdnia zalecenia dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 1998 r.
w sprawie wprowadzania na rynek produktów
biocydowych. Pañstwa cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej zosta³y zobowi¹zane do wdro¿enia proce-
dur zwi¹zanych z realizacj¹ tej dyrektywy do dnia
14 maja 2000 r.

Celem ustawy jest ochrona zdrowia cz³owieka,
zwierz¹t i œrodowiska przed szkodliwym wp³ywem
produktów biobójczych oraz spowodowanie, ¿e
w obrocie na terenie kraju bêd¹ znajdowa³y siê
wy³¹cznie produkty biobójcze o odpowiedniej
skutecznoœci w zwalczaniu danych organizmów.
Zapewni to zminimalizowanie ryzyka dla ludzi,

zwierz¹t i œrodowiska, a tak¿e zredukowanie nie-
bezpieczeñstwa narastania opornoœci zwalcza-
nych organizmów, przyczyniaj¹c siê do ekonomi-
zacji walki ze szkodnikami.

Skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa s¹
zwi¹zane z kosztami utworzenia i funkcjonowa-
nia Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
oraz realizacj¹ przez niego zadañ w zakresie objê-
tym projektem ustawy o produktach biobójczych.
W globalnym bilansie skutków finansowych
znaczn¹ czêœæ szacunkowo przewy¿szaj¹c¹ wy-
datki bêd¹ stanowiæ wp³ywy z op³at rejestracyj-
nych.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej Senatu, która obradowa³a nad ustaw¹
2 sierpnia, proponuje Wysokiemu Senatowi sie-
d e m p o p r a w e k , k t ó r e m a j ¹ c h a r a k t e r
porz¹dkuj¹cy, usuwaj¹ niew³aœciwe odes³ania
i odniesienia, poprawiaj¹ lub wrêcz umo¿liwiaj¹
jednoznaczne rozumienie treœci poszczególnych
zapisów itd. Komisja opiera³a siê na bardzo kom-
petentnych uwagach Biura Legislacyjnego oraz
dysponowa³a ju¿ informacj¹ o wyniku obrad Ko-
misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, która, z tego,
co wiem, zg³asza jednakowo brzmi¹ce poprawki.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³ecz-

nej i Zdrowia, pani¹ senator Krystynê Sienkie-
wicz, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawoz-
dania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W moim sprawozdaniu bêdzie mniej o dostoso-

waniu siê do przepisów unijnych, jako ¿e jest to
w³aœciwoœæ Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej. Skoncentrujê siê bardziej na
zawartoœci merytorycznej ustawy o produktach
biobójczych, która mimo trudnej i doœæ niemi³ej
nazwy, a tak¿e zupe³nie prekursorskiego charak-
teru, bo jest pierwsz¹ tego typu regulacj¹ w Pol-
sce, nie budzi³a kontrowersji w Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia. Jako przedstawiciel komisji
mam zaszczyt i obowi¹zek zaprezentowaæ paniom
i panom nasz¹ opiniê w tej sprawie.

Mówimy o produktach biobójczych, a jest to
substancja czynna lub preparat zawieraj¹cy co
najmniej jedn¹ substancjê czynn¹ w postaciach,
w jakich s¹ dostarczane u¿ytkownikowi, przezna-
czony do niszczenia, odstraszania, unieszkodli-
wiania, zapobiegania dzia³aniu lub kontrolowa-
nia w jakikolwiek inny sposób organizmów szko-
dliwych przez dzia³ania chemiczne i biologiczne.
I koñcz¹c ju¿ tê formu³kê, przytoczon¹ wprost
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z ustawy, dodam, ¿e pordukty te dziel¹ siê na ka-
tegorie, wed³ug ogólnego zakresu przeznaczenia
i wed³ug szczegó³owego przeznaczenia. Dotyczy to
zarówno biobójczych œrodków chemicznych, jak
i organizmów ¿ywych wykorzystywanych jako
biocydy, czyli bakterii, wirusów, grzybów.

Jestem zobowi¹zana w imieniu mojej komisji
zwróciæ uwagê Wysokiej Izby, i¿ z ustawy tej
wy³¹czone s¹ produkty lecznicze, substancje do-
datkowe dozwolone dodawane do œrodków
spo¿ywczych, materia³y i wyroby przeznaczone do
kontaktu z ¿ywnoœci¹, œrodki ¿ywienia zwierz¹t,
kosmetyki, œrodki ochrony roœlin i wyroby me-
dyczne, do których maj¹ zastosowanie odrêbne
przepisy. Poczyni³am tê uwagê tylko po to, by
oszczêdziæ pañstwu ewentualnych pytañ.

Ustawa zosta³a napisana, a nastêpnie uchwa-
lona w Sejmie w celu ochrony zdrowia i ¿ycia
cz³owieka i zwierz¹t oraz ochrony œrodowiska,
a w szczególnoœci wód powierzchniowych, pod-
skórnych i wody przeznaczonej do picia. Jej pra-
wid³owe stosowanie zapewni zminimalizowanie
zagro¿eñ dla ludzi, zwierz¹t i œrodowiska, a tak¿e
zredukuje zjawisko narastania opornoœci u zwal-
czanych organizmów. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
w przypadku racjonalnego stosowania tej ustawy
nast¹pi minimalizacja ryzyka przy maksymaliza-
cji efektu, a o to przecie¿ chodzi niemal we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. Zw³aszcza opornoœæ szko-
dliwych czynników jest bardzo du¿ym proble-
mem, na przyk³ad w zak³adach opieki zdrowotnej,
które nie s¹ w stanie do dzisiaj siê z tym uporaæ.

Ustawa dostosowuje nasze prawo do wymagañ
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie w pañstwach
cz³onkowskich. Uzasadnienie tego przedstawi³
mój znakomity przedmówca pan senator Kulak,
ja tylko dodam, ¿e uchwalaj¹c tê ustawê, spe³nia-
my wymóg uregulowania rynku produktów bio-
bójczych do ostatniego dnia tego roku, czyli do
31 grudnia bie¿¹cego roku.

Ustawa zawiera wiele przepisów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa, stosowania produktów biobój-
czych, opakowañ do tych produktów, ogranicze-
nia ryzyka wyst¹pienia pomy³ek oraz sposobu re-
klamy. Bardzo polecam uwadze Wysokiej Izby
art. 48, w którym szczegó³owo s¹ przedstawione
kwestie reklamy.

W ustawie s¹ zawarte liczne odwo³ania do roz-
porz¹dzeñ. Projekty tych rozporz¹dzeñ by³y
do³¹czone do druku sejmowego, przez co ta trud-
na materia nawet dla mnie by³a jaœniejsza, kla-
rowniejsza czy bardziej przejrzysta, ³atwiejsza do
czytania. Senat takich projektów nie otrzymuje,
ale zainteresowani mog¹ siê z nimi zapoznaæ, czy-
taj¹c druk sejmowy. Tych delegacji jest wiele –
zbli¿am siê ju¿ ku konkluzji – chyba nawet zbyt
wiele, bo s³aboœæ urzêdu ministra zdrowia polega
miêdzy innymi na opóŸnieniu w wydawaniu ak-

tów wykonawczych, co czyni wiele ustaw ustawa-
mi blankietowymi, czysto papierowymi, martwy-
mi, które póŸniej Sejm, a nastêpnie Senat musi,
¿e tak powiem, reanimowaæ czy nadawaæ im inn¹
formê. Dlatego te¿ obawiam siê, ¿e opóŸnienie
w wydaniu tych aktów wykonawczych, opatrzo-
nych przecie¿ klauzul¹ okreœlaj¹c¹ termin ich wy-
dania, czy te¿ niedotrzymanie tego terminu mo¿e
sparali¿owaæ kolejn¹ potrzebn¹ ustawê, bo nie-
potrzebnych ustaw przecie¿ nie uchwalamy.
A urz¹d rejestracji ma dopiero powstaæ.

Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia w druku
nr 193B przedstawia siedem poprawek. Wszyst-
kie one maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy. Nie maj¹
one skutków merytorycznych, a jedynie usuwaj¹
zbêdne powtórzenia, niespójnoœci i przywracaj¹
w³aœciw¹ numeracjê.

Poniewa¿ pan marsza³ek w trakcie g³osowania
i tak bêdzie zmuszony omawiaæ ka¿d¹ poprawkê,
ja sobie tego trudu oszczêdzê, Panie Marsza³ku.
W imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
proszê wiêc Wysoki Senat, aby raczy³ uchwaliæ
p r o j e k t u c h w a ³ y z a w a r t e j w d r u k a c h
nr 193A i 193B wraz z przedstawionymi popraw-
kami. Dodam, ¿e nie ma ¿adnej kolizji miêdzy
tymi poprawkami a poprawkami zg³oszonymi
przez Komisjê Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej, co pozwoli Wysokiej Izbie zaoszczê-
dziæ du¿o czasu. Dziêkujê, panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator, za sprawozdanie.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 senatorowie mog¹ zada-

waæ pytania senatorom sprawozdawcom.
Czy ktoœ ma na to ochotê? Nikt.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. W zwi¹zku z tym,
zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu, chcia³bym
zapytaæ obecnego na sali pana ministra, czy
chcia³by ustosunkowaæ siê do tych poprawek.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Rz¹d jest za wprowadzeniem tych poprawek.

Myœlê, ¿e wyczerpuj¹ one zbiór koniecznych do
poprawienia podstawowych b³êdów, które poja-
wi³y siê w przed³o¿eniu sejmowym.

Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e jest to ustawa no-
woczesna, poniewa¿ implementowane przepisy
dotycz¹ce œrodków biobójczych wprowadzone
przez Komisjê Europejsk¹ s¹ œwie¿e. Na etapie
implementacji dyrektywy wymienionej przez
pana senatora Kulaka jest wiêkszoœæ krajów eu-
ropejskich, my tak¿e. Nie tworzymy wiêc prawa –
ono ju¿ istnieje i od wielu lat jest ugruntowane
w krajach Unii Europejskiej – tworzymy jedynie
przepisy wraz z innymi krajami.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 regulaminu senatoro-

wie mog¹ zadawaæ pytania panu ministrowi
w sprawie omawianej ustawy.

Czy ktoœ chcia³by skorzystaæ z tej mo¿liwoœci?
Senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ws³uchuj¹c siê w sprawozda-

nia pañstwa senatorów, zrozumia³em, ¿e ustawa
dotyczy jedynie produktów biobójczych o charak-
terze, powiedzia³bym, chemicznym. Wiadomo, ¿e
s¹ równie¿ oddzia³ywania biobójcze o innym cha-
rakterze, na przyk³ad ultradŸwiêkowym czy jesz-
cze innym, które s³u¿¹ niszczeniu rozmaitych in-
sektów. Czy ta ustawa lub inna ustawa zajmuje
siê problemami wp³ywu na zdrowie ludzkie takich
oddzia³ywañ? Czy to jest zupe³nie odrêbny temat?
Czy pan minister móg³by powiedzieæ kilka zdañ
na ten temat? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o wp³yw metod, chocia¿by takich,

o których mówi³ pan senator, jest to w³aœciwoœæ
ministra œrodowiska, który w porozumieniu z mi-
nistrem zdrowia wydaje stosowne rozporz¹dze-
nia. Ta ustawa dotyczy g³ównie dopuszczania do
obrotu œrodków biobójczych, poniewa¿ uzupe³nia
pakiet ustaw farmaceutycznych, dotycz¹cych
chocia¿by Urzêdu Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych – ten trzeci cz³on w³aœnie tego dotyczy.

Nie wiem, czy ta odpowiedŸ jest wyczerpuj¹ca,
ale myœlê, ¿e tak.

(Senator Mieczys³aw Janowski: Rozumiem
wiêc, ¿e to dotyczy chemii.)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
(Senator Józef Sztorc: Jeszcze ja.)
Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Józef Sztorc:
Ja mam takie zapytanie do pana ministra. Ktoœ

musi te œrodki biobójcze badaæ w Polsce i ewentu-

alnie sprawdzaæ, czy to s¹ œrodki dobre, czy z³e.
Czy jest w Polsce laboratorium, które posiada cer-
tyfikat uprawniaj¹cy do takich badañ, a je¿eli nie
ma, to czy pan minister przewiduje, ¿e powstanie
w Polsce takie laboratorium, które bêdzie posia-
da³o odpowiednie uprawnienia do certyfikacji
tego typu œrodków? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym, odpowiadaj¹c na to pytanie, powie-

dzieæ, ¿e w zwi¹zku z tymi ustawami jesteœmy nie-
stety dopiero na etapie tworzenia laboratoriów.
Do tej pory ¿adna z jednostek w Polsce nie jest jed-
nostk¹ certyfikowan¹. W zwi¹zku z tym tak samo
jak w ustawie o produktach leczniczych, w której
minister zdrowia jest zobowi¹zany do wskazania
jednostki bud¿etowej maj¹cej zaj¹æ siê badania-
mi jakoœciowymi, tak samo bêdzie do tego zobo-
wi¹zany, jeœli chodzi o produkty biobójcze.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:

To mo¿e jeszcze jedno, takie uzupe³niaj¹ce py-
tanie. Jaki czas pan minister zdrowia przewiduje,
to znaczy w jakim okresie takie laboratoria w Pol-
sce powstan¹ i bêd¹ mog³y robiæ to, czego od nich
oczekujemy?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
Je¿eli chodzi o produkty lecznicze, z dniem

1 paŸdziernika minister zobowi¹zany jest do
wskazania takiej jednostki. Jednostka pro-
wadz¹ca badania jakoœciowe powstanie na bazie
czêœci zak³adów Instytutu Leków. Je¿eli chodzi
o œrodki biobójcze i badania jakoœciowe, one rów-
nie¿ w takim zakresie bêd¹ mog³y byæ prowadzone
przez tê jednostkê.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

widzê chêtnych. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikogo nie ma na liœcie.
Poniewa¿ obydwie komisje wprowadzi³y do

ustawy poprawki o charakterze legislacyjnym…
(G³os z sali: One s¹ chyba takie same.)
Tak, to jest siedem takich samych poprawek.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu zamykam

dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 52
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Ko-
misjê Polityki Spo³ecznej i Zdrowia o ustosunko-
wanie siê do przedstawionych w toku debaty nad
tym punktem wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o produktach biobójczych zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
S³ucham, pan senator w jakiej sprawie?

Senator Zbigniew Kulak:

Panie Marsza³ku, je¿eli obie komisje przedsta-
wi³y jednobrzmi¹ce poprawki, to czy ponowne
zbieranie siê w tej sprawie i dyskutowanie nad
tym jest niezbêdne?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Rozumiem. Nie ma takiej potrzeby. Bêdziemy
widocznie po prostu debatowaæ.

Panie Ministrze, dziêkujê za uczestnictwo
w procedowaniu nad tymi ustawami, tak wa¿ny-
mi dla ministerstwa, które pan reprezentuje, i dla
spo³eczeñstwa. Dziêkujê.

Og³aszam przerwê do godziny 17.00.
Informujê, ¿e o godzinie 17.00 odbêd¹ siê

g³osowania nad wczorajszymi ustawami.
(G³os z sali: A nad dzisiejszymi?)
PóŸniej oczywiœcie tak¿e nad dzisiejszymi. Mó-

wiê tylko, ¿e zaczynamy od g³osowania nad wczo-
rajszymi ustawami.

(G³os z sali: A komunikaty?)
Tak, jeszcze komunikaty.

Senator Sekretarz
Marian Lewicki:
Proszê o uwagê.
Komunikat pierwszy. Wspólne posiedzenie Ko-

misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w toku debaty nad ustaw¹ o zmianie ustawy –
Prawo farmaceutyczne, ustaw¹ o zmianie ustawy
o wyrobach medycznych i ustaw¹ o zmianie usta-
wy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo far-
maceutyczne odbêdzie siê o godzinie 14.30 w sali
nr 217.

Komunikat drugi. Zaraz po og³oszeniu przerwy
w obradach plenarnych odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Pu-
blicznegowsalinr182.Wporz¹dkuobrad jestprze-
widziane przyjêcie stanowiska komisji w sprawie
reorganizacji systemu szkolnictwa wojskowego
oraz warunków socjalno-bytowych ¿o³nierzy zawo-
dowych i ich rodzin oraz funkcjonariuszy s³u¿b
mundurowych podleg³ych ministrowi spraw wew-
nêtrznych i administracji. Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 12
do godziny 17 minut 16)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê pañstwa senatorów o powrót na

salê obrad.
Wznawiam obrady.
Powrócimy do rozpatrzenia punktu dziesi¹tego

porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych. Ale zanim omówimy kolejne punkty
porz¹dku, pozwólcie pañstwo, ¿e zwrócê siê do
pañstwa z proœb¹ o rozpatrzenie dwóch mo¿liwo-
œci, które mo¿emy zastosowaæ dzisiaj podczas ob-
rad: albo g³osujemy, debatujemy i pracujemy tak,
by w dniu dzisiejszym zakoñczyæ obrady – co bê-
dzie oczywiœcie wymaga³o z naszej strony pewnej
dyscypliny – albo pracujemy zgodnie z zasadami
higieny zdrowotnej i bêdziemy g³osowaæ równie¿
w dniu jutrzejszym. (Rozmowy na sali).

Z intensywnoœci i nasilenia rozmów wnoszê, ¿e
mo¿emy pracowaæ na tyle intensywnie, by zakoñ-
czyæ obrady w dniu dzisiejszym.

(G³osy z sali: Tak jest.) (Oklaski)
Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-

si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator
Teresê Liszcz. Bardzo proszê o przedstawienie
uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.
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Senator Teresa Liszcz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Moje sprawozdanie dotyczy prac komisji nad

poprawkami zg³oszonymi do pakietu trzech
ustaw, z tym ¿e w tej chwili nie ma ¿adnego wnios-
ku legislacyjnego do ustawy ustrojowej – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych, poniewa¿ jedyny
jaki by³, zosta³ wycofany. Komisja wnosi zatem
o podjêcie uchwa³y w sprawie przyjêcia tej ustawy
bez poprawek.

Jeœli zaœ chodzi o prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi, to zosta³y zg³oszone
wczeœniej przez komisjê, jak równie¿ z sali, w su-
mie dwadzieœcia cztery poprawki. Przy czym po-
parcie wiêkszoœci komisji uzyska³y poprawki:
pierwsza, druga, trzecia, pi¹ta, szósta, siódma,
ósma, dziewi¹ta, jedenasta, dwunasta… Chyba
proœciej bêdzie powiedzieæ, ¿e nie uzyska³y takie-
go statusu, to znaczy poparcia wiêkszoœci, tylko
poprawki: dziesi¹ta, a tak¿e wczeœniejsza, czwar-
ta. Ta ostatnia dotyczy rozszerzenia grona
pe³nomocników przy postêpowaniu administra-
cyjnym o rzeczników patentowych i doradców po-
datkowych…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pani Senator, ja bardzo przepraszam, rozu-

miem, ¿e pani chce nam pomóc i przedstawiæ
bardzo szybko wszelkie sprawozdania, ale one
dotycz¹ trzech rozwi¹zañ ustawowych, pod-
czas gdy my teraz jesteœmy przy punkcie dzie-
si¹tym. Tak wiêc bardzo byœmy prosili o ograni-
czenie siê do sprawozdania dotycz¹cego tylko
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych.

(Senator Teresa Liszcz: Ale by³a ³¹czna debata,
Pani Marsza³ek, dlatego ja pozwalam sobie mówiæ
o wszystkich; tak by³o ca³y czas, wiêc wydawa³o
mi siê…)

Ale bardzo proszê, ¿eby sprawozdania by³y od-
dzielne.

Senator Teresa Liszcz:
Dobrze.
W imieniu komisji wnoszê o przyjêcie tych po-

prawek, które zgodnie z drukiem nr 195Z uzy-
ska³y poparcie wiêkszoœci komisji.

Jeœli chodzi o trzeci druk, zawieraj¹cy uchwa³ê
w sprawie przepisów wprowadzaj¹cych ustawê –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i usta-
wê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami…, to tu
by³a konkurencja poprawek zg³oszonych w na po-
przednim posiedzeniu…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Marian ¯enkiewicz:

Pani Marsza³ek, zg³aszam wniosek popieraj¹cy
pani stanowisko. Chodzi o to, by pani senator
sprawozdawca zechcia³a sprawozdawaæ po kolei,
wedle druków, jakie mamy przygotowane do
g³osowania. I ¿eby przy ka¿dym druku nastêpo-
wa³o g³osowanie, co jest zgodne z tradycj¹ tej Izby.
Bo inaczej wprowadzamy pewnego rodzaju za-
mêt.

Senator Teresa Liszcz:
Dobrze.
Wobec tego pierwsza jest uchwa³a z druku

nr 194Z w sprawie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych i w zwi¹zku z t¹ ustaw¹
wnoszê w imieniu komisji…

(Senator Ewa Serocka: Administracyjnych!)
… o podjêcie uchwa³y w sprawie jej przyjêcia

bez poprawek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹

ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Czy pani senator Teresa Liszcz jako wniosko-
dawca chce jeszcze zabraæ g³os?

(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê, nie.)
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e pani senator Teresa Liszcz

wycofa³a swój wniosek o wprowadzenie poprawki
do ustawy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofany wniosek?

Je¿eli nie, to przechodzimy do g³osowania nad
przedstawionym przez Komisjê Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci projektem uchwa³y w sprawie
ustawy–Prawooustrojus¹dówadministracyjnych.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci wnosi o przyjêcie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania…
(Senator Andrzej Chronowski: Jeszcze mo-

ment, Pani Marsza³ek!)
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Stwierdzam, ¿e na obecnych 86 senatorów 85

g³osowa³o za, 1 – przeciw. Wszyscy senatorowie
g³osowali. (G³osowanie nr 67).

Stwierdzam, ¿e ustawa zosta³a przyjêta bez po-
prawek.

Powracamy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
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w sprawie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie z Re-
gulaminem Senatu, g³os mog¹ zabraæ jedynie
sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Teresê Liszcz,
o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych
na posiedzeniu wniosków oraz wniosków popar-
tych przez mniejszoœæ komisji.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja popar³a wiêkszoœæ poprawek. Wiêk-

szoœæ komisji nie popar³a tylko poprawek: czwar-
tej, dziesi¹tej, dwudziestej pierwszej i dwudziestej
drugiej. Zosta³y one poparte przez mniejszoœæ ko-
misji.

Poprawki, które uzyska³y poparcie wiêkszoœci
dotycz¹ przede wszystkim u³atwieñ w dorêcze-
niach osobom nie maj¹cym sta³ego adresu. S¹
wœród nich tak¿e pewne poprawki redakcyjne,
a tak¿e dotycz¹ce nowoczesnego sposobu dorê-
czania za poœrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej, czego w ustawie sejmowej nie
by³o. Wszystkie poprawki poparte przez komisjê
uzyska³y chyba to poparcie jednog³oœnie.

Teraz te cztery poprawki, które maj¹ tylko po-
parcie mniejszoœci komisji. Poprawka czwarta do-
tyczy rozszerzenia krêgu pe³nomocników
bior¹cych udzia³ w postêpowaniu przed s¹dem
administracyjnym o rzeczników patentowych –
w sprawach odnosz¹cych siê do w³asnoœci prze-
mys³owej, i doradców podatkowych – w sprawach
podatkowych. Na to siê wiêkszoœæ komisji nie zgo-
dzi³a.

Poprawka dziesi¹ta jest zwi¹zana z dorêczenia-
mi. Zgodnie z art. 69, którego dotyczy, mo¿na do-
rêczaæ adresatowi pisma w ka¿dym miejscu, gdzie
siê go zastanie – nie tylko w domu, nie tylko
w miejscu pracy, ale dos³ownie w ka¿dym miej-
scu, a wiêc na przyk³ad w szpitalu czy w koœciele.
St¹d propozycja, zreszt¹ mojego autorstwa, ogra-
niczenia tego prawa, chocia¿by przez odwo³anie
siê do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Chodzi o to,
by mo¿liwoœci dorêczenia nie by³y nieograniczone
i by nie nastêpowa³o to czasem w niestosownych
miejscach.

Poprawki dwudziesta pierwsza i dwudziesta
druga dotycz¹ jednej kwestii, moim zdaniem, bar-

dzo wa¿nej. Je¿eli pañstwo pozwol¹, przez chwilê
siê przy tym zatrzymam. Chodzi o sposób œwiad-
czenia pomocy prawnej stronom, których nie staæ
na finansowanie pe³nomocnika. W naszej tradycji
jest zasada przydzielania wtedy pomocy prawnej,
w osobie adwokata czy radcy prawnego, na koszt
bud¿etu pañstwa. Strona nie ma jednak ¿adnego
wp³ywu na to, kto bêdzie jej pe³nomocnikiem
op³acanym przez pañstwo. W krajach Unii Euro-
pejskiej – by³a o tym mowa na konferencji, która
niedawno odby³a siê w parlamencie – coraz czê-
œciej zasad¹ jest umo¿liwienie wyboru. Chodzi
o to, ¿eby nie tworzyæ dwóch kategorii stron: tych
korzystaj¹cych niejako z prawa dla ubogich i nie
maj¹cych ¿adnej mo¿liwoœci wyboru i tych, któ-
rych staæ na op³acenie pe³nomocnika, mog¹cych
go sobie swobodnie wybraæ. Ja w tych dwóch po-
prawkach, bo to s¹ moje poprawki poparte przez
mniejszoœæ komisji, wracam do rozwi¹zania po-
chodz¹cego z projektu prezydenckiego, w którym
by³a zawarta mo¿liwoœæ wyboru pe³nomocnika
tak¿e wtedy, gdy by³ on op³acany z bud¿etu. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Czy pani chce jeszcze zabraæ g³os jako senator

wnioskodawca?
(Senator Teresa Liszcz: Nie, ju¿ nie.)
Dziêkuje bardzo.
Przechodzimy do g³osowania w sprawie ustawy

– Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz pani senator wnioskodawca przed-
stawi³y wniosek o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu, za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza dotyczy art. 7 i ma charak-
ter jêzykowy.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na obecnych 86 senatorów 85 g³osowa³o za,

1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 68).
Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka druga dotyczy art. 8 i zmierza do do-

precyzowania przepisu. Jest to poprawka komisji
poparta przez ni¹.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na obecnych 85 senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 69).
Poprawka jednog³oœnie zosta³a przyjêta.
(Senator Robert Smoktunowicz: Przepraszam,

Pani Marsza³ek, ale pani senator Kurska ma ze-
psut¹ aparaturê.)

(Senator Anna Kurska: Nie dzia³a.)
(G³osy z sali: Dzia³a, dzia³a, dobrze dzia³a.)
Poprawka trzecia dotyczy art. 17 § 2 i dookreœla

jedn¹ z przyczyn zmiany sk³adu orzekaj¹cego,
wskazuj¹c, ¿e mo¿e ni¹ byæ niemo¿noœæ uczestni-
czenia w postêpowaniu z powodu przeszkód
prawnych. Jest to poprawka pani senator Liszcz
poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o wyniki g³osowañ.
Na obecnych 85 senatorów…
(Senator Robert Smoktunowicz: Coœ jest nie

tak, naprawdê.)
(SenatorAnnaKurska:Naprawdêcoœ jestnie tak.)
(G³osy z sali: Jest wolne miejsce!) (Weso³oœæ na

sali).
(Senator Gra¿yna Staniszewska: Zapraszamy.)
(G³osy z sali: Zapraszamy na lew¹ stronê, tu

dzia³a.)
Pani Senator, bardzo proszê o sprawdzenie

aparatury.
Czy z uwagi na niesprawnoœæ aparatury pani

senator ¿yczy sobie powtórzenia g³osowañ? (Poru-
szenie na sali)

(Senator Anna Kurska: Prosi³abym bo, bo trzy
g³osowania przesz³y.)

(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: Nie, nie.)
(G³os z sali: Wszyscy zapamiêtaj¹, jak by³o.)
(Senator S³awomir Izdebski: To mo¿e od nowa

zaczniemy obrady?)
(G³osy z sali: Zapraszamy na lew¹ stronê.)
Pani Senator, proszê rozwa¿yæ mo¿liwoœæ

uczestniczenia w dalszych g³osowaniach, ponie-
wa¿ opuszczenie trzech g³osowañ nie stanowi
¿adnego zagro¿enia, nie powoduje ¿adnych kon-
sekwencji dyscyplinarnych. Wyniki g³osowañ
by³y tak jednoznaczne, ¿e ten jeden g³os nie zmie-
ni³by ich rezultatu. Czy zaakceptuje pani tê pro-
pozycjê?

(Senator Anna Kurska: Dobrze, dziêkujê.)
Dziêkujê serdecznie.
(Senator Anna Kurska: W razie czego pani mar-

sza³ek mnie usprawiedliwi, a œwiadków mam ca³e
grono.)

Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 –
przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 70)

Poprawka czwarta, do art. 35 §1, uzupe³nia
przepis stanowi¹cy, kto mo¿e byæ pe³nomocni-
kiem strony w postêpowaniu s¹dowoadministra-
cyjnym. Jest to poprawka mniejszoœci komisji.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 19 g³osowa³o za,

59 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 71)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Poprawki pi¹t¹, jedenast¹ i dwunast¹ nale¿y

przeg³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te zmierzaj¹ do
uregulowania sytuacji, kiedy strona nie ma miej-
sca zamieszkania. Celem poprawek jest, aby wó-
wczas podawa³a s¹dowi adres do dorêczeñ w celu
umo¿liwienia dokonywania dorêczeñ. S¹ to po-
prawki komisji poparte przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
tych poprawek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 72)
Poprawki zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Poprawka szósta, do art. 50 §2, ma charakter

doprecyzowuj¹cy. Jest to poprawka komisji po-
parta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 73)
Poprawka uzyska³a akceptacjê jednog³oœnie.
Poprawka siódma, do art. 58 §3, dodaje przepis

wskazuj¹cy, ¿e odrzucenie skargi nastêpuje na
mocy postanowia. Jest to poprawka komisji po-
parta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a zaakceptowana jed-

nog³oœnie.
Poprawka ósma, do art. 63, ma charakter re-

dakcyjny. Jest to poprawka komisji poparta przez
komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o wyniki.
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Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,
2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 75)

Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka dziewi¹ta, do art. 65, wprowadza

nowe rozwi¹zanie dotycz¹ce mo¿liwoœci dokony-
wania dorêczeñ za poœrednictwem telefaksu lub
poczty elektronicznej. Jest to poprawka komisji
poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za, 5 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 76)

Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka dziesi¹ta, do art. 69, poprzez wpro-

wadzenie klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
ogranicza mo¿liwoœæ dokonywania dorêczeñ tam,
gdzie dorêczaj¹cy adresata zastanie. Jest to po-
prawka pani senator Liszcz.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 19 g³osowa³o za,

62 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 77)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Poprawka trzynasta, do art. 84, zmienia prze-

pis dotycz¹cy przed³u¿enia lub skrócenia termi-
nu s¹dowego w ten sposób, ¿eby przewod-
nicz¹cy mia³ prawo przed³u¿enia terminu
z urzêdu oraz na wniosek strony, natomiast
skrócenia – tylko na wniosek strony. Jest to po-
prawka pani senator Liszcz poparta przez komi-
sjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 78)

Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka czternasta, do art. 96 §1, ma na celu

podkreœlenie, ¿e przes³anki wy³¹czenia jawnoœci po-
siedzenia, jakimi s¹ miêdzy innymi bezpieczeñstwo
pañstwa i porz¹dek publiczny, nale¿y traktowaæ
jako samodzielne podstawy wy³¹czenia jawnoœci.
Jest to poprawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciwko?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 79)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka piêtnasta, do art. 134 §2, usuwa

b³¹d gramatyczny. Jest to poprawka komisji po-
parta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka szesnasta, do art. 139 §1, doprecyzo-

wuje, ¿e ponowne odroczenie og³oszenia wyroku
mo¿e nast¹piæ tylko raz, najwy¿ej o siedem dni.
Jest to poprawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka siedemnasta, do art. 139 §4, usuwa

b³¹d gramatyczny. Jest to poprawka komisji po-
parta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka osiemnasta, do art. 141, ma charak-

ter redakcyjny. Jest to poprawka komisji poparta
przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka dziewiêtnasta, do art. 154 §1, usuwa

b³¹d interpunkcyjny. Jest to poprawka komisji
poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
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Poprawka dwudziesta, do art. 232 §1, zmienia
zasady zwrotu stronie z urzêdu ca³ego uiszczone-
go wpisu od œrodka odwo³awczego lub cofniêtego
w zwi¹zku z przyjêtym rozwi¹zaniem, ¿e skargê do
s¹du administracyjnego wnosi siê za poœrednic-
twem organu, którego dzia³anie lub bezczynnoœæ
s¹ przedmiotem skargi. Jest to poprawka komisji
poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 85)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawki dwudziest¹ pierwsz¹ i dwudziest¹

drug¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. W przypadku
przyjêcia tych poprawek odpowiedniej modyfika-
cji nale¿y dokonaæ w poprawce dwudziestej trze-
ciej. Poprawki dwudziesta pierwsza i dwudziesta
druga wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ wybrania pe³no-
mocnika przez stronê, której przyznano prawo
pomocy, a nie tylko wyznaczenia go przez w³aœciwy
organ samorz¹du. S¹ to poprawki pani senator
Liszcz poparte przez mniejszoœæ komisji.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawek?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 20 g³osowa³o za,

62 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 86)

Poprawki nie uzyska³y akceptacji.
Poprawka dwudziesta trzecia, do art. 250,

okreœla, wed³ug jakich zasad otrzymuje wynagro-
dzenie pe³nomocnik strony wyznaczony w ra-
mach prawa pomocy, a ponadto usuwa usterkê
zwi¹zan¹ z rezygnacj¹ przez Sejm z zastosowania
w ustawie koncepcji wyboru pe³nomocnika w ra-
mach prawa pomocy przez strony. Jest to po-
prawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 87)
Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu u¿y-

cie poprawnej terminologii. Jest to poprawka ko-
misji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 88)
Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Przystêpujemy do g³osowania za przyjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy – Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 89)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat jednog³oœnie podj¹³ uchwa³ê w sprawie usta-
wy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych i ustawê – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹
zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskoda-
wcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Teresê Liszcz,
o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych
na posiedzeniu wniosków.

Senator Teresa Liszcz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –

Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i usta-
wê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi zosta³y zg³oszone dwadzieœcia trzy
wnioski legislacyjne. Z tego ogromna wiêkszoœæ,
bo dwadzieœcia, uzyska³a poparcie komisji, a tyl-
ko trzy, mianowicie trzeci, pi¹ty i dwudziesty trze-
ci, nie uzyska³y poparcia. Chodzi w tym przypad-
ku o konkurencyjne wnioski – komisyjne
i zg³oszone w czasie posiedzenia przez pani¹ sena-
tor Koszadê w porozumieniu z ministrem spra-
wiedliwoœci, dotycz¹ce zmiany w delegacjach dla
ministra sprawiedliwoœci do wydawania roz-
porz¹dzeñ.
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Komisja dosz³a do wniosku, ¿e bardziej osadzo-
ne na gruncie obecnego prawa – przed wejœciem
w ¿ycie ustaw, które w tej chwili uchwalamy – s¹
poprawki zaproponowane w czasie posiedzenia
plenarnego przez pani¹ senator Koszadê. Z tego
powodu trzy wczeœniejsze poprawki komisji w tej
samej kwestii nie zosta³y poparte przez komisjê.

Proszê w imieniu komisji o poparcie tych
wniosków, które zosta³y poparte przez jej wiêk-
szoœæ. Jest to uwidocznione w druku nr 196Z.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Pani senator Teresa Liszcz?
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
Pani senator Aleksandra Koszada?
(Senator Aleksandra Koszada: Dziêkujê bar-

dzo.)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów usta-
wy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza, do art. 4 pkt 3, ma na celu

dostosowanie terminologii. Jest to poprawka ko-
misji poparta przez komisjê.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-

prawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 90)
Nie g³osowa³a pani senator Liszcz.
(G³os z sali: To siê mo¿e zdarzyæ.)
(Senator Teresa Liszcz: Wstydzê siê.)
Rozumiem, ¿e równie¿ g³êboko pani ¿a³uje.
(Senator Teresa Liszcz: Tak.)
Nad poprawkami: drug¹, czwart¹, dziewi¹t¹,

szesnast¹ i dwudziest¹ drug¹, nale¿y g³osowaæ
³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³oso-
wanie nad poprawkami: trzeci¹, pi¹t¹, dziesi¹t¹
i dwudziest¹ trzeci¹. S¹ to poprawki pani senator

Koszady poparte przez komisjê. Dokonuj¹ one
zmian w prawie o adwokaturze, ustawie o rad-
cach prawnych, ustawie o doradztwie podatko-
wym oraz ustawie o rzecznikach patentowych.
Zmierzaj¹ do szczegó³owego okreœlenia upowa-
¿nieñ wraz z kompletnymi wytycznymi co do tre-
œci aktów do wydania rozporz¹dzeñ okreœlaj¹cych
wysokoœæ op³at za czynnoœci przed organami wy-
miaru sprawiedliwoœci oraz zasady ponoszenia
kosztów w wypadku udzielania pomocy prawnej
z urzêdu. Poprawki te ró¿ni¹ siê od poprawek Ko-
misji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci treœci¹
wytycznych, a ponadto wprowadzaj¹ dodatkow¹
zmianê do ustawy o rzecznikach patentowych.
Poprawka dwudziesta druga zmierza do tego, aby
wprowadzone przepisy w odniesieniu do adwoka-
tów i radców prawnych wchodzi³y w ¿ycie po
up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia. Jak
ju¿ wspomnia³am, s¹ to poprawki pani senator
Koszady, poparte przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
tych poprawek?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 91)
Poprawki uzyska³y akceptacjê.
Poprawka szósta, do art. 13 pkt 1 lit. b, ma na

celu dostosowanie terminologiczne. Jest to po-
prawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 92)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka siódma, do art. 29, ma charakter

techniczno-legislacyjny. Jest to poprawka komi-
sji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 93)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawki ósm¹ i trzynast¹ nale¿y przeg³oso-

waæ ³¹cznie. S¹ to poprawki do art. 32 i 53, maj¹
one na celu ujednolicenie ustawy o kontroli skar-
bowej oraz ordynacji podatkowej pod wzglêdem
prawa dla rzecznika praw obywatelskich do zapo-
znawania siê z niektórymi informacjami objêtymi
tajemnic¹ skarbow¹, w zwi¹zku z udzia³em rzecz-
nika w postêpowaniu przed s¹dem administra-
cyjnym. Ponadto poprawki dokonuj¹ koniecz-
nych zmian w zwi¹zku z likwidacj¹ rewizji nad-
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zwyczajnej z dniem wejœcia w ¿ycie przepisów
o s¹dach administracyjnych.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 94)
Poprawki uzyska³y akceptacjê.
Przechodzimy do poprawek jedenastej

i dziewiêtnastej, nad którymi bêdziemy g³oso-
waæ ³¹cznie. S¹ to poprawki do art. 48 pkt 2
i art. 78 pkt 1 lit. a i b. Dostosowuj¹ one termi-
nologiê do ustawy o ustroju s¹dów admini-
stracyjnych. S¹ to poprawki komisji poparte
przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawek?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 95)
Poprawki uzyska³y akceptacjê jednog³oœnie.
Poprawka dwunasta, do art. 53, wprowadza

dodatkow¹ zmianê do ordynacji podatkowej, do-
precyzowuj¹c, ¿e na zwrot podania w formie po-
stanowienia przys³uguje za¿alenie, jak równie¿ ¿e
zwrot podania nie mo¿e nast¹piæ z tego powodu, i¿
w³aœciwy jest s¹d powszechny, gdy ten uzna³ siê
za niew³aœciwy. Jest to poprawka komisji poparta
przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 96)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka czternasta, do art. 67 pkt 3 lit. a,

usuwa sprzecznoœæ, jaka powsta³aby miêdzy
przepisem prawa w³asnoœci przemys³owej a pra-
wem o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi w zwi¹zku z przesy³aniem skargi naj-
pierw do w³aœciwego organu. Jest to poprawka
pani senator Liszcz poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 97)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka piêtnasta, do art. 68 pkt 5, usuwa

zbêdne odes³anie. Jest to poprawka komisji po-
parta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 98)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka siedemnasta, do art. 72 pkt 7, ma

charakter techniczno-legislacyjny. Jest to po-
prawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 99)
Poprawkaosiemnasta,doart.78pkt1,doprecyzo-

wuje, do jakiego ustêpu jest wprowadzana zmiana.
Jest to poprawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 100)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka dwudziesta, do art. 84, ma charak-

ter techniczno-legislacyjny. Jest to poprawka ko-
misji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 101)
Poprawka uzyska³a poparcie jednog³oœnie.
Poprawka dwudziesta pierwsza, do art. 91 §2,

doprecyzowuje, z jakim dniem nastêpuje z mocy
prawa wygaœniêcie stosunku pracy pracowni-
ków, którzy odmówili dalszego zatrudnienia
w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym. Jest to
poprawka komisji poparta przez komisjê.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 102)
Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê – Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych i ustawê – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 103)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych i ustawê – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o systemie oceny zgodnoœci.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ za-
braæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych, pana senatora
Mieczys³awa Miet³ê, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Mieczys³aw Miet³a:

Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
W dniu wczorajszym odby³o siê posiedzenie

dwóch po³¹czonych komisji: Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych. Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele rz¹du, Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów oraz Biura Legi-
slacyjnego Kancelarii Senatu.

Po³¹czone komisje podda³y ponownej analizie
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 25 lipca 2002 r.
ustawê o systemie oceny zgodnoœci. Wiele miej-
sca w dyskusji poœwiêcono poprawkom wniesio-
nym przez pracuj¹ce nad ustaw¹ komisje, jedna-
k¿e ze szczególn¹ starannoœci¹ omówione zosta³y
poprawki wniesione przez senatorów podczas
wczorajszej debaty plenarnej i problemy przez
nich zg³oszone.

Do omawianej ustawy zosta³y zg³oszone ogó³em
trzydzieœci dwie poprawki, w tym dziewiêtnaœcie –
wspólnie przez po³¹czone komisje. W trakcie dal-
szych prac dwie ze zg³oszonych wczeœniej popra-
wek nie uzyska³y poparcia senatorów. Cztery po-
prawki zg³oszone zosta³y przez Komisjê Spraw Za-

granicznych i Integracji Europejskiej, ale tylko
trzy uzyska³y poparcie obu komisji.

Senatorowie: Gerard Czaja, Józef Dziemdziela,
Genowefa Ferenc, Mieczys³aw Miet³a, Henryk
Stok³osa i Krzysztof Szyd³owski, zg³osili dziewiêæ
poprawek, z czego piêæ zosta³o przyjêtych przez
obie komisje.

Pañstwo Senatorowie! Po³¹czone komisje
przedk³adaj¹ dwadzieœcia piêæ poprawek
z pe³nym przekonaniem, ¿e ich przyjêcie przez
Wysoki Senat znacznie podniesie jakoœæ, czytel-
noœæ i jasnoœæ proponowanych w omawianej
ustawie rozwi¹zañ. Wniesione poprawki nie maj¹
wy³¹cznie charakteru redakcyjnego, lecz stano-
wi¹ o wielu wa¿nych obszarach regulowanych
przez ustawê, daj¹ pewnoœæ, ¿e przyjête regulacje
spe³ni¹ oczekiwania ustawodawcy i zaintereso-
wanych stron. Nie bêdê omawia³ przed³o¿onych
poprawek, gdy¿ by³y one przedmiotem dyskusji
plenarnej, a ponadto bêd¹ jeszcze prezentowane
przez pani¹ marsza³ek.

Zwracam siê do pañstwa senatorów równie¿
o wyra¿enie zgody na ³¹czne g³osowanie nad po-
prawkami przyjêtymi i rekomendowanymi przez
obie komisje. Dotyczy to zawartych w druku
nr 192Z poprawek: drugiej, pi¹tej, siódmej, ósmej,
piêtnastej, siedemnastej, osiemnastej, dziewiêt-
nastej, dwudziestej, dwudziestej pierwszej, dwu-
dziestej czwartej, dwudziestej szóstej, dwudziestej
siódmej, dwudziestej ósmej, dwudziestej dzie-
wi¹tej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej. Gdyby
by³a zgoda Wysokiego Senatu, to przeg³osowaliby-
œmy ³¹cznie poprawki, które zosta³y przyjête przez
jedn¹ i drug¹ komisjê. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator

sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Pan senator Gerard Czaja?
(Senator Gerard Czaja: Dziêkujê.)
Pan senator Józef Dziemdziela?
(Senator Józef Dziemdziela: Dziêkujê.)
Pan senator Mieczys³aw Miet³a?
(Senator Mieczys³aw Miet³a: Dziêkujê.)
Pani senator Genowefa Ferenc?
(G³os z sali: Nieobecna.)
Pan senator Henryk Stok³osa?
(Senator Henryk Stok³osa: Dziêkujê.)
Pan senator Krzysztof Szyd³owski?
(Senator Krzysztof Szyd³owski: Dziêkujê.)
Ponadto sprawozdawc¹ Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Integracji Europejskiej by³a pani sena-
tor Genowefa Ferenc. Czy pani senator… Nie ma
pani senator.

Zgodnie z zapowiedzi¹ senatora sprawozdawcy,
przedstawiam Wysokiej Izbie wniosek o g³osowa-
nie ³¹czne nad wymienionymi przez senatora spra-
wozdawcê poprawkami. Je¿eli nie zostanie
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zg³oszony sprzeciw, to przyjmiemy, ¿e bêdziemy
nad wymienionymi poprawkami g³osowaæ ³¹cznie.

Czy jest wniosek przeciwny? Nie ma.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o systemie oceny zgodnoœci. Przypominam, ¿e
w tej sprawie w toku debaty komisja oraz senato-
rowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu, za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Poprawka pierwsza zmierza do wy³¹czenia
z katalogu wyrobów objêtych ustaw¹ jedynie arty-
ku³ów rolno-spo¿ywczych oraz œrodków ¿ywienia
zwierz¹t niewytwarzanych w systemie prze-
mys³owym. Jest to poprawka senatora Czai.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 16 g³osowa³o za, 59

– przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 104)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Nad poprawkami: drug¹, pi¹t¹, siódm¹, ósm¹,

piêtnast¹, siedemnast¹, osiemnast¹, dziewiêt-
nast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwu-
dziest¹ czwart¹, dwudziest¹ szóst¹, dwudziest¹
siódm¹, dwudziest¹ ósm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹,
trzydziest¹ i trzydziest¹ pierwsz¹, bêdziemy
g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki obu komisji po-
parte przez po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawek?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 105)
Poprawki uzyska³y akceptacjê.
Poprawka trzecia zmierza do na³o¿enia obo-

wi¹zku okreœlenia, w drodze rozporz¹dzeñ, szcze-
gó³owych wymagañ dla wyrobów, które mog¹
stwarzaæ zagro¿enie lub s³u¿¹ ochronie lub rato-
waniu ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska,
a tak¿e warunków certyfikacji oraz sposobów
oznakowania tych wyrobów. Jest to poprawka se-
natora Dziemdzieli.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 20 g³osowa³o za,

60 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 106)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Poprawka czwarta zmierza do na³o¿enia obo-

wi¹zku okreœlenia, w drodze rozporz¹dzeñ, szcze-
gó³owych wymagañ dla wyrobów, które mog¹
stwarzaæ zagro¿enie albo s³u¿¹ ochronie lub rato-
waniu ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska,
a tak¿e warunków certyfikacji oraz sposobu ozna-
kowania i wykazu tych wyrobów. Jest to popraw-
ka senatora Dziemdzieli.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

29 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 107)

Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka szósta zmierza do tego, aby minister

obrony narodowej, minister w³aœciwy do spraw we-
wnêtrznych i szef Agencji Bezpieczeñstwa Publicz-
nego wskazywali jednostki uprawnione do wykony-
wania oceny zgodnoœci wyrobów przeznaczonych
na cele obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej
i ochrony cywilnej oraz s³u¿¹cych do ochrony infor-
macji niejawnych z zasadniczymi i szczegó³owymi
wymaganiami oraz specyfikacjami technicznymi.
Jest to poprawka senatora Miet³y.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

39 – przeciw, 13 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 108)

(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Ale numer!)
Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do ustanowienia

zamkniêtego katalogu elementów wniosku o udzie-
lenie akredytacji. Jest to poprawka obu komisji.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowañ.
Na 85 obecnych senatorów 25 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 109)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do tego, aby wnio-

sek o udzielenie akredytacji zawiera³ co najmniej
te elementy, o których mowa w art. 15 ust. 2. Jest
to poprawka pani senator Ferenc poparta przez
po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
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Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 110)

Poprawka uzyska³a akceptacjê.
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby cen-

trum akredytacji w terminie nie d³u¿szym ni¿
szeœæ miesiêcy, a nie trzy miesi¹ce, od dnia z³o¿e-
nia wniosku o udzielenie akredytacji by³o zobo-
wi¹zane do zawiadomienia wnioskuj¹cej jedno-
stki certyfikuj¹cej, kontroluj¹cej lub laborato-
rium o udzieleniu b¹dŸ odmowie udzielenia akre-
dytacji. Jest to poprawka senatora Stok³osy po-
parta przez po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowañ.
Na 85 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za, 5 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 111)

Poprawka dwunasta zmierza do ustanowienia
zamkniêtego katalogu elementów certyfikatu
akredytacji. Jest to poprawka obu komisji.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 20 g³osowa³o za, 58

– przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 112)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
Poprawka trzynasta zmierza do tego, aby certy-

fikat akredytacji zawiera³ co najmniej te elemen-
ty, o których mowa w art. 16 ust. 2. Jest to po-
prawka senator Ferenc poparta przez po³¹czone
komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowañ.
Na 85 obecnych senatorów, 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 113)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby cer-

tyfikat akredytacji zawiera³ oprócz elementów
okreœlonych w art. 16 ust. 2 okres jego wa¿noœci.
Jest to poprawka Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej poparta przez po³¹czone
komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 114)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta zmierza do tego, aby

przes³ankami cofniêcia akredytacji by³o niepodjê-
cie w okresie dwunastu miesiêcy od dnia udziele-
nia akredytacji dzia³alnoœci objêtej certyfikatem
akredytacji lub naruszanie w ra¿¹cy sposób wa-
runków okreœlonych w certyfikacie akredytacji.
Jest to poprawka komisji poparta przez po³¹czone
komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 115)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga zmierza do posze-

rzenia katalogu organów wyspecjalizowanych,
o których mowa w ustawie, o g³ównego inspektora
nadzoru budowlanego. Jest to poprawka senatora
Szyd³owskiego poparta przez po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.(G³osowanie nr 116)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia zmierza do po-

szerzenia zadañ prezesa Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów o przekazywanie organom
wyspecjalizowanym informacji o koniecznoœci
przeprowadzania kontroli doraŸnych w przypad-
ku powziêcia wiadomoœci o niespe³nieniu przez
wyroby wprowadzone do obrotu zasadniczych
wymagañ, a tak¿e niestosowania lub stosowania
nieprawid³owo lub niezgodnie z wymaganiami
okreœlonymi w rozporz¹dzeniach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 1 procedur oceny zgodnoœci;
wykonywania innych czynnoœci zwi¹zanych
z kontrol¹ wyrobów wprowadzonych do obrotu,
a nale¿¹cych do zakresu zadañ danego wyspecja-
lizowanego organu. Jest to poprawka komisji po-
parta przez po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Stwierdzam, ¿e na 85 obecnych senatorów

84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 117)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta zmierza do tego,

aby czyny stanowi¹ce wykroczenia, o których
mowa w art. 45–47 by³y zagro¿one kar¹ grzywny do
100 tysiêcy z³. Jest to poprawka senatora Szyd³ow-
skiego poparta przez po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-
prawki?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Stwierdzam, ¿e na 85 obecnych senatorów

79 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 118)

Poprawka uzyska³a akceptacjê Senatu.
Poprawka trzydziesta druga zmierza do tego,

¿eby art. 6–8, ustanawiaj¹ce zasady funkcjono-
wania oceny zgodnoœci wyrobów, mia³y zastoso-
wanie z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, a nie dopie-
ro z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jest to popraw-
ka Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Stwierdzam, ¿e na 85 obecnych senatorów 10

g³osowa³o za, 67 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 119)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o systemie oceny
zgodnoœci w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 120)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o systemie
oceny zgodnoœci.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czterna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trze-
Ÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Pu-
blicznych, które ustosunkowa³y siê do przedsta-

wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych, pani¹ senator Alicjê Stradomsk¹,
o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych
na posiedzeniu wniosków.

Senator Alicja Stradomska:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt poinformowaæ Wysok¹ Izbê, i¿

w dniu wczorajszym odby³o siê wspólne posiedze-
nie po³¹czonych Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Pu-
blicznych. Po rozpatrzeniu wniosków zg³oszo-
nych w trakcie debaty i wys³uchaniu opinii Biura
Legislacyjnego po³¹czone komisje rekomenduj¹
przyjêcie poprawek pierwszej i czwartej, zawar-
tych w druku nr 185Z. Poprawki te zosta³y przyjê-
te jednog³oœnie. Poprawki trzecia i druga nie uzy-
ska³y akceptacji komisji i zosta³y odrzucone, rów-
nie¿ jednog³oœnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y sena-

tor sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Przypominam, ¿e wniosek w trakcie dyskusji

zg³osi³ pan senator Gerard Czaja.
Czy pan senator chce zabraæ g³os?
(Senator Gerard Czaja: Niestety nie, dziêkujê.)
A¿ tak bardzo siê nie zmartwiliœmy, Panie Se-

natorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki i Finansów

Publicznychby³apanisenatorZdzis³awaJanowska.
Czypani senator chcezabraæg³os?Nie.Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senator wnioskodawca przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone ko-
lejne g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Poprawka pierwsza wskazuje trzy terminy,
w których przedsiêbiorca prowadz¹cy sprzeda¿
detaliczn¹ napojów alkoholowych zobowi¹zany
jest okazaæ dowód uiszczenia op³aty za korzysta-
nie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przedsiêbiorcy zaopatruj¹cemu dany punkt
sprzeda¿y w napoje alkoholowe, oraz precyzuje,
¿e dowodem dokonania op³aty jest zaœwiadczenie
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wystawione przez gminê. Jest to poprawka Komi-
sji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, poparta przez
po³¹czone komisje. Przyjêcie tej poprawki wyklu-
cza g³osowanie nad poprawk¹ drug¹.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Stwierdzam, ¿e na 83 obecnych senatorów

82 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 121)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do powiêkszenia krê-

gu podmiotów, które mog¹ siê ubiegaæ o wydanie
jednorazowego zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych. Jest to poprawka senatora Czai.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 28 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 122)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji Wysokiej
Izby.

Poprawka czwarta zmienia zasadê obliczania
wysokoœci op³aty ponoszonej z tytu³u wydania
przez gminê zezwolenia na wyprzeda¿ zinwenta-
ryzowanych napojów alkoholowych. Jest to popra-
wka obu komisji poparta przez po³¹czone komisje.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
poprawki?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 123)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi w ca³oœci, wraz ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 124)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Powracamy do rozpatrzenia punktu piêtna-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam, ¿e Komisja Skarbu Pañstwa i In-
frastruktury przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Ten w³aœnie projekt poddamy pod g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za przyjêciem wniosku Komisji Skarbu

Pañstwa i Infrastruktury?
Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Bardzo proszê o wyniki.
Na 86 senatorów 83 g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 125)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o œwiadcze-
niu us³ug drog¹ elektroniczn¹.

Powracamy do rozpatrzenia punktu szesna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o portowych urz¹dzeniach do
odbioru odpadów oraz pozosta³oœci ³adunkowych
ze statków.

Pani senator Czes³awa Christowa ju¿ zmierza do
nas jako sprawozdawczyni po³¹czonych komisji.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Czes³awa Christowa:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Komi-

sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Po³¹czone komisje na posiedzeniu w dniu
7 sierpnia, po rozpatrzeniu wniosków zg³oszo-
nych w trakcie dyskusji nad ustaw¹ o portowych
urz¹dzeniach do odbioru odpadów oraz pozo-
sta³oœci ³adunkowych ze statków, podda³y pod
g³osowanie dwadzieœcia jeden poprawek wniesio-
nych do ustawy.

Poprawki od pierwszej do dwudziestej uzyska³y
pe³n¹ akceptacjê wszystkich obecnych cz³onków
po³¹czonych komisji. W zwi¹zku z powy¿szym
w imieniu Komisji Skarbu i Infrastruktury oraz
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej rekomendujê Wysokiej Izbie ustawê, któ-
rej wdro¿enie przyczyni siê do ochrony œrodowi-
ska morskiego.
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Jednoczeœnie zosta³am upowa¿niona przez ko-
misje do z³o¿enia wniosku o przeprowadzenie
³¹cznego g³osowania nad dwoma blokami popra-
wek. Pierwszy z nich obejmowa³by poprawki od
pierwszej do dziewiêtnastej, drugi zaœ poprawki
dwudziest¹ i dwudziest¹ pierwsz¹. Po³¹czone ko-
misje popar³y poprawkê dwudziest¹, której przy-
jêcie wykluczy³o g³osowanie nad poprawk¹ dwu-
dziest¹ pierwsz¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy pani senator chcia³aby zabraæ g³os tak¿e

jako wnioskodawczyni?
(Senator Czes³awa Christowa: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê.
Pan senator Edmund Wittbrodt ma jeszcze

prawo do zabrania g³osu.
(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Czy jest sprzeciw wobec wniosku komisji

w sprawie ³¹cznego g³osowania nad poprawkami
od pierwszej do dziewiêtnastej?

Nie ma, bo nie ma senatora Koz³owskiego. Gdy-
by by³, to by³by wniosek. (Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Którego Koz³owskiego?)
Krzysztofa, Krzysztofa.
(G³os z sali: Tego te¿ nie ma.)
AwiêcniemaobuKoz³owskich. (Weso³oœænasali)
Dobrze. W takim razie przystêpujemy do

³¹cznego g³osowania nad zaproponowanym blo-
kiem poprawek. S¹ to poprawki, jak mówi³a spra-
wozdawczyni, poparte przez obydwie komisje.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawek od
pierwszej do dziewiêtnastej?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Wstrzyma³ siê jeszcze pan senator S³awiñski,

ale zaraz siê odtrzyma. (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Wynik jest jednoznaczny, bo jednog³oœny –

86 g³osów za. (G³osowanie nr 126)
Poprawka dwudziesta ma to do siebie, ¿e jej

przyjêcie wyklucza g³osowanie nad kolejn¹ po-
prawk¹, dwudziest¹ pierwsz¹. Jest to poprawka
pani senator Czes³awy Christowej, która wystêpo-
wa³a przy omawianiu tej ustawy w g³ównej roli. Po-
prawka zosta³a poparta przez po³¹czone komisje.

Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
(Senator Les³aw Podkañski: Coœ siê zaciê³o.)
Nie, nic siê nie zaciê³o, po prostu jeszcze patrzê.
O, w³aœnie. Dziêkujê. Bardzo proszê o wyniki.
Znów osi¹gnêliœmy jednog³oœnoœæ – 86 g³osów

za. (G³osowanie nr 127)

A zatem nie g³osujemy nad poprawk¹ dwu-
dziest¹ pierwsz¹.

Pozostaje nam g³osowanie nad przyjêciem uch-
wa³y w sprawie tej ustawy w ca³oœci, wraz z przyjê-
tymi dwudziestoma poprawkami.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Bardzo proszê o wyniki.
Jednog³oœnie – 86 senatorów za. (G³osowanie

nr 128)
Wobec takich wyników stwierdzam, ¿e Senat

oczywiœcie podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o portowych urz¹dzeniach do odbioru odpadów
oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze statków.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o normalizacji.

Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu odnios³a siê do wniosków zg³oszonych
w trakcie dyskusji.

Proszê pana senatora Kazimierza Dro¿d¿a, aby
kontynuowa³ swoj¹ misjê prowadzenia tej ustawy
jakosprawozdawcakomisji ju¿doostatniegoetapu.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedze-

niu w dniu 7 sierpnia 2002 r. po rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w trakcie dyskusji nad
ustaw¹ o normalizacji przedstawia Wysokiemu
Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko. Wysoki Senat
raczy przyj¹æ poprawki od pierwszej do dwudzie-
stej czwartej, które zosta³y jednog³oœnie przyjête
przez komisjê.

Równoczeœnie w imieniu komisji wnoszê
o g³osowanie ³¹czne nad tymi poprawkami, zgod-
nie z art. 54 Regulaminu Senatu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Marian ¯enkiewicz ma jeszcze pra-

wo do zabrania g³osu.

Senator Marian ¯enkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e zg³oszo-

ne przeze mnie poprawki, aczkolwiek obszerne
w treœci, dotycz¹ tylko i wy³¹cznie spraw zwi¹za-
nych z zapewnieniem zgodnoœci tej ustawy z kon-
stytucj¹, a konkretnie z tymi jej postanowieniami,
które s¹ zwi¹zane z wydawaniem aktów praw-
nych. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Wobec zg³oszenia przez senatora Kazimierza

Dro¿d¿a wniosku o przeprowadzenie g³osowania
³¹cznego mam obowi¹zek zapytaæ pañstwa, czy
ktoœ jest innego zdania. Nikt.

A zatem przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania
nad poprawkami od pierwszej do dwudziestej
czwartej.

Proszê o w³¹czenie maszyny.
(G³os z sali: Przegrza³a siê maszyna.)
Bardzo proszê, kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wynik.
84 senatorów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 129)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.
Teraz g³osujemy nad ca³oœci¹ ustawy, wraz

z przyjêtymi poprawkami.
Prosimy przygotowaæ maszynê do g³osowania.

Ju¿ jest gotowa, dobrze.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy

w ca³oœci, wraz z przyjêtymi poprawkami?
Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wynik.
Jest on identyczny z poprzednim: 84 senato-

rów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 130)

Pozostaje mi tylko stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie ustawy o normalizacji.

Powracamy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Me-
dycznego w £odzi.

Komisje obradowa³y do póŸna i teraz senator
Witold G³adkowski przedstawi nam plon tych ob-
rad i uzgodnione wnioski.

Senator Witold G³adkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu i z upowa¿nienia Komisji Polityki

Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu informujê, i¿ po odbyciu wspólnego
posiedzenia w dniu 7 sierpnia i rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w dniu 7 sierpnia 2002 r.
w trakcie debaty nad ustaw¹ o utworzeniu Uni-
wersytetu Medycznego w £odzi obie komisje
przedstawiaj¹ Wysokiemu Senatowi wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

W trakcie debaty obu komisji zg³oszono cztery
poprawki…

(Senator Edmund Wittbrodt: Nie komisji.)
(Senator Gra¿yna Staniszewska: Na posie-

dzeniu plenarnym, a nie na posiedzeniu komi-
sji.)

Tak, na plenarnym…
(G³os z sali: To na jedno wychodzi.)
…ale na posiedzeniu komisji je powtórzono.
(Senator Les³aw Podkañski: Komisje rozpa-

trzy³y te poprawki.)
Tak. Jedna poprawka to poprawka mniejszoœci

komisji, a trzy poprawki to poprawki pana sena-
tora Wittbrodta. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Edmund Wittbrodt mo¿e jeszcze

zabraæ g³os.
Bardzo proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, skorzystam z tego prawa.

Chcia³bym prosiæ o g³osowanie za przyjêciem po-
prawek: drugiej, trzeciej i czwartej.

Poprawka druga zmierza do zapewnienia prze-
strzegania standardów obowi¹zuj¹cych w szkol-
nictwie wy¿szym. Przypomnê te standardy. One
s¹ zawarte w opinii Pañstwowej Komisji Akredy-
tacyjnej. Ta komisja przypomina, ¿e w 1992 r.
Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, bior¹c pod
uwagê tradycje oraz rangê uniwersytetów pol-
skich, okreœli³a kryteria powo³ywania nowych
uczelni typu uniwersyteckiego. Zgodnie z tymi
kryteriami uczelnia typu uniwersyteckiego po-
winna: po pierwsze, zatrudniaæ na podstawie
mianowania co najmniej szeœædziesiêciu nauczy-
cieli akademickich posiadaj¹cych stopieñ nauko-
wy doktora habilitowanego, w tym co najmniej
trzydziestu posiadaj¹cych tytu³; po drugie, pro-
wadziæ studia magisterskie na co najmniej sze-
œciu kierunkach oraz mieæ uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora w co najmniej
szeœciu dyscyplinach nauki, w tym w co najmniej
trzech dyscyplinach nauk humanistycznych, i do
nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
wanego w co najmniej dwóch dyscyplinach; po
trzecie, uzyskaæ pozytywn¹ opiniê zespo³u
powo³anego przez radê g³ówn¹, sformu³owan¹ na
podstawie opinii senatów trzech uniwersytetów.
W tym przypadku ani kryterium drugie, ani kryte-
rium trzecie nie s¹ spe³nione, bo jak wszyscy wie-
my, tych opinii senatów uniwersytetów w ogóle
nie ma. To dotyczy poprawki drugiej.

Je¿eli chodzi o poprawkê trzeci¹, to polega ona
na skreœleniu czegoœ, co reguluje inna ustawa,
dlatego ¿e sprawy uprawnieñ akademickich,
stopni i tytu³ów reguluje ustawa o stopniach
i tytu³ach naukowych.

I wreszcie poprawka czwarta. Gwarantuje ona,
¿e po powo³aniu nowej uczelni senat, który bêdzie
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funkcjonowa³, bêdzie jednym senatem, a nie bê-
dzie tak jak wydzia³y czy rady z³¹czeniem…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale dlaczego
tu jest s³owo „uniwersytet”, skoro postuluje pan,
by w nazwie by³o s³owo „akademia”?)

Nie, tu jest wszystko dobrze, dlatego ¿e jest po-
prawka, która mówi, ¿e wyrazy „uniwersytet” za-
stêpuje siê wyrazami „akademia”.

Tak wiêc dokoñczê: poprawka czwarta upewnia
nas,¿epopo³¹czeniutychuczelnibêdzie jedensenat.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Zdzis³awa Janowska,

jako sprawozdawczyni Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia, ma prawo zabrania g³osu.

Zapraszamy na trybunê.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Chcia³abym jeszcze, tak jak w debacie i w cza-

sie posiedzeñ komisji, podkreœliæ, i¿ poprawki
zg³oszone przez pana senatora Wittbrodta, szcze-
gólnie poprawki trzecia i czwarta, niejako nie
maj¹ racji bytu, poniewa¿ w naszym projekcie
ustawy funkcjonuje stosowny zapis.

Jeszcze raz pragnê siê odnieœæ do nazwy, po-
niewa¿ ona wzbudzi³a najwiêksze kontrowersje,
nazwy zawieraj¹cej s³owa „Uniwersytet Medycz-
ny”. W czasie dyskusji starano siê udowodniæ, ¿e
ta nazwa nie ma racji bytu. Jeszcze raz pragnê
spróbowaæ kolegów przekonaæ. Po pierwsze, ten-
¿e przysz³y Uniwersytet Medyczny, sk³adaj¹cy
siê z obydwu uczelni, bêdzie mia³ niew¹tpliwie
bardzo wysoki potencja³ naukowy. Bêdzie to naj-
silniejsze centrum medyczne w Polsce…

(Poruszenie na sali)
(Senator Zbigniew Religa: Pani Senator!)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Bardzo proszê o danie pani senator sprawoz-

dawczyni mo¿liwoœci wypowiedzenia siê.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Bêdzie nim ze wzglêdu na bardzo du¿¹ liczbê

profesorów, w tym profesorów tytularnych. Pra-
gnê powiedzieæ, ¿e spe³niony jest warunek do-
tycz¹cy liczby kierunków. Pragnê powiedzieæ, ¿e
spe³niony jest warunek dotycz¹cy mo¿liwoœci ha-
bilitowania i doktoryzowania. I pragnê powiedzieæ
równie¿, ¿e w ci¹gu najbli¿szego roku dziêki po-

tencja³owi istniej¹cemu w oœrodku naukowym
£odzi bêd¹ do³¹czone nastêpne kierunki.

(Senator Gra¿yna Staniszewska: Gruszki na
wierzbie.)

To nie s¹ gruszki na wierzbie, Pani Senator.
Mo¿emy dokonaæ okreœlonego zak³adu. W ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy…

(Senator Gra¿yna Staniszewska: Tak siê nie
powo³uje uniwersytetów.)

(Rozmowy na sali)
Bardzo przepraszam, chcia³abym dokoñczyæ.
Jeœli chodzi o kierunki, które bêd¹ do³¹czone,

bo jest wymóg do³¹czenia kierunków humani-
stycznych, to pragnê powiedzieæ, ¿e bêd¹ to: so-
cjologia, psychologia, zarz¹dzanie, filozofia i bio-
technologia. A wiêc wymóg interdyscyplinarnoœci
bêdzie spe³niony.Dziêkujê bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Gra¿yna Staniszewska: Bêdzie, bê-

dzie. To skandal. Jak za rok coœ bêdzie, to wtedy
zrobimy uniwersytet. Skandal!)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Oponentom proponujê nie œmiaæ siê przed

g³osowaniem, bo za chwilê Senat rozwa¿y argu-
menty i racje.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego
w £odzi.

W pierwszej kolejnoœci bêdziemy g³osowali nad
wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, popartym
przez po³¹czone komisje, o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek, czyli nad wnioskiem o utworzenie
Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Naciskamy przycisk obecnoœci.
Alenajpierww³¹czymymaszynê.Dziêkujêbardzo.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
(G³os z sali: Skandal!)
OdpowiedŸ mamy na tablicy: 54 senatorów

g³osowa³o za, 22 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 131)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o utworze-
niu Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komi-
sja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³y w druku
nr 203A wspólny projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
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W³aœnie ten projekt za chwilê poddam pod
g³osowanie.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez obie komisje projektem uchwa³y.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej
uchwa³y?

Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyników g³osowania.
78 senatorów g³osowa³o za, a 8 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 132)
Wobec tych wyników stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o systemie oœwiaty.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnic-
twie wy¿szym oraz ustawy o wy¿szych szko³ach
zawodowych.

W tej sprawie odby³o siê posiedzenie Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, która odnios³a siê do
wniosków przedstawionych w toku debaty.

Za chwilê od senatora sprawozdawcy,pana se-
natora Jerzego Smorawiñskiego, us³yszymy, jaki
jest plon tego posiedzenia.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Cz³onkowie Ko-

misji Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu
w dniu wczorajszym wyrazili w g³osowaniu swoj¹
wolê przyjêcia wniosku zawartego w punkcie
oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹, a wiêc przyjêcia
ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca January Bieñ

chcia³by jeszcze zabraæ g³os?
(Senator January Bieñ: Dziêkujê serdecznie,

Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym
oraz ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych.

W pierwszej kolejnoœci bêdziemy g³osowali nad
wnioskiem przedstawionym przed chwil¹ wnios-
kiem o przyjêcie ustawy bez poprawek. Jeœli ten
wniosek komisji przepadnie, czyli nie uzyska wy-
maganej wiêkszoœci, to wtedy bêdziemy wnosili
poprawki, które proponuje senator January Bieñ.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa jest za wnioskiem Komisji Na-

uki, Edukacji i Sportu?
Kto jest przeciwny?

Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyników g³osowania.
69 senatorów g³osowa³o za, 4 – przeciw,

12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 133)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz ustawy
o wy¿szych szko³ach zawodowych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o s³u¿bie cywilnej.

Obraduj¹ca w przerwie Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek.

Za chwilê bêdziemy g³osowali nad tym wnios-
kiem.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wniosku?
Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wynik.
81 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 134)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej.
Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego drugiego porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabi-
netem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy do-
konywaniu kontroli osób, towarów i œrodków
transportu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹
granicê pañstwow¹.

Po procedurach, które ju¿ siê dokona³y,
mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej oraz Komisja Obrony Narodowej i Bez-
pieczeñstwa Publicznego przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

W³aœnie ten wniosek poddajê pod g³osowanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wynik.
Jednog³oœnie – 85 senatorów g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 135)
Wobec tych wyników stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy
przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrod-
ków t ranspor tu pr zekracza j¹cych po l-
sko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozu-
mienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ o wspó³pracy
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w dziedzinie badania i u¿ytkowania przestrzeni ko-
smicznej do celów pokojowych, podpisanego
w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w któ-
rych wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

W³aœnie ten wniosek poddajê pod g³osowanie.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wynik.
Jednog³oœnie – 85 senatorów g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 136)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Euro-
pejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ o wspó³pracy w dzie-
dzinie badania i u¿ytkowania przestrzeni ko-
smicznej do celów pokojowych, podpisanego
w Warszawie w dniu 24 stycznia 2002 r.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Proto-
ko³u z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Komisja Ochrony Œrodowiska oraz Komisja
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³y,
w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez popra-
wek,aWysokiSenatdo tychwnioskówsiêodniesie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
83 senatorów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 137)
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uch-

wa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u
z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Nie bêdziemy na razie powracaæ do kolejnych
punktów.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego pierwszego porz¹dku obrad:
zmiana w sk³adzie komisji senackiej.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 170.

Proszê senatora Zbigniewa Kulaka, aby w imie-
niu komisji zechcia³ przedstawiæ ten wniosek.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Pani senator Maria Szyszkowska w dniu

22 czerwca z³o¿y³a na rêce marsza³ka Senatu pro-

œbê o przyjêcie jej rezygnacji z pracy w Komisji
Emigracji i Polaków za Granic¹. Proœba zawiera³a
kilkuzdaniowe uzasadnienie, które zosta³o tak¿e
odnotowane w mediach. Pani senator swoj¹ decy-
zjê motywowa³a poczuciem bezradnoœci. Jej zda-
niem, komisja ulega naciskom profesora Stelma-
chowskiego i podejmuje decyzje niezgodne z inte-
resem pañstwa. Wbrew zastrze¿eniom g³osowa-
nia odbywaj¹ siê w obecnoœci zainteresowanych
podmiotów. Pani¹ senator niepokoi tak¿e faktycz-
ny monopol Wspólnoty Polskiej oraz brak koncep-
cji kontaktów z Poloni¹.

Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich w dniu 17 czerwca po od-
czytaniu wspomnianego wniosku kilku senato-
rów zabra³o g³os w dyskusji. Sk³adaj¹cy pañstwu
senatorom niniejsze sprawozdanie poinformo-
wa³, ¿e podobne by³o uzasadnienie rezygnacji,
która nast¹pi³a 30 maja 1996 r., rezygnacji z pra-
cy we wspomnianej komisji w trzeciej kadencji
Senatu, oraz wyrazi³ szacunek dla pani senator za
otwartoœæ i odwagê w przedstawieniu swoich
uwag i w¹tpliwoœci.

Podobny by³ ton wypowiedzi kolejnych senato-
rów, którzy przypomnieli dziwne reakcje i zacho-
wania pana marsza³ka Andrzeja Stelmachow-
skiego na posiedzeniach Komisji Emigracji i Pol-
aków za Granic¹ w przesz³oœci. Komisja, mimo ¿e
jej sk³ad siê zmienia³, wielokrotnie pozwala³a na
manipulacje i naciski ze strony prezesa i innych
urzêdników Wspólnoty Polskiej.

Senatorowie jednog³oœnie wyrazili zgodê na re-
zygnacjê pani senator Marii Szyszkowskiej z pra-
cy w komisji. Ale równoczeœnie byli zgodni, ¿e sy-
tuacji nie mo¿na traktowaæ jako normalnej, ¿e
wymaga ona zainteresowania ze strony Prezy-
dium Senatu i podjêcia dzia³añ radykalnie zmie-
niaj¹cych formy i kryteria przekazywania œrod-
ków finansowych na pomoc Polakom na ca³ym
œwiecie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by w tej sprawie za-

braæ g³os?
Pan senator Tadeusz Rzemykowski, bardzo

proszê. Przypominam, ¿e odnosimy siê do wnios-
ku o rezygnacjê z pracy w komisji.

Senator Tadeusz Rzemykowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo Senatorowie!
Mamy troszeczkê czasu, a ta sprawa wykracza

poza zwyczajowy tryb postêpowania i poza mury
tego Senatu – to, przede wszystkim, chcê powie-
dzieæ.
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Œlub – dodam: cywilny – by³ cichy, ale rozwód
jest przy pe³nych œwiat³ach. Nikt nikomu nie za-
brania wstêpowaæ do komisji, ale nikt te¿ nie ma
pretensji do nikogo, ¿e chce z komisji wyst¹piæ. Py-
tam wiêc: o co tu chodzi? Pani senator Maria Szy-
szkowska, zreszt¹ bardzo ceniona przeze mnie i lu-
biana, nigdy na posiedzeniu komisji nie zg³osi³a
¿adnego wniosku merytorycznego zwi¹zanego z te-
matyk¹ polonijn¹. Nie przeprowadzi³a ze mn¹ tak-
¿e ¿adnej rozmowy, nawet wtedy, gdy razem sie-
dzieliœmy w pokoiku, czekaj¹c na rozmowê z pa-
nem marsza³kiem Senatu. A o tych tematach mówi
siê publicznie, podaje siê to do prasy.

Sprawa druga: jest pewna niedopowiedziana
myœl o funkcjonowaniu spraw polonijnych w Se-
nacie. Chcê powiedzieæ, ¿e nie jest mo¿liwe – ze
wzglêdów prawnych, organizacyjnych i kadro-
wych – by prowadziæ tê dzia³alnoœæ wy³¹cznie
przez Kancelariê Senatu, przy pomocy organów
Senatu. Musimy korzystaæ z pomocy instytucji
pozarz¹dowych czy rz¹dowych – tak¹ instytucj¹
na dzisiaj jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
czy na przyk³ad Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”.

Jest wiele spraw, które s¹ zaognione czy dysku-
towane na linii Senat–Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. Chcê zauwa¿yæ, przypomnieæ, szczególnie
m³odszym sta¿em pañstwu senatorom, ¿e stowa-
rzyszenie to zosta³o powo³ane przez tê Izbê, ¿e na
prezesa tego stowarzyszenia delegowano pierw-
szego marsza³ka naszej Izby, profesora Andrzeja
Stelmachowskiego, ¿e temu stowarzyszeniu prze-
kazano wielkiej wartoœci maj¹tek by³ej fundacji
pañstwowej, ¿e prawnie usankcjonowano
wspó³pracê z Senatem. Do tej pory bud¿et stowa-
rzyszenia by³ uchwalany równoczeœnie z uchwala-
niem bud¿etu pañstwa i Senat nie mia³ na to
wp³ywu. Ta praktyka mia³a lepsze b¹dŸ gorsze
strony i jest zmieniana przez nasz¹ Komisjê Emi-
gracji i Polaków za Granic¹, przez Senat.

Wyst¹pi³em 5 marca do marsza³ka Senatu,
a 6 marca do przewodnicz¹cego Klubu Senator-
skiego SLD i Unii Pracy z wnioskiem, ¿eby pow-
róciæ do unii personalnej Senatu i Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i ¿eby marsza³ek Senatu po-
nownie by³ szefem Rady Krajowej Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. Do tej pory nie ma odpowie-
dzi pozytywnej.

Dot¹d wspó³praca ze stowarzyszeniem wyni-
ka³a z automatycznego zapisu dotycz¹cego wiel-
koœci przyznawanych stowarzyszeniu z bud¿etu
pieniêdzy. Tak¹ praktykê zastaliœmy w bie¿¹cym
roku. Bud¿et uchwaliliœmy w marcu, a podpisany
zosta³ w kwietniu. To by³ bud¿et uchwalany
w specyficznych warunkach, a Senat odzyskiwa³
go z ministerstw.

Nie mogliœmy niczego zasadniczego zmieniæ,
tym bardziej ¿e Wspólnota Polska by³a t¹ jed-

nostk¹, do której kierowano wszystkie wnioski
polonijne. Nie kierowano ich do Senatu, a nawet
gdy kierowano do Senatu, to Senat odsy³a³ je do
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W tym roku wprowadziliœmy, upowszechniliœ-
my poprzez Internet informacjê…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Prze-
praszam, Panie Senatorze, ale tematem tego
punktu jest zmiana w sk³adzie komisji senackiej,
a nie ukierowanie relacji miêdzy Senatem
a Wspólnot¹ Polsk¹.)

Panie Marsza³ku, jeszcze jedno zdanie…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Tak,

ale bardzo proszê o tym pamiêtaæ.)
Dobrze. Jest to jednak g³ówny powód tej rezy-

gnacji, potwierdzony jeszcze przez sprawozdawcê
komisji.

Chcê powiedzieæ wyraŸnie, ¿e zmieniamy tê
praktykê. W roku nastêpnym bêdzie ona zmienio-
na w sposób zasadniczy. Chcê jednak postawiæ
wyraŸnie pytanie: czy zasad¹ naszej pracy nad
zmienianiem przepisów, tej praktyki, jest rezy-
gnacja w formie manifestacyjnej z dzia³alnoœci,
czy te¿ wywieranie wp³ywu poprzez dzia³alnoœæ?
Bo wszyscy œlubowaliœmy pracê, a nie rezygnowa-
nie z tej pracy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Zg³asza siê jeszcze pani senator Maria Szysz-

kowska. Proszê bardzo.
Przypominam jeszcze raz, ¿e tematem jest

zmiana w sk³adzie komisji senackiej.

Senator Maria Szyszkowska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Moja rezygnacja z dalszej pracy w Komisji Emi-

gracji i Polaków za Granic¹ jest wyrazem mojego
poczucia pe³nej bezradnoœci i wyrazem protestu
w stosunku do tych prac, w stosunku do tego, co
zachodzi w tej komisji.

Rezygnujê z wielk¹ przykroœci¹, poniewa¿
sprawy emigracji, z takich czy innych powodów,
w szczególny sposób mnie interesuj¹. Nasta³ jed-
nak moment, w którym zrozumia³am, ¿e moje
uwagi do niczego nie doprowadz¹, je¿eli w ¿aden
sposób nie uczyniê jakiejœ, ¿e tak powiem, mani-
festacji, po prostu wystêpuj¹c z tej komisji.

Po pierwsze, chcê powiedzieæ, ¿e przez ca³y
czas, mimo moich próœb, naruszane by³y wzglêdy
formalne, które maj¹ istotne znaczenie, a g³oso-
waliœmy przecie¿ nad wnioskami jawnie, w obec-
noœci podmiotów zg³aszaj¹cych te wnioski. Oczy-
wiœcie tym podmiotem jest g³ównie Wspólnota
Polska, która ma niemal monopol. Zaznaczam, ¿e

23 posiedzenie Senatu w dniu 8 sierpnia 2002 r.
Zmiana w sk³adzie komisji senackiej 241

(senator T. Rzemykowski)



nie powiedzia³am: „monopol”, powiedzia³am:
„niemal monopol”.

Po drugie, zg³aszane przeze mnie zarzuty pod
adresem niegospodarnoœci Wspólnoty Polskiej,
które opiera³am na doniesieniach prasowych,
by³y ca³kowicie ignorowane, a sygnalizowa³am je
w czasie posiedzeñ komisji. By³y ignorowane do
tego stopnia, ¿e po mojej proœbie, a¿eby nie podej-
mowaæ decyzji, nie przyznawaæ funduszy Wspól-
nocie Polskiej, ale ¿eby przemyœleæ doniesienia
prasowe, jeszcze tego samego dnia ogromne sumy
zosta³y jej przekazane.

Poza tym w czasie posiedzeñ komisji podno-
si³am równie¿ to, ¿e b³êdne s¹ decyzje id¹ce na
przyk³ad w kierunku finansowania pism na ni-
skim poziomie. Przy tym – poniewa¿ znam siê nie-
co, jak mam nadziejê, na wydawaniu ksi¹¿ek
i pism – wiem, ¿e przyznawane sumy s¹ zawy¿one
w stosunku do mo¿liwych, o wiele mniejszych
sum na analogiczne wydawnictwa, i to w dodatku
na wy¿szym poziomie…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pani
Senator, serce mi krwawi, ale muszê sfor-
mu³owaæ tak¹ sam¹ uwagê, jak¹ formu³owa³em
wobec pana senatora Tadeusza Rzemykowskie-
go, poniewa¿ tematem jest zmiana w sk³adzie
komisji senackiej, a nie funkcjonowanie tej ko-
misji.)

Proszê pozwoliæ na tylko jedno zdanie koñ-
cz¹ce.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pro-
szê bardzo.)

Chcê powiedzieæ, ¿e 17 lipca, a wiêc po tym,
gdy z³o¿y³am rezygnacjê, pan przewodnicz¹cy
komisji w piœmie przyzna³, ¿e nale¿y skorygo-
waæ dotychczasowe formy pracy i powinna
nast¹piæ radykalna zmiana we wspó³pracy ze
Wspólnot¹ Polsk¹. Ale to by³o ju¿ po mojej rezy-
gnacji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê w wyst¹pieniach koncentrowaæ

siê zawsze na temacie, jaki jest zapisany w kon-
kretnym punkcie porz¹dku obrad. Przepraszam
za te uwagi, nie lubiê formu³owaæ tego typu uwag,
ale jestem do tego zmuszony ze wzglêdów regula-
minowo-proceduralnych.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmiany w sk³adzie komisji senackiej. Mamy
ten projekt w druku nr 170.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-
nego projektu uchwa³y, proszê o naciœniêcie przy-
cisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wynik.
61 senatorów g³osowa³o za, 4 – przeciw,

9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 138)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie zmiany w sk³adzie komisji senackiej.
Mam dla pañstwa propozycjê, ¿ebyœmy nie na

koñcu posiedzenia, ale teraz przyst¹pili do
wyg³aszania oœwiadczeñ. Czy jest sprzeciw?

(Senator Gra¿yna Staniszewska: A kiedy bê-
dzie druga tura g³osowañ?)

O 21.00.
(Senator Gra¿yna Staniszewska: Punktualnie?)
Powiedzmy, ¿e tak punktualnie, jak pani sena-

tor przychodzi na posiedzenia. (Weso³oœæ na sali)
G³osu sprzeciwu nie s³ysza³em.
Zatem przystêpujemy do oœwiadczeñ senato-

rów poza porz¹dkiem obrad.
Mia³bym ogromn¹ proœbê, ¿eby pañstwo

opuszczali tê salê – je¿eli ktoœ ma tak¹ potrzebê –
w ciszy. A mo¿emy wys³uchaæ…

Zosta³o zg³oszonych piêtnaœcie oœwiadczeñ,
z tym ¿e dwunastu senatorów z³o¿y³o swoje
oœwiadczenia do protoko³u, pozbawiaj¹c nas
przyjemnoœci s³uchania. Ogromnie cieszê siê
wiêc, ¿e senator Maria Szyszkowska i senator
Henryk Stok³osa zaszczyc¹ nas wyg³oszeniem
oœwiadczeñ z tej wysokiej trybuny.

Zapraszam w pierwszej kolejnoœci pani¹ sena-
tor Mariê Szyszkowsk¹. Pana senatora Stok³osê
proszê o cierpliwoœæ.

Senator Maria Szyszkowska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do wicepremiera,

ministra finansów Grzegorza Ko³odki.
Zwracam siê do wicepremiera z proœb¹ o po-

nown¹ analizê rozporz¹dzenia, na mocy którego
we wszystkich taksówkach w Polsce maj¹ byæ za-
montowane kasy fiskalne. Po d³ugotrwa³ej anali-
zie i przeprowadzonych rozmowach nie mam
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e jedyn¹ korzyœæ z tego
odnios¹ producenci tych urz¹dzeñ.

Ca³e oœwiadczenie sk³adam do protoko³u*.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Widzê, ¿e pan senator Henryk Stok³osa „æwi-

czy” sobie w palcach swoje oœwiadczenie.
Proszê bardzo. Jak zwykle napisane wszystko

du¿ymi literami, a wiêc nie bêdzie k³opotu.
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Senator Henryk Stok³osa:

Ma³ymi równie¿.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Zbli¿a siê nowy rok szkolny, a sytuacja

w oœwiacie ci¹gle siê pogarsza: alarmuj¹ o tym
nauczyciele, interweniuj¹ dyrekcje szkó³, prote-
stuj¹ samorz¹dy. Jako senator okrêgu pilskiego
otrzymujê w tej sprawie listy ze stanowiskami
i apelami z ca³ej Wielkopolski, których ton jest
jeden: wielkopolska oœwiata jest na granicy
bankructwa. Tak¹ tezê sformu³owa³ miêdzy in-
nymi zjazd przedstawicieli cz³onków Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, a po-
twierdzi³y j¹ badania ankietowe przeprowadzo-
ne w stu trzydziestu dziewiêciu gminach woje-
wództwa. Wynikaj¹ z tych badañ nastêpuj¹ce
wnioski.

Po pierwsze, œrodki przekazywane samo-
rz¹dom w bie¿¹cym roku w ramach subwencji
oœwiatowej nie pokrywaj¹ bie¿¹cych kosztów pro-
wadzenia szkó³. Wydatki osobowe stanowi¹ bo-
wiem 86–88% tych kosztów i, pomimo zamro¿e-
nia wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej, konsu-
muj¹ ca³oœæ subwencji oœwiatowej. Dzieje siê tak,
mimo ¿e Wielkopolska ma obecnie najbardziej ra-
cjonaln¹ sieæ szkó³ w ca³ym kraju.

Po drugie, od gmin i powiatów nie mo¿na wy-
magaæ dalszego dofinansowywania zobowi¹zañ
bud¿etu pañstwa. Obecnie wydatki na oœwiatê
poch³aniaj¹ ponad 50% dochodów gmin. Finan-
sowane w ten sposób s¹ przede wszystkim inwe-
stycje i remonty.

Po trzecie, zmiany sposobu podzia³u subwencji
oœwiatowej nie zmieniaj¹ dramatycznej sytuacji
finansowej szkó³. Nale¿y bezwzglêdnie zwiêkszyæ
kwotê bazow¹: finansowy standard A, który
w bie¿¹cym roku wynosi 2 tysi¹ce 271 z³ i 41 gr na
ucznia, a winien wynosiæ minimum 2 tysi¹ce
700 z³.

Po czwarte, za niedopuszczalne uznaj¹ sa-
morz¹dowcy naliczanie subwencji oœwiatowej bez
przekazania im tak zwanej metryczki. W takiej sy-
tuacji gminy, którym zmniejszono subwencje na-
wet o 8–10%, nie s¹ w stanie sprawdziæ pra-
wid³owoœci naliczania. Brakuje pe³nej informacji
o odst¹pieniu rz¹du od przekazywania rzetelnej
informacji i partnerskiego traktowania sa-
morz¹dów.

W zwi¹zku z tymi opiniami zwracam siê do pani
minister Krystyny £ybackiej z proœb¹ o ustosun-
kowanie siê do nastêpuj¹cych kwestii.

Pytanie pierwsze: czy jako nauczyciel akade-
micki z zawodu i pos³anka z Wielkopolski zgadza
siê pani z przedstawionymi tu opiniami do-
tycz¹cymi stanu wielkopolskiej oœwiaty?

Pytanie drugie: w jakim zakresie ma pani za-
miar uwzglêdniæ przedstawione wnioski i opinie
w procesie przygotowañ do bud¿etu pañstwa na
rok 2003? Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkuje bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze

przemówiæ?
(G³os z sali: Dziêkujemy bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Informujê dla porz¹dku, ¿e trwa rywalizacja,

jeœli chodzi o liczbê oœwiadczeñ. I tak do protoko³u
z³o¿yli: szeœæ oœwiadczeñ – pan senator Zbigniew
Go³¹bek, cztery oœwiadczenia – pan senator Józef
Sztorc, po trzy – senator Krystyna Sienkiewicz
i senator Adam Biela, oraz skromnie, bo po jed-
nym, senator Marian Lewicki, Krzysztof Szyd³ow-
ski, W³adys³aw Bu³ka, Adam Graczyñski, Zbi-
gniew Kruszewski, Jolanta Popio³ek, Bogdan
Podgórski, Zbigniew Religa, Andrzej Chronowski,
Tadeusz Bartos, Sergiusz Plewa i Witold G³ad-
kowski*.

(Senator Irena Kurzêpa: Czy to jest pochwa³a,
Panie Marsza³ku?)

Nie, to jest obowi¹zek, który spe³ni³em nie bez
przyjemnoœci, bo czytam nazwiska ludzi, których
znam, lubiê i ceniê.

I tym optymistycznym akcentem na po¿egna-
nie rozstajemy siê do godziny 21.00. Dziêkujê
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 07
do godziny 21 minut 00)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Zgodnie z ¿yczeniem i proœb¹ pani senator Sta-

niszewskiej wznawiam obrady punktualnie co do
sekundy, chocia¿ pani senator nie ma. (Weso³oœæ
na sali)(Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê szanown¹ lewicê o skupienie siê

na obradach.
Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dop³atach do oprocentowania kredytów udziela-
nych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielê-
gniarkom, po³o¿nym i technikom medycznym
oraz o umarzaniu tych kredytów.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e Komisja Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisja Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia przedstawi³y jednobrzmi¹ce

23 posiedzenie Senatu w dniu 8 sierpnia 2002 r.
Oœwiadczenia 243

* Oœwiadczenia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



projekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Projekty te zawarte s¹ w drukach senackich
nr 200A i 200B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o dop³atach do opro-
centowania kredytów udzielanych lekarzom, le-
karzom stomatologom, pielêgniarkom, po³o¿nym
i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych
kredytów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y, proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za”.

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 73 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 139)
Stwierdzam, ¿e uchwa³a w sprawie tej ustawy

zosta³a podjêta jednog³oœnie.
Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo farmaceutyczne.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i In-
tegracji Europejskiej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹
zabraæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej senatora Jerze-
go Cieœlaka o zabranie g³osu i przedstawienie
uzgodnionych na posiedzeniu wniosków. (Rozmo-
wy na sali)

Bardzo proszê o ciszê na sali.

Senator Jerzy Cieœlak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na dzisiejszym posiedzeniu po³¹czonych Komi-

sji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej se-
natorowie rozpatrzyli poprawki zg³oszone w cza-
sie prac Senatu nad ustaw¹ o zmianie ustawy –
Prawo farmaceutyczne.

Informujê Wysoki Senat, ¿e pan senator Ber-
nard DrzêŸla zmieni³ treœæ swojej poprawki
maj¹cej na celu zmianê brzmienia art. 1 pkt 64
ustawy, chodzi o poprawkê osiemnast¹ w zesta-
wieniu wniosków.

Pan senator Adam Graczyñski wycofa³ swoj¹
poprawkê zmierzaj¹c¹ do zmiany brzmienia art. 1
pkt 67 ustawy. W czasie posiedzenia komisji po-
prawka ta zosta³a podtrzymana przez senatora
Zbigniewa Kulaka. Chodzi o poprawkê dwu-
dziest¹ czwart¹ w zestawieniu wniosków.

Ze wzglêdu na to, ¿e szanujê czas Wysokiej
Izby, i to, ¿e wszystkie zg³oszone poprawki zosta³y
wczeœniej, w czasie debaty, szczegó³owo omówio-
ne przez sprawozdawców obydwu komisji oraz
przez wnioskodawców, od razu proszê Wysoki Se-
nat o przyjêcie tych poprawek, które uzyska³y po-
parcie po³¹czonych komisji, zgodnie z wnioskiem
przedstawionym w druku nr 178Z. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy któryœ z senatorów wnioskodawców lub

drugi senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ
g³os?

Pan senator Jerzy Cieœlak?

Senator Jerzy Cieœlak:
Tak, Panie Marsza³ku.
Chcê prosiæ Wysoki Senat o przyjêcie poprawki

dwudziestej trzeciej. Przypomnê tylko z debaty, ¿e
poprawka dwudziesta trzecia gwarantuje zabez-
pieczenie ekonomicznego i gospodarczego rozwo-
ju zarówno polskiego przemys³u farmaceutyczne-
go, jak i dystrybutorów leków w naszym kraju.
Mam tu na myœli pañstwowych dystrybutorów le-
ków. Chodzi o to, by holding farmaceutyczny, nad
którego stworzeniem rz¹d obecnie pracuje, na te-
renie Polski wytrzyma³ konkurencjê z podmiota-
mi zagranicznymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Senator Adam Graczyñski?
(Senator Adam Graczyñski: Dziêkujê.)
Pani senator Maria Szyszkowska?

Senator Maria Szyszkowska:
Bêdê mówiæ bardzo krótko.
Chcê powiedzieæ, ¿e moje poprawki niepoparte

przez komisje maj¹ na celu nie tyle obronê apte-
karzy, ile odwrotnie, obronê pacjentów, a wiêc
praktycznie wszystkich mieszkañców Polski.
Jedna z moich poprawek, która nie zosta³a popar-
ta przez komisje, ma na celu w³aœciwe uregulowa-
nie kwestii rozmieszczenia aptek, gdy¿ obecnie
o ich lokalizacji decyduje chêæ zysku aptekarzy,
a nie wzgl¹d na dobro pacjentów.

Proszê o poparcie moich poprawek niepopar-
tych przez komisje.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Bernard DrzêŸla, proszê bardzo.

Senator Bernard DrzêŸla:
Czy na tym etapie mo¿na jeszcze wycofaæ po-

prawkê?
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Mo¿na.)
Wobec tego wycofujê poprawkê osiemnast¹.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Bóg zap³aæ. (Weso³oœæ na sali)
Czy w zwi¹zku z decyzj¹ senatora DrzêŸli ktoœ

z pañstwa senatorów chce podtrzymaæ jego po-
prawkê? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.

Senator Zbigniew Kulak?

Senator Zbigniew Kulak:
Tak, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e przejêcie przeze

mnie poprawki dwudziestej czwartej by³o w³aœci-
wie przejêciem poprawki, z której zrezygnowa³
pan senator Graczyñski. Ale zrobi³em to na posie-
dzeniu komisji dopiero wtedy, gdy moja popraw-
ka, dwudziesta druga, zosta³a odrzucona. Nie
mogê znaleŸæ siê w takiej sytuacji, ¿e zg³aszam
dwie rozbie¿ne poprawki, w zwi¹zku z tym pod-
trzymujê poprawkê dwudziest¹ drug¹, a rezygnu-
jê z dwudziestej czwartej.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Rozumiem.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by podtrzymaæ po-

prawkê, z której wycofa³ siê senator Zbigniew Ku-
lak?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Bardzo pro-
szê o g³os.)

Proszê bardzo, senator Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja j¹ podtrzymujê. Dziwiê siê jednak, ¿e jest

ona zarejestrowana jako dwudziesta czwarta,
mimo ¿e idzie dalej ni¿ dwudziesta trzecia.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale ju¿ nie
dyskutujemy.)

Przepraszam, ale porz¹dek g³osowania jest
rzecz¹bardzo istotn¹.Jest topoprawkadalej id¹ca.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Senator Romaszewski podtrzymuje poprawkê
dwudziest¹ czwart¹, senatora Zbigniewa Kulaka.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale pro-
si³bym o wyjaœnienie, dlaczego to zosta³o tak
ustalone.)

Kogo pan prosi o wyjaœnienie?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Tego, kto ze-

stawia³ poprawki.)
Rozumiem. Analizowano trzy poprawki dotycz¹ce

mniej wiêcej tego samego obszaru i komisja dosz³a do
wniosku, ¿e ta jest poprawk¹ najdalej id¹c¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przepra-
szam, ale jest rzecz¹ zdumiewaj¹c¹…)

Ale ju¿ nie dyskutujemy. Nie ma dyskusji.
(Senator Bogus³aw Litwiniec: Jeszcze ja proszê

o g³os, Panie Marsza³ku.)
Przepraszam, w jakiej sprawie?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Przepra-

szam, czy ja mogê z³o¿yæ protest w tej sprawie?
Logika obowi¹zuje nawet w Senacie.)

W jakiej sprawie, Panie Senatorze?
(Senator Bogus³aw Litwiniec: W sprawie po-

prawki, Panie Marsza³ku.)
Proszê.

Senator Bogus³aw Litwiniec:
Panie Marsza³ku, proszê o dopisanie równie¿

mnie do przejêcia poprawki dwudziestej czwartej.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dopisujemy pana.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dwudziestej

czwartej jako dwudziestej trzeciej.)
Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Ja w tej samej sprawie. Te¿ siê zg³aszam.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Dopisaæ pana,

tak?)
Tak. Zg³aszam siê do przejêcia tej poprawki,

Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Dwudziestej

czwartej?)
Tak jest.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê to zanotowaæ, Panowie Sekretarze.
Czy s¹ jeszcze zg³oszenia? Nie.
Chcê tak¿e oœwiadczyæ, ¿e sprawozdawc¹ Ko-

misji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej by³ senator Zbigniew Kulak.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad ustaw¹
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
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Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza, komisji, poparta przez
po³¹czone komisje, ma charakter uœciœlaj¹co-re-
dakcyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 73 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 140)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka druga, komisji, poparta przez

po³¹czone komisje, równie¿ ma charakter uœciœ-
laj¹co-redakcyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 74 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 141)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka trzecia, senatora Cieœlaka, poparta

przez po³¹czone komisje, ma na celu zapewnienie
spójnoœci tej ustawy z ustaw¹ o wyrobach medycz-
nych oraz ustaw¹ o zmianie ustawy o Urzêdzie Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych w zakresie in-
stytucji Inspekcji Badañ Klinicznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 74 obecnych senatorów 73 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 142)
Poprawka przesz³a dziêki uzyskaniu wiêkszo-

œci g³osów.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

czwart¹, komisji, dotycz¹c¹ wniosku o do-
puszczenie do obrotu produktu leczniczego. Wpro-
wadza ona mo¿liwoœæ sk³adania niektórych doku-
mentów do³¹czanych do tego wniosku nie tylko
w jêzyku angielskim, lecz tak¿e w jêzykach fran-
cuskim i niemieckim.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 74 obecnych senatorów 10 g³osowa³o za,

58 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 143)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹, komisji, popart¹ przez po³¹czone komisje.

Ma ona na celu uzupe³nienie delegacji dla minis-
tra zdrowia o podstawê do wydania rozporz¹dze-
nia równie¿ w zakresie sposobu i trybu dokony-
wania zmian danych objêtych pozwoleniem oraz
zmian dokumentacji, na podstawie której jest wy-
dawane pozwolenie dotycz¹ce wprowadzenia do
obrotu produktu leczniczego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 74 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 144)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Uwaga: nad poprawkami szóst¹ i trzydziest¹

drug¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki ko-
misji poparte przez po³¹czone komisje. Poprawka
szósta ma na celu zast¹pienie niedookreœlonego
i niezdefiniowanego w systemie prawnym pojêcia
„znikomej wartoœci materialnej” odniesieniem do
pojêcia konkretnego i posiadaj¹cego wartoœæ re-
aln¹ i wymiern¹. Poprawka trzydziesta druga sta-
nowi konsekwencjê tej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 72 g³osowa³o za, 3 –

przeciw. (G³osowanie nr 145)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta dziê-

ki uzyskaniu wiêkszoœci g³osów.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

siódm¹, komisji, popart¹ przez po³¹czone komisje.
Ma ona na celu zapewnienie jednolitoœci terminolo-
gicznej ustawy, dostosowanie do terminologii u¿y-
tej w art. 22 ust. 3 ustawy nowelizuj¹cej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 146)
Stwierdzam, ¿e poprawka przesz³a dziêki uzy-

skaniu wiêkszoœci g³osów.
Poprawka ósma, komisji, poparta przez

po³¹czone komisje, ma na celu uzupe³nienie
delegacji dla ministra zdrowia do okreœlenia la-
boratoriów kontroli jakoœci leków, które specja-
lizuj¹ siê w badaniach produktów krwiopochod-
nych, z uwzglêdnieniem wymagañ Dobrej Pra-
ktyki Klinicznej w zakresie kontroli laboratoryj-
nej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
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Na 74 obecnych senatorów 73 g³osowa³o za, 1
senator nie raczy³ g³osowaæ. (G³osowanie nr 147)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta ol-
brzymi¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

Uwaga, przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania
nad poprawkami dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹. S¹ to po-
prawki komisji poparte przez po³¹czone komisje.
Dostosowuj¹ one okreœlenie ministra zdrowia do
terminologii ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r.
o dzia³ach w administracji rz¹dowej.

(Senator Jerzy Cieœlak: Przepraszam, Panie
Marsza³ku, ale chodzi o ministra pracy, nie o mi-
nistra zdrowia.)

Proszê pana senatora, ja mam tutaj napisane:
„o dzia³ach w administracji rz¹dowej”, to mo¿e siê
zgadzaæ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 71 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 3 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 148)

Poprawki przesz³y dziêki uzyskaniu wiêkszoœci
g³osów.

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹ je-
denast¹, senatora Graczyñskiego, popart¹ przez
po³¹czone komisje. Ma ona na celu umo¿liwienie
zwolnienia apteki z obowi¹zku prowadzenia re-
ceptury lub jej czêœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 64 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 149)

Stwierdzam, ¿e poprawka przesz³a dziêki uzy-
skaniu wiêkszoœci g³osów.

Uwaga: przyjêcie poprawki dwunastej wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ trzynast¹. Poprawka
dwunasta, pani senator Szyszkowskiej, poparta
przez po³¹czone komisje, dotyczy warunków, jakie
musi spe³niæ kierownik apteki. Znosi ona ograni-
czenie w zakresie wieku i wprowadza wymóg legity-
mowania siê piêcioletnim sta¿em w zawodzie far-
maceuty oraz egzaminem pañstwowym po ukoñ-
czeniuspecjalizacjiwdziedzinie farmacji aptecznej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 76 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za,

21 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 150)

Stwierdzam, ¿e poprawka dwunasta przesz³a
dziêki uzyskaniu wiêkszoœci g³osów.

Poprawka czternasta, pani senator Szyszkow-
skiej…

Bardzo proszê nie robiæ drugiego senatu w tej
samej izbie w trakcie trwania obrad. Nie bêdê
mówi³, kto do tego doprowadza.

(Senator Ryszard Jarzembowski: I s³usznie.)
Poprawka czternasta dotyczy zadañ kierowni-

ka apteki i ma na celu zmianê nazwy rejestru far-
maceutów poprzez dodanie do tej nazwy wyra-
zów „z prawem wykonywania zawodu apteka-
rza”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 76 obecnych senatorów 22 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 151)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a uchwalo-
na.

Uwaga: nad poprawkami piêtnast¹ i dziewiêt-
nast¹ bêdziemy g³osowaæ ³¹cznie. Ich przyjêcie
wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ osiemnast¹.
Poprawki te s¹ autorstwa komisji i zosta³y popar-
te przez po³¹czone komisje. Poprawki piêtnasta
i dziewiêtnasta dotycz¹ kwalifikacji zawodowych
farmaceuty uzyskiwanych w trakcie przeszkole-
nia specjalizacyjnego. Maj¹ one na celu zapewnie-
nie zgodnoœci ustawy z ustaw¹ o szkolnictwie
wy¿szym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 75 obecnych senatorów 72 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 152)

Stwierdzam, ¿e poprawka przesz³a wiêkszoœci¹
g³osów.

Uwaga: nad poprawkami szesnast¹ i siedem-
nast¹ bêdziemy g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki
pani senator Szyszkowskiej. Maj¹ na celu za-
ostrzenie warunków niezbêdnych do rozpoczêcia
specjalizacji dla farmaceutów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 76 obecnych senatorów 19 g³osowa³o za po-

prawkami, 51 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 153)

Stwierdzam, ¿e poprawki nie zosta³y przyjête.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej. Jest to

poprawka senator Szyszkowskiej i zosta³a popar-

23 posiedzenie Senatu w dniu 8 sierpnia 2002 r.
G³osowania 247

(wicemarsza³ek K. Kutz)



ta przez po³¹czone komisje. Wskazuje ona, ¿e po-
wierzchnia apteki, okreœlona w przepisie art. 97,
obejmuje nie tylko powierzchniê podstawow¹,
lecz tak¿e pomocnicz¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 74 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za,

22 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 154)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a uchwalo-
na.

Uwaga: nad poprawkami dwudziest¹ pierwsz¹,
dwudziest¹ szóst¹ i dwudziest¹ siódm¹ nale¿y
g³osowaæ ³¹cznie. Ich przyjêcie wyklucza g³osowa-
nie nad poprawkami dwudziest¹ drug¹, dwu-
dziest¹ trzeci¹ i dwudziest¹ czwart¹. Te trzy po-
prawki, o których wspomnia³em, s¹ autorstwa
komisji i zmierzaj¹ do utrzymania stanu prawne-
go sprzed nowelizacji w zakresie uprawnienia do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 76 obecnych senatorów 13 g³osowa³o za,

60 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 155)

Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y odrzucone.
Przystêpujemy w zwi¹zku z tym do g³osowania

nad poprawk¹ dwudziest¹ drug¹. Jest to popraw-
ka senatora Kulaka. Jej przyjêcie wyklucza g³oso-
wanie nad poprawkami dwudziest¹ trzeci¹ i dwu-
dziest¹ czwart¹. Poprawka dwudziesta druga ma
na celu ograniczenie mo¿liwoœci wydawania ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej
przez wskazanie, ¿e jeden podmiot mo¿e uzyskaæ
tylko jedno zezwolenie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 77 obecnych senatorów 21 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 156)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a odrzucona.
W zwi¹zku z tym przechodzimy do g³osowania

nad poprawk¹ dwudziest¹ trzeci¹. Jest to po-
prawka komisji. Okreœla warunki, w których nie
wydaje siê zezwolenia na prowadzenie apteki. Jej
przyjêcie wyklucza g³osowanie nad poprawk¹
dwudziest¹ czwart¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 77 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za po-

prawk¹, 20 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1
nie g³osowa³. (G³osowanie nr 157)

Stwierdzam, ¿e poprawka przesz³a wiêkszoœci¹
g³osów.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej pi¹tej.
Jest to poprawka pani senator Szyszkowskiej. Ma
na celu wskazanie, ¿e zezwolenie na prowadzenie
apteki nie mo¿e byæ wydane, je¿eli na jedn¹ apte-
kê na terenie gminy bêdzie przypadaæ mniej ni¿
cztery tysi¹ce mieszkañców.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 77 obecnych senatorów 9 g³osowa³o za, 64 –

przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 158)

Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przez Izbê
przyjêta.

Przechodzimy teraz do poprawki dwudziestej
ósmej. Jest to poprawka komisji i zosta³a poparta
przez po³¹czone komisje. Ma ona charakter
porz¹dkuj¹co-legislacyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 77 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o (G³osowanie nr 159)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ dziewi¹t¹. Jest to poprawka senatora
DrzêŸli. Zosta³a poparta przez po³¹czone komisje
i ma charakter redakcyjny. Przyjêcie tej poprawki
wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ trzydziest¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 76 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 160)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy w zwi¹zku z tym do g³osowania

nad poprawk¹ trzydziest¹ pierwsz¹. Jest to po-
prawka komisji i zosta³a poparta przez po³¹czone
komisje. Uœciœla ona przepis karny.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 73 g³osowa³o za,

a tylko 4 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie
nr 161)

Nad poprawk¹ trzydziest¹ drug¹ g³osowaliœmy
³¹cznie z poprawk¹ szóst¹, w zwi¹zku z tym
mo¿emy teraz przyst¹piæ do g³osowania za przyjê-
ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne w ca³oœci, wraz ze zmia-
nami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 77 obecnych senatorów 63 g³osowa³o za,

12 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 162)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego siódmego porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach medycznych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej, które ustosunkowa³y
siê do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ za-
braæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej senatora Zbi-
gniewa Kulaka o zabranie g³osu i przedstawienie
uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie!
Komisje po posiedzeniu w dniu dzisiejszym

proponuj¹ przyj¹æ poprawki: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹ i czwart¹, oraz nie przyjmowaæ poprawek
pi¹tej i szóstej.

Krótkie wyjaœnienie. Treœæ poprawek czwartej
i pi¹tej jest bardzo podobna. Proszê jednak zwró-
ciæ uwagê na to, ¿e w poprawce czwartej jest
mowa o szerszym ni¿ w poprawce pi¹tej rozumie-
niu wyrobów medycznych wykonywanych na za-
mówienie. W poprawce pi¹tej dotyczy to tylko
przedmiotów ortopedycznych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Senator Jerzy Cieœlak?
(Senator Jerzy Cieœlak: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku.)
Senator Jerzy Smorawiñski?
(Senator Jerzy Smorawiñski: Poprawka czwar-

ta jest lepsza, dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Stwierdzam, ¿e sprawozdawc¹ Komisji Polityki

Spo³ecznej i Zdrowia by³ senator Jerzy Cieœlak.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty

zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski: Ko-
misja Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej wnosi³a o przyjêcie ustawy bez poprawek;
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz sena-
torowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o wy-
robach medycznych bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-

nieœæ rêkê.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na75obecnychsenatorów5g³osowa³oza,69–prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 163)
Stwierdzam, ¿e Senat nie przyj¹³ pierwszej pro-

pozycji.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy bez

poprawekprzechodzimydog³osowanianadprzedsta-
wionymi przez Komisjê Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
oraz senatorów wnioskodawców poprawkami.

Poprawka pierwsza jest poprawk¹ komisji po-
part¹ przez po³¹czone komisje. Ma ona na celu
uœciœlenie znaczenia wyrobu medycznego zwi¹za-
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nego z dokonywaniem kontroli parametrów i sta-
nów fizjologicznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 75 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 164)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga: poprawkê drug¹ nale¿y przeg³osowaæ

³¹cznie z poprawkami pierwsz¹ i szóst¹ z zestawie-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceuty-
czne, ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
oraz ustawy o zawodzie lekarza. Jest to druk
nr 179Z. Jest to poprawka komisji poparta przez
po³¹czone komisje. Poprawka ta ma na celu pra-
wid³owe legislacyjnie zamieszczenie uregulowañ
dotycz¹cych stosowania i wejœcia w ¿ycie przepi-
sów dotycz¹cych oznaczania znakiem zgodnoœci
CE, które powinny byæ zawarte w ustawie o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medy-
cznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji Produ-
któw Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ-
któw Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza,
druk senacki nr 179. Poprawki pierwsza i szósta
maj¹ charakter techniczno-legislacyjny i polegaj¹
na umieszczeniu przepisu dodatkowego art. 22b
we w³aœciwym ze wzglêdu na charakter tego prze-
pisu i strukturê ustawy miejscu. Przepis ust. 2
jest konsekwencj¹ zmiany wprowadzonej do
ustawy o wyrobach medycznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 75 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 165)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête wiêk-

szoœci¹ g³osów.
Przystêpujemy do poprawki trzeciej… Chyba

do poprawki czwartej. Mogê pani¹ o to zapytaæ?
(G³osy z sali: Chyba do poprawki trzeciej.)
(G³os z sali: Trzecia zosta³a wycofana.)
Poprawka czwarta…
(G³osy z sali: Trzecia.)
Proszê? Nie mam poprawki trzeciej. (Porusze-

nie na sali)
W zwi¹zku z tym, ¿e nie mam w rejestrze tej po-

prawki, og³aszam piêciominutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 37
do godziny 21 minut 47)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê o zajmowanie miejsc na sali.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

trzeci¹. Jest to poprawka komisji poparta przez
po³¹czone komisje. Zmierza ona do usuniêcia
w¹tpliwoœci interpretacyjnych w zakresie podmio-
tów mog¹cych dokonywaæ dystrybucji wyrobów
medycznych.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 74 obecnych senatorów 72 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 166)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

czwart¹. Uwaga: wyklucza ona g³osowanie nad po-
prawk¹ pi¹t¹. Poprawka czwarta, autorstwa se-
natora Cieœlaka, jest poparta przez po³¹czone komi-
sje. Wy³¹cza ona z obowi¹zku wpisu do rejestru wyt-
wórców wyrobów medycznych wyroby medyczne
wykonywanenazamówienie.Obowi¹zkiemtymob-
jêci zostali jedynie wytwórcy tych wyrobów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki.
Na 74 obecnych senatorów 71 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 167)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz przystêpujemy do g³osowania za przyjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy…
(G³osy z sali: A poprawka szósta?)
Szósta? Sekretarz mówi, ¿e nie trzeba…
(G³os z sali: Jak to nie trzeba?)
Przepraszam.
(G³os z sali: My mówimy, ¿e trzeba.)
Przepraszam, zosta³em wprowadzony w b³¹d.
(Senator Les³aw Podkañski: Trzeba zmieniæ se-

kretarza.)
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

szóst¹. Jest to poprawka senatora Smorawiñ-
skiego. Poprawka ta zmienia datê wejœcia w ¿ycie
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 72 obecnych senatorów 13 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 168)

Poprawka nie przesz³a.
Teraz przystêpujemy do g³osowania za przyjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy

23 posiedzenie Senatu w dniu 8 sierpnia 2002 r.
250 G³osowania

(wicemarsza³ek K. Kutz)



o wyrobach medycznych w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 73 obecnych senatorów 72 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 169)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach medycznych.

Bardzo bym jednak prosi³ szanown¹ lewicê
o wiêksze uczestnictwo w obradach, inaczej dam
na mszê w waszej intencji. (Weso³oœæ na sali)

(Senator Les³aw Podkañski: A kto zap³aci?)
Ja.
(G³os z sali: Pary¿ wart jest mszy, Panie Mar-

sza³ku.)
Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego ósmego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam, ¿e Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, który
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. To-
te¿ zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci
przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny
i polega na dodaniu brakuj¹cego wyrazu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wynik g³osowania.
Na 74 obecnych senatorów 69 senatorów

g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie
g³osowa³o. (G³osowanie nr 170)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter techniczno-le-

gislacyjny. Ujednolica brzmienie przepisów usta-
wy, które okreœlaj¹ zakres dzia³añ Urzêdu Reje-

stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 73 obecnych senatorów 72 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 171)
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania za

przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobój-
czych w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem uchwa³y, proszê o naciœ-

niêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu proszê o naciœniêcie

przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 74 obecnych senatorów 71 by³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 172)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farma-
ceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych oraz
ustawê o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach
odby³o siê posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia, pani¹ senator Alicjê Stra-
domsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgod-
nionychnaposiedzeniuwniosków.Proszêbardzo.

Senator Alicja Stradomska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt poinformowaæ Wysok¹ Izbê…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Chwileczkê,

nie dzia³aj¹ mikrofony.)
Mo¿e ju¿?
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Tak jest.)
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Mam zaszczyt poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e
w dniu dzisiejszym odby³o siê posiedzenie Komisji
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia. Po rozpatrzeniu
wniosków w trakcie debaty komisja rekomenduje
poprawki zawarte w druku nr 179Z. S¹ to po-
prawki: pierwsza, druga, czwarta, szósta, ósma
i dziewi¹ta. Poprawki trzecia i siódma zosta³y wy-
cofane przez wnioskodawców. Nad poprawk¹
pi¹t¹ g³osowano przeciw, poniewa¿ dalej id¹c¹
by³a autopoprawka czwarta. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca Marek Balicki chce

jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Marek Balicki: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e nastêpuj¹cy wnioskodawcy wy-

cofali swojewnioski: senatorMarekBalickipoprawkê
trzeci¹ z druku nr 179Z, i Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia poprawkê siódm¹ z druku nr 179Z.

Zgodnie z art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
ka¿dy senator mo¿e podtrzymaæ wycofany wnio-
sek, przejmuj¹c uprawnienia dotychczasowego
wnioskodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofane wnioski? Nie widzê chêtnych.

W tym stanie rzeczy mo¿emy przyst¹piæ do
g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farma-
ceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych oraz
ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobój-
czych oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senator wnioskodawca przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informujê zatem, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regu-
laminu Senatu, za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Uwaga: poprawki pierwsza i szósta by³y
przeg³osowane ³¹cznie z poprawk¹ drug¹ z zesta-
wienia wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach medycznych – to druk nr 180Z.

Przystêpujemy wobec tego do g³osowania nad
poprawk¹ drug¹. Jest to poprawka senatora Ba-
lickiego poparta przez komisje. Poprawka ta okre-
œla, ¿e podmiot odpowiedzialny zobowi¹zany bê-
dzie do z³o¿enia pe³nej dokumentacji oryginalne-
go produktu leczniczego nie póŸniej ni¿ dwana-
œcie miesiêcy od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹ uczestnictwa w Unii Europejskiej,
a nie, jak przewidywa³a ustawa nowelizuj¹ca,
w ci¹gu dwunastu miesiêcy od tej daty.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 69 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 173)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga: poprawka trzecia jest wycofana i nie zo-

sta³a podtrzymana.
W zwi¹zku z tym mo¿emy przejœæ do g³osowania

nad poprawk¹ czwart¹. Jest to poprawka senatora
Marka Balickiego poparta przez komisje. Nad po-
prawkami czwart¹, ósm¹ i dziewi¹t¹ nale¿y g³oso-
waæ ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ pi¹t¹. Poprawki czwar-
ta, ósma i dziewi¹ta wprowadzaj¹ przepisy likwi-
duj¹ce z dniem 1 paŸdziernika 2002 r. Centralny
Oœrodek Techniki Medycznej. Ponadto poprawka
czwarta okreœla w³aœciw¹ nazwê jednej z jednostek
organizacyjnych Instytutu Leków. S¹ to oczywiœcie
poprawki poparte przez komisje.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê podaæ wyniki g³osowania.
Na 70 obecnych senatorów, 65 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 174)

Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête wiêk-
szoœci¹ g³osów.

Poprawka pi¹ta odpada, nad poprawk¹ szóst¹
ju¿ g³osowaliœmy ³¹cznie z poprawk¹ pierwsz¹
i drug¹ z zestawienia wniosków do ustawy o zmia-
nie ustawy o wyrobach medycznych, zawartego
w druku nr 187Z. Poprawka siódma zosta³a wyco-
fana, nad ósm¹ g³osowaliœmy ³¹cznie z poprawk¹
dziewi¹t¹, a nad poprawk¹ dziewi¹t¹ g³osowaliœ-
my ³¹cznie z poprawk¹ czwart¹ i ósm¹.

W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-
wania nad przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach
medycznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie
lekarza w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.
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Na 69 obecnych senatorów 62 g³osowa³o za, 5 –
przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 175)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach me-
dycznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawo-
dzie lekarza.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o produktach biobójczych.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przypominam, ¿e Komisja Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej oraz Komisja Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druki se-
nackie nr 193A i 193B.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepi-
sów ustawy.

W jakiej sprawie, Senatorze?

Senator Zbigniew Kulak:
W³aœnie w tej sprawie, Panie Marsza³ku. Po-

prawki obu komisji s¹ jednobrzmi¹ce, ponadto
zosta³y przyjête jednomyœlne. Wnoszê wiêc
o g³osowanie ³¹czne.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Tak jest. (Weso³oœæ na sali)
Przystêpujemy do g³osowania.
(G³os z sali: Jeœli nie ma sprzeciwu.)
Dobrze. Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku?

Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawio-

nymi… Poprawka pierwsza… (Rozmowy na sali)
Aha, ³¹cznie, tak. Przystêpujemy do ³¹cznego

g³osowania nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹ i siódm¹.

Kto jest za przyjêciem poprawek od pierwszej
do siódmej, proszê o naciœniêcie przycisku obec-
noœci.

Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 70 obecnych senatorów 66 g³osowa³o za,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 176)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.

W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania za
przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o produk-
tach biobójczych w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniêcie
przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 70 obecnych senatorów 66 g³osowa³o za,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 177)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o produk-
tach biobójczych.

W tej sytuacji stwierdzam, ¿e zostanie og³oszony
jeden komunikat. Przepraszam, dwa komunikaty.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Marian Lewicki:
Komunikat pierwszy dotyczy Komisji Ustawo-

dawstwa i Praworz¹dnoœci. W dniu 10 wrzeœnia
2002 r., we wtorek, o godzinie 15.00 w sali nr 176
odbêdzie siê spotkanie komisji. W porz¹dku ob-
rad jest przewidziane pierwsze czytanie zg³oszo-
nego przez Komisjê Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci projektu ustawy o ustanowieniu
22 lutego dniem ofiar przestêpstw, a w drugim
punkcie tego spotkania pierwsze czytanie
zg³oszonego przez senator Annê Kursk¹ projektu
uchwa³y Senatu w dwudziest¹ rocznicê tragicz-
nych wydarzeñ w Lubinie.

Komunikat drugi. Pañstwo Senatorowie, infor-
mujê, ¿e kolejne, dwudzieste czwarte posiedzenie
Senatu odbêdzie siê w dniach 11 i 12 wrzeœnia
bie¿¹cego roku. Informacje na ten temat wraz
z projektem porz¹dku obrad zostan¹ pañstwu do-
starczone do biur senatorskich.

Rozumiem, ¿e to pan marsza³ek z³o¿y³ ten ko-
munikat.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e porz¹dek obrad dwudziestego

trzeciego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Teraz przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów

poza obrz¹dkiem… (Weso³oœæ na sali)
(G³osy z sali: Ju¿ by³y!)
By³y, by³y. Zamykam dwudzieste trzecie posiedze-

nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.
¯yczê wszystkim wszystkiego najlepszego.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
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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 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + + - + + + + + - + + + + + + - - - -
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz - + - + ? + + - + ? ? ? - + + + + + + +
4 M. Balicki + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
5 J. Bargie³ + + + - + + + + + - + + ? + + + ? - - ?
6 T. Bartos + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
7 M. Berny + + + - + + - + + - + + - + + + - - ? -
8 A. Biela - + - + - + + - + - + - - ? - + + + + +
9 J. Bielawski + + + - + ? + + + - + + - + + + - - - -

10 J. Bieñ + + + - + + + + + - + + - + + + - + + -
11 F. Bobrowski - + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
12 K. Borkowski + + - - + - - - + ? + - - + + + - - - -
13 W. Bu³ka + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
14 C. Christowa + + + - + - + + + - + + - + + + - - - -
15 A. Chronowski - + - + - + + - + - + ? - + + . + ? + +
16 J. Cieœlak + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
17 Z. Cybulski + + + - + + + + + - + + - + + + - - ? -
18 G. Czaja + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
19 J. Danielak + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
21 K. Dro¿d¿ + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
22 B. DrzêŸla ? + + - + + + + + - + + - + + + - + + -
23 H. Dzido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Dziemdziela + + + - + + + ? + - + + - + + + - - - -
25 G. Ferenc ? + + - + - + + + - + + - + + + - - - -
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
28 Z. Go³¹bek + . + - + + + + + - + + - + + + + - - +
29 H. Go³êbiewski + + + - + + + + + - + + - + + + - + - -
30 G. Grabowska + + + - + + + + + - + + - + + + - - - ?
31 A. Graczyñski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
32 S. Izdebski - + - ? + - - - + - + - - ? - + ? ? ? -
33 A. Jaeschke + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska . + + - + + + + + - + + . . . + - - - -
36 M. Janowski - + - + - + + - + ? + ? - + + + + + + +
37 Z. Jarmu¿ek + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
38 R. Jarzembowski + + . . . + + + + - + . . . . . . . . .
39 D. Kempka + + + - + + + + + - + + - + + + - - # -
40 A. Klepacz + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
41 J. Konieczny + + + - + + + + + - + + - + + + - + + -
42 A. Koszada + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
43 M. Koz³owski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
44 Z. Kruszewski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + + - + + - + + - + + - + + + - - - -
47 A. Kurska - + - + - + + - + ? + + - + + + + + ? +
48 I. Kurzêpa + + + - + + + + + - + + - + + + ? - - -
49 K. Kutz - + + - + ? + + + + ? + ? + + + ? ? + +
50 G. Lato + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
51 M. Lewicki + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz - + ? ? - + + - + ? + + - ? + + + + + +
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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 B. Litwiniec + + + - + + + + + - + + - + + + ? - - +
55 J. Lorenz + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
56 W. £êcki + + + - + + + + + - + + - + + + + - - -
57 W. Mañkut + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
58 J. Markowski + + + - + + + + + - + + - + + + ? - - ?
59 G. Matuszak + + + - + - + + + - + + - + + + - - - -
60 B. M¹sior + + + - + ? + + + - + + - + + + - - - -
61 M. Miet³a + + + - + - + + + - + + - + + + - - - -
62 S. Nicieja + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
63 G. Niski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
64 M. Noga + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + + - + - + + + - + + - + + + - - - -
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
69 K. Piesiewicz - + ? ? ? + + - + ? + + - ? + + + + + +
70 W. Pietrzak + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
71 Z. Piwoñski + + + - + + + ? + - + + - + + + + - + -
72 S. Plewa + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
73 B. Podgórski + + + - + - + + + - + + - + + + - - - -
74 L. Podkañski ? + - - + + + - + - + - - ? ? + + ? ? -
75 J. Popio³ek + + + - + + + + + - + + - + + + ? - - -
76 Z. Religa - + - ? ? + ? - + ? + + - + + ? + + + +
77 Z. Romaszewski - + - + - + + - + ? + + - + + + + + + +
78 T. Rzemykowski + + + - + + ? + + - + + - + + + + - - -
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska - + - + - + + - + ? + ? - + + + + + ? ?
81 E. Serocka + + + - + ? + + + - + + - + + + - - - -
82 K. Sienkiewicz . # + - + + + + + - + + - + + + - - - -
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + + - + + ? + + - + + - + + + - - - -
85 R. Smoktunowicz + + + ? ? - + + + # + + - + + . ? - ? ?
86 J. Smorawiñski ? + - - + + + - + - + - - ? ? + + ? ? -
87 A. Spychalski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
88 G. Staniszewska - + + - + + ? - + ? + + - + + + + + + +
89 H. Stok³osa + + + - + - - - + - + + - + + + - - + -
90 A. Stradomska + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec - + - + - + + - + - + - - ? - + + ? + +
93 J. Sztorc + + - + - + ? - + - + - - ? ? + + ? + +
94 K. Szyd³owski + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -
95 M. Szyszkowska . + ? ? ? + + + + - + + - + + + ? ? + +
96 A. Wielowieyski - + + ? + + + + + ? + + - + + + + ? - +
97 E. Wittbrodt - + - ? ? + + - + - + + - + + + + + + +
98 T. Wnuk + + + - + + + + + - + + - + + + - - - ?
99 Z. Zychowicz + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -

100 M. ¯enkiewicz + + + - + + + + + - + + - + + + - - - -

Obecnych 86 88 87 87 87 88 88 88 88 88 88 87 86 86 86 85 87 87 87 87
Za 65 87 69 9 72 74 78 67 88 1 86 76 1 78 80 84 21 15 19 18
Przeciw 17 0 15 70 9 10 5 19 0 75 0 7 83 0 3 0 57 63 59 63
Wstrzyma³o siê 4 0 3 8 6 4 5 2 0 11 2 4 2 8 3 1 9 9 8 6
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 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 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + + - + + - - + + + + - + - + - + - +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + - ? + - + + + + + ? ? ? ? ?
4 M. Balicki + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
5 J. Bargie³ + + + - + + + - + ? + + - + - + ? + - +
6 T. Bartos + + + - + + + - + + + + - . - + - + - +
7 M. Berny + + + - + + - - + - + + - + - + - + ? +
8 A. Biela + + + + + # + + ? - + + + + + + - + + ?
9 J. Bielawski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +

10 J. Bieñ + + + - + + - - + - + # - + - + - + - +
11 F. Bobrowski + + + ? + + - - + ? + + - + - ? - + - +
12 K. Borkowski + ? + + + + - - + ? + + - + - + ? + - +
13 W. Bu³ka + + + - - + + - + + + + - + - + + + - +
14 C. Christowa + . + ? + + ? + + - + + - + - + ? + + +
15 A. Chronowski + + + + + + - + + - + - + + + ? - - + ?
16 J. Cieœlak + + + - ? + - - + - + + - + - + - + + +
17 Z. Cybulski + + + - + + - - + - + + ? + - + - + - +
18 G. Czaja + + + ? + + - - + - + + - + - + - + - +
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + + + - + + + - + + ? + - - - + + ? - +
21 K. Dro¿d¿ + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
22 B. DrzêŸla + + + + + + - - + ? . + - + - + - + + +
23 H. Dzido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Dziemdziela + + . - + + - - + - + + - . . + - + - +
25 G. Ferenc + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + - + + + - + + + + - + - + + + - +
28 Z. Go³¹bek + + + - + + + - + + + + - + - + - + + +
29 H. Go³êbiewski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
30 G. Grabowska + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
31 A. Graczyñski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
32 S. Izdebski + + + + + + ? ? + ? + + - + ? + ? + ? +
33 A. Jaeschke + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + + + - + + + - + + + + + + - + - + - +
36 M. Janowski + + + + + + - + + ? + - + + + + - + + ?
37 Z. Jarmu¿ek + + + - + + + - + - + + - + - + - + - +
38 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 D. Kempka + + + - + + + - + + # + - + - + + + - +
40 A. Klepacz + + + + + + - - + - + + - + - + - + - +
41 J. Konieczny + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
42 A. Koszada + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
43 M. Koz³owski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
44 Z. Kruszewski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
47 A. Kurska + + + + + + - + + - ? - + + + - + - + ?
48 I. Kurzêpa + + + + + + + - + - + + - + - + + + - +
49 K. Kutz + + + ? + + + ? + + + + ? + + ? + + ? +
50 G. Lato + + + - + + + - + - + + - + - + - + - +
51 M. Lewicki + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz + + + + + + ? + + ? + + + + + + - + + +
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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 B. Litwiniec + + + - + + + . + - + + - + - + + + ? +
55 J. Lorenz + + + - + + + - + - + + - + - + - + - +
56 W. £êcki + + + + + + - - + - + + - + - + - + - +
57 W. Mañkut + + + - + + ? - + - + + - + - + - + - +
58 J. Markowski + + + - + + - - + - - + - + - + - + + +
59 G. Matuszak + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
60 B. M¹sior + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
61 M. Miet³a + + + - + + - - + - + + - + - + - + + +
62 S. Nicieja + + + - + + - - + - + + + + - + - + - +
63 G. Niski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
64 M. Noga + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + + + + + + - + + ? + - + - + + + - +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + ? + + - - + - + + - + - + - + - +
69 K. Piesiewicz + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
70 W. Pietrzak + + + - + + + - + - + + - + - + - + - +
71 Z. Piwoñski + + + ? + + ? - + + ? + - + - + ? + - +
72 S. Plewa + + + - + + + - + + + + - - - + + ? - +
73 B. Podgórski + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
74 L. Podkañski + + + + ? + + + + - + + ? + ? + - + + ?
75 J. Popio³ek + + + - + + + - + - + + - + - + - + - +
76 Z. Religa + + + - ? + + ? + + - + ? ? ? + + ? + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + - + + - + + + + + + + - + +
78 T. Rzemykowski + + + + + + + - + + + + - + - + + + - +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska + + + + + + - + + - ? - + + + ? - - + ?
81 E. Serocka + + + ? + + ? - + ? + + - + - + ? + - +
82 K. Sienkiewicz + + + - + + + - + + + + - + - + - + - +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + + + + + + - + + - + + + - + + + - +
85 R. Smoktunowicz + + + + + + - - + - ? ? . ? ? ? - - ? +
86 J. Smorawiñski + + + + + + + + + - + + ? + ? + - + + +
87 A. Spychalski + + + - + + + - + - + + - + - + - + - +
88 G. Staniszewska + + + + + + - + + - + + + + + + + - + ?
89 H. Stok³osa + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +
90 A. Stradomska + + + - + + - - + ? + + - + - + - + - +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + + + + + + - + ? + + + + - + + ?
93 J. Sztorc + + + + + + + + + - + + ? + ? + - + + +
94 K. Szyd³owski + + + - + + ? - + - + + - + - + - + - +
95 M. Szyszkowska + + + + + + + + + - - ? + + + + ? ? + +
96 A. Wielowieyski + + - - + + ? - - - + + + + + + - + + +
97 E. Wittbrodt + + + ? + + - + + - + + + + + + - + + ?
98 T. Wnuk + + + - + + ? - + ? + + - + - + ? + - +
99 Z. Zychowicz + + + - + + - - + - + + - + - + - + - +

100 M. ¯enkiewicz + + + - + + - - + + + + - + - + - + - +

Obecnych 87 86 86 87 87 87 87 86 87 87 86 87 86 85 86 87 87 87 87 87
Za 87 85 85 25 83 86 30 16 85 17 75 79 17 81 15 80 16 76 23 77
Przeciw 0 0 1 54 1 0 48 66 1 59 4 4 63 2 65 1 62 6 58 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 8 3 0 9 4 1 11 6 3 6 2 6 6 9 5 6 10
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 M. Balicki - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
5 J. Bargie³ . . . . . . . - + - + + + + - - - - + -
6 T. Bartos - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
7 M. Berny - + + + - + - - + - + - + - - - - - + -
8 A. Biela + + + + + + + + + ? + + + + ? + - + + +
9 J. Bielawski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -

10 J. Bieñ . . + + - + - - + - + + + - - - - - + -
11 F. Bobrowski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
12 K. Borkowski + + + + + + + + + - + + + - - - - + + +
13 W. Bu³ka - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
14 C. Christowa - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
15 A. Chronowski + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
16 J. Cieœlak - + # + - + - - + - + + + - - - - - + -
17 Z. Cybulski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
18 G. Czaja - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
19 J. Danielak . . . + - + - - + - + + + - - - - - + -
20 K. Doktorowicz - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
21 K. Dro¿d¿ - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
22 B. DrzêŸla - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
23 H. Dzido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Dziemdziela - + ? + - + - - + - + + + - - - - - + -
25 G. Ferenc - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
28 Z. Go³¹bek - + + + - + - - + - + + + - - - - - + +
29 H. Go³êbiewski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
30 G. Grabowska - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
31 A. Graczyñski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
32 S. Izdebski + + + + + + + + + ? + + + ? + ? ? + + +
33 A. Jaeschke . . . . . . . . + - + + + + - - - - + -
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska - + + + - + - - + - + + + - - - - + + -
36 M. Janowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 Z. Jarmu¿ek - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
38 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 D. Kempka - + + + - ? - - + - + + + - - - - - + -
40 A. Klepacz - + + + - + - - + + + + + - - - - - + -
41 J. Konieczny - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
42 A. Koszada - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
43 M. Koz³owski - + + + - + - - + - + - + - - - - - + -
44 Z. Kruszewski - + + + - + - - + - # - + - - - - - + -
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak - + + + - + + - + - + + + - - - - - + -
47 A. Kurska + + + + + + + + + + + + + ? - + - + + +
48 I. Kurzêpa - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
49 K. Kutz ? + + + ? + + ? + + + + + + ? ? + + + +
50 G. Lato - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
51 M. Lewicki - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz + + + + + + + - + + ? + + - - + - + + +

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
260 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 B. Litwiniec - # + + ? + - ? + - + + + + - - - - + +
55 J. Lorenz - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
56 W. £êcki - . + + - + - - + - + + + - - - - - + -
57 W. Mañkut - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
58 J. Markowski + + + + + + - - + - + + + - - - - - + -
59 G. Matuszak - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
60 B. M¹sior + + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
61 M. Miet³a - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
62 S. Nicieja - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
63 G. Niski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
64 M. Noga - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek - + + + - + - - + - # + + - - - - - + -
69 K. Piesiewicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
70 W. Pietrzak - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
71 Z. Piwoñski - + + + - + - - + + + + + + - ? ? - + ?
72 S. Plewa - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
73 B. Podgórski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
74 L. Podkañski ? + + + + + + - + ? + + + + - ? - + + -
75 J. Popio³ek - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
76 Z. Religa + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + - + + + + + + + + - + + ?
78 T. Rzemykowski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + ? - ? ? + + +
81 E. Serocka - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
82 K. Sienkiewicz # + + + - + - - + - + ? + - - - - - + -
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski - + + + - + ? - + + + + + ? - - - . + -
85 R. Smoktunowicz + + + + + + + + + ? + + + ? - ? ? + + +
86 J. Smorawiñski ? + + + + + ? ? + ? + + + + - ? - + + -
87 A. Spychalski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
88 G. Staniszewska ? + + + ? + + + + + + + ? + - + + + + +
89 H. Stok³osa - + + + - + - - + - + + + - - - - + + -
90 A. Stradomska - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 J. Sztorc + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
94 K. Szyd³owski - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -
95 M. Szyszkowska - + + + ? + + ? + ? + + ? ? ? - - ? - -
96 A. Wielowieyski + + + + + + + + + - + + + - - + - ? + -
97 E. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 T. Wnuk . . + + - + - - + ? + + + - - - - - + -
99 Z. Zychowicz - + + + - + - - + - + + + - - - - - + -

100 M. ¯enkiewicz - + + + - + - - + - + - - # - - ? - + -

Obecnych 83 82 85 86 86 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 88
Za 19 81 83 86 20 85 22 14 88 17 85 83 84 18 10 14 9 22 87 19
Przeciw 59 0 0 0 62 0 62 68 0 64 0 4 1 63 75 67 73 63 1 67
Wstrzyma³o siê 4 0 1 0 4 1 2 5 0 7 1 1 3 6 3 7 6 2 0 2
Nie g³osowa³o 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 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 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz ? + + + + ? + + + + + + + + + + ? + + +
4 M. Balicki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
5 J. Bargie³ + + + + + + + + + + - + + + + + - + . +
6 T. Bartos + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
7 M. Berny + + + + + + + + + + - + + + + + - + . +
8 A. Biela - ? + + + + + + + + + + + + + - - + + +
9 J. Bielawski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +

10 J. Bieñ + + + + + . + + + + - + + + + + - + + +
11 F. Bobrowski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
12 K. Borkowski + + + + + . + + . + + + + + + + - + + +
13 W. Bu³ka + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
14 C. Christowa + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
15 A. Chronowski + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + +
16 J. Cieœlak + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
17 Z. Cybulski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
18 G. Czaja + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
19 J. Danielak + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
20 K. Doktorowicz + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
21 K. Dro¿d¿ + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
22 B. DrzêŸla + + + + + + + + + + ? + + + + + ? + + +
23 H. Dzido . . . . . . + + + + + + + + + - - - + +
24 J. Dziemdziela + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
25 G. Ferenc + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
28 Z. Go³¹bek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
29 H. Go³êbiewski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
30 G. Grabowska + + + + + + . . . . . . . . . . . . . .
31 A. Graczyñski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
32 S. Izdebski + + + + + + + + + + + + + + + - - - + +
33 A. Jaeschke + + + + + . + + + . - + + + + + - + + +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
36 M. Janowski - + + + ? + + + + + + + + + + ? + + + +
37 Z. Jarmu¿ek + + . . . . + + + + . + + + + + - + + +
38 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 D. Kempka + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
40 A. Klepacz + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
41 J. Konieczny + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
42 A. Koszada + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
43 M. Koz³owski + + + + + . + + + + - + + + + + + + + +
44 Z. Kruszewski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
47 A. Kurska - + + + ? + - # + - + + + + + + + + + +
48 I. Kurzêpa + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
49 K. Kutz ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 G. Lato + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
51 M. Lewicki + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
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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 B. Litwiniec + + + + + + + + + + - + + + # + - + + +
55 J. Lorenz + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
56 W. £êcki + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
57 W. Mañkut - + + + + + . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
59 G. Matuszak + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
60 B. M¹sior + + + + + + + + + # - + + + + + - + + +
61 M. Miet³a + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
62 S. Nicieja + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
63 G. Niski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
64 M. Noga + + + + + + + + + + ? + + + + + - + + +
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
69 K. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 W. Pietrzak + + + + + + . . . . . . . . . . . . . .
71 Z. Piwoñski + + + + + + + + + + - + + + + + # + + +
72 S. Plewa + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
73 B. Podgórski + + + + + + + + + + - + + + # + - + + +
74 L. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + .
75 J. Popio³ek + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
76 Z. Religa + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska + + + + ? + + + + + # + + + + + - + + +
81 E. Serocka + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
82 K. Sienkiewicz + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + + + + . + + + + - + + + + + - + + +
85 R. Smoktunowicz + + + + ? + + + + + - + + + + + - ? + +
86 J. Smorawiñski + + + + + + + + + + ? + + + + ? ? + + +
87 A. Spychalski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
88 G. Staniszewska + + + + + + + + + + + + + + + + + # + +
89 H. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
90 A. Stradomska + + + + + + + + + + - + . + + + - + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec - + + + ? + + + + + + + + + + - ? + + +
93 J. Sztorc + + + + + + + + + + + + + + + - - + + +
94 K. Szyd³owski + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
95 M. Szyszkowska + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
96 A. Wielowieyski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 E. Wittbrodt - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 T. Wnuk + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
99 Z. Zychowicz + + + + + + + + + + ? + + + + + - + + +

100 M. ¯enkiewicz + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +

Obecnych 88 88 87 87 87 82 86 86 85 85 84 86 85 86 86 86 86 86 84 85
Za 80 87 87 87 81 80 85 85 85 83 19 86 85 86 84 78 19 82 84 85
Przeciw 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 59 0 0 0 0 5 62 2 0 0
Wstrzyma³o siê 2 1 0 0 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 4 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 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 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 M. Balicki + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
5 J. Bargie³ + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
6 T. Bartos + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
7 M. Berny + + + + + - + # + + + + + + + + + + + +
8 A. Biela + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 J. Bielawski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +

10 J. Bieñ + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
11 F. Bobrowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
12 K. Borkowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
13 W. Bu³ka + + + + + - + + + + + + + . + + + + + +
14 C. Christowa + + + + + - + + + + + + + + + + . + # +
15 A. Chronowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
16 J. Cieœlak + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
17 Z. Cybulski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czaja + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
19 J. Danielak + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
20 K. Doktorowicz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
21 K. Dro¿d¿ + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
22 B. DrzêŸla + + + + + ? + + . + + + + + + + + + + +
23 H. Dzido + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
25 G. Ferenc + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
28 Z. Go³¹bek + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
29 H. Go³êbiewski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
30 G. Grabowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 A. Graczyñski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
32 S. Izdebski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
33 A. Jaeschke + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + # +
36 M. Janowski + . + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
37 Z. Jarmu¿ek + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
38 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 D. Kempka + + + + + # + + + + + + + + + + + + + +
40 A. Klepacz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
41 J. Konieczny + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
42 A. Koszada + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Koz³owski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
44 Z. Kruszewski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + + + + - + . + + + + + + + + + + + +
47 A. Kurska + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
48 I. Kurzêpa + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kutz + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
50 G. Lato + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
51 M. Lewicki + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz + + + + + + + + + # + + + + + + + + + +
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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 B. Litwiniec + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
55 J. Lorenz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
56 W. £êcki + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
59 G. Matuszak + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
60 B. M¹sior + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
61 M. Miet³a + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
62 S. Nicieja + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
63 G. Niski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 M. Noga + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + . + - + . + + + + . + + + + + + +
69 K. Piesiewicz + + + + + - ? + + + ? + + + + + + + + +
70 W. Pietrzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z. Piwoñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 S. Plewa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 B. Podgórski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
74 L. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Popio³ek + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
76 Z. Religa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 E. Serocka + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
82 K. Sienkiewicz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
85 R. Smoktunowicz + + + + + - + + + + ? + + + + + + + + +
86 J. Smorawiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 A. Spychalski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
88 G. Staniszewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 H. Stok³osa + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
90 A. Stradomska + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 J. Sztorc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 K. Szyd³owski + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
95 M. Szyszkowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
96 A. Wielowieyski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 E. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 T. Wnuk + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
99 Z. Zychowicz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +

100 M. ¯enkiewicz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 86 85 86 85 86 86 86 84 85 86 86 86 85 85 86 86 85 86 86 86
Za 86 85 86 85 86 20 84 83 85 85 83 86 85 85 86 86 85 86 84 86
Przeciw 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
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101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + + - + - + + - + + - + + + + + + - +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + + + ? ? - + ? + ? ? + ? ? ?
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ + + + - + - - ? - + + ? + + + + + + - +
6 T. Bartos + + + - + + + - - + + - + + + + + + - +
7 M. Berny + + + - + - ? ? - + + - + + + + + + - +
8 A. Biela + + + + ? + + + + - + + + + + + + + - ?
9 J. Bielawski + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +

10 J. Bieñ + + + - + - + + - + + - + + + + + + - +
11 F. Bobrowski + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
12 K. Borkowski + + + - + - - + - + + - + + + + + + - +
13 W. Bu³ka + + + - + - - + - + + - + + + + + + - +
14 C. Christowa + + + + + + + - - + + - + + + + + + - +
15 A. Chronowski + + + ? + ? + + + + + + + + + + + ? ? +
16 J. Cieœlak + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
17 Z. Cybulski + + + - + - + ? - + + - + + + + + + ? +
18 G. Czaja + + + + + - + - - + + - + + + + + + - +
19 J. Danielak + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
20 K. Doktorowicz + + + - + - + + - + + - + + + + + + - +
21 K. Dro¿d¿ + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
22 B. DrzêŸla + + + - + - + ? - + + - + + + + + + - +
23 H. Dzido + + + + + - - + + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + + - + + + + - + + - + + + + + + - +
25 G. Ferenc + + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + + + - + + - + + - + + + + + + - +
28 Z. Go³¹bek + + + - + + + ? - + + + + + + + + + + +
29 H. Go³êbiewski + + + - + + + - + + + + + + + + + + - +
30 G. Grabowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 A. Graczyñski + + + - + - - - + + + - + + + + + + - +
32 S. Izdebski + + + - + - + + + + + + + + + + + + ? +
33 A. Jaeschke + + + - + - - - + + + - + + + + + + - +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + + + - + + + + + + + - + + + + + + - +
36 M. Janowski + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
37 Z. Jarmu¿ek + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
38 R. Jarzembowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 D. Kempka + + + - + - + ? - + + - + + + + + + - +
40 A. Klepacz + + + - + - - - - + + + + + + + + + - +
41 J. Konieczny + + + - + - + + + + + - + + + + + + - +
42 A. Koszada + + + - + - + + - + + - + + + + + + - +
43 M. Koz³owski + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
44 Z. Kruszewski + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
47 A. Kurska + + + ? + - - - + + - - + + + + + + ? +
48 I. Kurzêpa + + + - + - - ? - + + - + + + + + + - +
49 K. Kutz + + + ? + - ? - + + # - + + + + + + ? +
50 G. Lato + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
51 M. Lewicki + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz + + + + + + + ? + + - ? + + + + + + + +
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101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
54 B. Litwiniec + + + - + + ? + ? + + ? + + + + + + - +
55 J. Lorenz + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
56 W. £êcki + + + - + - + - - + + + + + + + + + - +
57 W. Mañkut . . . . + ? + - - + + - + + + + + + - +
58 J. Markowski + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
59 G. Matuszak + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
60 B. M¹sior + + + - + - - + + + + - + + + + + + - +
61 M. Miet³a + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
62 S. Nicieja + + + - + - - - - + + + + + + + + + - +
63 G. Niski + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
64 M. Noga + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
69 K. Piesiewicz + + + ? + + ? ? ? + + ? + + + + + + ? +
70 W. Pietrzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z. Piwoñski + + + + + + + + ? + + - + + + + + + - +
72 S. Plewa + + + - + - - + - + + - + + + + + + - +
73 B. Podgórski + + + - + - - ? - + + - + + + + + + - +
74 L. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
75 J. Popio³ek + + + - + - + - ? + + - + + + + + + - +
76 Z. Religa + + + ? + ? + ? + + - ? + + + + + - + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + - + + + + + + - +
78 T. Rzemykowski + + + - + - + + - + + - + + + + + + - +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska + + + + + - + + + + ? + + + + + + ? + +
81 E. Serocka + + + ? + - - - - + + - + + + + + + - +
82 K. Sienkiewicz + + + + + ? + - ? + + - + + + + + + - +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + + - + - + ? - + + - + + + + + + - +
85 R. Smoktunowicz + + ? - + ? - ? + + ? + + + + + ? ? ? +
86 J. Smorawiñski + + + ? + - + + ? + + ? + + + + + + - +
87 A. Spychalski + + + - + - + + - + + - + + + + + + - +
88 G. Staniszewska + # + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 H. Stok³osa + + + - + - - + - + + - + + + + + + - +
90 A. Stradomska + + + - + - + - - + + - + + + + + + - +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + ? ? + + + ? - + + + + + + + + - ?
93 J. Sztorc + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
94 K. Szyd³owski + + + - + - + . - + + - + + + + + + - +
95 M. Szyszkowska + + + - + - + + + + + ? + + + + + + - +
96 A. Wielowieyski + + + - + - - - + + + + + + + + + + + +
97 E. Wittbrodt + + + ? + + + + + + - + + + + + + + + +
98 T. Wnuk + + + - + - - - + + + - + + + + + + - +
99 Z. Zychowicz + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +

100 M. ¯enkiewicz + + + - + - - - - + + - + + + + + + - +

Obecnych 85 85 85 84 85 85 85 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Za 85 84 84 16 83 20 52 32 25 82 77 20 84 85 84 84 84 79 10 82
Przeciw 0 0 0 59 0 60 29 39 52 2 5 58 0 0 0 0 0 1 67 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 9 2 5 4 13 8 1 2 7 1 0 1 1 1 5 8 3
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz . - . - ? + + + + + - ? ? ? + + + . + +
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . + +
5 J. Bargie³ + - + + + + + + + + + + + + + + + . + +
6 T. Bartos + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 M. Berny + - + + + + + + + + - + + + + + + + + +
8 A. Biela + - + + ? + + + ? ? - + ? + + + + + + +
9 J. Bielawski + - + + + + + + + + + + + + + + + . + +

10 J. Bieñ + - + + + + + + + + + + ? + + + + + + +
11 F. Bobrowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 K. Borkowski + + + + + + + + + + ? + + + + + + - . .
13 W. Bu³ka + - + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
14 C. Christowa + - + + + + + + + + + + + + + + + + . .
15 A. Chronowski + + + ? + + + + + + - ? ? + + + ? . . .
16 J. Cieœlak + - + + + + + + + + + + - + + + + . + +
17 Z. Cybulski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czaja + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 J. Danielak + - + + + + + + + + + + + + . . . . . .
20 K. Doktorowicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 K. Dro¿d¿ + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 B. DrzêŸla + - + + + + + + + + + + ? + + + + ? + +
23 H. Dzido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + - + . + + + + + + + + + + + + + + + +
25 G. Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . + + +
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 Z. Go³¹bek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 H. Go³êbiewski + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
30 G. Grabowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 A. Graczyñski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 S. Izdebski + + + + + + + + + + + + + + + + + + . .
33 A. Jaeschke + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + . +
36 M. Janowski + + + ? + + + + + + - ? + + + + + ? + +
37 Z. Jarmu¿ek + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
38 R. Jarzembowski . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
39 D. Kempka + - + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
40 A. Klepacz + - + + + + + + + + - + + + + + + + + +
41 J. Konieczny + ? + + + + + + + + + + ? + + + + ? + +
42 A. Koszada + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Koz³owski + - + + + + + + + + + + + + + + + . . .
44 Z. Kruszewski + - + + + + + + + + + + . + + + + + + +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + - + + + + + + + + . + + + + + + + + +
47 A. Kurska + - . + + + + + + + - + ? + + + + + + +
48 I. Kurzêpa + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kutz + - + + + + + + + + - + + + + + + + + +
50 G. Lato + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 M. Lewicki + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz ? - + + + + + + + + - + + + + + + + + +
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121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
54 B. Litwiniec + - + + + + + + + + - + + + + + + + + +
55 J. Lorenz + - + + + + + + + + + + + + + + + ? . .
56 W. £êcki + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
57 W. Mañkut + ? + + + + + + + + + + ? + + + + . . .
58 J. Markowski + - + + + + + + + + + + + + + + + . + +
59 G. Matuszak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 B. M¹sior + - + + + + + + + + + + + + + + + + . .
61 M. Miet³a + - + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
62 S. Nicieja + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 G. Niski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 M. Noga + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
69 K. Piesiewicz + + + + + + + + + + - ? ? ? + + + . + +
70 W. Pietrzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z. Piwoñski + + + + + + + + + + ? + - . + + + + + +
72 S. Plewa + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 B. Podgórski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 L. Podkañski + + + + + + + + + + - + + + + + + + . .
75 J. Popio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 Z. Religa + + + + + + + + + + - ? + + + + + . . .
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska + + + ? + + + + + + - ? ? + + + + . . .
81 E. Serocka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 K. Sienkiewicz + - + + + + + + + + . + + + + + + + + +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + - + + + + + + + + + ? ? + + + + + + +
85 R. Smoktunowicz . ? ? ? + + + + + + - + + + + + ? . + +
86 J. Smorawiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
87 A. Spychalski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
88 G. Staniszewska + + + ? + + + + + + - + + - + + + - . .
89 H. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
90 A. Stradomska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + ? + + + ? ? - + - ? + + + ? + +
93 J. Sztorc + + + + + + + + + + - + + + + + + + . .
94 K. Szyd³owski + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + .
95 M. Szyszkowska + - + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
96 A. Wielowieyski + ? + + + + + + + + - + ? + + + + ? + +
97 E. Wittbrodt + + + ? + + + + + + - ? + + + + + - + +
98 T. Wnuk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
99 Z. Zychowicz + - + + + + + + + + ? + + + + + + + + +

100 M. ¯enkiewicz + - + + + + + + + + . + + + + + + + + +

Obecnych 83 85 83 83 86 86 86 86 86 86 82 86 85 85 85 85 85 74 73 73
Za 82 28 82 76 83 86 86 86 84 84 54 78 69 81 85 85 83 61 73 73
Przeciw 0 52 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0 4 1 0 0 0 4 0 0
Wstrzyma³o siê 1 5 1 6 3 0 0 0 2 2 6 8 12 3 0 0 2 9 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + + + ? + + + + + + ? - - + ?
4 M. Balicki + + - + + + + + + - - + - - - - + - + ?
5 J. Bargie³ + + - + + + + + + ? - + - - - # + - + +
6 T. Bartos + + - + + + + + . - - + - - - - + - + +
7 M. Berny + + ? + + + + + ? - - + - + - + + - + +
8 A. Biela + + - + + + + # + + + + + + + + - + + +
9 J. Bielawski + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +

10 J. Bieñ + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
11 F. Bobrowski + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
12 K. Borkowski . . . . . . . + + + + + + + - ? - - + +
13 W. Bu³ka + + - + + + + + + + + + - + - - + - + +
14 C. Christowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
17 Z. Cybulski + + ? + + + + + + + ? + + + # ? + - + +
18 G. Czaja + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . + + - + +
20 K. Doktorowicz + + - + + + + + + + + + + + - - + + + +
21 K. Dro¿d¿ + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
22 B. DrzêŸla + + - + + + + + ? + ? ? ? ? - ? + - + +
23 H. Dzido + + + + + + + + + + + + + + + + - - + +
24 J. Dziemdziela + + - + + + + + + + - + - - - - + - + +
25 G. Ferenc + + - + + + + + + + - + - - + + # - + +
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + - + + + # # + + - + - + - - + - + +
28 Z. Go³¹bek + + - + + + + + + - - + - + - - + - + +
29 H. Go³êbiewski + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
30 G. Grabowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 A. Graczyñski + + - + + + + + + + ? + ? + - - - - + +
32 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 A. Jaeschke + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
36 M. Janowski + + ? + + + + + + ? + + + + - - - ? + +
37 Z. Jarmu¿ek + + ? + + + + + + + + + - - - + + + + .
38 R. Jarzembowski + + - + + + + + + - - + - . - - + - + +
39 D. Kempka + + - + + + + + + + - + ? + - + + - # +
40 A. Klepacz + + - + + + + + + + - + + + - - - - + +
41 J. Konieczny + + ? + + + + + + + + + ? + - - + - + +
42 A. Koszada + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
43 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Z. Kruszewski + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + + + - + + + - - - + - + ? + ? - + +
47 A. Kurska + # + + - + . . ? + + + + . + + - + + #
48 I. Kurzêpa + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
49 K. Kutz + + ? + + + + # + # ? # ? + ? ? ? - + +
50 G. Lato + + - + + + + + + + - + - - - - + - + +
51 M. Lewicki + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
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141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
54 B. Litwiniec + + + + + + + + + + - + - + - - - - + -
55 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 W. £êcki + + - + + + + + + + - . - + - - + - + +
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + - + + + + + + - ? + - - - + + - + +
59 G. Matuszak + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + + - + + + + + + + - + - + - + + - + -
62 S. Nicieja + + - + + + + + + + - + + + - - + - + +
63 G. Niski + + - + + + + + + - - + - - - + + - + +
64 M. Noga + + - + + + + + + + - + - + - + + - + +
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + - + + + + + + + - + - - - - + - + +
69 K. Piesiewicz + + - + + + + + ? ? + + + + + ? - ? + ?
70 W. Pietrzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z. Piwoñski + + - + + + + + + ? ? + - - - + + - + +
72 S. Plewa + + - + + + + + + + + + - + - - - - + +
73 B. Podgórski + + - + + + + + ? + ? + - + + + - - + #
74 L. Podkañski . . . + + + + + ? + + + + + + ? - + + +
75 J. Popio³ek + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
76 Z. Religa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 Z. Romaszewski + + - + + + + + + + + + + + + + - + # ?
78 T. Rzemykowski + + - + + + + ? + + - + - + - - + - + +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 E. Serocka + + - + + + + + + + - + - + - - + - + +
82 K. Sienkiewicz + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + - + + + + + + - - + - + - - + - + ?
85 R. Smoktunowicz + + - + - + + + + ? - ? - ? + - - - + +
86 J. Smorawiñski + + - + + + + + + + + + + + + + - ? + +
87 A. Spychalski + + - + + + + + + + - + - - - - + - + +
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + + - + + + + + + + + + + + - ? - - + +
90 A. Stradomska + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + - + + ? + + ? + + + + + - + - + + +
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + + - + + + + + + - ? + - + - + ? - + +
95 M. Szyszkowska + + + . + + + + - + + + + + - + + + + +
96 A. Wielowieyski + + + + + + + + - - + + - + - - + - + +
97 E. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + ? + + - - - + +
98 T. Wnuk + + + + + + + + + + + + + + - ? - ? + +
99 Z. Zychowicz + + + + + + + + + + - + - + - - ? - + +

100 M. ¯enkiewicz + + - + + + + + + - - + - - - - + - + +

Obecnych 74 74 74 74 75 75 74 75 75 76 76 75 76 74 76 77 77 77 77 76
Za 74 73 10 74 72 74 73 71 64 49 22 72 19 50 13 21 52 9 75 67
Przeciw 0 0 58 0 3 0 0 0 3 21 46 0 51 22 60 46 20 64 0 2
Wstrzyma³o siê 0 0 6 0 0 1 0 1 8 5 8 2 6 2 2 9 4 4 0 5
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2
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161162163164165166167168169170171172173174175176177
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + - + + + + - + + + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + - + + ? ? + ? + + + + + + ? ? ?
4 M. Balicki + + - + + + + - + + + + + + + + +
5 J. Bargie³ + + - + + + + - + + + + + + + + +
6 T. Bartos + + - + + + + - + + + + + + + + +
7 M. Berny + + - + + + + - + + + + + + + + +
8 A. Biela + - - + + + + + + ? ? ? - - - ? ?
9 J. Bielawski + + - + + + + - + + + + . + . + +

10 J. Bieñ + + - + + + + - + + + + + + + + +
11 F. Bobrowski + + - + + + + - + + + + + + + + +
12 K. Borkowski + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 W. Bu³ka + + - + + + + - + + + + + + + + +
14 C. Christowa . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak + + - + + + + - + + + + + + + + +
17 Z. Cybulski + + - + + + + - + + + + + + + + +
18 G. Czaja + + - + + + + - + + + + + + + + +
19 J. Danielak + + - + + + + - + + + + + + + + +
20 K. Doktorowicz + + - + + + + - + + + + + + + + +
21 K. Dro¿d¿ + + - + + + + - + + + + + + + + +
22 B. DrzêŸla + + - + + + + - + + + + + + + + +
23 H. Dzido + - + + + + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + - + + + + - + + + + + + + + +
25 G. Ferenc + + - + + + + - + + + + + + + + +
26 A. Gierek . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 W. G³adkowski + + + + + + + - + + + + + + + + +
28 Z. Go³¹bek + + - + + + + - + + + + + + + + +
29 H. Go³êbiewski + + - + + + + - + + + + + + + + +
30 G. Grabowska . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 A. Graczyñski + + - + + + + - + + + + + + + + +
32 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 A. Jaeschke + + - + + + + - + + + + + + + + +
34 A. Jamróz . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Z. Janowska + + - + + + + - + + + + + + + + +
36 M. Janowski + - - + + + + + + + + + + - - + +
37 Z. Jarmu¿ek + + - + + . . . . . . . . . . . .
38 R. Jarzembowski + + - + + + + - + + + + + + + + +
39 D. Kempka + + - + + + + - + + + + + + + + +
40 A. Klepacz + + - + + + + - + + + + + + + + +
41 J. Konieczny + + - + + + + - + + + + + + + + +
42 A. Koszada + + - + + + + - + + + + + + + + +
43 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Z. Kruszewski + + - + + + + - + + + + + + + + +
45 O. Krzy¿anowska . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Z. Kulak + + - + + + + - + + + + + + + + +
47 A. Kurska ? - - # + + - ? ? + + + . . . . .
48 I. Kurzêpa + + ? + + + + - + + + + + + + + +
49 K. Kutz + + + + + + + . + + # + + + + + +
50 G. Lato + + - + + + + - + + + + + + + + +
51 M. Lewicki + + - + + + + . + + + + + + + + +
52 G. Lipowski . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Liszcz ? - - + + + ? ? + + + + + + - + +
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161162163164165166167168169170171172173174175176177
54 B. Litwiniec + + - + + + + - + + + + + + + + +
55 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 W. £êcki + + - + + + + + + + + + + + + + +
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + - + + + + - + # + + + + + + +
59 G. Matuszak + + - + + + + - + + + + + + + + +
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + + - + + + + - + + + + + + + + +
62 S. Nicieja + + - + + + + - + + + + + + + + +
63 G. Niski + + - + + + + - + + + + + + + + +
64 M. Noga + + - + + + + - + + + + . . . . .
65 L. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 K. Pawe³ek + + - + + + + - + + + + + + + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + - + + + + - + + + + + + + + +
69 K. Piesiewicz + - - + + + + + + + + + + + + + +
70 W. Pietrzak . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z. Piwoñski + + - + + + + - + + + + + + + + +
72 S. Plewa + + - + + + + - + + + + + + + + +
73 B. Podgórski + + - + + + + - + + + + + + + + +
74 L. Podkañski + - - + + + + + + ? + + ? ? - ? ?
75 J. Popio³ek + + - + + + + - + + + + + + + + +
76 Z. Religa . . . . . + + - + + + + + + + + +
77 Z. Romaszewski ? - . . . . . . . . . . . . . . .
78 T. Rzemykowski + + - + + + + ? + + + + + + + + +
79 W. Sadowska . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 E. Serocka + + - + + + + - + + + + + + + + +
82 K. Sienkiewicz + + - + + + + - + + + + + + + + +
83 D. Simonides . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R. S³awiñski + + - + + + + - . + + + + + + + +
85 R. Smoktunowicz + ? - + + ? + + + + + ? + + + + +
86 J. Smorawiñski + - - + + + + + + + + + . . . . .
87 A. Spychalski + + - + + + + - + + + + + + + + +
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + + - + + + + + + # + + + + + + +
90 A. Stradomska + + - + + + + - + + + + + + + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec ? - - + + + + + + ? + ? - - - + +
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + + - + + . . . . . . . . . . . .
95 M. Szyszkowska + ? - + + + - ? + + + + + + + + +
96 A. Wielowieyski + + - + + + + + + + + + ? ? ? ? ?
97 E. Wittbrodt + - - + + + + + + + + + . . . . .
98 T. Wnuk + + - + + + + - + + + + + + + + +
99 Z. Zychowicz + + . . . . . . . . . . . . . . .

100 M. ¯enkiewicz + + - + + + + - + + + + + + + + +

Obecnych 77 77 75 75 75 74 74 72 73 74 74 74 69 70 69 70 70
Za 73 63 5 74 74 72 71 13 72 69 72 71 65 65 62 66 66
Przeciw 0 12 69 0 0 0 2 54 0 0 0 0 2 3 5 0 0
Wstrzyma³o siê 4 2 1 0 1 2 1 5 1 3 1 3 2 2 2 4 4
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
Wyniki g³osowañ 273





Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 23. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Po latach sporów i dyskusji nowelizacja kodeksu pracy dotar³a do Senatu, a wiêc – mam nadziejê –

zmierza ku szczêœliwemu fina³owi. Uda³o siê wreszcie doprowadziæ do kompromisu miêdzy przedsiêbior-
cami, a czêœci¹ zwi¹zków zawodowych, kompromisu bardzo trudnego i ci¹gle kontestowanego przez wie-
le œrodowisk.

Sejm uchwali³ ponad piêædziesi¹t zmian w kodeksie pracy, ale odrzuci³ kilkanaœcie nastêpnych, rów-
nie wa¿nych. Dokona³ trudnego, ale w obecnych warunkach racjonalnego wyboru. Uczyni³ pierwszy
krok, po którym musz¹ nas¹piæ kolejne.

S¹dzê, ¿e w tych warunkach naszym obowi¹zkiem jest zaakceptowaæ zmiany wynegocjowane w Sejmie
i strzec siê, by nieprzemyœlanymi poprawkami owego delikatnego kompromisu nie zniweczyæ. Za tak¹
w³aœnie postaw¹ przemawiaj¹ argumenty, jakie leg³y u pod³o¿a zmian w kodeksie.

Najwa¿niejszym z nich jest walka z bezrobociem. Skoro mamy ponad trzy miliony bezrobotnych, to nie-
zbêdne s¹ natychmiastowe i – mo¿na powiedzieæ – niekonwencjonalne metody dzia³ania. S³ynna niewi-
dzialna rêka rynku nie rozwi¹za³a wielu problemów gospodarczych, a zatem nie rozwi¹za³a te¿ – i nie roz-
wi¹¿e – wielu problemów spo³ecznych. W proces ten musi w³¹czyæ siê ustawodawca i aktywnoœæ publicz-
na, bo trzymanie siê dotychczasowych, bardzo konserwatywnych postaw nie posunie ¿adnej sprawy do
przodu.

Zmiany w prawie pracy s¹ tendencj¹ ogólnoœwiatow¹. Podobnym faktem, równie¿ o zasiêgu ogólno-
œwiatowym, jest zmiana roli zwi¹zków zawodowych. W Polsce widaæ to szczególnie na przyk³adzie prywat-
nych podmiotów gospodarczych, gdzie ograniczenie roli przedstawicielstw pracowniczych jest bardzo
istotne.

Nowelizacja kodeksu pracy wychodzi naprzeciw tym tendencjom, ale – co muszê podkreœliæ – sama
w sobie bezrobocia w Polsce nie ograniczy i nie pobudzi przedsiêbiorczoœci. By³ to i jest wa¿ny warunek,
ale na pewno nie najwa¿niejszy. Nowelizacja kodeksu pracy musi byæ elementem ca³ego pakietu przed-
siêwziêæ, miêdzy innymi zmian w prawie podatkowym i finansach publicznych. Rz¹dz¹ca koalicja posia-
da taki program dzia³ania. Myœlê tu o programie „Przedsiêbiorczoœæ – Rozwój – Praca”. Niepokoi mnie jed-
nak jego zawartoœæ. Jest on zdecydowanie zbyt ma³o odwa¿ny i wymaga sprawniejszego wdra¿ania. Mam
nadziejê, ¿e zmiana na fotelu ministra finansów nada temu procesowi tak po¿¹dan¹ dynamikê.

Pañstwo Senatorowie, mimo ¿e bêdê g³osowa³ za zmianami w kodeksie pracy w wersji zaproponowanej
przez Sejm, to nie do koñca jestem z nich zadowolony. W projekcie nie uwzglêdniono bowiem kilku pod-
stawowych propozycji wychodz¹cych ze œrodowiska przedsiêbiorców. Nie wykorzystano propozycji
dotycz¹cej odci¹¿enia pracodawcy, jeœli chodzi o koszt chorobowego, nie uwzglêdniono tak¿e zapisu, zgod-
nie z którym w sytuacjach gro¿¹cych upad³oœci¹ lub likwidacj¹ firmy mo¿na by³o dokonaæ za zgod¹
zwi¹zków zawodowych lub pracowników odstêpstw od niektórych przepisów prawa pracy na okres nie
d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy. Przecie¿ lepiej na kilka miesiêcy ograniczyæ swoje prawa, aby uratowaæ miejsca
pracy w swoim zak³adzie ni¿ upieraæ siê przy nieracjonalnych w danej sytuacji zapisach prawa pracy.

Uwa¿am tak¿e, ¿e jeœli rozwi¹zania dotycz¹ce ulg biurokratycznych maj¹ obj¹æ pracodawców zatrud-
niaj¹cych zaledwie do dwudziestu pracowników, to jest to zbyt ma³y krok do przodu. Odpowiada mi po-
mys³, by w kodeksie pracy jako firma ma³a wystêpowa³a firma piêædziesiêcioosobowa. By³aby to wa¿na
ró¿nica, bo wtedy ten przepis obj¹³by wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorców.

Na koniec chcê wyraziæ nadziejê, ¿e na dzisiejszej nowelizacji nie koñczy siê w polskim parlamencie de-
bata nad kodeksem pracy. S¹dzê, ¿e jeszcze w tej kadencji uczynimy kolejny krok do przodu i wprowadzi-
my do niego tak¿e zmiany, o których mówi³em.
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Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W ostatnich miesi¹cach otrzyma³em sporo listów od moich wyborców w sprawie tak zwanych lumpe-

ksów. Pisali oni, ¿e sklepy te s¹ g³ównym, jeœli nie jedynym, Ÿród³em ich zaopatrzenia w odzie¿. Obawiali
siê, ¿e likwidacja tych sklepów pozbawi ich mo¿liwoœci zakupu jakiejkolwiek odzie¿y. Apelowali, by
pos³owie i senatorowie, w imiê interesów ludzi biednych, zapobiegli procesowi likwidacji lumpeksów,
zmieniaj¹c ustawê, któr¹ uchwali³ parlament poprzedniej kadencji.

Tak te¿ siê sta³o. Oto debatujemy dziœ nad nowelizacj¹, która tworzy prawo daj¹ce mo¿liwoœæ kontynu-
owania dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcom zajmuj¹cym siê do tej pory importem i odzyskiem od-
zie¿y u¿ywanej niesortowanej.

Tymczasem temat tak zwanych lumpeksów ci¹gle budzi sporo emocji. Zwolennicy wskazuj¹, ¿e import
odzie¿y u¿ywanej, jej sortowanie, a nastêpnie sprzeda¿ przynosz¹ pozytywne skutki ekonomiczne w po-
staci bezpoœrednich wp³ywów do bud¿etu z tytu³u c³a i VAT w wysokoœci oko³o 91 milionów z³ oraz ponad
500 milionów z³ z tytu³u podatku dochodowego, podatku od nieruchomoœci czy sk³adek ZUS, a tak¿e daj¹
zatrudnienie oko³o siedmiuset tysi¹com osób. Pozwalaj¹ równie¿ najbiedniejszym konsumentom na tani
zakup odzie¿y modnej, dobrej jakoœciowo, czêsto markowych firm. Przeciwnicy argumentuj¹, ¿e nadmie-
rny import odzie¿y u¿ywanej szkodzi polskiej gospodarce, a zw³aszcza przemys³owi lekkiemu, i nie ma
¿adnego uzasadnienia ekonomicznego ani spo³ecznego.

W tym sporze od samego pocz¹tku, tak¿e podczas dyskusji w ubieg³ym roku, gdy wprowadzaliœmy za-
kaz obrotu odzie¿¹ niesortowan¹, bardziej przekonywuj¹ce by³y dla mnie argumenty zwolenników pozo-
stawienia „lumpeksów” w spokoju.

Jakie to by³y i s¹ argumenty? Po pierwsze, nie jest prawd¹, ¿e polskiemu przemys³owi szkodzi import
odzie¿y u¿ywanej. Import ten wed³ug danych z 2001 r. stanowi zaledwie 5,7% wartoœci importu odzie¿y
ogó³em i nie s¹dzê, aby jego zakaz by³ w stanie poprawiæ koniunkturê w krajowym przemyœle odzie¿o-
wym. Je¿eli wiêc przeciwnicy tej nowelizacji troszcz¹ siê o rodzimy przemys³ lekki, radzi³bym zaj¹æ siê
produkcj¹ odzie¿y z tak zwanej szarej strefy czy importem nowej, czêsto po dumpingowych cenach odzie-
¿y z Turcji i krajów azjatyckich, której wartoœæ przekracza ponadoœmiokrotnie wartoœæ importu odzie¿y
u¿ywanej. Jestem pewien, ¿e nie polski przemys³ lekki, ale eksporterzy nowej odzie¿y z Chin i Turcji, a ta-
k¿e sprzedawcy bazarowi z by³ych pañstw Zwi¹zku Radzieckiego byliby rzeczywistymi beneficjentami
upadku sklepów z tani¹ odzie¿¹. Likwidacja tak zwanych lumpeksów nie poprawi sytuacji polskiego
przemys³u lekkiego. W celu jego ochrony nale¿y wprowadziæ inne instrumenty.

Po drugie, odpada równie¿ argument o zagro¿eniu, jakie tworz¹ tak zwane lumpeksy dla œrodowiska
naturalnego. Zapisy nowelizowanej ustawy gwarantuj¹ bowiem, ¿e do Polski nie trafi¹ odpady niebezpie-
czne dla œrodowiska.

Za pozostawieniem tak zwanych lumpeksów w spokoju przemawia przede wszystkim sytuacja na ryn-
ku pracy. W bran¿y tej zatrudnionych jest oko³o siedemdziesiêciu tysiêcy osób. Jeœli nie uchwalimy tej
ustawy, ci ludzie zostan¹ bezrobotni, bo obowi¹zuj¹cy od 1 lipca zakaz bezpowrotnie zlikwiduje sortow-
nie. Odzie¿ u¿ywana i tak do nad trafi, ale na jej sortowaniu zarabiaæ bêd¹ pracownicy w innych krajach.
Poza tym sortownie to miejsca pracy dla osób niewykwalifikowanych, którym najtrudniej znaleŸæ w Pol-
sce zatrudnienie.

I na koniec jeszcze jeden argument. Jako senator z okrêgu pilskiego, jednego z ubo¿szych w Polsce, nie
mogê zapomnieæ o klientach lumpeksów, którzy kupuj¹ w tych sklepach ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê
finansow¹. Wiêkszoœæ z nich nie pójdzie kupowaæ dro¿szej odzie¿y, bo ich na to nie staæ.

Panie i Panowie, bior¹c pod uwagê wszystkie te argumenty, bêdê g³osowa³ za nowelizacj¹ ustawy, któ-
ra pozwoli nadal egzystowaæ na polskim rynku sklepom z tani¹ odzie¿¹. Maj¹ one bowiem do spe³nienia
wa¿n¹ rolê gospodarcz¹ i spo³eczn¹.

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
278 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 23. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powsta³a w 1993 r. g³ównie po to, ¿eby wspieraæ

przemiany zachodz¹ce na obszarach wiejskich. Mia³a pomagaæ i nadal pomaga w zmianach, jakie propo-
nuj¹ czy wprowadzaj¹ w swoich gospodarstwach rolnicy oraz bezpoœrednio wspó³pracuje z instytucjami
z sektora rolno-spo¿ywczego.

Czternaœcie dni od momentu podpisania przez prezydenta ustawy, nad któr¹ w³aœnie debatujemy,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanie siê równie¿ agencj¹ p³atnicz¹ w odniesieniu do
funduszy unijnych. To w³aœnie tej agencji powierzamy rolê organu SAPARD pe³ni¹cego funkcjê p³atnicz¹
i wdro¿eniow¹ dla tego programu. Nowela daje wiêc podstawê prawn¹ do wydatkowania pieniêdzy po-
chodz¹cych z tego programu. Œrodki te, id¹ce za ka¿d¹ kolejn¹ roczn¹ umow¹ finansow¹ zawieran¹ miê-
dzy Polsk¹ a Komisj¹ Wspólnot Europejskich, wynosz¹ce oko³o 175 milionów euro w ka¿dym roku, bê-
dzie rozdziela³ minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów. W tym celu corocznie bêd¹ wy-
dawaæ stosowne rozporz¹dzenie. Wprowadzony do ustawy przepis stwierdza tak¿e, ¿e w rozporz¹dzeniu
okreœlany bêdzie podzia³ œrodków SAPARD, a tak¿e œrodków krajowych przeznaczonych na wspó³finan-
sowanie programu, zarówno miêdzy poszczególne dzia³ania tego programu, jak i województwa albo se-
ktory produkcji rolnej. Chodzi o podzia³ ogromnych pieniêdzy. Szacuje siê, ¿e do 2006 r. w³¹cznie wk³ad
Unii w realizowany w Polsce program SAPARD siêgnie 1 miliarda 200 tysiêcy euro, a polski udzia³ w tych
dzia³aniach wyniesie blisko 410 milionów euro. Ponadto nowela zmienia pozycjê prezesa agencji.
Powo³ywaæ go bêdzie, jak dotychczas, prezes Rady Ministrów na wniosek ministrów w³aœciwych do spraw
rolnictwa i finansów publicznych, ale jego odwo³ywanie bêdzie ju¿ w gestii premiera. Niewielka, ale istot-
na zmiana wprowadzona zosta³a tak¿e do przepisów o radzie agencji – organie opiniodawczo-doradczym
prezesa. Jednoczeœnie ustawa upowa¿nia do utworzenia w rocznym planie finansowym agencji rezerwy
obejmuj¹cej œrodki na pokrycie nadp³at w programie SAPARD lub niedoborów wynikaj¹cych z niemo¿no-
œci odzyskania od d³u¿ników œrodków wyp³aconych w ramach tego programu.

Tyle – gwoli przypomnienia – o samej nowelizacji, której zakres nie powinien budziæ wiêkszych w¹tpli-
woœci. Mój niepokój wywo³uje atmosfera, jaka panuje wokó³ wdra¿ania programu SAPARD w Polsce.
Wœród rolników – g³ównie za spraw¹ niektórych polityków i mediów – upowszechnia siê pogl¹d, ¿e pie-
ni¹dze te przychodz¹ za póŸno, ¿e nie jesteœmy w stanie ich skonsumowaæ, ¿e ich uzyskanie jest obwaro-
wane nadmiern¹ liczb¹ dokumentów, ¿e wreszcie skorzystaæ z nich mog¹ tylko najbogatsi.

Tymczasem diabe³ nie jest taki straszny, jak go maluj¹. Sam wniosek nie jest trudny do zrozumienia
i wype³nienia, choæ zapewne problemem dla wielu rolników mo¿e byæ skompletowanie prawie trzydziestu
ró¿nych za³¹czników, w wiêkszoœci p³atnych, co oznacza, ¿e niektórzy bêd¹ musieli na nie wydaæ nawet
kilka tysiêcy z³otych. Przeszkód jest wiele, ale przy pe³nej mobilizacji wszystkich urzêdów i osób, które od-
powiadaj¹ za wydawanie za³¹czników i mog¹ pomóc w opracowaniu wniosku i zrozumieniu programu
SAPARD, nie powinno byæ problemów z jego realizacj¹. Sprostanie procedurom SAPARD jest sprawdzia-
nem efektywnoœci dzia³ania nie tylko rolnika, ale tak¿e wszystkich s³u¿b rolnych w Polsce. Wierzê, ¿e
podo³aj¹ one temu wyzwaniu.

Trzeba przyznaæ, ¿e SAPARD istotnie jest skierowany do najlepszych – dla tych, którzy i bez tego pro-
gramu s¹ gotowi do inwestowania w poprawê œrodowiska oraz do podniesienia jakoœci produkcji. Z mo-
ich zawodowych doœwiadczeñ wynika, ¿e brak pieniêdzy nie jest przeszkod¹ dla ludzi, którzy chc¹ byæ
aktywni i maj¹ wiele pomys³ów. Oni zrobi¹ wszystko, aby pozyskaæ œrodki i potem je sp³aciæ. Dla wiary-
godnych rolników miêdzy innymi Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej i Bank Polskiej Spó³dzielczoœci maj¹
dobre oferty.

Pañstwo Senatorowie, po wys³uchaniu mojego wyst¹pienia, byæ mo¿e ten i ów spoœród Was pos¹dzi
mnie o nadmierny optymizm. Tak nie jest. Program SAPARD nie jest dla malkontentów i nieudaczników,
lecz dla ludzi odwa¿nych, nie obawiaj¹cych siê wywa¿onego ryzyka. Nie straszmy wiêc rolników jego wy-
mogami, lecz zachêæmy ich do skorzystania z tej szansy. A wówczas œrodki unijne stan¹ siê impulsem do
pozytywnych zmian na polskiej wsi.
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Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Projekt ustawy, nad którym w³aœnie debatujemy, ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa

do prawa Unii Europejskiej. Wprowadza on rozwi¹zania prawne i organizacyjne stosowane tam na rynku
owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa. Tworzy ramy prawno-organizacyjne niezbêdne do
wdro¿enia w Polsce systemu p³atnoœci, stosowanego w Unii w wypadku tego rynku.

Okreœlone w przepisach Unii Europejskiej zadania agencji p³atniczych projektowana ustawa wyzna-
cza Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zobowi¹zuje j¹ do: po pierwsze, prowadzenia reje-
stru przetwórców, którymi s¹ przedsiêbiorcy wytwarzaj¹cy przetwory owocowe i warzywne nale¿¹cy do
grup producentów owoców lub warzyw wpisanych do rejestru grup; po drugie, przyjmowania i dokony-
wania weryfikacji wniosków o wyp³acanie pomocy finansowej oraz realizacji wyp³at œrodków finanso-
wych w ramach tej pomocy; po trzecie, przeprowadzania kontroli w zakresie zasadnoœci wyp³acania œrod-
ków w ramach pomocy finansowej; po czwarte, podejmowania dzia³añ w celu uzyskania zwrotu nienale¿-
nie wyp³acanych œrodków w ramach pomocy finansowej.

Chcê jeszcze zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na art. 8 ustawy, który stanowi, ¿e wszystkie przepisy do-
tycz¹ce prowadzenia rejestru przetworów wchodz¹ w ¿ycie przed akcesj¹, a przepisy zwi¹zane z jego fun-
kcjonowaniem oraz przepisy dotycz¹ce przyznawania i wyp³acania œrodków w ramach pomocy finanso-
wej dopiero po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jest to rozwi¹zanie korzystne,
gdy¿ stwarza mo¿liwoœæ dobrego przygotowania siê w okresie przedakcesyjnym do korzystania od pier-
wszego roku cz³onkostwa w Unii z pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Panie i Panowie! W stanowisku naszej komisji ustawê tê kwitujemy sformu³owaniem, ¿e przyjmujemy
j¹ bez poprawek. To dobrze, bo œwiadczy to o w³aœciwym dopracowaniu jej przez Sejm. Ale wcale to nie do-
wodzi, ¿e nie budzi ona kontrowersji i ¿e ich nie wywo³ywa³a.

Chcia³bym zwróciæ uwagê pañstwa senatorów na dwie z nich. W Unii Europejskiej pomoc¹ finansow¹
pañstwa objêci s¹ producenci owoców i warzyw, przeznaczonych do przetwórstwa, to jest pomidorów,
brzoskwiñ i gruszek, oraz zak³ady przetwórcze, jeœli chodzi o przerób fig i suszonych œliwek. Polska w sta-
nowisku negocjacyjnym wnosi o objêcie dodatkowo pomoc¹ finansow¹ przeznaczonych do przerobu tru-
skawek, wiœni, czarnych i czerwonych porzeczek, malin oraz jab³ek przeznaczonych na koncentrat soku.
Jest to ¿¹danie s³uszne, poniewa¿ koncentrat soku jab³kowego oraz mro¿onki z owoców jagodowych i wi-
œni s¹ strategicznymi produktami eksportowymi polskiego przemys³u owocowo-warzywnego, a pozytyw-
ne zakoñczenie negocjacji w tym zakresie pozwoli na dodatkowe objêcie dop³atami wy¿ej wymienionych
owoców przeznaczonych do przetwórstwa. Pomoc finansowa zosta³aby w ten sposób dostosowana do pol-
skich uwarunkowañ.

Otrzymanie tej pomocy mo¿liwe bêdzie przede wszystkim za poœrednictwem grup producenckich.
Tymczasem ci¹gle jeszcze nie mamy ustawy o grupach producenckich, która by³aby dostosowana do wa-
runków Unii Europejskiej. Najwy¿szy ju¿ czas za to siê zabraæ i jest to zadanie parlamentu.

Kwestia druga ma wymiar finansowy. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych w UE przepisów, pomoc finan-
sowa obejmuje w przypadku Polski jedynie pomidory, chyba ¿e uwzglêdnione zostanie polskie stanowi-
sko negocjacyjne, w którym proponujemy objêcie pomoc¹ – jak ju¿ wspomnia³em – truskawek, wiœni,
czarnych i czerwonych porzeczek, malin oraz jab³ek przeznaczonych na koncentrat soku. Ma to istotne
znaczenie, gdy¿ przyjêcie polskiego stanowiska negocjacyjnego wi¹zaæ siê bêdzie z wiêksz¹ sum¹ refun-
dowanych kosztów z bud¿etu Unii Europejskiej – oko³o 10 milionów z³ w 2004 r.

Nasuwa siê jednak pytanie, co siê stanie, jeœli polskie stanowisko negocjacyjne nie zostanie przez Uniê
Europejsk¹ zaakceptowane. Wtedy suma refundowanych kosztów w 2004 r. wyniesie tylko 2 miliony
500 tysiêcy z³ i, co najwa¿niejsze, obejmie tylko producentów pomidorów, a co za tym idzie nie obejmie
producentów owoców, o których mowa w projekcie ustawy. A mo¿e nale¿a³o z regulacj¹ tego zagadnienia
zaczekaæ do chwili, kiedy bêdziemy wiedzieli wiêcej o stanowisku Unii Europejskiej? Tak¹ wiedzê bêdzie-
my mieli najprawdopodobniej póŸn¹ jesieni¹ bie¿¹cego roku.

W tym kontekœcie chcia³bym zwróciæ uwagê ministerstwa rolnictwa oraz Komisji Europejskiej na to, ¿e
dla rynku rolnego jest to temat bardzo wa¿ny i nie mo¿na „odpuœciæ go” w trakcie negocjacji. Jakie to ma
znaczenie gospodarcze dla naszego kraju, bardzo wyraŸnie widaæ na rynku pomidorów. Kiedy w 1992 r.
nasz rynek zosta³ otwarty na ten produkt, dotowany w Unii Europejskiej, produkcja przemys³owa pomi-
dorów upad³a i do dziœ nie zosta³a odbudowana. Objêcie dop³atami pomidorów po wejœciu do Unii Euro-
pejskiej bêdzie mia³o na tê bran¿ê korzystny wp³yw i najprawdopodobniej zostanie ona odbudowana.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Ustawa o napojach spirytusowych jest kolejn¹ na tej sesji regulacj¹ legislacyjn¹ w ramach dostosowy-

wania prawa polskiego do prawa europejskiego. Dzia³aæ bêdzie krótko – do momentu akcesji do Unii Eu-
ropejskiej.

Jednym z celów tej ustawy jest stopniowe przystosowanie producentów, handlowców i konsumentów
do nazewnictwa spójnego z prawem Unii Europejskiej. Rozwi¹zanie takie jest konieczne z uwagi na to, ¿e
wprowadzenie nowych, czêsto bardzo odmiennych, zasad nazewnictwa bez ich dodatkowego wyjaœnienia
mog³oby wprowadziæ w b³¹d w szczególnoœci handlowców i konsumentów.

Nie bêdê wdawa³ siê w semantyczne dywagacje na ten temat. W kwestii nazewnictwa interesuj¹ce po-
mys³y przedstawi³a nam Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Na tym tle nasuwa mi
siê jednak pewna refleksja. Chodzi o zmorê biurokracji wewn¹trz struktur europejskich, która jest bar-
dzo dobr¹ po¿ywk¹ dla eurosceptyków. Tak rozdmuchana biurokracja powoduje kpiny ze strony prze-
ciwników Unii, ¿arty na przyk³ad z k¹ta zagiêcia banana czy z odpowiedniej d³ugoœci ogórka. Wydaje siê,
¿e i w tym przypadku, w przypadku problemu dotycz¹cego napojów spirytusowych, mamy do czynienia
w³aœnie z tak rozbuchan¹ biurokracj¹. Ró¿nego rodzaju przepisy stanowi¹, jaki proces musi byæ przepro-
wadzony, ¿eby dany alkohol móg³ byæ nazwany napojem spirytusowym, jakie s¹ to procenty, jakie zasady
produkcji, itd. To przesada – nie mówiê tego z pozycji przeciwnika Unii, tylko z pozycji kogoœ, kto uwa¿a,
¿e nie nale¿y daæ siê zwariowaæ. Trzeba broniæ siê przed biurokracj¹ w ka¿dym szczególe naszego ¿ycia
spo³ecznego.

Panie i Panowie! Moje uwagi na temat biurokracji unijnej, której przyk³adem jest ta ustawa, nie ozna-
czaj¹, ¿e nie doceniam jej znaczenia dla polskiej gospodarki.

Polska wódka by³a i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych towarów na œwiecie, towarem o polskim
rodowodzie. St¹d niezwykle wa¿na jest kwestia zabezpieczenia znaków firmowych oraz ochrona intere-
sów polskich producentów. Niestety, w zakresie ochrony polskich znaków towarowych czas zrobi³ ju¿
swoje i pewnie niewiele uda siê uzyskaæ w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹. Oczywiœcie nie znaczy to, ¿e
negocjuj¹c, nale¿y pomin¹æ tê sprawê.

Wa¿nym zapisem w projekcie ustawy jest stwierdzenie, ¿e produkowane w Polsce alkohole mog¹ byæ
wytwarzane wy³¹cznie z surowców krajowych. Fakt ten winien byæ tak¿e podkreœlony poprzez wprowadze-
nie zastrze¿enia geograficznego dotycz¹cego okreœlenia „polska wódka”, „polish vodka”. Mia³oby to na celu
objêcie ochron¹ geograficzn¹ na terytorium Unii Europejskiej wódek wytwarzanych w Polsce z polskich su-
rowców. Zapewni to wykorzystanie naszych surowców do produkcji wódek tradycyjnie zwi¹zanych
z polsk¹ technologi¹, wykluczy te¿ stosowanie surowców spoza Polski, w tym dotowanych, tanich zbó¿
i spirytusów z Unii Europejskiej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e takie rozwi¹zania s¹ praktykowane w Unii Europej-
skiej, tego typu ochronê na obszarze Unii uzyska³a chocia¿by wódka szwedzka czy fiñska.

Wiadomo, ¿e Polska czyni starania w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹, by polska wódka wytworzona
z polskich surowców na terytorium Polski by³a objêta ochron¹ geograficzn¹ i mia³a zastrze¿on¹ nazwê
„polska wódka”. Sukces w tej sprawie mia³by olbrzymie znaczenie gospodarcze, wi¹¿e siê to bowiem z po-
tê¿nym polskim przemys³em spirytusowym, który trzeba chroniæ i stwarzaæ mu warunki do dalszego roz-
woju.

Wprowadzenie w ¿ycie ustawy o napojach spirytusowych ³¹czy siê, niestety, z kosztami, jakie bêd¹
musieli ponieœæ bud¿et pañstwa i producenci napojów alkoholowych. Ocenia siê, ¿e wydatki te zarówno
dla bud¿etu, jak i producentów wynios¹ po oko³o 4 miliony z³. Koszty, jakie ponios¹ producenci, do któ-
rych i ja po czêœci siê zaliczam, zwi¹zane s¹ z ró¿nicami w technologii wyrobu poszczególnych kategorii
napojów spirytusowych stosowanych w Polsce i w Unii Europejskiej oraz ze zmianami w zakresie zasad
kontroli jakoœci alkoholu etylowego rolniczego. Zw³aszcza w tej drugiej kwestii nie bêd¹ to pieni¹dze wy-
rzucone w b³oto.

Na zakoñczenie chcia³bym wspomnieæ o sprawie poœrednio tylko zwi¹zanej z omawian¹ ustaw¹. Chodzi
mi o mo¿liwoœæ stosowania spirytusu jako paliwa. Wœród moich wyborców, rolników, dzisiejsza debata na
temat ustawy o napojach spirytusowych spotka³a siê z pewnym sarkazmem. „Z wprowadzeniem unijnej
biurokracji to siê spieszycie, a o biopaliwach mówi siê od dawna i nic” – us³ysza³em na jednym ze spotkañ
z wyborcami. Wiem, ¿e ustawa tego problemu nie rozwi¹¿e, ale przy okazji debaty nad ni¹, chcê zaapelo-
waæ, aby temat biopaliw jak najszybciej znalaz³ siê w porz¹dku obrad naszego parlamentu.
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Przemówienie senatora Henryka Stok³osy
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Senatorowie!

Debatujemy dziœ nad nowelizacj¹ ustawy bardzo wa¿nej dla polskich kupców i powszechnie przez nich
krytykowanej. Wprowadza³a ona bowiem nieuzasadnione, bardzo du¿e obci¹¿enia kupców, tak biuro-
kratyczne, jak i finansowe. Myœlê tu g³ównie o op³atach za uzyskiwanie zezwoleñ na prowadzenie dzia³al-
noœci w zakresie sprzeda¿y napojów alkoholowych. Ta op³ata by³a do tej pory ustanowiona na bardzo wy-
sokim poziomie, a ponadto by³a niezwykle uci¹¿liwa. Jej dolegliwoœæ polega³a miêdzy innymi na tym, ¿e
kupiec by³ zobowi¹zany do uiszczania op³at raz w roku, z góry za ca³y rok, i to na dodatek w terminie do
31 stycznia. Wszystkie te trzy elementy powodowa³y, ¿e kupcom by³o bardzo trudno wype³niæ swoje obo-
wi¹zki w stosunku do pañstwa. Styczeñ jest bowiem okresem martwym w handlu i w zwi¹zku z tym przy-
chody s¹ bardzo kiepskie. Na dodatek ustawa w dotychczasowym brzmieniu nie przewidywa³a mo¿liwo-
œci rozk³adania tej op³aty na raty, a burmistrzowie i wójtowie, którzy to czynili, byli ganieni przez regional-
ne izby obrachunkowe. W tej sytuacji znaczna czêœæ handlu napojami alkoholowymi przesz³a do szarej
strefy, z pe³n¹ strat¹ nie tylko dla bud¿etu pañstwa, ale tak¿e dla dzia³añ maj¹cych na celu likwidowanie
skutków alkoholizmu i przeciwdzia³anie alkoholizmowi.

Drugim powa¿nym mankamentem dotychczasowej ustawy jest nierównoœæ miêdzy ma³ymi i œredni-
mi firmami kupieckimi a du¿ymi przedsiêbiorstwami. Bierze siê ona z tego, i¿ progresja, na bazie której
oblicza siê op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych, jest tak skonstruowana, ¿e ma³e,
a ju¿ na pewno œrednie firmy uiszczaj¹ te same op³aty co wielkie przedsiêbiorstwa, oczywiœcie z super-
i hipermarketami na czele.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholiz-
mowi, nad którym obecnie debatujemy, likwiduje te nieprawid³owoœci. Zmierza on bowiem w trzech kie-
runkach: po pierwsze, zmniejszenia obci¹¿eñ biurokratycznych i finansowych zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzinie handlu i gastronomii; po drugie, zrównania sytuacji ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw z sytuacj¹ du¿ych przedsiêbiorstw; po trzecie, wyeliminowania lub poprawie-
nia tych przepisów prawa, które wywo³ywa³y w¹tpliwoœci interpretacyjne podczas ich stosowania,
a w szczególnoœci przepisów dotycz¹cych zasad i trybu wydawania zezwoleñ na handel napojami alkoho-
lowymi oraz naliczania op³at za te zezwolenia.

Panie i Panowie, nie ma jednak ró¿y bez kolców. Chwalony przeze mnie projekt nowelizacji zapewne nie
bardzo spodoba siê samorz¹dowcom. Zmiana systemu op³at spowoduje bowiem zmniejszenie œrodków
dla samorz¹dów lokalnych na walkê ze skutkami alkoholizmu. Niektórzy szacuj¹, ¿e nawet o 20%. Jak
zawsze boleœniej dotknie to mniejsze i œrednie gminy ni¿ du¿e aglomeracje miejskie. Pewne w¹tpliwoœci
w niektórych œrodowiskach mo¿e te¿ wywo³aæ liberalizacja zapisów o odpowiedzialnoœci handluj¹cych
alkoholem za ³ad i porz¹dek w otoczeniu punktu sprzeda¿y.

Mimo to bêdê g³osowa³ za nowelizacj¹ ustawy, jako ¿e – w moim przekonaniu – poprawi ona sytuacjê
ekonomiczn¹ kupców polskich, a ma to dziœ istotne znaczenie dla ca³ej polskiej gospodarki.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Grzegorza Ko³odki

W moim wyst¹pieniu pragnê zwróciæ uwagê na problem klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do
ci¹gników rolniczych uniwersalnych i skutków podatkowych tych klasyfikacji. Rzecz dotyczy czêœci do
silników spalinowych wysokoprê¿nych, na przyk³ad pierœcieni t³okowych, sworzni, zaworów silniko-
wych, t³oków, tulei cylindrowych, bloków itp.

W okresie funkcjonowania podatku obrotowego wyroby te by³y z tego podatku zwolnione. Po wprowa-
dzeniu podatku VAT jednostki autorskie GUS i wojewódzkie urzêdy statystyczne w ca³ym kraju wyda-
wa³y podatnikom opinie klasyfikuj¹ce te wyroby do grupy SWW 1039, a urzêdy skarbowe je honorowa³y.
Tego typu interpretacje maj¹ potwierdzenie równie¿ w pismach wychodz¹cych z Ministerstwa Finansów.

Problem swoje pocz¹tki bierze w dniu 1 lipca 1997 r. i po wprowadzeniu do statystyki PKWiU i syste-
matycznie siê nasila.

Z nap³ywaj¹cych do mnie informacji wynika, ¿e coraz czêœciej urzêdy skarbowe i urzêdy kontroli skar-
bowej kwestionuj¹ zasadnoœæ zaklasyfikowania tych wyrobów do grupy SWW 1039 „Elementy i czêœci
ci¹gników rolniczych uniwersalnych”, objêtej zerow¹ stawk¹ podatku VAT. Przyjmuj¹, ¿e wyroby te win-
ny byæ zaliczane do grupowania SWW 719-7 „Zespo³y i czêœci silników spalinowych t³okowych”, objêtego
stawk¹ podatku VAT wynosz¹c¹ 22%.

Rzecz jest niebagatelna, a jej skutki wielorakie. W pierwszym rzêdzie dotykaj¹ one znaczn¹ liczbê pro-
ducentów i dystrybutorów, którzy po kontrolach urzêdów skarbowych i urzêdów kontroli skarbowej,
w wyniku których naliczono „zaleg³y” podatek VAT plus odsetki, praktycznie s¹ w stanie upad³oœci. Pozo-
staj¹ przy tym najczêœciej z d³ugami przewy¿szaj¹cymi ca³y dorobek ich ¿ycia i których nigdy nie bêd¹
w stanie uregulowaæ. Nastêpni w kolejce s¹ rolnicy, którzy w przewa¿aj¹cej czêœci nie mog¹ odliczyæ za-
wartego w cenie wyrobu podatku, gdy¿ nie s¹ p³atnikami VAT. W ten sposób odbiera siê im nadany wczeœ-
niej przywilej remontowania maszyn rolniczych po ni¿szych kosztach. Jest to dla nich ukryta podwy¿ka
cen. Zostaj¹ ni¹ dotkniêci w sytuacji niskich i ci¹gle spadaj¹cych dochodów, niepozwalaj¹cych na nowe
inwestycje, a czêsto ledwie zapewniaj¹cych œrodki na egzystencjê.

Problem ten wymaga jak najszybszego, niekrzywdz¹cego podatników, rozstrzygniêcia. Skutki
wyk³adni nie powinny te¿ dzia³aæ wstecz.

W za³¹czeniu przedk³adam opinie niektórych organów statystycznych, odnosz¹ce siê do tej problema-
tyki – klasyfikacji*.

Tadeusz Bartos
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Grzegorza Kurczuka

Analizuj¹c treœæ debaty sejmowej z 17 lipca 2002 r. dotycz¹cej drugiego czytania nowelizacji ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (DzU z 2001 r. nr 76 poz. 810; nr 122 poz. 1322), do-
szed³em do wniosku, i¿ zachodzi uzasadnione podejrzenie o uleganie przez urzêdników Ministerstwa
Skarbu Pañstwa nielegalnemu lobbingowi firm zagranicznych, które mo¿e wykazywaæ znamiona prze-
stêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pyta-
nia.

Dlaczego w kampanii cukrowniczej 2001/2002 niewykorzystany limit A i B produkcji cukru sprzeda-
no w cenie 9 gr za 1 kg firmie Pfeifer und Langen, a nie spó³kom skarbu pañstwa, na przyk³ad cukrow-
niom bydgoskim, które ten limit mog³y przerobiæ? Jaki ta sytuacja ma wp³yw na rozregulowanie rynku
cukru?

Na jakiej podstawie minister skarbu pañstwa negocjuje z firm¹ Pfeifer und Langen zmniejszenie pakie-
tu inwestycyjnego objêtego umow¹ sprzeda¿y piêciu cukrowni grupy kalisko-koniñskiej?

Na jakiej podstawie i z jakiego upowa¿nienia wynikaj¹cego z przepisów ustawy wiceminister skarbu
pañstwa Ma³gorzata Ostrowska prowadzi negocjacje w sprawie sprzeda¿y Cukrowni „Przeworsk”, skoro
ustawodawca jednoznacznie przes¹dzi³ o wniesieniu jej akcji do Krajowej Spó³ki Cukrowej? Podejrzenie
budzi miêdzy innymi fakt niepowiadomienia zarówno o wniosku o upad³oœæ, jak i o negocjacjach z firm¹
Südzucker dotycz¹cych sprzeda¿y Cukrowni „Przeworsk” w³aœciciela 51% akcji tej cukrowni i jej wierzy-
ciela – na sumê wierzytelnoœci oko³o 12 milionów z³ – jakim jest Lubelsko-Ma³opolska Spó³ka Cukrowa
z siedzib¹ w Zamoœciu oraz jego nieuczestniczenie w tym procesie.

Co przes¹dzi³o o udzieleniu przez walne zgromadzenie, które reprezentowa³ minister skarbu pañstwa,
skwitowania prezesowi cukrowni „Pruszcz”, który dopuœci³ siê poœwiadczenia nieprawdy we wniosku
o kredyt bankowy, dokonuj¹c zastawu z zapasu cukru, którego faktycznie nie posiada³?

Zwracam siê o wyjaœnienie zwi¹zków gospodarczych cukrowni i spó³ek cukrowych z firm¹ „Halex” oraz
podanie strat, jakie w wyniku tych powi¹zañ ponios³y cukrownie.

Dlaczego w procesie o ustalenie minister skarbu pañstwa wyst¹pi³ z pozwem o stwierdzenie wa¿noœci
umowy sprzeda¿y Œl¹skiej Spó³ki Cukrowej wbrew postanowieniom §1 ust. 3 tej umowy, które jednozna-
cznie stanowi¹, i¿ umowa w zwi¹zku z niespe³nieniem warunków zawieszaj¹cych uleg³a rozwi¹zaniu bez
prawa do odszkodowania?

Z wyrazami powa¿ania
Adam Biela

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
284 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 23. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Grzegorza Kurczuka

Wydzia³ Cywilny S¹du Rejonowego w Hrubieszowie rozpatrywa³ sprawê o zasiedzenie na wniosek Da-
nuty Drozdy i postanowi³ wyrokiem z dnia 13 stycznia 2000 r. oddaliæ ten wniosek (sygnatura akt
I Ns 379/99). S¹d Okrêgowy w Zamoœciu po rozpatrzeniu sprawy w dniu 10 maja 2000 r. w trybie apelacji
wnioskodawczyni postanowi³ apelacjê oddaliæ. Równie¿ S¹d Najwy¿szy na posiedzeniu niejawnym Izby
Cywilnej w dniu 10 czerwca 2002 r. odmówi³ przyjêcia kasacji do rozpoznania.

Równolegle w trybie postêpowania administracyjnego toczy³a siê sprawa na podstawie skargi Danuty
Drozdy w przedmiocie komunalizacji nieruchomoœci (sygnatura akt I S.A. 1260/99), która uzyska³a swój
fina³ w dniu 6 paŸdziernika 2000 r. w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym. NSA w sentencji wyroku, po
pierwsze, uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej z dnia 20 maja 1999 r. (nr KKU
82/99) oraz poprzedzaj¹c¹ j¹ decyzjê wojewody lubelskiego z dnia 2 marca 1999 r. (nr GKN
2-7224-6/49-1/99), a po drugie, zas¹dzi³ od KKU na rzecz Danuty Drozdy zwrot kosztów postêpowania
s¹dowego.

W tym kontekœcie zdziwienie budzi decyzja wojewody lubelskiego z dnia 8 lutego 2001 r., który odmó-
wi³ uchylenia decyzji wojewody zamojskiego z dnia 10 paŸdziernika 1991 r. (znak GKGG.I.
828-49/32/91) w czêœci dotycz¹cej dzia³ki nr 72 o powierzchni 0,09 ha po³o¿onej w obrêbie Kolonii Sta-
szic w gminie Uchanie.

W zwi¹zku z tym chcia³bym postawiæ nastêpuj¹ce pytania.
Po pierwsze, jaki jest zakres kompetencji oraz wzajemne relacje miêdzy tocz¹cymi siê równolegle try-

bami postêpowania: cywilnym i administracyjnym w przedmiotowej sprawie?
Po drugie, dlaczego wojewoda lubelski nie wykona³ decyzji NSA z dnia 6 paŸdziernika 2000 r. do-

tycz¹cej uchylenia przedmiotowej decyzji?
Po trzecie, w jaki sposób ma tê sytuacjê rozumieæ obywatel, któremu NSA przywróci³ w³asnoœæ?
I po czwarte, jaki organ w³adzy jest kompetentny, ¿eby zakoñczyæ tê „wojnê” trybów postêpowania

s¹dowego?

Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Marka Bryxa

W zwi¹zku z realizacj¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
– DzU z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 57, poz. 601, nr 154, poz. 1802 – chcia³bym zwróciæ uwagê na niektóre
problemy z tym zwi¹zane, a dotycz¹ce nastêpuj¹cych kwestii:

1) refundacji przez wojewodów kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych – art. 41 ust. 4–8;
2) taksy notarialnej w zwi¹zku z przekszta³ceniem spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do domu jed-

norodzinnego w prawo w³asnoœci – art. 2 i art. 39;
3) problematycznoœci powo³ywania rzeczoznawcy maj¹tkowego w zwi¹zku z realizacj¹ uprawnienia

przys³uguj¹cego cz³onkom spó³dzielni maj¹cym spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego –
art. 12;

4) problemu zwrotu przez cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych znominalizowanych kwot dotacji lub
umorzeñ ustawowych czêœci kredytów uzyskanych przez spó³dzielniê jako osobê prawn¹, przypadaj¹cej
na cz³onka spó³dzielni – art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z uprawnieniami zawartymi w art. 12.

Ad. 1. Ustawodawca wprowadzi³ odpowiednie przepisy nowelizuj¹ce w ramach tak zwanych ustaw
oko³obud¿etowych, które wesz³y w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r., stanowi¹ce, i¿ spó³dzielnia sk³ada wniosek
do wojewody o refundacjê z bud¿etu pañstwa kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, o których
mowa w art. 41 ust. 4. Otrzyma³em niepokoj¹ce sygna³y od jednej spó³dzielni mieszkaniowej, i¿ w³aœciwy
miejscowo ze wzglêdu na siedzibê spó³dzielni wojewoda da³ jej odpowiedŸ, ¿e nie ma on œrodków na zwrot
kosztów dla spó³dzielni, o których mówi ustawa.

W zwi¹zku z tym stawiam pytania. Czy wojewoda mo¿e nie realizowaæ zobowi¹zañ ustawowych wobec
spó³dzielni, które wykona³y prace geodezyjne i oczekuj¹ zwrotu kosztów zgodnie ze znowelizowan¹
ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych? Sk¹d wojewoda powinien wzi¹æ œrodki bud¿etowe na realiza-
cjê ustawy dla tych spó³dzielni, które s¹ ju¿ gotowe, jeœli chodzi o prace geodezyjne? Jaki sposób poinfor-
mowania wojewodów o mo¿liwoœciach realizacji art. 41 ust. 7 widzi Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast?

Ad. 2. Niektórzy notariusze interpretuj¹ art. 39 ustawy w taki sposób, i¿ wysokoœæ wp³aty okreœlona
w ust. 6 nie obejmuje cz³onków spó³dzielni maj¹cych spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do domu jednoro-
dzinnego. W ust. 1 mowa jest wprawdzie o cz³onkach, którym przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe pra-
wo do lokalu mieszkalnego, jednak przepisy art. 2 mówi¹ w ust. 1, i¿ lokalem w rozumieniu ustawy jest
samodzielny lokal mieszkalny, z czego wynika, ¿e w zakres desygnatów tego pojêcia wchodz¹ równie¿
domy mieszkalne jednorodzinne. Z kolei domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest równie¿ sa-
modzielna czêœæ domu bliŸniaczego lub szeregowego, przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych – art. 2 ust. 3. W tym kontekœcie chcia³bym zapytaæ, czy dozwolona jest interpretacja ust. 6 art. 39,
stosowana przez niektórych notariuszy, którzy maj¹ w zwi¹zku z realizacj¹ tej ustawy chêæ pobierania
wy¿szych op³at, ni¿ przewiduje przepis ustawy, od cz³onków spó³dzielni maj¹cych spó³dzielcze prawo do
domu jednorodzinnego.

Ad. 3. Realizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w art. 12 wymaga ustalenia przez spó³dziel-
niê wartoœci mieszkania. Przed dniem wejœcia w ¿ycie tej ustawy spó³dzielnie, proponuj¹c swoim cz³on-
kom przekszta³cenie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spó³dzielcze w³asno-
œciowe prawo do lokalu mieszkalnego, wyceni³y wartoœæ mieszkañ we w³asnym zakresie, na przyk³ad na
mocy odpowiedniej uchwa³y rady nadzorczej, bez koniecznoœci powo³ywania w tym celu rzeczoznawcy
maj¹tkowego. Wprawdzie art. 46 ust. 2 odnosi ustalenie wartoœci mieszkania poprzez odniesienie do
dzia³u IV rozdzia³u 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, lecz w œwietle utracenia mocy art. 46
ust. 1, do którego odnosi siê przepis art. 2, oraz wprowadzenia przez ustawê nowelizuj¹c¹ sta³ych op³at
dotycz¹cych taksy notarialnej – i w zwi¹zku z tym skreœlenia przez ustawê nowelizuj¹c¹ równie¿ art. 50 –
a tak¿e op³aty s¹dowej dotycz¹cej z³o¿enia i wpisu do ksiêgi wieczystej, pomys³ powo³ywania rzeczoznaw-
cy maj¹tkowego jest co najmniej problematyczny. Ponadto taki rzeczoznawca musia³by, zgodnie z meto-
dologi¹ wyceny, oszacowaæ wartoœæ mieszkania wed³ug aktualnego standardu, w który wyposa¿y³ go
cz³onek spó³dzielni zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami oraz mo¿liwoœciami finansowymi.
Czy w tym kontekœcie powo³ywanie rzeczoznawcy maj¹tkowego przez spó³dzielniê jest uzasadnione
w zwi¹zku z przekazywaniem przez spó³dzielniê prawa odrêbnej wartoœci lokali swoim cz³onkom?

Ad. 4. Skorzystanie z ustawowej mo¿liwoœci przeniesienia przez spó³dzielniê na cz³onka prawa w³asno-
œci lokalu spó³dzielczego wymaga zwrotu przez cz³onka kwoty ustawowego umorzenia lub dotacji uzy-
skanej z finansów publicznych przez spó³dzielniê jako osobê prawn¹, przypadaj¹cej na indywidualnego
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cz³onka spó³dzielni. Zwrot tych kwot do bud¿etu pañstwa by³by odprowadzany przez cz³onków spó³dziel-
ni za poœrednictwem swoich spó³dzielni. Plan dochodów bud¿etu pañstwa na rok 2002, zgodnie z przy-
jêt¹ ustaw¹ bud¿etow¹, w czêœci 55 dotycz¹cej Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przewiduje w roz-
dziale 70014 zatytu³owanym „Umorzenie kredytów mieszkaniowych” wp³ywy do bud¿etu w kwocie 50 ty-
siêcy z³.

Z omówienia projektu bud¿etu pañstwa na 2002 r. w czêœci 55, dotycz¹cej Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, wynika, i¿ dochody w tym rozdziale dotycz¹ wp³at z tytu³u zwróconych przez kredytobio-
rców nominalnych kwot umorzeñ kredytów mieszkaniowych, dokonanych przy ostatecznym rozliczeniu
kosztów budowy, przede wszystkim w zwi¹zku z przeniesieniem prawa w³asnoœci do lokalu zajmowanego
dotychczas na podstawie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W zwi¹zku z tym stawiam pytania. Czy z punktu widzenia ustawy bud¿etowej oraz innych przepisów
jest prawnie dopuszczalne odprowadzenie przez spó³dzielnie mieszkaniowe do bud¿etu pañstwa znomi-
nalizowanych kwot uzyskanego przez spó³dzielniê ustawowego umorzenia lub dotacji z finansów publi-
cznych, a pobieranie przez tê spó³dzielniê nieznominalizowanych kwot od indywidualnych cz³onków,
a wiêc kwot kilkaset razy wiêkszych ni¿ te odprowadzone do bud¿etu pañstwa? Czy w zwi¹zku z tym
cz³onek spó³dzielni winien wp³aciæ znominalizowan¹ kwotê umorzenia przypadaj¹c¹ na jego mieszkanie
spó³dzielni mieszkaniowej, która odprowadzi te kwoty do bud¿etu pañstwa, zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹
na 2002 r.?

Z wyrazami szacunku
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Bu³kê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jaros³awa
Kalinowskiego

Jako senator z przygranicznego regionu Podbeskidzie otrzymujê wiele zapytañ, monitów i wniosków
w sprawie utworzenia punktu kontroli fitosanitarnej na rozbudowywanym obecnie drogowo-kolejowym
przejœciu granicznym w Zwardoniu. Podmioty gospodarcze, administracja celna i samorz¹dowa oraz
przedsiêbiorstwa przewozowe s¹ ¿ywo zainteresowane uruchomieniem takiego punktu.

Ze wzglêdu na centralne po³o¿enie Zwardonia i du¿¹ odleg³oœæ od ju¿ istniej¹cych punktów kontroli
w Zebrzydowicach (Czechy) i Plavec-Muszynie (S³owacja), organizacja takiej placówki w tym miejscu wy-
daje siê korzystna i uzasadniona. Obiekty budowlane kubaturowe rozbudowywanej platformy odpraw
towarowych w Zwardoniu s¹ przygotowane do urz¹dzenia punktu kontroli fitosanitarnej w pe³nym wy-
miarze logistycznym.

Uczestnicy siódmego posiedzenia Polsko-S³owackiej Komisji Miêdzyrz¹dowej do spraw Wspó³pracy
Transgranicznej w Korbielowie w dniach 24 i 25 czerwca pozytywnie odnieœli siê do zg³oszonego wniosku.

W³adys³aw Bu³ka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Chronowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariusza £apiñskiego

Samodzielne Publiczne Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Gorlicach od dnia 1 stycznia 2001 r. jest
samodzielnym zak³adem, powsta³ym z po³¹czenia wydzielonego z SPZ ZOZ w Gorlicach oddzia³u pomocy
doraŸnej oraz likwidowanej Ma³opolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Nowym S¹czu Oddzia³ nr 4
w Gorlicach.

Zak³ad dysponuje trzema zespo³ami ratownictwa medycznego: jednym zespo³em ratowniczo-rea-
nimacyjnym „R” i dwoma zespo³ami ratowniczo-wypadkowymi „W”, zakontraktowanymi przez
Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Krakowie. Czynione s¹ starania o zakontraktowanie czwartego
zespo³u ratowniczo-medycznego. SPPPR w Gorlicach wypracowa³o dodatni wynik finansowy, zakupi³o
z w³asnych œrodków ambulans reanimacyjny i uzupe³ni³o sprzêt medyczny.

Prosimy o odpowiedŸ na pytanie, czy w œwietle ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym i obo-
wi¹zuj¹cych przepisów SPPPR w Gorlicach mo¿e nadal funkcjonowaæ jako samodzielny zak³ad opieki
zdrowotnej i czy jako dysponent zespo³ów ratownictwa medycznego mo¿e jedynie samodzielnie kontra-
ktowaæ u wojewody.

Andrzej Chronowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda G³adkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra infrastruktury Marka Pola

Wielce Szanowny Panie Premierze!
Od wielu lat Polskie Koleje Pañstwowe prowadz¹ restrukturyzacjê i przekszta³cenia. Zmiany te mia³y

przynieœæ zasadnicz¹ poprawê sytuacji finansowej przedsiêbiorstw zwi¹zanych z transportem kolejo-
wym. W odczuciu spo³ecznym zmiany te odnosz¹ siê jednak tylko i wy³¹cznie do likwidacji linii ruchu
pasa¿erskiego. W sposób szczególny odczuwamy to w pó³nocnej Polsce, a najbardziej dobitnie w wojewó-
dztwie zachodniopomorskim.

W ci¹gu ostatnich piêciu lat zlikwidowano lub znacznie ograniczono przewozy pasa¿erskie na wielu li-
niach ³¹cz¹cych ma³e miejscowoœci i miasteczka w pó³nocno-zachodniej Polsce. W konsekwencji
spo³eczeñstwo utraci³o mo¿liwoœæ swobodnego przemieszczania siê, tak niezbêdnego w poszukiwaniu
miejsc pracy. Dziewiêæ powiatów w województwie zachodniopomorskim odnotowuje najwy¿sz¹ stopê
bezrobocia w Polsce, przekraczaj¹c¹ 34%. Zubo¿enie spo³eczeñstwa, szczególnie w miejscowoœciach
popegeerowskich, jest ogromne. Kolejowe przewozy pasa¿erskie stanowi¹ nadal dogodn¹ i najtañsz¹ for-
mê dojazdu dla spo³ecznoœci lokalnych.

Wed³ug mojej oceny, likwidacja przewozów pasa¿erskich w sposób szczególny dotyka po³udniowych
powiatów województwa zachodniopomorskiego, czyli terenu by³ego województwa koszaliñskiego.

W powiecie szczecineckim zlikwidowano po³¹czenia Barwice – Po³czyn Zdrój – Œwidnin, Barwice
– Grzmi¹ca, £ubowo – Borne Sulinowo, a tak¿e ograniczono przewozy i liczbê poci¹gów zatrzymuj¹cych
siê w Grzmi¹cej, Szczecinku, £ubowie i Bia³ym Borze.

Szanowny Panie Premierze, od 15 grudnia 2002 r. planuje siê likwidacjê ruchu pasa¿erskiego na trasie
Szczecinek – Runowo Pomorskie i Szczecinek – Chojnice.

Przewozy na wymienionych trasach to ostatnie ju¿ dostêpne po³¹czenia kolejowe dla mieszkañców
po³udniowej czêœci województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego ze Szczecinem, Gdañskiem
i Trójmiastem – aglomeracjami, które odgrywaj¹ rolê stolic regionów ze zlokalizowanymi tam urzêdami
i instytucjami wojewódzkimi, oœrodkami akademickimi, szpitalami, klinikami oraz du¿¹ liczb¹ podmio-
tów gospodarczych i przedsiêbiorstw, które mog¹ mieszkañcom naszych regionów, zagro¿onych bezro-
bociem strukturalnym, zaproponowaæ jak¹kolwiek pracê.

Likwidacja tych linii bêdzie oznaczaæ dalsz¹ degradacjê spo³ecznoœci powiatów szczecineckiego, dra-
wskiego, cz³uchowskiego i chojnickiego, a tak¿e utratê wielu stanowisk pracy zarówno na kolei, jak
i w przedsiêbiorstwach, do których dzisiaj doje¿d¿aj¹ nasi mieszkañcy.

Proszê zatem o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do:
1. Odst¹pienia od likwidacji przewozów pasa¿erskich na liniach Szczecinek – Runowo Pomorskie

i Szczecinek – Chojnice.
2. Zapewnienia mieszkañcom naszego regionu normalnego korzystania ze œrodków lokomocji kolejo-

wej, pozwalaj¹cej na dojazd do pracy, szko³y, uczelni, szpitala, poradni specjalistycznych i urzêdów.
3. Zmiany rozk³adu jazdy poci¹gów, tak aby istnia³a mo¿liwoœæ wiêkszego korzystania z nich – chodzi o

dostosowanie czasu po³¹czeñ do innych znacz¹cych linii przewozu pasa¿erskiego.
4. Podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do szczegó³owej weryfikacji linii przewozów pasa¿erskich w Zacho-

dniopomorskim Zak³adzie Przewozów Pasa¿erskich.
Za³¹czam plik dokumentów przedstawiaj¹cych stanowiska i informacje zwi¹zane z powy¿szym proble-

mem*.

Z szacunkiem
Witold G³adkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Go³¹bka

Oœwiadczenie skierowane do dyrektora Mazowieckiego Zak³adu Gazowniczego „Gazownia Warsza-
wska” w Warszawie, Oddzia³u Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Micha³a Szubskiego

Zgodnie z ustaw¹ o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora zwracam siê z proœb¹ o kontynuacjê in-
westycji w ramach porozumienia z w³adzami miasta i gminy Warka.

W dniu 29 grudnia 2000 r. podpisane zosta³o porozumienie pomiêdzy Polskim Górnictwem Naftowym i
Gazownictwem SA w Warszawie a gmin¹ Warka dotycz¹ce gazyfikacji osiedla Winiary. Porozumienie do-
tyczy ustalania warunków realizacji kolejnych etapów inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gów
œredniego ciœnienia o ³¹cznej planowanej d³ugoœci oko³o 8 km i oko³o piêciuset przy³¹czy gazowych
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 3 km. Porozumienie zosta³o zawarte zgodnie ze Zmienn¹ Koncepcj¹ Programow¹
Gazyfikacji Miasta i Gminy Warka uzgodnion¹ z MZG 11 lipca 1996 r.

Gazyfikacja osiedla Winiary przebiega etapowo. Ka¿dy etap inwestycji obejmuje umowa przy³¹czenio-
wa o przy³¹czenie do sieci gazowej, uwzglêdniaj¹ca ustalenia niniejszego porozumienia. Udzia³ stron
w nak³adach na inwestycje jest uwzglêdniany w rozliczeniu z op³at¹ zwi¹zan¹ z przy³¹czeniem, nale¿n¹
MZG od urzêdu miejskiego jako podmiotu ubiegaj¹cego siê o przy³¹czenie. Rozliczenie jest dokonywane
ka¿dorazowo przy przy³¹czeniu wybudowanych w kolejnych etapach inwestycji gazoci¹gów i przy³¹czy
gazowych. Udzia³ urzêdu miejskiego w nak³adach finansowych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji jest
w umowach przy³¹czeniowych traktowany i rozliczany jako op³ata za przy³¹czenie do sieci gazowej.

Pierwszy etap inwestycji zrealizowanej w 2000 r. przez MZG i Urz¹d Miejski w Warce docelowo na osie-
dle Winiary obejmowa³ nastêpuj¹cy zakres: gazoci¹g œredniego ciœnienia w ulicach: Polnej, Wysockiego
i Cmentarnej o ³¹cznej d³ugoœci 904 m.; przy³¹cza gazowe w liczbie szesnastu sztuk. Koszt inwestycji wy-
niós³ 242 tysi¹ce 436 z³ 30 gr. Udzia³ finansowy gminy to 40 tysiêcy z³. Udzia³ finansowy MZG to
202 tysi¹ce 436 z³ 30 gr. Wydano jedenaœcie pozwoleñ na budowê gazowej instalacji wewnêtrznej.

Drugi etap inwestycji realizowanej na prze³omie 2001 i 2002 r. przez MZG, finansowany ju¿ przez
Urz¹d Miejski w Warce, obejmuje nastêpuj¹cy zakres: gazoci¹g œredniego ciœnienia w ulicach: Pu³askie-
go, Turystycznej, Jesiennej, Myœliwskiej, Ledóchowskiego, S³onecznej, Willowej, Szwedzkiej, Mi³ej, Ksiê-
¿ycowej i Kwiatowej o ³¹cznej d³ugoœci 2 tysiêcy 297 m; przy³¹cza gazowe w liczbie piêædziesiêciu oœmiu
sztuk. Koszt inwestycji wyniós³ 310 tysiêcy 956 z³ 11 gr. Udzia³ finansowy gminy wynosi 180 tysiêcy z³,
w tym mapy kosztowa³y 14 tysiêcy 43 z³ 89 gr. Udzia³ finansowy mieszkañców wynosi 145 tysi¹ce z³. Wy-
dano docelowo piêædziesi¹t osiem pozwoleñ na budowê gazowej instalacji wewnêtrznej. Zaawansowanie
inwestycji – 90%.

Trzeci etap bêdzie obejmowa³ budowê gazoci¹gu na osiedlu Winiary II. Po przeprowadzeniu rozeznania
na osiedlu Winiary II i spotkaniu z jego mieszkañcami uzyskano czterdzieœci jeden deklaracji
o przyst¹pieniu do wspólnego inwestowania. Za przy³¹czenie do sieci gazowej mieszkañcy osiedla Winia-
ry II wp³acili na konto kwotê 92 tysiêcy 500 z³. Na wymienione zadanie zaplanowano w bud¿ecie gminy
70 tysiêcy z³. Wykonane zosta³y mapy do celów projektowych, za które urz¹d miejski zap³aci³ 8 tysiêcy z³.
Przes³ano informacjê do biura obs³ugi klienta w Warszawie w celu przeprowadzenia symulacji przebiegu
trasy gazoci¹gu wraz z przy³¹czami. Przes³ano równie¿ w dniu 8 maja 2002 r. zapytanie do przedsiêbior-
stwa, czy bêdzie mo¿liwoœæ dofinansowania zadania z funduszy gazowni, lecz do dnia dzisiejszego nie
otrzymano odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Realizacja trzeciego etapu budowy zaplanowana jest
w 2002 r. W ramach zapewnienia du¿ego odbioru gazu przeprowadzana jest modernizacja trzech
kot³owni na terenie miasta Warka – termin poboru gazu to IV kwarta³ 2002 r. £¹czny pobór gazu dla
trzech kot³owni wynosi 138,53 m3/h.

Uprzejmie proszê o zapoznanie siê ze spraw¹ i podjêcie stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych do kontynu-
acji inwestycji w ramach porozumienia.

Z powa¿aniem
Zbigniew Go³¹bek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Go³¹bka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jaros³awa
Kalinowskiego, ministra pracy i polityki spo³ecznej Jerzego Hausnera, ministra gospodarki Jacka Pie-
choty, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Aleksandra Bentkowskiego oraz preze-
sa Banku Ochrony Œrodowiska Józefa Kozio³a

Zgodnie z ustaw¹ o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora na wniosek Stowarzyszenia „Szyd³owiec-
kie Forum Gospodarcze” i zrzeszenia pszczelarzy z Krakowa, które w ramach wojewódzkiego programu
„Agroalternatywa 2001” zrealizowa³o projekt Systemu APIPOL, funkcjonuj¹cy w oparciu o normy euro-
pejskie i reprezentuj¹cy najbardziej nowoczesne metody gospodarowania w pasiece, zwracam siê
z uprzejm¹ proœb¹ o zapoznanie siê ze spraw¹ i wsparcie wymienionej inicjatywy.

Projekt ten umo¿liwia w prosty sposób wybór optymalnych kierunków dzia³ania w bran¿y pszczelar-
skiej, zapewnia profesjonalne wyposa¿enie gospodarstwa hodowlanego w nowoczesne urz¹dzenia, gwa-
rantuje równie¿ odbiór pszczelich produktów od producenta.

Zatrudnienie w pszczelarstwie mo¿e staæ siê jednym z doraŸnych sposobów na narastaj¹ce bezrobocie
i szans¹ na rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci. Jest to jedna z propozycji dla osób prowadz¹cych pasieki
hobbystycznie, bezrobotnych posiadaj¹cych tradycje rodzinne zwi¹zane z tym zawodem lub poszu-
kuj¹cych alternatywnych form dzia³alnoœci pozarolniczej. Do tej pory nie traktowano pszczelarstwa jako
zawodu, lecz jako hobby. Brak by³o profesjonalnego modelu gospodarki pasiecznej oraz przemys³u prze-
twórczego wykorzystuj¹cego surowce pochodzenia pszczelego do produkcji leków, parafarmaceutyków
i dietetycznych œrodków spo¿ywczych.

W chwili obecnej d¹¿y siê do zmiany istniej¹cego stanu rzeczy i stworzenia systemu daj¹cego zwiêksze-
nie nie tylko liczby istniej¹cych pasiek, ale te¿ mo¿liwoœci zarobkowania osób bezrobotnych, zw³aszcza
w gminach rolniczych szczególnie zagro¿onych bezrobociem strukturalnym. Wychodz¹c naprzeciw tym
potrzebom oraz dostrzegaj¹c w Systemie APIPOL szansê o¿ywienia gospodarczego regionu, Stowarzysze-
nie „Szyd³owieckie Forum Gospodarcze” zrealizowa³o w ramach wojewódzkiego programu „Agroalterna-
tywa 2001” projekt dotycz¹cy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zawodzie: pszczelarz produ-
cent zio³omiodów i innych produktów pszczelich. Szkoleniem objêto szeœædziesi¹t osób mieszkaj¹cych
w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich albo w miastach, których liczba mieszkañców nie przekracza
piêtnastu tysiêcy, na terenie powiatów szyd³owieckiego, przysuskiego i radomskiego. Powiaty te wybrano
ze wzglêdu na wysok¹ stopê bezrobocia oraz przewa¿aj¹ce na tych obszarach tereny rolnicze.

Celem projektu by³o umo¿liwienie osobom bezrobotnym zdobycia niezbêdnych kwalifikacji do pracy
oraz przygotowanie uczestników szkolenia pod wzglêdem merytorycznym, praktycznym i prawnym do
uruchomienia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej uwzglêdniaj¹cej uwarunkowania w³aœciwe dla specyfi-
ki zawodu pszczelarza. Ka¿dy uczestnik kursu po jego zakoñczeniu otrzyma³ dokument uprawniaj¹cy do
podpisania umowy kontraktacyjnej o wzajemnej wspó³pracy z firm¹ APIPOL z Krakowa. W trakcie reali-
zacji zadania wykreowano potrzebê sta³ego szkolenia, przygotowywania pszczelarzy do pozyskiwania
produktów pszczelich w standardach ISO 9000, wymaganych w krajach Unii Europejskiej.

Kontynuacj¹ programu by³y odbywaj¹ce siê z inicjatywy wojewódzkiego urzêdu pracy regularne spot-
kania osób, które ukoñczy³y szkolenie w zakresie pszczelarstwa, z przedstawicielami ewentualnych
po¿yczkodawców, to jest powiatowych urzêdów pracy, banków, fundacji, oraz z przedstawicielami fun-
duszu porêczeñ kredytowych. W wyniku tych spotkañ czêœæ osób zainteresowanych uruchomieniem pa-
sieki otrzyma³a kredyty.

W dniu 19 lipca 2002 r. firma APIPOL z Krakowa dostarczy³a czterdziestu uli i rodzin pszczelich, które
zosta³y ustawione w czterech nowo powsta³ych pasiekach w rejonie Szyd³owca. Brak œrodków Funduszu
Pracy na po¿yczki dla pozosta³ych zainteresowanych wstrzymuje jednak dalsz¹ realizacjê programu.

Wielokrotne rozmowy i pisma przekazane do Banku Ochrony Œrodowiska w sprawie rozwa¿enia mo¿li-
woœci uruchomienia, jako elementu systemu wspierania przedsiêbiorczoœci, niskooprocentowanej linii
kredytowej w oparciu o zasady udzielania kredytów na realizacjê inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie
spo¿ywczym, us³ugach dla rolnictwa i dzia³alnoœci pozarolniczej (rozdzia³ I ust. 1 pkt 3 – A.01.60.00), któ-
ra to linia przeznaczona by³aby dla oko³o stu indywidualnych odbiorców na realizacjê inwestycji
w dzia³alnoœci zwi¹zanej z pasiecznictwem, pozosta³y bez echa. Gwarantem powodzenia przedsiêwziêcia
s¹ umowy kontraktacyjne zawarte przez kredytobiorców z firm¹ APIPOL, a tak¿e porêczenie funduszu
porêczeñ kredytowych przy Radomskim Centrum Przedsiêbiorczoœci.

Oprócz wymienionego przyk³adowego projektu celowe jest tak¿e kontynuowanie innych programów
skierowanych do bezrobotnych zamieszka³ych na terenie gmin zagro¿onych bezrobociem struktural-
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nym. Ogromnym zainteresowaniem wœród mieszkañców wsi cieszy siê pomys³ dokonywania zasiewów
pod uprawê rzepaku, malwy pensylwañskiej i podobnych roœlin, które mog³yby zostaæ w czêœci przezna-
czone jako pó³produkty do wytwarzania paliwa ekologicznego. Realizacja programów wymaga wsparcia
ze strony instytucji mog¹cych udzieliæ pomocy finansowej, zorganizowania na ten cel odpowiednich œro-
dków nie tylko z bud¿etu pañstwa, jak równie¿ uruchomienia specjalnej, niskooprocentowanej linii kre-
dytowej.

Z powa¿aniem
Zbigniew Go³¹bek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Graczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariusza £apiñskiego

Moje oœwiadczenie dotyczy kontraktu na procedury nr 15 z Górnoœl¹skiego Centrum Medycznego
w Katowicach.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Górnoœl¹skiego Centrum Medycznego w Katowicach jest
placówk¹ medyczn¹ na najwy¿szym œwiatowym poziomie. Wykonuje zabiegi kardiochirurgiczne
zwi¹zane z chorob¹ serca. Niestety u nas, na Œl¹sku, kolejka chorych cierpi¹cych na zaburzenia pracy
serca wyd³u¿a siê, na zabieg czeka siê oko³o szeœciu miesiêcy i d³u¿ej. W regionie, w którym zachorowal-
noœæ i œmiertelnoœæ spowodowana chorobami serca jest najwy¿sza w kraju, o 20% wiêksza ni¿ w innych
czêœciach Polski, nale¿y zrobiæ wszystko, by proces ten zahamowaæ i umo¿liwiæ szpitalowi zwiêkszenie li-
czby dokonywanych zabiegów kardiochirurgicznych.

W 2001 r. Centrum zakontraktowa³o z Ministerstwem Zdrowia trzysta osiemdziesi¹t osiem wysoko-
specjalistycznych procedur kardiochirurgicznych, a wykona³o czterysta piêædziesi¹t szeœæ – ratuj¹c ¿ycie
pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o dyrekcjê Centrum, ¿e nie zap³aci kwoty 832 tysiêcy z³ za wyko-
nanie procedur medycznych poza limitem.

W obecnym roku zaplanowano dla Centrum o sto procedur mniej, to jest o 2 miliony z³ mniej dotacji.
Dokonywanie zabiegów mo¿e wiêc zakoñczyæ siê we wrzeœniu, ergo za miesi¹c.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uwzglêdnienie odwo³ania Górnoœl¹skiego Centrum Medycz-
nego i przywrócenie limitu na rok 2002 na poziomie co najmniej ubieg³orocznym. Sytuacja zdrowotna
mieszkañców Œl¹ska jest z³a, ograniczenie limitu œwiadczeñ nie znajduje uzasadnienia.

Proszê Szanownego Pana Ministra o podjêcie stosownych decyzji.

Z powa¿aniem
Adam Graczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Kruszewskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jaros³awa
Kalinowskiego

Panie Premierze! Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e jak ka¿dego roku, tak i obecnie resort rolnictwa
zaskoczony zosta³ ¿niwami. Horror, jaki prze¿ywaj¹ rolnicy przed punktami skupu zbó¿, jest nie do za-
akceptowania.

Tak¿e w moim p³ocko-ciechanowskim okrêgu wyborczym sytuacja jest bardzo z³a. Na zmniejszenie
w stosunku do ubieg³ego roku limitów skupowych na³o¿y³o siê jeszcze to, ¿e tegoroczne zbo¿a s¹ lepszej
jakoœci i praktycznie w 100% kwalifikuj¹ siê do skupu.

Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e o polityce rolnej pañstwa, a przynajmniej o jej czêœci dotycz¹cej skupu
zbó¿, nie decyduje Pañstwo, a w³aœciciele czy u¿ytkownicy elewatorów.

Pragnê zapytaæ Pana Premiera, jakimi kryteriami kierowano siê przy ustalaniu limitów skupowych.
Dlaczego dochodzi do takich sytuacji, ¿e na przyk³ad w P³oñsku ustala siê limit 20 tysiêcy t, z którego na
dzieñ 2 sierpnia 2002 r. – wed³ug moich informacji – wykorzystano jedynie 4 tysi¹ce t, a w podp³ockich
Proboszczewicach ustala siê limit na 6,8 tysi¹ca t i zostaje on wyczerpany b³yskaw ticznie?

Pytam tak¿e, czy ktoœ – i kto – koordynuje w kraju skup zbo¿a i czy Pañski resort panuje nad sytuacj¹?
Jednoczeœnie pragnê stwierdziæ, ¿e t³umaczenie, i¿ do dnia 2 sierpnia bie¿¹cego roku skupiono wiêcej

zbo¿a ni¿ w latach poprzednich, uwa¿am za œmieszny argument, gdy¿ stanowi to zaledwie oko³o 4%
ca³kowitego planowanego skupu.

Zbigniew Pawe³ Kruszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariana Lewickiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej Jerzego Hausnera

Szanowny Panie Ministrze!
Rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. – DzU nr 2 poz. 12 z 1997 r.

– w sprawie rozdzia³ów specjalistycznych us³ug opiekuñczych oraz kwalifikacji osób œwiadcz¹cych takie
us³ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania op³at za te us³ugi, jak
równie¿ warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia z op³at przewiduje w treœci §3.1., ¿e specjalisty-
czne us³ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mog¹ byæ œwiadczone przez osoby posiadaj¹ce kwalifi-
kacje do wykonania zawodu: pielêgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizykoterapeuty, psycho-
loga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajêciowego lub innego pokrewnego zawodu.

Posiadanie kwalifikacji wzmocnione zosta³o dodatkowo obowi¹zkiem posiadania co najmniej pó³rocz-
nego sta¿u pracy w zak³adzie psychiatrycznym opieki zdrowotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy
spo³ecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Treœæ rozporz¹dzenia, jak rozumiem, nacechowana
jest du¿¹ trosk¹ o to, by osoby zajmuj¹ce siê chorymi z zaburzeniami psychicznymi posiada³y jak najwiê-
ksze kompetencje. W praktyce jednak spotyka siê wiele sytuacji, w których wydaje siê, ¿e to niezwykle
precyzyjne ujêcie zakresu kompetencji stanowi barierê w osi¹gniêciu celu, jakim jest fachowa, specjali-
styczna opieka.

Oto bowiem z nap³ywaj¹cych do mojego biura sygna³ów wynika, ¿e w przetargach organizowanych
przez oœrodki pomocy spo³ecznej odrzucani s¹ przedsiêbiorcy z powodu niespe³nienia przez ich pracow-
ników warunku minimum pó³rocznej pracy w szpitalach psychiatrycznych, pomimo ¿e zatrudniaj¹ pielê-
gniarki z kilkuletnim sta¿em klinicznym, wieloletnim sta¿em œrodowiskowym, posiadaj¹ce ukoñczone
specjalistyczne kursy z zakresu pielêgniarstwa œrodowiskowego, rodzinnego. Wydaje siê, ¿e osoby takie
posiadaj¹ wystarczaj¹ce kompetencje do pracy równie¿ z osobami chorymi psychicznie, a w wielu poje-
dynczych przypadkach mo¿na by wskazaæ, ¿e ich kompetencje s¹ wiêksze od m³odych pielêgniarek po-
siadaj¹cych minimalny okres pó³rocznej pracy w szpitalu psychiatrycznym i nic wiêcej.

Moim zdaniem, wiêksza elastycznoœæ treœci rozporz¹dzenia w niczym nie umniejszy³aby starannoœci
o w³aœciw¹ ochronê ludzi psychicznie chorych. Jestem zwolennikiem szczególnej troski o to, aby ludziom
chorym zapewniæ jak najlepsz¹ opiekê. Moim zdaniem, nie ulegnie ona jednak uszczerbkowi, gdy w wiê-
kszym zakresie uelastyczni siê warunki dopuszczaj¹ce wspomniane przeze mnie pielêgniarki œrodowi-
skowe, rodzinne z wieloletnim sta¿em.

Przedstawiaj¹c powy¿sze Panu Ministrowi, bardzo proszê o rozwa¿enie, czy zdaniem Pana Ministra ist-
niej¹ racjonalne przes³anki, aby modyfikuj¹c treœæ rozporz¹dzenia, dopuœciæ do opieki nad osobami cho-
rymi psychicznie równie¿ pewn¹ grupê doœwiadczonych pielêgniarek rodzinnych i œrodowiskowych. Pro-
szê o zajêcie przez Pana Ministra stanowiska w przedmiocie sprawy.

Z wyrazami szacunku
Marian Lewicki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Sergiusza Plewê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra infrastruktury Marka Pola

Od paŸdziernika 2002 r. Podlaski Zak³ad Przewozów Regionalnych PKP w Bia³ymstoku planuje zawie-
szenie kursowania poci¹gów osobowych na trasach Czeremcha – Bia³ystok, Czeremcha – Hajnówka,
Czeremcha – Siedlce i Czeremcha – Brzeœæ na Bia³orusi. Zrealizowanie tego zamierzenia spowoduje ogro-
mne uci¹¿liwoœci dla mieszkañców ca³ego powiatu, bo w wielu wypadkach kolej jest tam jedynym œrod-
kiem lokomocji.

Sprawa jest tym bardziej powa¿na, ¿e w wielu wypadkach nie ma mo¿liwoœci zast¹pienia komunikacji
kolejowej transportem ko³owym ze wzglêdu na brak lub z³y stan techniczny wielu dróg. Ponadto zawie-
szenie przewozów pasa¿erskich w czasie rozpoczêtej komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” jest jeszcze przedwczesne z uwagi na opóŸ-
nienie w wy³onieniu wiod¹cego przewoŸnika pasa¿erskiego, który móg³by przej¹æ likwidowane lub zawie-
szane linie kolejowe.

Zawieszenie kursowania poci¹gów osobowych oznacza nie tylko utrudnienia w podró¿owaniu, ale
równie¿ likwidacjê wielu miejsc pracy zwi¹zanych bezpoœrednio z obs³ug¹ ruchu pasa¿erskiego, a po-
œrednio wynikaj¹c¹ te¿ z utrudnieñ w dotarciu do pracy w Bia³ymstoku i Siedlcach.

Z wyrazami szacunku
Sergiusz Plewa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bogdana Podgórskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza

Moje oœwiadczenie dotyczy prawnych i finansowych skutków nowelizacji „Podrêcznika inspekcji
w miejscu” autorstwa generalnego inspektora nadzoru bankowego, dokonanej w styczniu 2002 r.

W styczniu 2002 r. banki dzia³aj¹ce na terenie Polski otrzyma³y do wiadomoœci i stosowania uzu-
pe³nienie nowelizacyjne tak zwanego „Podrêcznika inspekcji w miejscu”. Jeden z jego rozdzia³ów poœwiê-
cony zosta³ finansowaniu rynku nieruchomoœci. Zgodnie z treœci¹ tego rozdzia³u i wed³ug opinii autorów
podrêcznika, finansowanie rynku nieruchomoœci w Polsce obci¹¿one jest podwy¿szonym ryzykiem kre-
dytowym. W opinii bankowców zobowi¹zuje ich to do tworzenia rezerwy celowej na zrównowa¿enie ryzy-
ka kredytowego w przypadku kredytowania inwestycji na rynku nieruchomoœci, pod rygorem zarzutu
nieprawid³owego dzia³ania w przypadku kontroli ze strony generalnego inspektora nadzoru bankowego.
Z kolei tworzenie rezerwy celowej w momencie udzielenia kredytu skutkuje jego wy¿sz¹ cen¹.

Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w³aœnie taki kierunek nowelizacji polityki inspekcyjnej banku centralnego zo-
sta³ sformu³owany niezw³ocznie po publicznym og³oszeniu zamiarów rz¹du, które wi¹za³y siê z powierze-
niem budownictwu roli ko³a zamachowego gospodarki.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do prezesa NBP Leszka Balcerowicza z proœb¹ o odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania.

Po pierwsze, czy Komisja Nadzoru Bankowego zdaje sobie sprawê z tego, ¿e przyjêta forma upowszech-
niania takich dokumentów jak przywo³any „Podrêcznik inspekcji w miejscu” stanowi przyk³ad zaniecha-
nej praktyki stanowienia prawa powielaczowego?

Po drugie, czy s³u¿by sprawozdawcze Narodowego Banku Polskiego dokona³y analizy skutków upo-
wszechnienia zaleceñ „Podrêcznika inspekcji w miejscu”, w szczególnoœci w zakresie ceny kredytów na
budownictwo mieszkaniowe i ogólne, infrastrukturê, w tym drogi itd.?

Po trzecie, czy Narodowy Bank Polski potwierdza informacje o obni¿eniu dostêpnoœci kredytów na fi-
nansowanie rynku nieruchomoœci w zwi¹zku z wydan¹ regulacj¹?

Po czwarte, czy istnia³y merytoryczne przyczyny wprowadzenia w ¿ycie tej regulacji w styczniu 2002 r.,
a nie na przyk³ad dwanaœcie miesiêcy wczeœniej?

Z powa¿aniem
Bogdan Podgórski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Jolantê Popio³ek

Oœwiadczenie skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej Jerzego Hausnera oraz ministra
skarbu pañstwa Wies³awa Kaczmarka

W swym oœwiadczeniu zwracam siê do Panów Ministrów z proœb¹ o wyjaœnienie i rozstrzygniêcie ni¿ej
przedstawionej sprawy.

Do dnia 30 czerwca 1992 r. w Sochaczewie funkcjonowa³o przedszkole PKP podlegaj¹ce resortowi Mi-
nisterstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Na ró¿nych stanowiskach by³o w nim zatrudnionych kil-
kunastu pracowników. Wszystkie zatrudnione w przedszkolu osoby otrzyma³y nastêpuj¹ce dokumenty
uprawniaj¹ce do odbioru rekompensat z tytu³u niepodwy¿szania p³ac w sferze bud¿etowej w okresie od
1 lipca 1991 r. do 28 czerwca 1992 r.:

1. Zawiadomienia, ¿e zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowe-
go niepodwy¿szenia p³ac w sferze bud¿etowej przys³uguje im okreœlona iloœæ œwiadectw rekompensacyj-
nych. Dokumenty takie wystawi³a Centralna Dyrekcja Okrêgowa PKP w dniu 11 sierpnia 1997 r.

2. Informacje dla osób uprawnionych, przes³ane przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski
w lutym 2002 r.

3. Pisma Premiera Jerzego Buzka z informacj¹ o przyznaniu rekompensaty wraz z gratulacjami na tê
okolicznoœæ z dnia 15 lutego 2000 r.

Niektórzy pracownicy przedszkola pobrali w 2000 i 2001 r. przyznane im rekompensaty, mimo ¿e we
wrzeœniu 2000 r. resort, któremu podlegali, wprowadzi³ zmiany w spisie uprawnionych do pobierania re-
kompensat w raporcie do MSWiA.

W maju bie¿¹cego roku kolejni pracownicy ju¿ nie znaleŸli swoich nazwisk na listach wyp³at rekom-
pensat. Na reklamacjê z³o¿on¹ do PKO BP otrzymali oni w dniu 3 czerwca pisemne wyjaœnienie, podpisa-
ne przez pe³nomocnika do spraw spisów uprawnionych do rekompensat w Ministerstwie Infrastruktury,
pani¹ Krystynê Czerwiec, ¿e wymienione osoby nie s¹ uprawnione do otrzymania rekompensaty, gdy¿
w latach 1991-1992 by³y pracownikami PKP, a nie jednostki bud¿etowej.

Wydaje mi siê to niezrozumia³e, poniewa¿ wszystkie osoby zatrudnione w wy¿ej wymienionym. przed-
szkolu posiadaj¹ wpis na œwiadectwach pracy, œwiadcz¹cy o tym, ¿e by³y pracownikami zak³adu pracy –
przedszkola resortowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz wymiary uposa¿eñ stwier-
dzaj¹ce, ¿e ich wynagrodzenia przyznane s¹ zgodnie z zarz¹dzeniem ministra pracy i polityki socjalnej
z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyj-
nych i pracowników obs³ugi szkó³. Powsta³a sytuacja budzi olbrzymi¹ frustracjê i niezadowolenie
spo³eczne. Zainteresowani pracownicy nie mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoœci za urzêdnicze niedopatrze-
nia i b³êdne interpretacje. Odmowa wyp³acania wczeœniej urzêdowo awizowanych œwiadczeñ rekom-
pensacyjnych dla pozosta³ych pracowników jest ewidentnym przyk³adem niesprawiedliwoœci.

Ci, którzy rekompensaty pobrali, ju¿ ich nie oddadz¹. St¹d, moim zdaniem, jedynym rozwi¹zaniem
by³oby wyp³acenie rekompensat wszystkim pracownikom przedszkoli PKP (a jest ich niewielu), którym to
w urzêdowy sposób zagwarantowano.

Bardzo proszê Panów Ministrów o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ i wyjaœnienie jej z korzyœci¹ dla po-
szkodowanych.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Popio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Religê

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariusza £apiñskiego

W zwi¹zku z pismem, które wp³ynê³o do mnie w lipcu bie¿¹cego roku, dotycz¹cym sytuacji finansowej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach – Gór-
noœl¹skiego Centrum Medycznego, zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o ustosunkowanie siê do kwe-
stii poruszonych w piœmie, a mianowicie finansowania z bud¿etu pañstwa wysokospecjalistycznych pro-
cedur kardiochirurgicznych wykonywanych w centrum oraz renegocjacji kontraktu.

Za³¹czam pismo Górnoœl¹skiego Centrum Medycznego nr DH/460/02*.

Zbigniew Religa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Sienkiewicz

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Grzegorza Kurczuka

Na podstawie informacji Kancelarii Radców Prawnych s.c. (J. Zió³kowska-Gryber, J. Ksi¹¿kiewicz)
uprzejmie proszê Pana Ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci
z dnia 9 marca 1968 r. (DzU 26/71 poz. 239 ost. zm. DzU 133/97 poz. 882) w sprawie czynnoœci komorni-
ków poprzez okreœlenie: maksymalnej stawki dla komorników egzekwuj¹cych zad³u¿enia na rzecz Fun-
duszu Alimentacyjnego, zakazu pobierania op³at egzekucyjnych od dobrowolnych wp³at dokonywanych
przez d³u¿ników na podstawie umowy z ZUS, uœciœlenia podstawy do prowadzenia egzekucji w przypad-
ku nieprzestrzegania postanowieñ umowy z ZUS.

Z praktyki wymienionej Kancelarii Radców Prawnych wynika, i¿ komornicy – w poczuciu bezkarnoœci?
– pobieraj¹ nadmierne op³aty i dzia³aj¹ w ten sposób na szkodê Funduszu Alimentacyjnego oraz zobo-
wi¹zanych. Obecne stawki, okreœlone w art. 45 i nastêpnych ustawy o komornikach s¹dowych, s¹ nie-
adekwatne do egzekucji alimentów. Specyfika Funduszu Alimentacyjnego, a zw³aszcza jego cel, zadania,
oczekiwania spo³eczne i mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa w sposób szczególny uzasadniaj¹ uregulowanie tej
dziedziny prawa.

Z powa¿aniem
Krystyna Sienkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Sienkiewicz

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Grzegorza Kurczuka

Szanowny Panie Ministrze!
Wspó³pracujê ze Stowarzyszeniem Rodzin i Ofiar Osób Poszkodowanych przez Pijanych Kierowców

i Bêd¹cych pod Wp³ywem Œrodków Odurzaj¹cych BART w Chojnicach. Nowe wspólne doœwiadczenia
i obserwacje wskazuj¹, i¿ prawo w Polsce w pewnych obszarach jest martwe.

Od 15 grudnia 2000 r. kodeks karny uznaje za przestêpstwo prowadzenie pojazdów w stanie nietrze-
Ÿwoœci, to znaczy gdy stê¿enie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰, lub pod wp³ywem œrodka odu-
rzaj¹cego. Kierowca samochodu mo¿e zostaæ skazany nawet na dwa lata wiêzienia, a rowerzysta, moto-
rowerzysta lub woŸnica – na rok. Mo¿na tak¿e na dziesiêæ lat straciæ prawo jazdy.

Prawo jest jednak martwe!
W 2001 r. w województwie kujawsko-pomorskim policjanci zatrzymali siedem tysiêcy dwustu dwu-

dziestu dziewiêciu kieruj¹cych w stanie nietrzeŸwym. W szeœciu miesi¹cach tego roku w porównaniu
z rokiem ubieg³ym nast¹pi³ wzrost o oko³o 2%. Wszczêto trzy tysi¹ce trzysta dziewiêædziesi¹t dwa postê-
powania. W ubieg³ym roku w toruñskim okrêgu s¹downiczym skazano oœmiuset osiemdziesiêciu piêciu
kierowców samochodów i piêciuset piêciu kieruj¹cych innymi pojazdami. I nawet winni wypadków,
zas³uguj¹cy na pozbawienie wolnoœci, rzadko „fizycznie” podlegaj¹ odosobnieniu, w praktyce wykonanie
tej kary podlega zawieszeniu. Zas¹dzonej grzywny z regu³y nie p³ac¹, a nawi¹zki s¹ wrêcz œmieszne i upo-
karzaj¹ce dla poszkodowanych, na przyk³ad cz³onków stowarzyszenia BART. Notabene toruñscy sêdzio-
wie nie szczêdzili nawi¹zek, przeznaczaj¹c je na Klub Strzelecki „Magnum”, w którym chêtnie æwiczyli
strzelanie wraz… ze skazanymi na te nawi¹zki.

Za przestêpstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeŸwoœci rzadko stosuje siê bezwzglêdn¹ karê
pozbawienia wolnoœci, a w ten sposób prowokuje siê los i sprowadza niebezpieczeñstwo wypadku. Ofiary
wypadków, a nierzadko i osierocone rodziny, s¹ pozostawione bez pomocy i nikt siê nimi nie interesuje.
Bywa te¿, ¿e nara¿one s¹ na kontakty ze sprawc¹ wypadku.

Czy ten stan bêdzie trwa³ nadal? I czy bêdzie on utrwala³ w jednych poczucie bezkarnoœci, a w innych
bezradnoœci i krzywdy?

Proszê Pana Ministra o informacjê, czy kierowany przez Pana resort ma rozeznanie, jak ta sprawa
wygl¹da w Polsce, i czy moja wiedza i obserwacje nie ograniczaj¹ siê do okreœlonego terytorium.

Z powa¿aniem
Krystyna Sienkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Sienkiewicz

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariusza £apiñskiego

Cech¹ szczególn¹ Pana i kierowanego przez Pana urzêdu jest umiejêtnoœæ wywo³ywania niepokoju
u ró¿nych grup spo³ecznych, szczególnie u osób dotkniêtych przewlek³ymi chorobami, które wi¹¿¹ siê ze
sta³ym przyjmowaniem okreœlonych leków, wywo³ywania poczucia zagro¿enia zdrowia i ¿ycia oraz uru-
chamiania lawiny pism, protestów, próœb o interwencjê.

Aktualnie zagro¿eni poczuli siê chorzy na cukrzycê – pisma w za³¹czeniu* – w zwi¹zku z zapowiedzi¹
zast¹pienia obecnej op³aty rycza³towej za leki, wynosz¹cej 2 z³ 50 gr, op³at¹ w wysokoœci 10% wartoœci le-
ków, bo spowoduje to blisko dziesiêciokrotny wzrost wydatków na lek ¿ycia, jakim jest insulina, a tak¿e
na paski testowe i inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Polska populacja chorych na cukrzycê to w olbrzymiej wiêkszoœci emeryci i renciœci, a wiêc ludzie o ni-
skich dochodach, i tak zmuszani do wyboru miêdzy jedzeniem i leczeniem. Obci¹¿anie ich dodatkow¹
odp³atnoœci¹ za leki spowoduje powstanie bariery ekonomicznej, uniemo¿liwi stosowanie leków, a w na-
stêpstwie doprowadzi do powik³añ itd.

Uprzejmie proszê zatem o informacjê, jakie jeszcze zmiany na listach leków i jakie sposoby odp³atnoœci
planuje Ministerstwo Zdrowia.

Z powa¿aniem
Krystyna Sienkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Leszka Millera

Zgodnie z art. 49 pktem 4 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sk³adam niniejsze oœwiadcze-
nie w sprawie zasad dzia³ania inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych.

Szanowny Panie Premierze! W zwi¹zku z powstaj¹cym zaniepokojeniem ze strony inwestorów
i zarz¹dzaj¹cych specjalnymi strefami ekonomicznymi potencjalnymi konsekwencjami dla polskiej go-
spodarki tocz¹cych siê negocjacji z Uni¹ Europejsk¹, uprzejmie proszê o zlecenie poinformowania zain-
teresowanych o aktualnym stanie negocjacji rz¹d – Unia Europejska.

Niedoinformowanie ponad siedmiuset inwestorów znacznie pogarsza klimat sprzyjaj¹cy inwestowa-
niu w Polsce, i to g³ównie nie za spraw¹ dekoniunktury. Nie mamy tak¿e do czynienia z kwestionowaniem
intencji czy kompetencji negocjatorów, zw³aszcza ¿e proponowane przez nasz¹ stronê rozwi¹zania dla
znacznej grupy przedsiêbiorców – jeœli bêd¹ zaakceptowane przez UE – s¹ korzystne i pozwalaj¹ zacho-
waæ dzisiejsze uprawnienia. Dotyczy to g³ównie ma³ych i œrednich firm, natomiast w przypadku grupy
du¿ych podmiotów gospodarczych, jak informuj¹ zainteresowani, propozycje id¹ w kierunku zwrotu
1/2, a najwy¿ej 3/4 nak³adów inwestycyjnych w miejsce wielokrotnie wiêkszych, gwarantowanych
ustaw¹ z 1994 r. korzyœci.

Kontrowersje i zaniepokojenie zarz¹dzaj¹cych polskimi strefami ekonomicznymi budz¹ narzucane,
godz¹ce w polski interes, odmienne definicje kwalifikowania przedsiêbiorstw do grup wra¿liwych. Ta
zmiana naszej definicji oznacza w praktyce wielu niezadowolonych i prawdopodobnie ograniczaj¹cych
swoje plany inwestycyjne w Polsce. Jestem pewien, ¿e nie muszê przekonywaæ, i¿ to du¿e przedsiêbior-
stwa z kapita³em zagranicznym maj¹ silny charakter opiniotwórczy i ¿e powinno nam zale¿eæ na dobrych
stosunkach z nimi ze wzglêdu na nowo tworzone miejsca pracy i wielkoœæ produkcji, g³ównie na eksport.

Znam zapewnienia przedstawicieli rz¹du, i¿ nie rozwa¿a siê siêgania po wariant polegaj¹cy na odbiera-
niu inwestorom praw nabytych, ulg i zwolnieñ. Takie zapewnienia, jak mówi¹ inwestorzy, dawa³ tak¿e
rz¹d premiera Buzka, a od 1 stycznia 2001 r. pozbawiono ich prawa do zwolnienia z podatków od nieru-
chomoœci.

Jak wiemy, obawy potêguj¹ klauzule zawarte w wiêkszoœci rozporz¹dzeñ tworz¹cych strefy mówi¹ce,
¿e warunki zwolnieñ mog¹ byæ zmienione ze wzglêdu na integracjê z UE lub stwierdzenie u podmiotu in-
westuj¹cego zaleg³oœci podatkowych przekraczaj¹cych 3%.

Jasne wyartyku³owanie stanowiska polskiego rz¹du w sprawie specjalnych stref ekonomicznych po-
winno byæ wa¿nym elementem programu antykryzysowego.

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Grzegorza Ko³odki

Zgodnie z art. 49 pkt 4 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sk³adam niniejsze oœwiadczenie
jako uzupe³niaj¹ce do ju¿ przekazanego przy piœmie z dnia 28 maja 2002 r. na rêce Ministra Finansów,
dotycz¹ce odliczenia w zak³adach pracy chronionej podatku VAT naliczonego od faktur zwi¹zanych z za-
kupem materia³ów przeznaczonych na realizacjê inwestycji, na przyk³ad domu rehabilitacji dla w³asnych
niepe³nosprawnych pracowników.

Serdecznie dziêkujê pani minister Irenie O¿óg za przekazan¹ odpowiedŸ. Jak s³usznie pani minister
zauwa¿y³a, poprzednie oœwiadczenie nie precyzowa³o, o jakie towary i us³ugi chodzi oraz z jakich œrodków
s¹ one zakupione. W zwi¹zku z czym dodatkowo informujê:

1. Budowany obiekt bêdzie s³u¿y³ rehabilitacji i rekreacji dla w³asnych pracowników niepe³nospraw-
nych i zostanie sfinansowany w czêœci ze œrodków spó³ki oraz z zak³adowego funduszu rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych.

2. Poniewa¿ zak³ad pracy chronionej ma obowi¹zek zapewnienia doraŸnej specjalistycznej opieki lekar-
skiej oraz us³ug rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych zatrudnionych w zak³adzie, co jest nie-
rozerwalnie zwi¹zane z prowadzon¹ przez zak³ad dzia³alnoœci¹, mamy tu do czynienia z realizacj¹ przez
zak³ad obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosunku pracy, w tej sytuacji nie dochodzi wiêc do œwiadczenia
us³ug.

3. W œwietle powy¿szego w obiektach tych nie bêd¹ realizowane us³ugi rehabilitacyjne zwolnione od
podatku VAT w rozumieniu klasyfikacji statystycznej, a czynnoœci te nale¿y traktowaæ jako wykonywane
przez zak³ad pracy chronionej dla potrzeb w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

4. W przypadku realizacji w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, o której mowa, w ca³oœci opodatkowanej,
podatek VAT naliczony przy zakupach materia³ów i us³ug zwi¹zanych z budow¹ domu rehabilitacyjnego
jest w ca³oœci odliczany.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie, czy taka in-
terpretacja jest prawid³owa.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej i sportu Krystyny £ybackiej

Szanowna Pani Minister!
W bud¿ecie na 2002 r. gmina i miasto Bochnia przeznaczy³a na zadania oœwiatowe kwotê 15 milionów

877 tysiêcy 606 z³, co stanowi 42,1% œrodków w³asnych. Co roku samorz¹d dop³aca do oœwiaty coraz wiê-
ksze kwoty, a subwencja oœwiatowa relatywnie maleje. W 2001 r. wynosi³a 9 milionów 736 tysiêcy 352 z³,
a w 2002 r. wynosi 9 milionów 198 tysiêcy 457 z³ – zmniejszenie subwencji o 537 tysiêcy 895 z³ – podczas
gdy wzros³a liczba uczniów i nauczycieli.

Samorz¹d stara siê w miarê mo¿liwoœci realizowaæ za³o¿enia reformy oœwiatowej. Podnoszone s¹ wa-
runki pracy w szko³ach przez realizacjê licznych remontów i doposa¿enie bazy w nowy sprzêt i pomoce dy-
daktyczne.

Podnoszony jest poziom us³ug edukacyjnych miêdzy innymi przez wprowadzanie ju¿ od pierwszych
klas szko³y podstawowej nauki jêzyków obcych, realizacjê zajêæ pozalekcyjnych i kó³ zainteresowañ.
W czasie wakacji i ferii w szko³ach organizowane s¹ przez gminê zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y,
której ze wzglêdu na niskie zarobki rodziców nie staæ na wyjazdy na wakacje.

Jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Stare budynki szkolne wymagaj¹ ogromnych nak³adów finan-
sowych w celu ci¹g³ej renowacji, w wielu placówkach trzeba wymieniæ stolarkê okienn¹ i dokonaæ remon-
tów dachów. Nie mo¿na mówiæ o nowoczesnym nauczaniu bez nowoczesnej bazy. Chc¹c realizowaæ zajê-
cia edukacyjne zgodnie z za³o¿eniami podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów, trzeba miêdzy innymi w ka¿dej szkole uruchomiæ pracowniê informatyczn¹. Wyposa-
¿enie tylko jednej placówki w komputery to koszt rzêdu 25 tysiêcy z³.

Doskonalony jest poziom umiejêtnoœci nauczycieli przez podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie coraz
wy¿szych stopni awansu zawodowego. W czerwcu 2002 r. dziewiêtnastu nowych nauczycieli uzyska³o
stopieñ nauczyciela dyplomowanego, czternastu – stopieñ nauczyciela mianowanego, jedenastu – sto-
pieñ nauczyciela kontraktowego. Na dzieñ 21 czerwca 2002 r. struktura zatrudnienia nauczycieli wed³ug
stopni awansu zawodowego przedstawia siê nastêpuj¹co: 11% – dyplomowani; 71,1% – mianowani;
12,9% – kontraktowi; 5% – sta¿yœci. Gmina nie jest w stanie dop³acaæ coraz wiêkszych kwot do oœwiaty.

Przedstawiaj¹c powy¿sze problemy, proszê o zrozumienie trudnej sytuacji i uwzglêdnienie miasta Bo-
chni przy podziale œrodków z rezerwy ustawowej.

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Grzegorza Ko³odki

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat województwo ma³opolskie jest stawiane w niekorzystnej sytuacji finansowej. Otrzymuje

ono z bud¿etu pañstwa nieporównywalnie mniej œrodków ni¿ inne województwa. Wiele dziedzin finanso-
wanych z bud¿etu wojewody nie jest zasilanych kwot¹, która by³aby niezbêdna dla realizowania podsta-
wowych inwestycji i zapewnienia odpowiedniego ich funkcjonowania. Przedstawiony niekorzystny stan
finansów w bud¿ecie wojewody ma³opolskiego utrzymuje siê od 1999 r., gdy¿ ju¿ wtedy bud¿et zosta³
niew³aœciwie skonstruowany, co by³o wynikiem podzia³u wydatków dokonanego przez likwidowane woje-
wództwa.

Pomimo zg³aszanych przez wojewodê ma³opolskiego ministrom finansów, a tak¿e przewodnicz¹cemu
sejmowej Komisji Finansów Publicznych uwag i zastrze¿eñ do ustaw bud¿etowych, które dotyczy³y utrzy-
muj¹cego siê stanu niedoszacowania bud¿etu na tle innych województw, sytuacja, mimo tych usilnych
zabiegów, nie ulega³a jednak zmianie.

Stan niedoszacowania wydatków w bud¿ecie pog³êbia siê z roku na rok i w 2002 r. stanowi kwotê
141 milionów z³, licz¹c w stosunku do œredniej krajowej. Tak znaczne niedoszacowanie odbija siê nieko-
rzystnie na dzia³alnoœci wszystkich instytucji publicznych. W szczególny sposób dotyczy to samorz¹dów,
którym zlecono zadania administracji rz¹dowej w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego, nadzoru wete-
rynaryjnego i budowlanego oraz zwalczania bezrobocia. Brakuje œrodków na bezpieczeñstwo publiczne
i ochronê przeciwpo¿arow¹, co w du¿ym stopniu odzwierciedla bardzo ma³a liczba nowych zatrudnieñ.

Niezwykle trudnym problemem, wymagaj¹cym pilnego uwzglêdnienia, jest pomoc spo³eczna. Na
2003 r. przewiduje siê zwiêkszon¹ liczbê klientów pomocy spo³ecznej otrzymuj¹cych zasi³ki i renty oraz
koniecznoœæ uruchomienia dalszych domów pomocy spo³ecznej, oœrodków wsparcia i placówek
opiekuñczo-wychowawczych. Dodatkowe œrodki w bud¿ecie potrzebne na te zadania wynosz¹ 50 milio-
nów z³.

Dalsze pilne potrzeby na 2003 r. zwi¹zane z dotychczasowym niedoszacowaniem bud¿etu dotycz¹ fi-
nansowania oœwietlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz dop³aty do
bezp³atnych i ulgowych przejazdów œrodkami komunikacji samochodowej na kwotê 35 milionów z³. Na
zadania w zakresie bezpieczeñstwa publicznego i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz gospodarki gruntami
i nieruchomoœciami braki na 2003 r. z tytu³u niedoszacowania wydatków stanowi¹ ³¹cznie kwotê 55 mi-
lionów z³. Dlatego istotne jest u³o¿enie takiego kszta³tu przysz³orocznego bud¿etu, który pozwoli na za-
spokojenie niezbêdnych zadañ i potrzeb.

Sytuacja bud¿etu województwa jest z³a i rzutuje na rozwój regionu oraz sytuacjê jego mieszkañców. Wy-
sokoœæ œrodków, jakimi dysponuje wojewoda, wskazuje na znaczne ich zani¿enie w porównaniu do innych
województw. Ustawa bud¿etowa na rok 2002 przewiduje przeznaczenie 326 z³ na jednego mieszkañca, co
w skali kraju plasuje województwo na piêtnastym, przedostatnim miejscu.

Województwo ma³opolskie, obok mazowieckiego, œl¹skiego i wielkopolskiego, nale¿y do województw
najlepiej rozwiniêtych gospodarczo i aby ten stan nie uleg³ pogorszeniu, konieczne jest zapewnienie mu
niezbêdnych œrodków.

Przedstawiaj¹c powy¿sze problemy, proszê o ich rozwa¿enie i uwzglêdnienie w przedk³adanym parla-
mentowi projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2003.

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Szyd³owskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra gospodarki Jacka Piechoty

Moc¹ rozporz¹dzenia ministra gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowi¹zku zakupu ene-
rgii ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciep³a, a tak¿e ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowi¹zku (DzU nr 122
poz. 1336) spó³ki dystrybucyjne zosta³y zobligowane do zakupu energii elektrycznej ze Ÿróde³ niekonwen-
cjonalnych i odnawialnych tak, by udzia³ iloœci energii elektrycznej pochodz¹cej z tego typu Ÿróde³ stano-
wi³ w 2002 r. nie mniej ni¿ 2,5% wykonanej ca³kowitej rocznej sprzeda¿y energii elektrycznej. W kolej-
nych latach ten udzia³ procentowy sukcesywnie roœnie, osi¹gaj¹c 7,5% w 2010 r. i latach nastêpnych.
Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Realizacja tego obowi¹zku w 2002 r. oznacza w skali kraju koniecznoœæ zakupu tak zwanej energii zie-
lonej w iloœci oko³o 2,5 TWh. Cena energii zielonej na rynku wynosi z regu³y powy¿ej 230 z³ netto za MWh
i dochodzi nawet do 350 z³ za MWh – przewy¿sza zatem kilkakrotnie cenê energii elektrycznej ze Ÿróde³
konwencjonalnych. Taryfy spó³ek dystrybucyjnych zatwierdzone na rok taryfowy 2002/2003 nie pokry-
waj¹ w pe³ni rzeczywistych kosztów zakupu energii zielonej. Zyski z inwestycji w Ÿród³a odnawialne
transferowane s¹ zaœ do kieszeni prywatnych inwestorów, którzy wykorzystuj¹c koniunkturê w me-
diach, staraj¹ siê wymusiæ sprzeda¿ nawet wiêksz¹, ni¿ wynika to z wymienionego rozporz¹dzenia.

Maj¹c to wszystko na uwadze, pytam: czy spó³ki dystrybucyjne mog¹ zostaæ zwolnione z tego obo-
wi¹zku w sytuacji, gdy rosn¹ce obci¹¿enia fiskalne sektora – na przyk³ad lokalne podatki od nieruchomo-
œci, akcyza – powoduj¹ ju¿ i tak znacz¹cy wzrost kosztów, skutkuj¹cy ujemnymi wynikami finansowymi
przedsiêbiorstw? Jeœli nie, to czy w drodze wyj¹tku by³oby mo¿liwe zwolnienie spó³ek dystrybucyjnych
z realizacji tego obowi¹zku przynajmniej do koñca 2002 r.?

Krzysztof Szyd³owski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Szyszkowsk¹

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Grzegorza Ko³odki

Zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o ponown¹ analizê rozporz¹dzenia bêd¹cego pod-
staw¹ na³o¿enia obowi¹zku zakupu i monta¿u kas rejestruj¹cych w taksówkach osobowych. Szcze-
gó³owo zapozna³am siê z argumentami zarówno Ministerstwa Finansów, jak i przedstawicieli korporacji
i zrzeszeñ taksówkarzy.

Istotnie, jedyn¹ korzyœæ odnios¹ producenci takich urz¹dzeñ. Trudno zgodziæ siê z uzasadnieniem, ¿e
umo¿liwi to skuteczne egzekwowanie uprawnieñ konsumentów do otrzymywania dokumentu rozli-
czaj¹cego us³ugê. Na ka¿de ¿yczenie klienta wystawiany jest bowiem rachunek umo¿liwiaj¹cy z³o¿enie
reklamacji. Korporacje skutecznie eliminuj¹ ze swego grona nieuczciwych pracowników. Le¿y to przecie¿
w ich interesie.

Ale nawet najbardziej szczegó³owe przepisy prawa nie wyeliminuj¹, stanowi¹cej na szczêœcie margi-
nes, grupy nieuczciwych taksówkarzy wo¿¹cych pasa¿erów bez w³¹czonego licznika. Bez uruchomienia
urz¹dzenia, taksometru czy kasy rejestruj¹cej ustalenie w³aœciwej wysokoœci op³aty za dany kurs nie jest
mo¿liwe.

Zwracam równie¿ uwagê na fakt, i¿ w chwili obecnej, a wiêc na pocz¹tku sierpnia, kasy fiskalne nie s¹
dostêpne w sprzeda¿y, tak wiêc dotrzymanie terminu ich uruchomienia, od 1 paŸdziernika, mo¿e okazaæ
siê niemo¿liwe.

Jedna z firm, spó³ka Posnet, ju¿ w czerwcu posiada³a œwiadectwo – tak zwan¹ homologacjê – dopusz-
czaj¹ce urz¹dzenia do eksploatacji, choæ sama kasa rejestruj¹ca nie zosta³a wyprodukowana. Odpo-
wiednie s³u¿by potwierdzi³y prawid³owoœæ funkcjonowania nieistniej¹cego urz¹dzenia. Historia jest nie-
mal identyczna jak w przypadku wprowadzenia na rynek urz¹dzeñ g³oœnomówi¹cych, umo¿liwiaj¹cych
prowadzenie rozmów telefonicznych w czasie jazdy samochodem. Kilka dni po og³oszeniu stosownego
przepisu urz¹dzenia by³y dostêpne w sieci detalicznej. Czy to przypadek?

Panie Premierze, moim zdaniem, koszty zwi¹zane z zakupem i monta¿em kas rejestruj¹cych nadmier-
nie obci¹¿¹ bud¿et pañstwa i us³ugodawców. Spowoduj¹ wzrost ceny œwiadczonej us³ugi, czyli dalsze
ograniczenia jej dostêpnoœci dla klienta. Tymczasem program gospodarczy rz¹du zak³ada wprowadzenie
znacznych u³atwieñ dla ma³ych i œrednich firm poprzez zmniejszenie obci¹¿eñ finansowych, uproszcze-
nie procedur podatkowych i zminimalizowanie biurokracji. Obowi¹zek monta¿u kas fiskalnych oceniam
jako odwrotny w stosunku do zapowiedzianego kierunku dzia³añ.

Maria Szyszkowska
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 23. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy
- Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
których ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o organi-
zacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o napojach spirytusowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o napo-
jach spirytusowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 4 w pkt 1 w lit. b) wyrazy „spirytusem (wódk¹ naturaln¹)” zastêpuje siê wyrazami „napojem spi-

rytusowym”;
2) w art. 4 w pkt 3, w art. 6 w ust. 1-3, w art. 13, w art. 14 w ust. 1-3 u¿yty w ró¿nej liczbie i przypadku wy-

raz „spirytus” zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „okowita”;
3) w art. 4 w pkt 3:

a) w lit. a) wyraz „zbo¿owy” zastêpuje siê wyrazem „zbo¿ow¹”,
b) w lit. a) – h) wyraz „bêd¹cy” zastêpuje siê wyrazem „bêd¹c¹”;

4) w art. 4 w pkt 11 skreœla siê lit. c) i d);
5) w art. 20 po wyrazie „rolniczego” dodaje siê wyrazy „oraz metody pobierania próbek”;
6) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Kto:
1) wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie lub wprowadza tak wy-

tworzone napoje do obrotu,
2) wprowadza do obrotu napój spirytusowy niespe³niaj¹cy w³aœciwych dla niego wymagañ orga-

noleptycznych oraz fizykochemiczmych,
3) uzupe³nia nazwy kategorii napojów spirytusowych oraz inne nazwy napojów spirytusowych okre-

œleniami „podobny”, „typu”, „rodzaju”, „o smaku”, „w stylu” lub innymi sugeruj¹cymi podobieñ-
stwo do tych napojów spirytusowych podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o napojach spirytusowych, Se-
nat postanowi³ wprowadziæ do niej 6 poprawek.

Jedn¹ z najistotniejszych zmian jest poprawka nr 4, która usuwa definicje wódki czystej luksusowej
i wódki czystej wyborowej z katalogu wódek, okreœlonego w art. 4 pkt 11. Przyjmuj¹c powy¿sz¹ poprawkê,
Senat przychyli³ siê do stanowiska Komitetu Integracji Europejskiej, stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 4
pkt 11 lit. c) i d) z prawem Unii Europejskiej, oraz uwzglêdni³ opiniê Urzêdu Patentowego wskazuj¹c¹ na
zagro¿enie naruszenia praw w³aœcicieli znaków towarowych „Wódka Wyborowa” i „Wódka Luksusowa”.

Komitet Integracji Europejskiej wykluczy³ mo¿liwoœæ starania siê przez Polskê o uzyskanie ochrony
geograficznej na terytorium Unii Europejskiej dla wódki czystej wyborowej i wódki czystej luksusowej, ze
wzglêdu na brak desygnatu geograficznego w nazwach tych produktów (inaczej ni¿ w przypadku polish
cherry i wódki zio³owej aromatyzowanej ekstraktem z trawy ¿ubrowej), tym samym uzna³, i¿ nie jest mo¿-
liwe uzyskanie zgodnoœci tych przepisów z prawem unijnym w drodze ustaleñ negocjacyjnych w obszarze
Rolnictwo. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za koniecznoœci¹ skreœlenia art. 4 pkt 11 lit c) i d)
jest fakt, i¿ – zdaniem Urzêdu Patentowego, u¿ywanie oznaczeñ „wódka czysta wyborowa” i „wódka czysta
luksusowa” nawet jako oznaczeñ ogólnoinformacyjnych mo¿e doprowadziæ do utraty przez znaki towaro-
we „Wódka Wyborowa” i „Wódka Luksusowa” charakteru odró¿niaj¹cego.

Senat przyj¹³ równie¿ poprawkê polegaj¹c¹ na zmianie nazwy kategorii napojów spirytusowych wy-
mienionej w art. 4 pkt 3 (poprawka nr 2). Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm pos³uguje siê nazw¹
„spirytus”, przyjêt¹ dla kategorii napojów spirytusowych produkowanych wed³ug norm zawartych w tej
ustawie, przy czym zawartoœæ alkoholu etylowego w takim napoju alkoholowym nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 35%, albo 37%. Senat uzna³, i¿ przyjêcie nazwy spirytus dla takiej kategorii napojów spirytusowych
nie jest w³aœciwe, poniewa¿ w polskiej tradycji nazwa „spirytus” jest kojarzona z napojem alkoholowym
o zawartoœci alkoholu powy¿ej 70%, dlatego te¿ postanowi³ zast¹piæ nazwê „spirytus” nazw¹ „okowita”.
Z tych samych powodów, Senat uzna³ za niew³aœciwe pos³u¿enie siê nazw¹ „spirytus” dla zdefiniowania
rodzaju rumu wyprodukowanego z trzciny cukrowej o zawartoœci alkoholu etylowego niemniejszej ni¿
37,5%, uzyskanego wy³¹cznie w wyniku fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, i za-
proponowa³ pos³u¿enie siê w tej definicji pojêciem „napoju spirytusowego”, analogicznie do definicji
stworzonej w art. 4 pkt 1 lit. a) (poprawka nr 1). Poprawka nr 3 stanowi konsekwencjê zmian wprowadzo-
nych poprawk¹ nr 2.

Poprawka nr 5 uzupe³nia delegacjê ustawow¹ zawart¹ w art. 20, o wymóg okreœlenia w rozporz¹dzeniu
metod pobierania próbek dla celów urzêdowej kontroli pod wzglêdem jakoœci handlowej. Koniecznym,
zdaniem Senatu, jest okreœlenie w rozporz¹dzeniu nie tylko metod analiz alkoholu etylowego rolniczego,
przeznaczonego do produkcji napojów spirytusowych, ale równie¿ metod pobierania próbek przeznaczo-
nych do tych analiz.

Wyrazem d¹¿enia Senatu do osi¹gniêcia skutecznoœci przepisów karnych dotycz¹cych wyrabiania na-
pojów spirytusowych oraz ich wprowadzania do obrotu niezgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie, jak
równie¿ uzupe³niania nazw kategorii napojów spirytusowych oraz innych nazw napojów spirytusowych
okreœleniami sugeruj¹cymi ich podobieñstwo do tych napojów jest poprawka nr 6. Zmiana ta modyfikuje
przepis karny w taki sposób, aby przewidywa³ on sankcje za zachowania wymienione powy¿ej. W wersji
przyjêtej przez Sejm, art. 30 przewidywa³ sankcjê karn¹ jedynie za zachowanie okreœlone w pkt 2.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
- w art. 1 w pkt 6, w art. 30d skreœla siê ust. 3.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych skreœla zasadê, w myœl której
wykorzystanie œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi niezgodnie
z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranie ich w sposób nienale¿ny albo
w nadmiernej wysokoœci - wyklucza prawo do ubiegania siê o przyznanie tych œrodków przez kolejne 3 la-
ta. Zdaniem Senatu zapisanie tej zasady w ustawie jest rozwi¹zaniem zbyt daleko id¹cym i jednoczeœnie
nies³usznie pozbawiaj¹cym okreœlony podmiot ju¿ samego prawa ubiegania siê o przyznanie œrodków.
Odmowa przyznania œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi powin-
na byæ wynikiem oceny konkretnej sytuacji dokonywanej przez podmiot nadzoruj¹cy programy lub pro-
jekty realizowane z tych œrodków oraz podmiot dysponuj¹cy tymi œrodkami.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a), w pkt 17a w lit. c) skreœla siê wyrazy „, zmniejszona o kwotê podatku,”;
2) w art. 1 w pkt 8 w lit. a), w ust. 3b dwukrotnie u¿yte wyrazy „w ust. 3, 3d i 3e” zastêpuje siê wyrazami

„w ust. 3, 3d, 3e i 3g”;
3) w art. 1 w pkt 8 w lit. b), w ust. 3e w zdaniu koñcowym wyrazy „3d lit. a) i b)” zastêpuje siê wyrazami

„3d pkt 1 i 2”;
4) w art. 1 w pkt 11, w art. 26a w ust. 1 wyrazy „1c-1f” zastêpuje siê wyrazami „1c-1g”;
5) w art. 1 w pkt 14:

a) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w ust. 3 wyrazy „31 grudnia 2002 r. „zastêpuje siê wyrazami „31 grudnia 2003 r.” oraz po wyra-

zach „stosuje siê równie¿ do” dodaje siê wyrazy „wymienionych w za³¹czniku nr 10”,”,
b) po lit. a) dodaje siê lit. a1) w brzmieniu:

„a1) skreœla siê ust. 4,”;
6) w art. 1 w pkt 14 w lit. b), w ust. 5b w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b)” zastêpuje siê

wyrazami „ pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. c)”;
7) w art. 1 w pkt 14 w lit. b), w ust. 5b w pkt 1 wyraz „informacji” zastêpuje siê wyrazem „treœci”;
8) w art. 1 w pkt 14 w lit. b) w ust. 5b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) publikacji zawieraj¹cych treœci pornograficzne, publikacji zawieraj¹cych treœci nawo³uj¹ce do
nienawiœci na tle ró¿nic narodowoœciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglê-
du na bezwyznaniowoœæ lub zniewa¿aj¹ce z tych powodów grupê ludnoœci lub poszczególne osoby
oraz publikacji propaguj¹cych ustroje totalitarne,”;

9) w art. 1 w pkt 14 w lit. b), w ust. 5b w pkt 3 wyrazy „20%” zastêpuje siê wyrazami „33%” oraz na koñcu
dodaje siê wyrazy „w szczególnoœci czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów
i katalogów reklamowych,”;

10) w art. 1 w pkt 14 w lit. b), w ust. 5b pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) publikacji, w których wiêcej ni¿ 20% powierzchni jest przeznaczone na krzy¿ówki, kryptogramy,

zagadki oraz inne gry s³owne lub rysunkowe,”;
11) w art. 1 w pkt 14 w lit. b), w ust. 5b w pkt 6 skreœla siê wyrazy „adresowanych do kobiet lub mê¿czyzn,”

oraz wyraz „powszechne” zastêpuje siê wyrazem „popularne”;
12) w art. 1 w pkt 14 w lit. b), w ust. 5b w pkt 6 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê

pkt 7 w brzmieniu:
„7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokoœæ nak³adu.”;

13) w art. 1 w pkt 15 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 16 w brzmieniu:
„16) dodaje siê za³¹cznik nr 10 w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku do niniejszej ustawy.”;

14) dodaje siê za³¹cznik w brzmieniu:

„Za³¹cznik do ustawy
z dnia 17 lipca 2002 r. (Dz.U. ...,poz....)

LISTA TOWARÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ,
DO KTÓRYCH STOSUJE SIÊ STAWKÊ PODATKU OD TOWARÓW I US£UG

W WYSOKOŒCI 0%
I. Sprzêt przewozowo-samochodowy

1. Po¿arnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaœnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodo-
we, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dŸwigi i podnoœniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie
wykonane i oznakowane pojazdy stra¿y po¿arnej.

2. Sprzêt p³ywaj¹cy, statki po¿arnicze, ³odzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownic-
twa i gaszenia po¿arów.

II. Sprzêt ³¹cznoœci
1. Radiotelefony ró¿nych typów wraz z osprzêtem.
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2. Sprzêt ³¹cznoœci przewodowej.
3. Zestawy komputerowe z urz¹dzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.
4. Urz¹dzenia dyspozytorskie i aparatownie.
5. Zestawy antenowe.
6. Sprzêt do radiowej ³¹cznoœci trankingowej.

III. Materia³y i œrodki wyposa¿enia specjalistycznego
1. Sprzêt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary.
2. Aparaty oddechowe z maskami.
3. Sprzêt burz¹cy: pi³y spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, m³oty pneuma-

tyczne, narzêdzia hydrauliczne uniwersalne, siekiero³omy.
4. Zapory p³ywaj¹ce i sprzêt do likwidacji zagro¿eñ ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne

do paliw, kwasów lub ³ugów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrz¹dowaniem.
5. Wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne.
6. Urz¹dzenia oddymiaj¹ce i zadymiaj¹ce.
7. Wytwornice, agregaty i generatory pianowe.
8. Pr¹downice stra¿ackie, dzia³ka wodne i wodno-pianowe.
9. Podrêczny sprzêt gaœniczy: gaœnice, agregaty gaœnicze, hydronetki, t³umnice, bosaki, szafki hy-

drantowe.
10. Wê¿e po¿arnicze (ssawne i t³oczne) oraz armatura wodna: ³¹czniki, zbieracze, zasysacze, stojaki

hydrantowe, rozdzielacze, zwijad³a, zbiorniki wolno stoj¹ce.
11. Drabiny po¿arnicze przenoœne: przystawne, wysuwane i zestawiane.
12. Sprê¿arki, ³adowarki i przet³aczarki do butli gazowych wysokociœnieniowych.
13. Sprzêt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rêkawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzêt

wysokogórski i dla p³etwonurków.
14. Chemiczne œrodki gaœnicze, sorbenty, neutralizatory i odka¿acze, œrodki zwil¿aj¹ce i modyfikuj¹ce.
15. Sprzêt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych.
16. Pompy i autopompy po¿arnicze.
17. Agregaty pr¹dotwórcze i oœwietleniowe oraz si³ownie energetyczne.
18. Sprzêt i œrodki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania siê materia³ów niebezpiecznych.

IV. Wyposa¿enie zabezpieczaj¹ce
1. Pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, ch³odnie, piece piekarskie polowe, urz¹dze-

nia dezynfekcyjno-k¹pielowe, ³aŸnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery po¿arnicze wraz
z wyposa¿eniem.

2. Polowe wyposa¿enie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i ro-
zdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, me-
na¿ki, niezbêdniki.

3. Wyposa¿enie samochodów sanitarnych.
V. Materia³y pêdne i smary

Paliwa i smary z wy³¹czeniem wyrobów objêtych podatkiem akcyzowym.
VI. Pozosta³e towary

1. Urz¹dzenia szkolno-treningowe: trena¿ery, œcie¿ki biegowe, urz¹dzenia wydolnoœciowe i do po-
miaru masy cia³a, drobny sprzêt sportowy oraz przeszkody i urz¹dzenia torów æwiczeñ sporto-
wo-po¿arniczych.

2. Umundurowanie, odzie¿ specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste stra¿aka Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej wed³ug obowi¹zuj¹cych norm i wyposa¿enie specjalistyczne stra¿aka oraz odzna-
ki, odznaczenia i dystynkcje.

3. Wyposa¿enie stacji diagnostycznych, stacji przeciwgazowych - przeciwdymowych, warsztatów
³¹cznoœci i æwiczebnych komór gazowych.

4. Urz¹dzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
i terenów akcji ratowniczo-gaœniczych.

5. Podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowê na pojazdy dla stra¿y po¿arnej.
VII. Inne

Czêœci zamienne, podzespo³y, zespo³y i materia³y do sprzêtu wymienionego w niniejszym za³¹czniku.”.
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym,
postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 14 poprawek.

Najwa¿niejsze z tych poprawek dotycz¹ nowelizowanego art. 50 ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym.

Poprawki nr 5, 13 i 14 wprowadzaj¹ do ustawy za³¹cznik okreœlaj¹cy listê towarów przeznaczonych na
cele ochrony przeciwpo¿arowej, do których do koñca 2003 r. bêdzie stosowana 0% stawka podatku. Zda-
niem Senatu wprowadzenie do ustawy wspomnianego za³¹cznika, dotychczas okreœlanego rozporz¹dze-
niem ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych, lepiej odpowiada przepisom Konstytucji, któ-
re wymagaj¹ okreœlania stawek podatkowych w ustawie.

Poprawka nr 8 ma na celu doprecyzowanie przepisu dotycz¹cego przes³anki wy³¹czaj¹cej z definicji
czasopism specjalistycznych publikacji zawieraj¹cych treœci bezprawne. Senat postanowi³ zamkn¹æ ka-
talog okreœlaj¹cy takie treœci i zrezygnowaæ z klauzuli niezgodnoœci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego
jako zbyt szerokiej.

Zwiêkszenie dopuszczalnej powierzchni przeznaczanej na reklamy, zdaniem Senatu, umo¿liwi funkcjo-
nowanie i finansowanie czasopism o niskim nak³adzie, w szczególnoœci prasy lokalnej (poprawka nr 9).

Poprawka nr 10 ma zapobiec sytuacji, w której zamieszczenie w publikacji ju¿ tylko jednej strony, nie
zawieraj¹cej wy³¹cznie krzy¿ówek, pozwala³oby na uznanie tej publikacji za czasopismo specjalistyczne.

Poprawka nr 12 powoduje, i¿ za czasopismo specjalistyczne nie bêdzie uznane czasopismo, na którym
nie zostanie uwidoczniona wysokoœæ nak³adu. Poprawka ta ma u³atwiæ weryfikacjê warunków wymaga-
nych dla czasopism specjalistycznych.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy b¹dŸ redakcyjny i maj¹ na celu poprawienie czy-
telnoœci ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 3a w § 2 wyrazy „podpisem elektronicznym, z³o¿onym na podstawie wa¿nego

kwalifikowanego certyfikatu” zastêpuje siê wyrazami „bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-
fikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu”;

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 13 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej w³aœciwoœci, jest:

1) urz¹d skarbowy, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsza³ek województwa –
jako organ pierwszej instancji,

2) izba skarbowa – jako:
a) organ odwo³awczy od decyzji urzêdu skarbowego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrêbnych przepisów,
c) organ odwo³awczy od decyzji wydanej przez tê izbê w pierwszej instancji,

3) samorz¹dowe kolegium odwo³awcze – jako organ odwo³awczy od decyzji wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta), starosty albo marsza³ka województwa.”;

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 13 w § 2 wyrazy „Minister Finansów” zastêpuje siê wyrazami „Minister w³aœciwy
do spraw finansów publicznych”;

4) w art. 1 w pkt 5, w art. 14 w § 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Zastosowanie siê podatnika, p³atnika lub inkasenta do interpretacji prawa podatkowego, o której

mowa w § 2, mo¿e stanowiæ przes³ankê do umorzenia zaleg³oœci podatkowych, zgodnie z art. 67,
je¿eli zaleg³oœci te powsta³y na skutek zastosowania siê do takiej interpretacji.”;

5) w art. 1 w pkt 26, w art. 34 w § 4 w pkt 4 skreœla siê wyrazy „(prawo do lokalu mieszkalnego w domu
budowanym przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ w celu przeniesienia jego w³asnoœci na cz³onka
spó³dzielni)”;

6) w art. 1 w pkt 55 w lit. e), w § 6 skreœla siê wyrazy „art. 67”;
7) w art. 1:

a) w pkt 71, w art. 93:
w § 1 pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2) osobowych spó³ek handlowych,
3) osobowych i kapita³owych spó³ek handlowych”,

w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osobowej spó³ki handlowej (osobowych spó³ek handlowych).”,

b) w pkt 72, w art. 93a w § 2 w pkt 1 wyrazy „spó³ki osobowej prawa handlowego” zastêpuje siê wyra-
zami „osobowej spó³ki handlowej”;

8) w art. 1 w pkt 72, w art. 93c w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wstêpuj¹ - w zakresie uprawnieñ maj¹tkowych - osoby prawne powsta³e w wyniku podzia³u

(zgodnie z planem podzia³u), z tym ¿e w zakresie rozliczeñ z tytu³u podatku od towarów i us³ug,
w przypadku gdy czêœci maj¹tku dzielonej osoby prawnej przejmowane w wyniku podzia³u:
a) stanowi¹ zak³ady (oddzia³y) bêd¹ce odrêbnymi podatnikami tego podatku – osoby prawne lub

jej zak³ady (oddzia³y) przejmuj¹ce te zak³ady, w zakresie przejmowanego zak³adu,
b) nie stanowi¹ zak³adów (oddzia³ów) bêd¹cych odrêbnymi podatnikami tego podatku – jedna

z nowo utworzonych osób lub jej zak³ad (oddzia³), bêd¹cy odrêbnym podatnikiem tego podat-
ku, przejmuj¹ca najwiêksz¹ czêœæ maj¹tku trwa³ego s³u¿¹cego czynnoœciom opodatkowanym
podatkiem od towarów i us³ug (wskazana w planie podzia³u),”;

9) art. 1 w pkt 159, w art. 233 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przekazuj¹c sprawê organ odwo³awczy wskazuje okolicznoœci faktyczne, które nale¿y zbadaæ przy

ponownym rozpatrzeniu sprawy.”;
10) w art. 1 w pkt 193, w art. 284a w § 1 skreœla siê wyrazy „lub dowodu osobistego, je¿eli kontroluj¹cy nie

ma obowi¹zku posiadania legitymacji,”;
11) skreœla siê art. 28;
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12) w art. 29 wyrazy „art. 12 „zastêpuje siê wyrazami „art. 11”;
13) dodaje siê art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. Jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zostanie og³oszo-
ny w terminie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia niniejszej ustawy.”;

14 ) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyj¹tkiem art. 1 pkt 3 i pkt 123 lit. c),

które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”.
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UZASADNIENIE

Wiêkszoœæ wprowadzonych przez Senat poprawek ma charakter dostosowuj¹cy nowelizacjê Ordynacji
podatkowej do innych przepisów, ujednolicaj¹cy terminologiê lub porz¹dkowy (poprawki nr 1-7, 11, 12
i 14).

Poprawka Senatu nr 8 dotyczy przepisu okreœlaj¹cego osoby wstêpuj¹ce w przewidziane przepisami
prawa podatkowego maj¹tkowe uprawnienia osoby prawnej wykreœlanej z rejestru na skutek jej pod-
zia³u. Wprowadzaj¹c tê poprawkê Senat d¹¿y³ do uwzglêdnienia specyfiki podatku od towarów i us³ug,
którego podatnikiem mog¹ byæ równie¿ zak³ady osoby prawnej sporz¹dzaj¹ce samodzielnie bilans.

Poprawka Senatu nr 9 dotyczy przepisu reguluj¹cego sytuacjê, gdy organ odwo³awczy uchyla
w ca³oœci decyzjê organu pierwszej instancji i przekazuje sprawê do ponownego rozpatrzenia przez ten or-
gan. W myœl poprawki przekazuj¹c sprawê organ odwo³awczy ma obowi¹zek wskazaæ okolicznoœci, które
przy ponownym rozpatrzeniu sprawy nale¿y zbadaæ, a nie okolicznoœci, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê –
jak uchwali³ Sejm. Zdaniem Senatu sformu³owanie zawarte w poprawce bardziej odpowiada zasadzie
dwuinstancyjnoœci postêpowania.

Istotne znaczenie merytoryczne ma poprawka Senatu nr 10, poniewa¿ likwiduje mo¿liwoœæ wszczêcia
kontroli podatkowej po okazaniu dowodu osobistego. Senat uzna³ tê mo¿liwoœæ za zbyt niebezpieczn¹ dla
przedsiêbiorców i obrotu gospodarczego - zw³aszcza po uzyskaniu informacji od Ministra Finansów, i¿
powodem wprowadzenia tego rozwi¹zania by³ wy³¹cznie fakt, i¿ legitymacji s³u¿bowych nie posiadaj¹
pracownicy samorz¹dowi.

Z uwagi na rozmiary nowelizacji w poprawce nr 13 Senat okreœli³ termin og³oszenia tekstu jednolitego
Ordynacji podatkowej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy – Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 7 wyrazy „spraw i d¹¿yæ do rozstrzygniêcia ich” zastêpuje siê wyrazami „sprawy i d¹¿yæ do jej

rozstrzygniêcia”;
2) w art. 8 wyrazy „Prokurator lub” zastêpuje siê wyrazami „Prokurator oraz”;
3) w art. 17 w § 2 po wyrazie „orzekaj¹cym” dodaje siê wyrazy „z powodu przeszkód prawnych”;
4) w art. 46 w § 2 po wyrazie „zamieszkania” dodaje siê wyrazy „, a w razie jego braku - adresu do dorê-

czeñ,”;
5) w art. 50 w § 2 po wyrazie „równie¿” dodaje siê wyraz „inny”;
6) w art. 58 w § 3 dodaje siê zdanie pierwsze w brzmieniu:

„S¹d odrzuca skargê postanowieniem.”;
7) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. Je¿eli ustawy tak stanowi¹, postêpowanie s¹dowe wszczyna siê na wniosek.”;
8) w art. 65 dodaje siê § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Pismo mo¿e byæ tak¿e dorêczone za poœrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim
wypadku dowodem dorêczenia jest potwierdzenie transmisji danych.”;

9) w art. 70 w § 1 po wyrazie „zamieszkania” dodaje siê wyrazy „, adresu do dorêczeñ”;
10) w art. 73 wyrazy „mieszkania adresata,” zastêpuje siê wyrazami „mieszkania adresata lub w miejscu

wskazanym jako adres do dorêczeñ, na drzwiach”;
11) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84.Przewodnicz¹cy mo¿e z wa¿nej przyczyny przed³u¿yæ termin s¹dowy z urzêdu lub na wnio-
sek strony zg³oszony przed up³ywem terminu, a tak¿e skróciæ termin s¹dowy na wniosek strony.”;

12) w art. 96 w § 1 wyrazy „pañstwa i porz¹dkowi” zastêpuje siê wyrazami „pañstwa lub porz¹dkowi”;
13) w art. 134 w § 2 wyraz „stwierdzenie” zastêpuje siê wyrazem „stwierdzeniem”;
14) w art. 139 w § 1 wyrazy „jednorazowo co najwy¿ej do siedmiu” zastêpuje siê wyrazami „tylko raz i co

najwy¿ej o siedem”;
15) w art. 139 w § 4 wyraz „uzasadnienie” zastêpuje siê wyrazem „uzasadnienia”;
16) w art. 141:

a) w § 2 skreœla siê zdanie trzecie,
b) dodaje siê § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Odmowa sporz¹dzenia uzasadnienia wyroku nastêpuje postanowieniem wydanym na po-
siedzeniu niejawnym.”;

17) w art. 154 w § 1 po wyrazie „strona” oraz po wyrazie „sprawy” dodaje siê przecinek;
18) w art. 232 w § 1 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) œrodka odwo³awczego odrzuconego lub cofniêtego, je¿eli odrzucenie lub cofniêcie nast¹pi³o przed
wys³aniem jego odpisu innym stronom,”;

19) w art. 250 otrzymuje brzmienie:
„Art. 250. Wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzy-

muje wynagrodzenie odpowiednio wed³ug zasad okreœlonych w przepisach o op³atach za czynno-
œci adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w za-
kresie ponoszenia kosztów nieop³aconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbêdnych i udokumen-
towanych wydatków.”;

20) w art. 253:
a) w zdaniu pierwszym po wyrazie „adwokackiej,” dodaje siê wyraz „rady”,
b) w zdaniu drugim wyrazy „okrêgowa izba” zastêpuje siê wyrazami „rada okrêgowej izby”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c trzy ustawy wprowadzaj¹ce do systemu prawnego dwuinstancyjne s¹downictwo
administracyjne, postanowi³ dokonaæ dwudziestu zmian w ustawie – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi.

Poprawki nr 4, 9 i 10 zmierzaj¹ do uregulowania sytuacji, kiedy strona nie ma miejsca zamieszkania
(Senat mia³ na uwadze przede wszystkim osoby bezdomne). W celu usuniêcia trudnoœci w dorêczaniu
pism w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym w takim wypadku, Senat przyj¹³ rozwi¹zanie polegaj¹ce
na nakazaniu stronie podawania w piœmie adresu do dorêczeñ. W konsekwencji w poprawce nr 9 Izba
wprowadzi³a obowi¹zek zawiadamiania s¹du o ka¿dej zmianie adresu do dorêczeñ, a tak¿e umo¿liwi³a
dokonywanie w miejscu wskazanym jako adres do dorêczeñ zawiadomienia o z³o¿eniu pisma na 7 dni
w placówce pocztowej lub w urzêdzie gminy, gdy dorêczenie w³aœciwe i zastêpcze nie by³o mo¿liwe.

Izba, maj¹c na wzglêdzie u³atwienie dokonywania dorêczeñ w postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi, przyjê³a poprawkê (nr 8) umo¿liwiaj¹c¹ dorêczanie za poœrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej. Dowodem dorêczenia w takim wypadku bêdzie potwierdzenie transmisji danych. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e Senat wzorowa³ siê na rozwi¹zaniu funkcjonuj¹cym w postêpowaniu administracyjnym
(art. 63 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego przewiduje tak¹ mo¿liwoœæ).

Wprowadzaj¹c poprawkê do art. 84 (nr 11), Izba mia³a na celu odmienne i bardziej precyzyjne uregulo-
wanie mo¿liwoœci przed³u¿ania i skracania terminu s¹dowego, maj¹c na uwadze przede wszystkim inte-
res stron. Z tego wzglêdu przyjê³a rozwi¹zanie uprawniaj¹ce przewodnicz¹cego do przed³u¿enia terminu
zarówno z urzêdu, jak i na wniosek strony, natomiast do skrócenia – tylko na wniosek strony.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny lub techniczno-legislacyjny, jak te¿ usuwaj¹ niektóre
przeoczenia powsta³e w zwi¹zku z przyjêciem przez Sejm konkretnych rozwi¹zañ (poprawka nr 18 i 19).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
– Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych

i ustawê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy – Przepi-
sy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 4 w pkt 3 po wyrazach „miêdzy organami” dodaje siê wyraz „jednostek”;
2) w art. 8:

a)po wyrazach „poz. 1070)” dodaje siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:”,
b)pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 3 i dodaje siê pkt 1 i 2 w brzmieniu:

„1)w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2.Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej

Rady Radców Prawnych, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ op³at za czynnoœci
adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwoœci, stanowi¹cych podstawê do
zas¹dzenia przez s¹dy kosztów zastêpstwa prawnego i kosztów adwokackich, maj¹c na
wzglêdzie, ¿e ustalenie op³aty wy¿szej ni¿ stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz
nie przekraczaj¹cej szeœciokrotnoœci tej stawki, mo¿e byæ uzasadnione rodzajem i za-
wi³oœci¹ sprawy oraz niezbêdnym nak³adem pracy adwokata.

3. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej
Rady Radców Prawnych, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, stawki minimalne za czynnoœci
adwokackie, o których mowa w ust. 1, maj¹c na wzglêdzie rodzaj i zawi³oœæ sprawy oraz wy-
magany nak³ad pracy adwokata.”;

2) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreœli,

w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust.
1, z uwzglêdnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowi¹cych podstawê
ich ustalania oraz maksymalnej wysokoœci op³at za udzielon¹ pomoc.”;”;

3) w art. 10 dodaje siê pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) w art. 223 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, okreœli,
w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1,
z uwzglêdnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowi¹cych podstawê ich
ustalania oraz maksymalnej wysokoœci op³at za udzielon¹ pomoc.”;

1b) w art. 225 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Nacze-

lnej Rady Adwokackiej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ op³at za czynnoœci radców
prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwoœci, stanowi¹cych podstawê do zas¹dzenia
przez s¹dy kosztów zastêpstwa prawnego, maj¹c na wzglêdzie, ¿e ustalenie op³aty wy¿szej ni¿
stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nie przekraczaj¹cej szeœciokrotnoœci tej staw-
ki, mo¿e byæ uzasadnione rodzajem i zawi³oœci¹ sprawy oraz niezbêdnym nak³adem pracy rad-
cy prawnego.

3. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczel-
nej Rady Adwokackiej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, stawki minimalne za czynnoœci rad-
ców prawnych, o których mowa w ust. 1, maj¹c na wzglêdzie rodzaj i zawi³oœæ sprawy oraz wy-
magany nak³ad pracy radcy prawnego.”;”;

4) w art. 13 w pkt 1 w lit. b) wyraz „wynalazczych” zastêpuje siê wyrazami „prawa w³asnoœci prze-
mys³owej”;

5) w art. 29:
a) po wyrazach „w art. 22 „dodaje siê dwukropek,
b) pozosta³¹ czêœæ zdania oznacza siê jako pkt 1 oraz dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:

„2) w ust. 2 wyrazy „Organizacjom wymienionym w ust. 1 „zastêpuje siê wyrazami „Organizacji
zwi¹zkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³ecz-
no – Gospodarczych”.”;

6) art. 32 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 32. W ustawie z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572
i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr
89, poz. 804) w art. 34a w ust. 1:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w zwi¹zku z jego udzia³em w postêpowaniu przed s¹dem
administracyjnym,”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek w³aœciwego prokuratora:

a)w przypadkach okreœlonych w dziale IV Kodeksu postêpowania administracyjnego,
b)w zwi¹zku z udzia³em prokuratora w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym,”;

3) skreœla siê pkt 6.”.”;
7) w art. 41:

a) po wyrazach „poz. 86)” dodaje siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:”,
b) pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 2 w brzmieniu:

„2) dodaje siê art. 41b w brzmieniu:
„Art. 41b. 1.Koszty pomocy prawnej udzielonej przez doradcê podatkowego z urzêdu ponosi

Skarb Pañstwa.
2.Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady ponoszenia kosztów, o których
mowa w ust. 1, z uwzglêdnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stano-
wi¹cych podstawê ich ustalania oraz maksymalnego wynagrodzenia doradcy podatkowego
za udzielon¹ pomoc.”.”,

c) dodaje siê pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 41a w ust. 2 po wyrazach „zastêpstwa prawnego „dodaje siê wyrazy „, maj¹c na wzglêdzie

rodzaj i zawi³oœæ sprawy oraz wymagany nak³ad pracy doradcy podatkowego”;”;
8) w art. 48 w pkt 2 po wyrazach „powszechne i” dodaje siê wyraz „wojewódzkie”;
9) w art. 53 przed pkt 1 dodaje siê nowy pkt ... w brzmieniu:

„...) w art. 171:
a) w § 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Zwrot podania nastêpuje w formie postanowienia, na które s³u¿y za¿alenie.”,
b) dodaje siê § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Organ podatkowy nie mo¿e zwróciæ podania z tej przyczyny, ¿e w³aœciwy jest s¹d po-
wszechny, je¿eli w tej sprawie s¹d uzna³ siê za niew³aœciwy.”;”;

10) w art. 53 w pkt 2 w lit. b), pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek w³aœciwego prokuratora:

a) w przypadkach okreœlonych w dziale IV Kodeksu postêpowania administracyjnego,
b )w zwi¹zku z udzia³em prokuratora w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym,”;

11) w art. 67 w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skargê, w celu wypowiedzenia siê co do jej zasadnoœci, Prezes Urzêdu Patentowego przekazuje
do rozpatrzenia w Izbie Odwo³awczej.”,”;

12) w art. 68 w pkt 5 w lit. b) œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem oraz dodaje siê lit. c) w brzmie-
niu:
„c) w ust. 3 skreœla siê wyrazy ”, o którym mowa w ust. 2,”;”;

13) w art. 72:
a) dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

„3a)w art. 13:
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Prezesa Urzêdu Patentowego oraz Krajowej
Rady Rzeczników Patentowych, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ op³at za czynnoœci
rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwoœci oraz przed Urzêdem Paten-
towym dzia³aj¹cym w trybie postêpowania spornego, stanowi¹cych podstawê do ustalenia ko-
sztów zastêpstwa, które mog¹ byæ zas¹dzone przez s¹d lub orzeczone przez Urz¹d Patentowy,
maj¹c na wzglêdzie, ¿e ustalenie op³aty wy¿szej ni¿ stawka minimalna, o której mowa w ust. 3,
lecz nie przekraczaj¹cej szeœciokrotnoœci tej stawki, mo¿e byæ uzasadnione rodzajem i za-
wi³oœci¹ sprawy oraz niezbêdnym nak³adem pracy rzecznika patentowego.”,

c) w ust. 3 po wyrazach „w ust. 1 „dodaje siê wyrazy ”, maj¹c na wzglêdzie rodzaj i zawi³oœæ sprawy
oraz wymagany nak³ad pracy rzecznika patentowego.”;”,

d) w pkt 4, w art. 13a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Prezesa Urzêdu Patentowego oraz Krajowej
Rady Rzeczników Patentowych, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady pono-
szenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzglêdnieniem sposobu ustalania tych kosztów,
wydatków stanowi¹cych podstawê ich ustalania oraz maksymalnej wysokoœci op³at za udzie-
lon¹ pomoc.”;

14) w art. 72 w pkt 7 skreœla siê wyrazy „w ust. 1”;
15) w art. 78 w pkt 1 po wyrazach „w art. 2 „dodaje siê wyrazy „w ust. 1”;
16) w art. 78 w pkt 1 w lit. a) i b) wyrazy „, s¹dach administracyjnych” zastêpuje siê wyrazami „, wojewódz-

kich s¹dach administracyjnych”;
17) w art. 84 w zdaniu wstêpnym na koñcu dodaje siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:”;
18) w art. 91 w § 2 wyrazy „w terminie” zastêpuje siê wyrazami „z up³ywem”;
19) w art. 106 po wyrazach „z wyj¹tkiem przepisów” dodaje siê wyrazy „art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 1a i 1b,”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie kilkunastu poprawek do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi. Jednymi z najistotniejszych s¹ zmiany wprowadzane do kilku ustaw: Prawo o adwo-
katurze, o radcach prawnych, o doradztwie podatkowym oraz o rzecznikach patentowych. Zmierzaj¹ one
do szczegó³owego okreœlenia upowa¿nieñ do wydania rozporz¹dzeñ okreœlaj¹cych wysokoœæ op³at za
czynnoœci przed organami wymiaru sprawiedliwoœci (w tym stawek minimalnych) oraz zasad ponoszenia
kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzêdu. Senat we wszystkich upowa¿nieniach wprowadzi³ komple-
tne i jednolite wytyczne co do treœci aktu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku poprawek nr 2 i 3 Izba mia³a
na wzglêdzie koniecznoœæ wprowadzenia takich zmian w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjne-
go z 29 maja 2002 r. stwierdzaj¹cym niezgodnoœæ z Konstytucj¹ art. 16 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o adwoka-
turze oraz art. 225 ust. 2 i 3 ustawy o radcach prawnych i w konsekwencji utratê mocy obowi¹zuj¹cej
tych przepisów z dniem 31 maja 2003 r. Ze wzglêdu na to, ¿e poprawione upowa¿nienia powinny jak naj-
szybciej wejœæ w ¿ycie, Izba zdecydowa³a tak¿e o 14-dniowym vacatio legis w tym wypadku.

Poprawki nr 6 i 10 zmierzaj¹ do ujednolicenia rozwi¹zañ ustawowych dotycz¹cych tej samej materii.
Mimo tego, ¿e zarówno w ustawie o kontroli skarbowej, jak i w Ordynacji podatkowej zmieniane w uza-
sadnianej ustawie przepisy dotycz¹ udostêpniania informacji objêtych tajemnic¹ skarbow¹, to Sejm
przyj¹³ w tej materii ró¿ne rozwi¹zania. Senat uzna³, ¿e Rzecznik Praw Obywatelskich powinien mieæ mo-
¿liwoœæ korzystania z tych informacji tak, jak i prokurator, skoro ma prawo wzi¹æ udzia³ w ka¿dym
tocz¹cym siê postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, jak te¿ wnieœæ skargê i inne œrodki odwo³awcze,
je¿eli wed³ug jego oceny wymaga tego ochrona praworz¹dnoœci lub praw cz³owieka i obywatela.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy lub usuwaj¹ usterki techniczno-legislacyjne.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o systemie oceny zgodnoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy o syste-
mie oceny zgodnoœci, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 5 w pkt 6 wyraz „albo” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
2) w art. 10 w ust. 1 po wyrazie „oznakowania” dodaje siê wyrazy „i wykaz”;
3) w art. 10 w ust. 1 po wyrazach „tych wyrobów” dodaje siê wyrazy „, bior¹c pod uwagê rodzaje wyrobów

oraz stopieñ stwarzanych przez nie zagro¿eñ”;
4) w art. 11 w ust. 2 wyrazy „Minister Obrony Narodowej lub minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych

okreœli” zastêpuje siê wyrazami „Minister Obrony Narodowej oraz minister w³aœciwy do spraw we-
wnêtrznych okreœl¹”;

5) w art. 11 w ust. 2 wyrazy „jakie stwarzaj¹ wyroby” zastêpuje siê wyrazami „jakie wyroby te stwarzaj¹”;
6) w art. 15 w ust. 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „w szczególnoœci” zastêpuje siê wyrazami „co najmniej”;
7) w art. 15 w ust. 3 wyrazy „3 miesi¹ce” zastêpuje siê wyrazami „6 miesiêcy”;
8) w art. 16 w ust. 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „w szczególnoœci” zastêpuje siê wyrazami „co najmniej”;
9) w art. 16 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej wa¿noœci,”;
10) w art. 16 w ust. 5 wyraz „wymagañ” zastêpuje siê wyrazem „warunków”;
11) w art. 16 w ust. 6 wyrazy „narusza wymagania okreœlone w certyfikacie akredytacji” zastêpuje siê wy-

razami „nie podejmie, w okresie 12 miesiêcy od dnia udzielenia akredytacji, dzia³alnoœci objêtej cer-
tyfikatem akredytacji albo w ra¿¹cy sposób narusza warunki okreœlone w certyfikacie akredytacji”;

12) w art. 21 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „jednostek administracji rz¹dowej”;
13) w art. 24 w ust. 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „powinno zawieraæ” zastêpuje siê wyrazem „zawiera”;
14) w art. 27 w ust. 3 po wyrazach „o którym mowa w ust. 1 „dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c koniecz-

noœæ zapewnienia powszechnej dostêpnoœci og³oszenia o konkursie”;
15) w art. 37 w ust. 3 wyrazy „uzasadnionych kosztów” zastêpuje siê wyrazami „okolicznoœci, ¿e stawki

tych op³at powinny zapewniæ pokrycie kosztów ich przeprowadzenia”;
16) w art. 37 w ust. 4 po wyrazach „o których mowa w ust. 1 „dodaje siê wyrazy „, z uwzglêdnieniem uzasa-

dnionych kosztów”;
17) w art. 38 w ust. 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:

„4a) G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego,”;
18) w art. 39 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji o koniecznoœci:
a) przeprowadzania kontroli doraŸnych, w przypadku powziêcia wiadomoœci o niespe³nieniu

przez wyroby wprowadzone do obrotu zasadniczych wymagañ, a tak¿e niestosowaniu lub sto-
sowaniu nieprawid³owo albo niezgodnie z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹dzeniach wy-
danych na podstawie art. 9 ust. 1 procedur oceny zgodnoœci,

b) wykonywania innych czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ wyrobów wprowadzonych do obrotu,
a nale¿¹cych do zakresu zadañ danego wyspecjalizowanego organu.”;

19) w art. 41 skreœla siê ust. 4;
20) w art. 45-47 po wyrazie „grzywny” dodaje siê wyrazy „do 100 000 z³”;
21) w art. 53 w pkt 6, w art. 120a w pkt 1 wyraz „decyzje” zastêpuje siê wyrazem „decyzjê”;
22) w art. 53 w pkt 7, w art. 121 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „któremu” zastêpuje siê wyrazami „wobec którego”;
23) w art. 54 w pkt 2, w pkt 2a wyrazy „zasadniczych wymagañ” zastêpuje siê wyrazami „zasadniczych

wymaganiach”;
24) w art. 55, w pkt 14a wyrazy „zgodnie z rozdz. 6 ustawy” zastêpuje siê wyrazami „zgodnie z ustaw¹”;
25) w art. 61 w ust. 1 wyraz „Centrum” zastêpuje siê wyrazami „Polskiego Centrum Akredytacji”;
26) w art. 61 w ust. 1 i 2 wyrazy „dotychczasowych przepisów” zastêpuje siê wyrazami „ustawy, o której

mowa w art. 67 ust. 1,”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy 335



UZASADNIENIE

Rozpatruj¹c ustawê o systemie oceny zgodnoœci Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie do jej tekstu
26 poprawek.

Dokonuj¹c analizy tzw. s³owniczka pojêciowego ustawy Senat zwróci³ uwagê na niespójnoœæ za-
chodz¹c¹ pomiêdzy definicj¹ jednostki kontroluj¹cej (art. 5 pkt 6) a definicj¹ certyfikacji (art. 5 pkt 8).
O ile bowiem w pierwszej z nich sformu³owano zasadê, ¿e projekt wyrobu, wyrób lub proces jego wytwa-
rzania podlega ocenie zgodnoœci z zasadniczymi lub szczegó³owymi wymaganiami albo specyfikacjami
technicznymi, o tyle w drugiej mowa jest o zgodnoœci z zasadniczymi lub szczegó³owymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi. Celowe wiêc sta³o siê zast¹pienie w art. 5 pkt 6 ustawy alternatywy
roz³¹cznej „albo” alternatyw¹ nieroz³¹czn¹ „lub” (poprawka nr 1).

Na mocy art. 10 ust. 1 ustawy minister w³aœciwy ze wzglêdu na przedmiot oceny zgodnoœci mo¿e okre-
œliæ, w drodze rozporz¹dzeñ, szczegó³owe wymagania dla wyrobów, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie albo
s³u¿¹ ochronie lub ratowaniu ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, a tak¿e warunki certyfikacji oraz
sposób oznakowania tych wyrobów. Uznaj¹c tê regulacjê prawn¹ za s³uszn¹, Senat uzna³ jednoczeœnie za
konieczne uzupe³nienie zakresu przytoczonego upowa¿nienia o okreœlenie wykazu tych wyrobów (popra-
wka nr 2).

W toku rozpatrywania ustawy Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e korekty wymagaj¹ niektóre przepisy for-
mu³uj¹ce upowa¿nienia do wydania odpowiednich rozporz¹dzeñ. Dotyczy to art. 10 ust. 1, art. 27 ust. 3
i art. 37 ust. 4, w których – wbrew art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – nie zosta³y sfor-
mu³owane wytyczne dotycz¹ce treœci aktów wykonawczych. Senat uzna³ bowiem, ¿e nie mo¿na uznaæ za
wytyczne przepisy, które uszczegó³awiaj¹ zakres spraw przekazanych do uregulowania w danym akcie
wykonawczym. Ponadto konsekwencj¹ „przeniesienia” wytycznej okreœlonej w art. 37 ust. 3 ustawy do
ustêpu 4 tego artyku³u by³o sformu³owanie dyrektywy, aby minister w³aœciwy do spraw finansów publi-
cznych, okreœlaj¹c sposób ustalania op³at za czynnoœci, o których mowa w art. 37 ust. 1, uwzglêdnia³
okolicznoœci, ¿e stawki tych op³at powinny zapewniæ pokrycie kosztów ich przeprowadzenia. W zwi¹zku
z tym Senat uchwali³ poprawki nr 3, 14, 15 i 16.

Art. 11 ust. 2 ustawy ustanowi³ delegacjê do wydania stosownego rozporz¹dzenia przez Ministra Obro-
ny Narodowej lub ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych. Przepis ten jest sprzeczny z art. 92 ust. 1
Konstytucji RP, stanowi¹cym, i¿ upowa¿nienie powinno okreœlaæ organ w³aœciwy do wydania roz-
porz¹dzenia, oraz z zasad¹ przyzwoitej legislacji wynikaj¹c¹ ze sformu³owanej w art. 2 Konstytucji RP za-
sady demokratycznego pañstwa prawnego. Okreœlenie podmiotów upowa¿nionych – na zasadzie alterna-
tywnej – do wydania aktu wykonawczego pozostaje w niezgodnoœci z powo³anymi przepisami Konstytu-
cji, gdy¿ na ich tle nie mo¿na odpowiedzieæ na pytanie, jaki organ (organy) bêdzie upowa¿niony (bêd¹ upo-
wa¿nione) do wydania rozporz¹dzenia. Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje, i¿ taka regulacja mo¿e rodziæ spory
kompetencyjne. W zwi¹zku z tym Senat wprowadzi³ do ustawy poprawkê nr 4.

Uznaj¹c, ¿e elementy wniosku o udzielenie akredytacji oraz certyfikatu akredytacji powinny zostaæ
jednoznacznie sformu³owane w ustawie na zasadzie niezbêdnego minimum Senat opowiedzia³ siê za
zast¹pieniem w art. 15 ust. 2 i w art. 16 ust. 2 wyrazów „w szczególnoœci” wyrazami „co najmniej” (popra-
wki nr 6 i 8). Jednoczeœnie uzna³ za konieczne uzupe³nienie – na wzór obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia
28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoœci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw – elementów
certyfikatu akredytacji o stwierdzenie w nim okresu jej wa¿noœci (poprawka nr 9).

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby Polskie Centrum Akredytacji, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 6 mie-
siêcy, a nie 3 miesi¹ce od dnia z³o¿enia wniosku o udzielenie akredytacji, by³o obowi¹zane do zawiado-
mienia wnioskuj¹cej jednostki certyfikuj¹cej, kontroluj¹cej lub laboratorium o udzieleniu b¹dŸ odmowie
udzielenia akredytacji. Sformu³owany w ustawie trzymiesiêczny termin uznano za zbyt krótki w stosun-
ku do dzia³añ, które musi podj¹æ krajowa jednostka akredytuj¹ca w toku rozpatrywania takiego wnio-
sku.

W art. 16 ust. 6 w sposób nieprecyzyjny zosta³y okreœlone przes³anki cofniêcia akredytacji. Dlatego te¿
w poprawce nr 11 Senat opowiedzia³ siê za rozwi¹zaniem, w którym cofniêcie akredytacji nastêpuje, gdy
akredytowana jednostka certyfikuj¹ca lub kontroluj¹ca albo akredytowane laboratorium nie podejmie,
w okresie 12 miesiêcy od dnia udzielenia akredytacji, dzia³alnoœci objêtej certyfikatem akredytacji albo
w ra¿¹cy sposób narusza warunki okreœlone w certyfikacie akredytacji.

Na mocy art. 24 ust. 2 ustawy czynnoœci kontrolne w stosunku do notyfikowanych jednostek certyfi-
kuj¹cych i jednostek kontroluj¹cych oraz notyfikowanych laboratoriów przeprowadza siê na podstawie
upowa¿nienia wydanego przez ministra albo kierownika urzêdu centralnego, które powinno zawieraæ: oz-
naczenie osoby dokonuj¹cej kontroli, nazwê podmiotu kontrolowanego, a tak¿e zakres kontroli. Z uwagi na
d¹¿enie do precyzyjnego okreœlenia skutków czynnoœci kontrolnych przeprowadzonych na podstawie
upowa¿nienia niezawieraj¹cego wszystkich tych elementów Senat opowiedzia³ siê za zast¹pieniem sfor-
mu³owania „powinno zawieraæ” sformu³owaniem „zawiera” (poprawka nr 13).
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W zakresie nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu Senat uzna³ za zasadne okreœlenie
G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu wyspecjalizowanego (poprawka nr 17). Nale¿y
bowiem zwróciæ uwagê, ¿e na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane G³ówny Inspektor
Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór i kontrolê w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania wy-
robów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Ponadto, d¹¿¹c do stworze-
nia podstaw prawnych umo¿liwiaj¹cych nale¿yte wype³nianie funkcji nadzorczych nad wyrobami wpro-
wadzonymi do obrotu przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Senat opowiedzia³ siê
za poszerzeniem jego zadañ o przekazywanie organom wyspecjalizowanym okreœlonych informacji (po-
prawka nr 18).

Poprawka nr 19 zmierza do skreœlenia bezprzedmiotowego na gruncie ustawy przepisu odwo³uj¹cego
siê do postanowieñ art. 127 § 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego. Powo³any przepis tego Kode-
ksu dotyczy bowiem ministrów oraz samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych i nie mo¿e mieæ zastosowa-
nia do organów wyspecjalizowanych wymienionych w art. 38 ust. 4 ustawy, tj. Inspekcji Handlowej, Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy, Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Prezesa Urzêdu Regulacji Telekomuni-
kacji i Poczty oraz innych organów okreœlonych w odrêbnych ustawach wymienionych w nich jako orga-
ny wyspecjalizowane.

Poprawka nr 20 zmierza do tego, aby czyny stanowi¹ce wykroczenia, o których mowa w art. 45-47, by³y
zagro¿one kar¹ grzywny do 100 000 z³otych. Senat uzna³ bowiem, ¿e kwota 5 000 z³otych jako górna gra-
nica grzywny okreœlona w Kodeksie wykroczeñ jest zbyt niska w stosunku do wagi czynów sformu³owa-
nych w tych przepisach. Wymaga ponadto podkreœlenia, ¿e zgodnie z art. 24 § 1 tego Kodeksu grzywnê
wymierza siê w wysokoœci od 20 do 5 000 z³otych, jednak¿e odrêbna ustawa mo¿e stanowiæ inaczej.

Uchwalaj¹c poprawki nr 5, 10, 12 oraz 21-26 Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zapewnienia spójnoœci
terminologicznej w obrêbie przepisów ustawy, a tak¿e zachowania jednolitych konstrukcji prawnych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 11 w lit. e), w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 paŸdziernika ka¿dego roku kalendarzowego objêtego
zezwoleniem, okazanie przedsiêbiorcy zaopatruj¹cemu dany punkt sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych odpowiedniego zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty, o której mowa
w art. 111, wydanego przez gminê,”;

2) w art. 1 w pkt 14, w art. 184 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Op³ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda¿ posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napo-

jów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1) 1,4% wartoœci sprzeda¿y zinwentaryzowanych napojów zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz

piwa,
2) 1,4% wartoœci sprzeda¿y zinwentaryzowanych napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% do 18% al-

koholu (z wyj¹tkiem piwa),
3) 2,7% wartoœci sprzeda¿y zinwentaryzowanych napojów zawieraj¹cych powy¿ej 18% alkoho-

lu.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lipca 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o wychowa-
niu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, Senat postanowi³ wprowadziæ do niej 2 poprawki.

Poprawka nr 1 do art. 18 ust. 7 pkt 4, modyfikuje jeden z warunków, jaki przedsiêbiorca musi spe³niæ
aby móg³ prowadziæ sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych. Przedsiêbiorca powinien w terminach
do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 paŸdziernika ka¿dego roku kalendarzowego objêtego zezwoleniem, okazaæ
przedsiêbiorcy zaopatruj¹cemu dany punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych, odpowiednie potwierdze-
nie dokonania op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Poprawka nawi¹zuje
do przepisu art. 111 ust. 7 ustawy nowelizuj¹cej, który przewiduje, i¿ przedmiotowa op³ata bêdzie p³aco-
na w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzeœnia. Przepis art. 18 ust. 7
pkt 4, w wersji przyjêtej przez Sejm wskazuje tylko jeden termin okazania przedsiêbiorcy potwierdzenia
dokonania op³aty – do dnia 1 lutego. Pozostawienie art. 18 ust. 7 pkt 4 w takim brzmieniu oznacza³oby, i¿
przedsiêbiorca zaopatruj¹cy dany punkt sprzeda¿y, posiada³ by jedynie informacjê o wp³acie pierwszej
raty tej op³aty, a tym samym nie móg³ by stwierdziæ na podstawie tego dokumentu, czy odbiorca napojów
alkoholowych posiada nadal zezwolenie na ich sprzeda¿. Zgodnie bowiem ze zmienionym art. 18 ust. 12
pkt 5, nieuiszczenie op³aty za korzystanie z zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych powoduje wy-
gaœniêcie tego zezwolenia. Senat postanowi³ równie¿ doprecyzowaæ, i¿ dowodem dokonania op³aty bêdzie
zaœwiadczenie wystawione przez gminê, a nie dowolne potwierdzenie dokonania op³aty.

Poprawka nr 2 do art. 184 ust. 2, zmienia zasady obliczania wysokoœci op³aty ponoszonej z tytu³u wy-
dania przez gminê zezwolenia na wyprzeda¿ zinwentaryzowanych napojów alkoholowych. W brzmieniu
przyjêtym przez Sejm, przepis art. 184 ust. 2 okreœla wysokoœæ tej op³aty kwotowo i nie ró¿nicuje jej ze
wzglêdu na wartoœæ zinwentaryzowanych napojów alkoholowych. Oznacza to, ze bez wzglêdu na iloœæ na-
pojów alkoholowych, które pozosta³y przedsiêbiorcy w magazynie, zap³aci on tak¹ sam¹ op³atê za zezwo-
lenie. Propozycja senacka zmierza do tego, aby op³ata by³a zró¿nicowana w zale¿noœci od wartoœci sprze-
da¿y zinwentaryzowanych napojów alkoholowych i aby wynosi³a 1,4% wartoœci sprzeda¿y zinwentaryzo-
wanych napojów alkoholowych zawieraj¹cych do 18% alkoholu, oraz 2,7% wartoœci sprzeda¿y zinwenta-
ryzowanych napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 18% alkoholu.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2002 r. ustawy o œwiad-
czeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o portowych urz¹dzeniach do odbioru odpadów
oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze statków

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy o porto-
wych urz¹dzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze statków, wprowadza do jej te-
kstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w pkt 3 wyrazy „17 lutego 1987 r.” zastêpuje siê wyrazami „17 lutego 1978 r.”;
2) w art. 3 w pkt 7 i w art. 4 w ust. 3 w pkt 2 skreœla siê u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy „, stocznie

remontowe”;
3) w art. 3 w pkt 10 skreœla siê wyraz „przepisów”;
4) w art. 3 w pkt 10 po wyrazach „poz. 1545 „dodaje siê wyrazy „oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365”;
5) w art. 3 w pkt 11, w art. 5 w ust. 2 i w art. 8 w ust. 3 w pkt 6 u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz „wyda-

jnoœæ” zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednim przypadku wyrazem „przepustowoœæ”;
6) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyraz „i” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
7) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „i przystani morskich” zastêpuje siê wyrazami „lub przystani morskich”;
8) w art. 4 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „oraz przepisy ustawy o odpadach”;
9) w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 i w art. 10 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „odpadów powstaj¹cych w wyniku bytowa-

nia na pok³adzie statku” zastêpuje siê wyrazami „odpadów powstaj¹cych na statku”;
10) w art. 8 w ust. 3 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „i 2”;
11) w art. 9 w ust. 1 po wyrazie „odpadami” dodaje siê wyrazy „oraz pozosta³oœciami ³adunkowymi”;
12) w art. 9 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, który wymaga zatwierdzenia w trybie okreœlonym w ust. 3”;
13) w art. 9 w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „przez dyrektora” zastêpuje siê wyrazami „z dyrektorem”;
14) w art. 10:

a) dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Odbiór dodatkowych iloœci odpadów ze statków nie objêtych op³at¹ tona¿ow¹ nastêpuje za

op³at¹ dodatkow¹.„,
b) w ust. 5 wyrazy „op³aty specjalnej, o których mowa w ust. 4 „zastêpuje siê wyrazami „op³at,

o których mowa w ust. 3a i 4”,
c) w ust. 6 po wyrazie „Op³aty” dodaje siê wyrazy „ , o których mowa w ust. 1, 3a i 5,”;

15) w art. 13:
a) dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 5, w art. 15, w art. 16 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym, w art. 21 w ust. 1 w pkt 3, w art. 22
w ust. 1 i 2 oraz w art. 23 w ust. 1 i 2 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy „Konwencja helsiñ-
ska" zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Konwencja Helsiñska
1992";“,

b) w pkt 3, w art. 10 w ust. 2 wyrazy „Konwencji Helsiñskiej” zastêpuje siê wyrazami „Konwencji
Helsiñskiej 1992”,

c) dodaje siê pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) w art. 16 w ust. 3 wyrazy „za³¹cznika V Konwencji helsiñskiej „zastêpuje siê wyrazami „Kon-

wencji Helsiñskiej 1992”;
4b) w art. 19 w pkt 1 wyrazy „w art. 9 ust. 4 Konwencji helsiñskiej” zastêpuje siê wyrazami „w Kon-

wencji Helsiñskiej 1992”;„,
d) w pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „Konwencji MARPOL 1973/78 „dodaje siê wyrazy „i Konwe-
ncji Helsiñskiej 1992”,”;

16) w art. 13 w pkt 6 w lit. b) i w pkt 8 w lit. a) wyrazy „odpadów bytowych” zastêpuje siê wyrazami „odpa-
dów powstaj¹cych na statku”;

17) w art. 13 pkt 8 oznacza siê jako pkt 9, a dotychczasowy pkt 9 oznacza siê jako pkt 8;
18) w art. 14 w pkt 2, w pkt 1 i 2 wyrazy „1 tonê” zastêpuje siê wyrazem „jednostkê”.
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UZASADNIENIE

Rozpatruj¹c ustawê o portowych urz¹dzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze
statków Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do jej tekstu 18 poprawek.

Poprawka nr 1 do art. 3 pkt 3 likwiduje b³êdne podanie roku podpisania tzw. Konwencji MARPOL.
Skreœlenie w art. 3 pkt 7 i art. 4 ust. 3 pkt 2 wyrazów „stocznie remontowe” podyktowane by³o tym, i¿

przepisy te pos³uguj¹ siê równie¿ szerszym pojêciem stoczni (poprawka nr 2).
Poprawka nr 5 zastêpuje w przepisach ustawy pojêcie odpowiedniej wydajnoœci portowych urz¹dzeñ

odbiorczych bardziej w³aœciwym, zdaniem Senatu, pojêciem odpowiedniej przepustowoœci tych
urz¹dzeñ.

Poprawka nr 8 do art. 4 ust. 4 skreœla zbêdne sformu³owanie, ¿e minister w³aœciwy do spraw gospodar-
ki morskiej, wydaj¹c rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czenia przepisów ustawy w stosunku do okreœlonych
podmiotów, uwzglêdni przepisy ustawy o odpadach. Nie mo¿na bowiem uznaæ za wytyczne dotycz¹ce tre-
œci aktu wykonawczego sformu³owania, które wprowadzaj¹ wymóg uwzglêdnienia przez podmiot wy-
daj¹cy rozporz¹dzenie odrêbnych przepisów.

Poprawki nr 9 i 16 zastêpuj¹ niefortunnie sformu³owane pojêcia „odpady powstaj¹ce w wyniku byto-
wania na pok³adzie statku” i „odpady bytowe” pojêciem odpadów powstaj¹cych na statku.

Poprawka nr 10 do art. 8 ust. 3 likwiduje b³êdne odes³anie, które odsy³a do przepisu ju¿ zawieraj¹cego
odes³anie.

Poprawka nr 14 do art. 10 przywraca, zawart¹ w projekcie ustawy, instytucjê op³aty dodatkowej wno-
szonej przez statek na rzecz podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem lub przystani¹ morsk¹ z tytu³u odbioru do-
datkowych iloœci odpadów ze statków nie objêtych op³at¹ tona¿ow¹.

Art. 13 pkt 1 ustawy nada³ nowe brzmienie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zapobieganiu zanieczysz-
czaniu morza przez statki. Po wejœciu w ¿ycie tej zmiany powo³any przepis bêdzie nakazywa³ odwo³ywaæ
siê – w zakresie stosowania odpowiednich postanowieñ morskiego prawa miêdzynarodowego – do Kon-
wencji o ochronie œrodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego, sporz¹dzonej w Helsinkach dnia
9 kwietnia 1992 r., nie zaœ do konwencji z dnia 22 marca 1974 r. Ustawodawca nie wprowadzi³ jednak od-
powiednich zmian w innych przepisach tej ustawy, które nadal odwo³uj¹ siê do postanowieñ tej ostatniej
konwencji. Konieczne sta³o siê wiêc wprowadzenie poprawki nr 15.

Poprawka nr 18 do art. 14 pkt 2 zastêpuje niew³aœciwie u¿yte, zdaniem Senatu, pojêcie 1 tony poje-
mnoœci brutto (GT) statku pojêciem jednostki pojemnoœci brutto (GT) statku.

Wprowadzenie do ustawy poprawek nr 3, 4, 6, 7, 11-13 i 17 podyktowane by³o koniecznoœci¹ zapew-
nienia spójnoœci terminologicznej w obrêbie jej przepisów, a tak¿e zachowania jednolitych konstrukcji
prawnych.

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o portowych urz¹dzeniach do odbioru odpadów

342 oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze statków



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o normalizacji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy o norma-
lizacji, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 5 przecinek na koñcu zastêpuje siê kropk¹ i skreœla siê pkt 6;
2) w art. 5 w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Wprowadzenie to mo¿e nast¹piæ w jêzyku orygina³u.”;
3) w art. 6 po wyrazie „normalizacyjn¹” dodaje siê wyrazy „, przy czym dokumenty takie mog¹ zostaæ za-

chowane w jêzyku orygina³u”;
4) w art. 7 w ust. 6 skreœla siê wyrazy „, przy czym wymagania stawiane takiej deklaracji okreœlaj¹ Pol-

skie Normy”;
5) w art. 7 skreœla siê ust. 8;
6) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „i zatwierdzane” zastêpuje siê wyrazami „, zatwierdzane i wycofywane”;
7) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „w art. 4 i 6 „zastêpuje siê wyrazami „w art. 4 oraz art. 5 ust. 3 i 5-7”;
8) w art. 8 w ust. 1 po wyrazach „w art. 4 i 6 „dodaje siê wyrazy „ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania

tajemnicy pañstwowej”;
9) w art. 8 dodaje siê ust. 1a-1e w brzmieniu:

„1a. Organami w³aœciwymi do prowadzenia i finansowania normalizacji zwi¹zanej z obronnoœci¹
i bezpieczeñstwem pañstwa s¹, ka¿dy w zakresie swojej w³aœciwoœci, Minister Obrony Narodowej
oraz minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, z zastrze¿eniem ust. 1d i 1e.

1b. Dokumenty normalizacyjne zatwierdzone przez ministrów, o których mowa w ust. 1a, obo-
wi¹zuj¹:
1) jednostki organizacyjne podleg³e ministrowi, który zatwierdzi³ te dokumenty - w zakresie i w te-

rminach w nich okreœlonych,
2) inne podmioty - w zakresie i w terminach okreœlonych w umowach zawartych pomiêdzy mini-

strem, który zatwierdzi³ te dokumenty, a tymi podmiotami.
1c. Minister Obrony Narodowej oraz minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, ka¿dy w zakresie

swojej w³aœciwoœci, mog¹ udzieliæ zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej, na odst¹pienie
w ca³oœci albo w czêœci od obowi¹zku stosowania dokumentu normalizacyjnego, o którym mowa
w ust. 1b, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1b pkt 2, na jego wniosek uzasadniony wa¿nymi
wzglêdami technicznymi, organizacyjnymi lub gospodarczymi.

1d. Polski Komitet Normalizacyjny zatwierdza i wycofuje Polskie Normy i inne dokumenty normali-
zacyjne dotycz¹ce obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa w zakresie nieobjêtym tajemnic¹ pañ-
stwow¹, na zasadach wymienionych w art. 4 oraz art. 5 ust. 3 i 5-7.

1e. Organem w³aœciwym do wystêpowania za granic¹ w sprawach dotycz¹cych normalizacji zwi¹za-
nej z obronnoœci¹ i bezpieczeñstwem pañstwa jest Minister Obrony Narodowej.”;

10) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, w celu zapewnienia w obszarze normalizacji

ochrony interesów pañstwa w zakresie obronnoœci i bezpieczeñstwa:
1) sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ministra Obrony

Narodowej i ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych normalizacji zwi¹zanej z obron-
noœci¹ i bezpieczeñstwem pañstwa,

2) rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
3) ryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania dokumentów normalizacyjnych do-

tycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa, w tym Norm Obronnych, w zakresie, któ-
ry nie mo¿e byæ ujêty w Polskich Normach,

4) tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania zagranicznych dokumentów normaliza-
cyjnych dotycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa.”;

11) w art. 8 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rada Ministrów, wydaj¹c rozporz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzglêdni koniecznoœæ przed-

stawiania projektów Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych dotycz¹cych obron-
noœci i bezpieczeñstwa pañstwa projektantom, producentom i u¿ytkownikom w celu zaopiniowa-
nia, z zachowaniem odrêbnoœci w zakresie informacji stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹.”;

12) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Tworzy siê Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej „PKN”, jako krajow¹ jednostkê normaliza-
cyjn¹ zapewniaj¹c¹ realizacjê celów wymienionych w art. 3, zgodnie z zasadami wymienionymi
w art. 4.”;

13) w art. 9 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „, zakres i sposób dzia³ania”;
14) skreœla siê art. 10;
15) w art. 11 w pkt 4 po wyrazach „normalizacji” dodaje siê wyrazy „ , z zastrze¿eniem art. 8 ust. 1e”;
16) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych, maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ precyzyjnego podzia³u zadañ
w tym zakresie miêdzy w³aœciwe organy administracji rz¹dowej oraz pañstwowe jednostki orga-
nizacyjne w celu realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów
miêdzynarodowych.”;

17) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. PKN wspó³dzia³a z organami administracji rz¹dowej w szczególnoœci poprzez:

1) wzajemne informowanie siê o zdarzeniach zachodz¹cych w gospodarce, administracji publicz-
nej i normalizacji w kontekœcie ich wzajemnego zwi¹zku,

2) uzgadnianie potrzeb t³umaczenia na jêzyk polski norm europejskich z zakresu ochrony ¿ycia,
zdrowia, œrodowiska, mienia oraz bezpieczeñstwa pracy i u¿ytkowania, wprowadzonych
do Polskich Norm w jêzyku orygina³u,

3) uzgadnianie potrzeb sporz¹dzania dokumentów zawieraj¹cych wymagania techniczne w pro-
cesie opracowywania projektów aktów normatywnych.
2. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposoby wspó³dzia³ania PKN z organami

administracji rz¹dowej, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia udzia³u organów admini-
stracji rz¹dowej w procesie opiniowania projektów Polskich Norm i innych dokumentów
normalizacyjnych.”;

18) w art. 15 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy „do koñca czerwca” zastêpuje siê wyrazami „do 30 czerwca”;
19) w art. 17 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w³aœciwy do spraw pracy ustali, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ wynagrodzeñ pra-
cowników PKN, bior¹c pod uwagê organizacjê PKN i koniecznoœæ zapewnienia w³aœciwej realizacji
jego zadañ.”;

20) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób przeprowadzenia wyboru pozosta³ych

cz³onków Rady Normalizacyjnej, z uwzglêdnieniem koniecznoœci przeciwdzia³ania dominacji któ-
regokolwiek z podmiotów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2-6.”;

21) w art. 20 skreœla siê ust. 4;
22) skreœla siê art. 22;
23) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto oznacza wyroby znakiem zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ bez uzyskania certyfikatu zgodnoœci

upowa¿niaj¹cego do takiego oznaczenia podlega karze grzywny.”,
b) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Tej samej karze podlega, kto oznacza znakiem zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ wyroby nie-
spe³niaj¹ce odpowiednich wymagañ Polskiej Normy lub deklaruje zgodnoœæ z Polsk¹ Norm¹
wyrobów niespe³niaj¹cych tych wymagañ.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1 „dodaje siê wyrazy „i 1a”;
24) u¿yty w ustawie w ró¿nych przypadkach wyraz „opracowanie” zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednim

przypadku wyrazem „opracowywanie”.
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UZASADNIENIE

Rozpatruj¹c ustawê o normalizacji Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do jej tekstu 24 poprawki.
Poprawka nr 1 do art. 2 zmierza do rezygnacji z definiowania pojêcia krajowej jednostki normalizacyj-

nej. Istota tego podmiotu zosta³a bowiem okreœlona w rozdziale poœwiêconym statusowi Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego. Ponadto z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej definiowanie tak oczywi-
stego pojêcia jest zbêdne.

Poprawki nr 2 i 3 umo¿liwiaj¹ wprowadzanie w jêzyku orygina³u norm europejskich i miêdzynarodo-
wych do zbioru Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych zgodnie ze standardami obo-
wi¹zuj¹cymi w prawie Unii Europejskiej.

Poprawka nr 4 do art. 7 ust. 6 likwiduje uregulowanie, zgodnie z którym Polskie Normy okreœlaj¹ wy-
magania stawiane deklaracji zgodnoœci z Polskimi Normami wydanej na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ przez
producenta lub osobê wprowadzaj¹c¹ wyroby do obrotu. Polska Norma jako dokument techniczny, nie
zaœ akt prawny, nie mo¿e bowiem nak³adaæ okreœlonych obowi¹zków na dany podmiot.

Poprawka nr 5 do art. 7 ust. 8 skreœla przepis, zgodnie z którym sprawy sporne wynikaj¹ce z oceny
zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹, dotycz¹ce interpretacji postanowieñ Polskich Norm, rozstrzyga Prezes Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego, po zasiêgniêciu opinii w³aœciwego komitetu technicznego. Niejasny
charakter normy wynikaj¹cej z tego przepisu wynika st¹d, i¿ interpretacja Prezesa PKN nie bêdzie praw-
nie wi¹¿¹ca dla jakiegokolwiek podmiotu – przepis ten nie mo¿e wiêc stanowiæ o ¿adnym „rozstrzygniê-
ciu”. Wyra¿enie stanowiska przez Prezesa PKN mo¿e stanowiæ jedynie cenn¹ wskazówkê interpretacyjn¹
w procesie rozwi¹zywania ewentualnych sporów.

Poprawki nr 6, 8-11 i 15 zmierzaj¹ w szczególnoœci do uregulowania w przepisach ustawy, a nie w roz-
porz¹dzeniu, organów w³aœciwych do prowadzenia normalizacji zwi¹zanej z obronnoœci¹ i bezpieczeñ-
stwem pañstwa, zasad finansowania tej normalizacji oraz zasad dotycz¹cych obowi¹zywania dokumen-
tów normalizacyjnych dotycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa. Przepis art. 8 ust. 2 nakazuje
bowiem unormowaæ w rozporz¹dzeniu materie, które z uwagi na swoj¹ donios³oœæ powinny zostaæ uregu-
lowane w ustawie.

Poprawka nr 7 do art. 8 ust. 1 likwiduje b³êdne odes³anie, które odsy³a do przepisu ju¿ zawieraj¹cego
odes³anie.

Poprawka nr 12 do art. 9 ust. 1 poprawnie formu³uje przepis statuuj¹cy Polski Komitet Normalizacyj-
ny jako krajow¹ jednostkê normalizacyjn¹.

Likwidacja regulacji nak³adaj¹cej na Prezesa Rady Ministrów obowi¹zek uregulowania zakresu i spo-
sobu dzia³ania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (art. 9 ust. 4) wi¹¿e siê z tym, i¿ kwestie zosta³y ure-
gulowane w ustawie (poprawka nr 13).

Koniecznoœæ zapewnienia pe³nej niezale¿noœci PKN od organów administracji rz¹dowej przemawia za
przyjêciem poprawki nr 14 skreœlaj¹cej art. 10, który przewiduje nadzór Prezesa Rady Ministrów nad
PKN w okreœlonym zakresie.

Poprawka nr 16 do art. 12 ust. 2 zmierza do modyfikacji upowa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia do-
tycz¹cego funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu zapewnienia
jego zgodnoœci z Konstytucj¹ RP. Z kolei poprawka nr 17 do art. 13 reguluje w ustawie, a nie w roz-
porz¹dzeniu, zasady wspó³dzia³ania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji
rz¹dowej. Podobnie poprawki nr 20 i 21 reguluj¹ w rozporz¹dzeniu, nie zaœ w regulaminie, sposób prze-
prowadzenia wyboru cz³onków Rady Normalizacyjnej nie bêd¹cych przedstawicielami organów admini-
stracji rz¹dowej.

Poprawka nr 19 do art. 17 zmierza do ustanowienia delegacji dla ministra w³aœciwego do spraw pracy
do uregulowania, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœci wynagrodzeñ pracowników Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.

Istot¹ poprawki nr 22 jest skreœlenie przepisu, zgodnie z którym Prezes Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego i jego zastêpcy uczestnicz¹ w posiedzeniach Rady z g³osem doradczym.

Poprawka nr 23 ma charakter legislacyjny, prawid³owo redaguj¹c sformu³owane w ustawie przepisy
karne.

Wprowadzenie do ustawy pozosta³ych poprawek podyktowane by³o kwestiami redakcyjnymi.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o utwo-
rzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
346 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oœwiaty, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym
oraz ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o s³u¿bie cywilnej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób,

towarów i œrodków transportu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy
przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrodków transportu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ gra-
nicê pañstwow¹, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ o wspó³pracy w dziedzinie badania

i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych,
podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. ustawy o ratyfi-
kacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹
o wspó³pracy w dziedzinie badania i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisa-
nego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u z Kioto do Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2002 r. ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senator
Mariê Szyszkowsk¹ z Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dop³atach do oprocentowania kredytów
udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielêgniarkom, po³o¿nym

i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o dop³atach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom,
pielêgniarkom, po³o¿nym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo farmaceutyczne, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4 w lit. a), ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot odpowiedzialny za badanie kliniczne produktu leczniczego lub przysz³ego produktu lecz-
niczego, lub inny podmiot podejmuj¹cy te badania zg³asza je do Centralnej Ewidencji Badañ Kli-
nicznych, prowadzonej przez Prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej „Prezesem Urzêdu”.”;

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. c), w ust. 3 skreœla siê wyrazy „rozpoczynane lub”;
3) w art. 1 w pkt 4 w lit. d):

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 3a-3d” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3...-3d„,
b) przed ust. 3a dodaje siê ust. 3... w brzmieniu:

„3... Kontrolê badañ klinicznych przeprowadza Inspekcja Badañ Klinicznych.”;
4) w art. 1 w pkt 26 po wyrazach „w art. 31 „dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. a)

i dodaje siê lit. b) w brzmieniu:
„b) w ust. 2 w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) sposób i tryb dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1.”;
5) w art. 1 w pkt 45 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w ust. 3 wyrazy „o znikomej wartoœci materialnej „zastêpuje siê wyrazami „o wartoœci nieprzekra-
czaj¹cej 20% najni¿szego wynagrodzenia pracowników w rozumieniu prawa pracy” oraz po wyra-
zie „firmê” dodaje siê wyrazy „lub produkt leczniczy”;”;

6) w art. 1 w pkt 49 w lit. b), w ust. 5 wyrazy „badawczo-rozwojowe oraz” zastêpuje siê wyrazami „zaj-
muj¹ce siê badaniami produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych”;

7) w art. 1 w pkt 49 œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje lit. c) w brzmieniu:
„c) w ust. 10:

w pkt 2 wyrazy „w ust. 4 i 7 „zastêpuje siê wyrazami „w ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 7”, dodaje siê pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) laboratoria kontroli jakoœci leków specjalizuj¹ce siê w badaniach produktów, o których

mowa w ust. 4 pkt 2, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci spe³nienie przez te podmioty, wyma-
gañ Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie kontroli laboratoryjnej,”;”;

8) w art. 1 w pkt 52 w lit. c), w ust. 7 skreœla siê wyrazy „i polityki spo³ecznej”;
9) w art. 1 w pkt 55 w lit. b), w ust. 7 skreœla siê wyrazy „i polityki spo³ecznej”;

10) w art. 1 dodaje siê pkt 61a w brzmieniu:
„61a) w art. 87 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny mo¿e zwolniæ aptekê z obowi¹zku prowadzenia recep-
tury lub jej czêœci, uwzglêdniaj¹c zapotrzebowanie i dostêpnoœæ leków recepturowych w da-
nym rejonie. Apteka ubiegaj¹ca siê o zwolnienie z prowadzenia receptury lub jej czêœci
przedk³ada wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu umowê o wykonywanie leków
recepturowych, zawart¹ z aptek¹ maj¹ca recepturê o pe³nym zakresie czynnoœci. Apteka zwol-
niona z obowi¹zku prowadzenia receptury lub jej czêœci jest obowi¹zana zapewniæ pacjentowi
mo¿liwoœæ otrzymania leków recepturowych zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2.“;";

11) w art. 1 w pkt 62:
a) w lit. a), ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownikiem apteki mo¿e byæ magister farmacji, który legitymuje siê co najmniej 5-letnim
sta¿em w zawodzie farmaceuty oraz zdanym egzaminem pañstwowym ze specjalizacji w zakre-
sie farmacji aptecznej.„,

b) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) skreœla siê ust. 3,”;

12) w art. 1 w pkt 63, w art. 89 w ust. 1 po wyrazie „Farmaceuta” dodaje siê wyrazy „w ramach kszta³cenia
podyplomowego”;

13) w art. 1 w pkt 64, w art. 89a w ust. 1 wyraz „prowadz¹” zastêpuje siê wyrazami „w ramach kszta³cenia
podyplomowego s¹ prowadzone przez”;

14) w art. 1 pkt 66 otrzymuje brzmienie:
„66) w art. 97:
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a) w ust. 3 po wyrazie „podstawowa” dodaje siê wyrazy „i pomocnicza” oraz wyrazy „100 m
2
” zastêpuje

siê wyrazami „80 m
2
„,

b) w ust. 4 po wyrazie „podstawowa” dodaje siê wyrazy „i pomocnicza”;”;
15) w art. 1 w pkt 67 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, nie wydaje siê, je¿eli podmiot ubiegaj¹cy siê o zezwolenie:

1) prowadzi lub wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego
produktami leczniczymi, lub

2) prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wiêcej ni¿ 10% aptek ogólnodostêpnych, lub
jest przedsiêbiorc¹ zale¿nym od takiego podmiotu w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 Nr 122, poz. 1319
z 2001 r Nr 154, poz. 1800 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189), lub

3) jest cz³onkiem grupy kapita³owej prowadz¹cej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wiêcej ni¿
10% aptek ogólnodostêpnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1319, z 2001 r Nr 154,
poz. 1800 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189).”,”;

16) w art. 1 w pkt 69 wyrazy „w zdaniu wstêpnym” zastêpuje siê wyrazami „w pkt 1”;
17) w art. 1 w pkt 73, w art. 114 w ust. 3 wyraz „5 letni” zastêpuje siê wyrazem „5-letni”;
18) w art. 1 w pkt 78, w art. 124a w ust. 2 wyrazy „niedopuszczone do obrotu” zastêpuje siê wyrazami „nie

wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, o którym mowa w art. 28”;

19) w art. 1 pkt 79 po wyrazach „w ust. 1 „dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. a)
i dodaje siê lit. b) w brzmieniu:
„b) wyrazy „znikom¹ wartoœæ materialn¹ „zastêpuje siê wyrazami „wartoœæ 20% najni¿szego wyna-

grodzenia pracowników w rozumieniu prawa pracy”.”.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK
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UZASADNIENIE

Poprawki wniesione do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne nie zmieniaj¹ w sposób isto-
tny przyjêtych rozwi¹zañ merytorycznych, rozszerzaj¹ niekiedy niektóre jej uregulowania, porz¹dkuj¹c
lub w sposób niezbêdny je uzupe³niaj¹c.

Do poprawek rozwijaj¹cych uregulowania ustawy nale¿y: poprawka nr 10 umo¿liwiaj¹ca zwolnienie
apteki przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego z obowi¹zku prowadzenia receptury lub jej czê-
œci, poprawki nr 12 i 13 dotycz¹ce kwalifikacji zawodowych farmaceuty, zgodnie z treœci¹ poprawek - uzy-
skiwanych w trakcie przeszkolenia specjalizacyjnego, co zapewnia tym uregulowaniom zgodnoœæ z ustaw¹
o szkolnictwie wy¿szym, poprawka nr 14, która do³¹cza do wskazanej w art. 1 w pkt 66 ustawy noweli-
zuj¹cej powierzchni minimalnej apteki, tak¿e powierzchniê pomocnicz¹. Ponadto poprawka nr 15 roz-
szerza warunki, w których nie wydaje siê zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej.

Do poprawek uzupe³niaj¹cych mo¿na zaliczyæ: poprawkê nr 4 (delegacja dla ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia, w której pominiêto podstawê do wydania rozporz¹dzenia w zakresie sposobu i trybu do-
konywania zmian danych objêtych pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego oraz
zmian dokumentacji zwi¹zanej z wydawaniem tego pozwolenia), nr 7 (tak¿e dotycz¹ca delegacji dla mini-
stra w³aœciwego do spraw zdrowia do okreœlenia laboratoriów kontroli jakoœci leków, które specjalizuj¹
siê w badaniach produktów krwiopochodnych), nr 5 i nr 19, które zastêpuj¹ niedookreœlone i niezdefinio-
wane w systemie prawnym pojêcia „znikomej wartoœci materialnej” odniesieniem do pojêcia posia-
daj¹cego wartoœæ realn¹ i wymiern¹ czy te¿ poprawkê nr 3 zapewniaj¹ca spójnoœæ z ustaw¹ z dnia 19 lipca
2002 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz ustaw¹ z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakre-
sie instytucji Inspekcji Badañ Klinicznych.

Poprawkami porz¹dkuj¹cymi s¹ poprawki nr 8 i 9 dostosowuj¹ce nazwê ministra w³aœciwego do spraw
pracy do terminologii ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach w administracji rz¹dowej czy te¿ popra-
wka nr 6 dostosowuj¹ca terminologiê ustawy nowelizuj¹cej do terminologii u¿ytej w art. 22 ust. 3 tej sa-
mej ustawy. Poprawka nr 18 uœciœla redakcjê przepisu karnego.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wyrobach medycznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. e), w pkt 9a wyraz „stosowania” zastêpuje siê wyrazem „testowania”;
2) w art. 1 w pkt 5 skreœla siê lit. b);
3) w art. 1 w pkt 9, art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Obrót wyrobami medycznymi prowadz¹ wytwórcy lub autoryzowani przedstawiciele bez-
poœrednio lub za poœrednictwem autoryzowanego dystrybutora, z zastrze¿eniem ust. 2, gwaran-
tuj¹c spe³nienie przez wprowadzany do obrotu i do u¿ytkowania wyrób medyczny wymagañ za-
sadniczych.

2. Obrót wyrobami medycznymi, z uwzglêdnieniem ust. 3 i 4, mo¿e byæ prowadzony przez hurtownie
farmaceutyczne, hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki,
punkty apteczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego.

3. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wykazy rodzajowo wskaza-
nych wyrobów medycznych, których obrót mo¿e byæ prowadzony przez hurtownie farmaceutycz-
ne, apteki, punkty apteczne i placówki obrotu pozaaptecznego, uwzglêdniaj¹c przeznaczenie wy-
robów medycznych oraz ich stopieñ dostêpnoœci.

4. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wykazy rodzajowo wskazanych wyrobów medycznych stosowa-
nych w weterynarii, których obrót mo¿e byæ prowadzony przez hurtownie farmaceutycznych pro-
duktów leczniczych weterynaryjnych, uwzglêdniaj¹c przeznaczenie wyrobów medycznych.”;

4) w art. 1 w pkt 18 w lit. b), ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegaj¹ wyroby medyczne przeznaczone do

badañ klinicznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro przeznaczone do oceny dzia³ania
oraz wyroby medyczne wykonywane na zamówienie. Obowi¹zkowi wpisu do rejestru, o którym
mowa w ust. 1, podlegaj¹ wytwórcy wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ

posiedzenie Senatu w dniach 2002 r.
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UZASADNIENIE

Wprowadzone przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych nie
zmieniaj¹ w sposób istotny merytorycznych uregulowañ ustawy, stanowi¹c ich dope³nienie i uœciœlenie.

Izba uzna³a za celowe i potrzebne uzupe³nienie uregulowañ dotycz¹cych obrotu wyrobami medyczny-
mi. Poprawka nr 3 usuwa mog¹ce wyst¹piæ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zakresie krêgu podmiotów
mog¹cych dokonywaæ dystrybucji wyrobów medycznych. Ponadto poprawka ta przewiduje w delegacji
dla ministra w³aœciwego do spraw zdrowia wydanie wykazów wyrobów medycznych jedynie okreœlonych
rodzajowo, nie zaœ wydanie wykazów zawieraj¹cych wyliczenie wyrobów medycznych dostêpnych w hur-
towniach farmaceutycznych, aptekach i innych placówkach obrotu. Poprawka czyni tym samym mo¿li-
wym do zrealizowania w praktyce wskazane upowa¿nienie ustawowe dla ministra.

Wniesienie poprawki nr 4, rozszerzaj¹cej mo¿liwoœæ zwolnienia z obowi¹zku wpisu do Rejestru Wytwó-
rców i Wyrobów Medycznych tak¿e w stosunku do wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
zosta³o podyktowane szczególnym charakterem tych wyrobów. Obowi¹zkiem wpisu objêto jednak ich
wytwórcy, co umo¿liwi kontrolê nad dzia³alnoœci¹ producentów zwolnionych z obowi¹zku wpisu do Reje-
stru.

Poprawka nr 1 stanowi uœciœlenie nazwy wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 9a ustawy
nowelizowanej, który s³u¿y dokonywaniu kontroli parametrów i stanów fizjologicznych.

Kieruj¹c siê zasadami prawid³owego legislacyjnie zamieszczenie uregulowañ dotycz¹cych stosowania
i wejœcia w ¿ycie przepisów zwi¹zanych z oznaczaniem znakiem zgodnoœci CE, Izba wnios³a poprawkê
nr 2 (uregulowanie to obejmuje bowiem materiê ustawy z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepi-
sy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê o Urzê-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy
o zawodzie lekarza).
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z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5, w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g) po wyrazach „do obrotu” dodaje siê wyraz „wydane”;
2) w art. 1 w pkt 5, w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a) skreœla siê wyrazy „zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych,”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Maj¹c na wzglêdzie poprawnoœæ jêzykow¹ i legislacyjn¹ stanowionego prawa Senat rozpatruj¹c usta-
wê o zmianie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych przyj¹³ dwie poprawki o charakterze redakcyjnym.

Poprawka pierwsza do znowelizowanego art. 6 pkt 1 lit. g), polega na dodaniu brakuj¹cego wyrazu.
Poprawka druga dotycz¹ca znowelizowanego art. 6 pkt 2 lit. a) i polegaj¹ca na skreœleniu czêœci przepi-

su wskazuj¹cej w oparciu o jaki przepis Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych prowadziæ bêdzie Rejestr Wytwórców i Wyrobów Medycznych, uzasadniona jest
brzmieniem znowelizowanego art. 6 pkt 2 lit. b) (przepis dotyczy Rejestru Incydentów Medycznych). Po-
prawka ujednolica przepisy ustawy.
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z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
– Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2002 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych
oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych oraz ustawy o zawodzie lekarza, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:

1) w art. 1 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, dotycz¹ce oznakowania znakiem zgod-
noœci CE i pos³ugiwania siê tym znakiem, stosuje siê z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej, chyba ¿e wczeœniej umowa miêdzynarodowa zezwoli
na umieszczanie znaku zgodnoœci CE na wyrobach medycznych produkowanych przez pol-
skich wytwórców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo¿liwoœci umieszczania na wyrobach i pos³ugiwania siê znakiem
CE na podstawie prawa pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.”;”;

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. c), w ust. 5a wyrazy „w ci¹gu” zastêpuje siê wyrazami „nie póŸniej ni¿”;

3) w art. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) po art. 20 dodaje siê art. 20a i 20b w brzmieniu:

„Art. 20a. Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 3, Urz¹d Rejestracji Produ-
któw Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na zasadach okreœlonych
w art. 231 Kodeksu pracy, przejmuje nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne Instytutu Leków:
1) Biuro Rejestracji Œrodków Farmaceutycznych i Materia³ów Medycznych,
2) Centrum Farmakoepidemiologii,
3) Sekretariat Komisji Farmakopei Polskiej,
4) Dzia³ Kontroli Badañ Klinicznych Leków.

Art. 20b. 1.Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 3, ulega likwidacji jedno-
stka badawczo-rozwojowa Centralny Oœrodek Techniki Medycznej.

2. Nieruchomoœci bêd¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 3, w³asnoœci¹ lub
pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym Centralnego Oœrodka Techniki Medycznej, przechodz¹
nieodp³atnie w trwa³y zarz¹d Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Do ustanowienia trwa³ego zarz¹du stosuje siê przepisy o gospodarce
nieruchomoœciami.

3. Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
przejmuje niewymienione w ust. 2 sk³adniki mienia Centralnego Oœrodka Techniki Medycz-
nej, w tym œrodki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym, pozosta³e po likwidacji
Centralnego Oœrodka Techniki Medycznej.

4. Pracownicy Centralnego Oœrodka Techniki Medycznej staj¹ siê z dniem likwidacji pracownika-
mi Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych. Do pracowników tych stosuje siê przepis art. 231 Kodeksu pracy.

5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do likwidacji Centralnego Oœrodka Techniki Medy-
cznej stosuje siê odpowiednio przepisy o jednostkach badawczo-rozwojowych.”;”;

4) w art. 1 w pkt 9:
a) w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „i 22b”,
b) skreœla siê art. 22b;

5) dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Otwarcie likwidacji Centralnego Oœrodka Techniki Medycznej, o której mowa w art. 20b

ustawy, o której mowa w art. 1, nastêpuje z dniem og³oszenia niniejszej ustawy.”;
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6) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2002 r., z wyj¹tkiem art. 2a, który wchodzi

w ¿ycie z dniem og³oszenia.”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Dnia 8 sierpnia 2002 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê o Urzêdzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza i zapropo-
nowa³ wprowadzenie do jej treœci szeœciu poprawek

Przyjête przez Senat poprawki nr 1 i 4 maj¹ charakter techniczno-legislacyjny. Poprawki te uzasadnio-
ne s¹ przede wszystkim charakterem dodawanego art. 22b i struktur¹ wewnêtrzn¹ ustawy. Uznano, ¿e
przepis okreœlaj¹cy termin, od którego stosowane bêd¹ okreœlone przepisy ustawy o wyrobach medycz-
nych powinien znaleŸæ siê w rozdziale pierwszym pt. „Przepisy ogólne„, a nie w rozdziale dotycz¹cym prze-
pisów przejœciowych, dostosowuj¹cych i koñcowych. Przepis ustêpu 2 w art. 4a wynika z przyjêtych przez
Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.

Poprawki nr 3, 5 i 6 wprowadzaj¹ przepisy likwiduj¹ce Centralny Oœrodek Techniki Medycznej
(COTM). Zdaniem Senatu w zwi¹zku z utworzeniem z dniem 1 paŸdziernika 2002 r. Urzêdu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie jest uzasadnione dalsze
funkcjonowanie COTM. W œwietle dodanych przez Senat przepisów Urz¹d przejmie zadania, pracowni-
ków i mienie COTM. Poprawka nr 3 ponadto nadaje w³aœciw¹ nazwê przejmowanej przez Urz¹d jednostce
organizacyjnej Instytutu Leków.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustawy o produktach biobójczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2002 r. ustawy o produ-
ktach biobójczych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 skreœla siê ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
2) w art. 3 w pkt 2 w lit. a) wyrazy „w przepisach wydanych” zastêpuje siê wyrazami „w wykazie okreœlo-

nym”;
3) w art. 3 w pkt 3 po wyrazie „grzyby” dodaje siê przecinek;
4) w art. 13 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do pozwolenia tymczasowego stosuje siê odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 11 oraz art. 18
ust. 1.”;

5) skreœla siê art. 14;
6) w art. 51 w ust. 3 wyrazy „w ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 2”;
7) w art. 53 w ust. 1 wyrazy „w art. 3 ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „w art. 3 pkt 2”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Kazimierz KUTZ
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UZASADNIENIE

Maj¹c na uwadze poprawnoœæ legislacyjn¹ ustawy o produktach biobójczych Senat przyj¹³ dnia 8 sier-
pnia 2002 r. siedem poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym.

Senat skreœli³ art. 2 ust. 2 pkt 1 (poprawka nr 1) uzna³ bowiem, ¿e pozostawienie tego przepisu
mog³oby spowodowaæ niejasnoœæ co do jego charakteru, a w szczególnoœci, czy przepis ten ma charakter
wy³¹cznie informacyjny, czy te¿ odsy³a do delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (i upowa¿nia w ten sposób ministra
w³aœciwego do spraw gospodarki do wydania okreœlonego w tym przepisie aktu wykonawczego), b¹dŸ te¿
do przepisów wydanych na podstawie tej delegacji. Stwierdzono, ¿e takie brzmienie przepisu ust. 2 pkt 1
nasuwa w¹tpliwoœæ co do zgodnoœci tego przepisu z art. 92 Konstytucji w zakresie formu³owania upowa¿-
nieñ do wydania przepisów wykonawczych. Przepis art. 2 ust. 2 pkt 2 skreœlono uznaj¹c, ¿e zbêdnym jest
wskazywanie, ¿e przepisy ustawy stosuje siê z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, poniewa¿ fakt ten
wynika z samego systemu prawa. Skreœlenie art. 2 ust. 2 nie ma charakteru merytorycznego ze wzglêdu
na informacyjny charakter usuwanych przepisów.

Zmiana dokonana poprawk¹ nr 2 uzasadniona jest tym, ¿e w przywo³anym w definicji ustawowej „pro-
duktu biobójczego stwarzaj¹cego niewielkie zagro¿enie” przepisie art. 6 ust. 3 pkt 2, mowa jest nie o prze-
pisach, ale o wykazie substancji chemicznych dozwolonych do stosowania.

Poprawka nr 3 doprecyzowuje definicjê ustawow¹ „substancji czynnej”. Dotychczasowe brzmienie
przepisu mog³oby wskazywaæ, ¿e cecha polegaj¹ca na zwalczaniu lub wywieraniu dzia³ania ogólnego lub
szczególnego na organizm szkodliwy odnosi siê wy³¹cznie do grzybów i wirusów, a nie do wszystkich sub-
stancji i mikroorganizmów, w tym wirusów i grzybów.

Senat dokona³ tak¿e odpowiedniej korekty art. 13 oraz skreœli³ art. 14 (poprawki nr 4 i 5). Powodem
tego zabiegu legislacyjnego by³a wewnêtrzna sprzecznoœæ art. 14. Polega³a ona na tym, ¿e art. 14 nakazy-
wa³ stosowanie przepisów ustawy do spraw nieuregulowanych w tej ustawie.

Pozosta³e poprawki okreœlaj¹ w³aœciw¹ numeracjê przywo³ywanych przepisów.
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Krystyna Tokarska-Biernacik . . . . . 20
senator Marek Balicki . . . . . . . . . 20
podsekretarz stanu
Krystyna Tokarska-Biernacik . . . . . 20

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Pawe³ek . . . . . . . 21
senator Bogus³aw M¹sior . . . . . . . 22
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 23
senator Bogus³aw Litwiniec . . . . . . 25
senator S³awomir Izdebski . . . . . . . 25
senator S³awomir Izdebski . . . . . . . 26
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 26
senator Andrzej Chronowski . . . . . . 28

senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 29
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 30
senator Maria Szyszkowska . . . . . . 32
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . . 32
senator Bogus³aw Litwiniec . . . . . . 33
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 33
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 34

Zamkniêcie dyskusji
Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o wprowadzeniu ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw

Sprawozdanie Komisji Ochrony Œrodowiska
senator sprawozdawca
Apolonia Klepacz . . . . . . . . . . . 36

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 37
senator sprawozdawca
Apolonia Klepacz . . . . . . . . . . . 37

Wyst¹pienie przedstawiciela
Komitetu Obywatelskiego

Janusz Korwin-Mikke . . . . . . . . . 37
Otwarcie dyskusji

senator January Bieñ . . . . . . . . . 37
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Marian Koz³owski . . . . . . . . . . . 38

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Genowefa Grabowska . . . . . . . . . 39

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 40
senator sprawozdawca
Genowefa Grabowska . . . . . . . . . 40
senator sprawozdawca
Marian Koz³owski . . . . . . . . . . . 40
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 41
senator sprawozdawca
Genowefa Grabowska . . . . . . . . . 41
senator sprawozdawca
Marian Koz³owski . . . . . . . . . . . 41

Wyst¹pienie sekretarza stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 41

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Graczyñski . . . . . . . 42
sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 43
senator Adam Graczyñski . . . . . . . 43

Otwarcie dyskusji
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senator S³awomir Izdebski . . . . . . . 43
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowi-

sko Senatu w sprawie ustawy o organiza-
cji rynku przetworów owocowych i warzy-
wnych

Sprawozdanie KomisjiRolnictwaiRozwojuWsi
senator sprawozdawca
Andrzej Anulewicz . . . . . . . . . . . 44

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Mañkut . . . . . . . . . . 44

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 45
senator sprawozdawca
W³adys³aw Mañkut . . . . . . . . . . 45
senator sprawozdawca
Andrzej Anulewicz . . . . . . . . . . . 46

Wyst¹pienie sekretarza stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . . 47
sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 47
senator Genowefa Grabowska . . . . . 47
sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 48
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 48
sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 48

Otwarcie dyskusji
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . . 49

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o napojach spi-
rytusowych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Tadeusz Bartos . . . . . . . . . . . . 51

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Bogus³aw Litwiniec . . . . . . . . . . 52

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 52
senator sprawozdawca
Bogus³aw Litwiniec . . . . . . . . . . 53
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 53
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 53
senator sprawozdawca
Bogus³aw Litwiniec . . . . . . . . . . 53
senator Bogus³aw Litwiniec . . . . . . 53

Wyst¹pienie sekretarza stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . . 54
sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 54
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . . 55
sekretarz stanu
Józef Pilarczyk. . . . . . . . . . . . . 55

Otwarcie dyskusji
senator S³awomir Izdebski . . . . . . . 55
senator Genowefa Grabowska . . . . . 56
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 56

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Adam Graczyñski . . . . . . . . . . . 57

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 57

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
Ryszard Michalski . . . . . . . . . . . 58

Zapytania i odpowiedzi
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . . 59
podsekretarz stanu
Ryszard Michalski . . . . . . . . . . . 59

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowi-

sko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Genowefa Ferenc . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard S³awiñski . . . . . . . 60
senator sprawozdawca
Genowefa Ferenc . . . . . . . . . . . 60

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 61

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Kultury

podsekretarz stanu
Rafa³ Sk¹pski . . . . . . . . . . . . . 61

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 61
senator Bernard DrzêŸla . . . . . . . . 62
podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 62
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senator Bernard DrzêŸla . . . . . . . . 63
Otwarcie dyskusji

senator Kazimierz Pawe³ek . . . . . . . 63
senator Adam Biela . . . . . . . . . . 64
senator Ryszard S³awiñski . . . . . . . 65
senator Krystyna Doktorowicz . . . . . 66
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 67
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 68

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu

w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 68

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Bernard DrzêŸla . . . . . . . . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 72
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Robert Smoktunowicz . . . . . 73
podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Andrzej Chronowski . . . . . . 74
podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 74

senator Andrzej Chronowski: . . . . . 75
podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 75
podsekretarz stanu
Irena O¿óg. . . . . . . . . . . . . . . 75

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowi-

sko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Tadeusz Wnuk . . . . . . . . . . . . 77

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 78
senator sprawozdawca
Tadeusz Wnuk . . . . . . . . . . . . 78

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
Jan Czekaj . . . . . . . . . . . . . . 78

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 78
podsekretarz stanu
Jan Czekaj . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 79
podsekretarz stanu
Jan Czekaj . . . . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 7 sierpnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkty dziesi¹ty, jedenasty oraz dwuna-

sty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych; stanowisko
Senatu w sprawie ustawy – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
– Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych i ustawê – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbyszko Piwoñski . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 83
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 83

senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 84

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Sylweriusz Królak . . . . . . . . . . . 84

Wystapienie prezesa
Naczelnego S¹du Administracyjnego

prezes Roman Hauser . . . . . . . . . 86
Zapytania i odpowiedzi

senator Zbyszko Piwoñski . . . . . . . 87
prezes Roman Hauser . . . . . . . . . 87
senator Robert Smoktunowicz . . . . . 87
podsekretarz stanu
Sylweriusz Królak . . . . . . . . . . . 87
senator Gerard Czaja. . . . . . . . . . 88
prezes Roman Hauser . . . . . . . . . 88
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 89
prezes Roman Hauser . . . . . . . . . 89

Otwarcie dyskusji
senator Gerard Czaja. . . . . . . . . . 89
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senator Aleksandra Koszada . . . . . . 90
senator Andrzej Jaeschke . . . . . . . 91
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 92
senator Ewa Serocka. . . . . . . . . . 93

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowi-

sko Senatu w sprawie ustawy o systemie
oceny zgodnoœci

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Miet³a . . . . . . . . . . . 94

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Genowefa Ferenc . . . . . . . . . . . 95

Wyst¹pienie podsekratarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Maciej Leœny . . . . . . . . . . . . . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Gerard Czaja. . . . . . . . . . 96
podsekretarz stanu
Maciej Leœny . . . . . . . . . . . . . 96

Otwarcie dyskusji
senator Henryk Stok³osa . . . . . . . . 96
senator Krzysztof Szyd³owski. . . . . . 97
senator Józef Dziemdziela . . . . . . . 98
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 99
senator Gerard Czaja. . . . . . . . . . 99

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 100

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Alicja Stradomska . . . . . . . . . . 101

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 102
podsekretarz stanu
Maciej Leœny . . . . . . . . . . . . . 102
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 102
podsekretarz stanu
Maciej Leœny . . . . . . . . . . . . . 102
senator Aleksandra Koszada . . . . . 102
podsekretarz stanu
Maciej Leœny . . . . . . . . . . . . . 103

Otwarcie dyskusji
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . . 103
senator Witold G³adkowski . . . . . . 104
senator Gerard Czaja . . . . . . . . . 106

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu

w Ministerstwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Maciej Leœny . . . . . . . . . . . . . 106

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o œwiadcze-
niu us³ug drog¹ elektroniczn¹

Sprawozdanie Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury

senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿. . . . . . . . . . . 107

Zapytania i odpowiedzi
senator Gra¿yna Staniszewska . . . . 108
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Krzysztof Heller . . . . . . . . . . . 109
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 109
podsekretarz stanu Krzysztof Heller . . 110
senator Gra¿yna Staniszewska . . . . 110
podsekretarz stanu Krzysztof Heller . . 110
senator Marian Lewicki . . . . . . . . 111
podsekretarz stanu Krzysztof Heller . . 111
senator Zbigniew Kulak. . . . . . . . 111
podsekretarz stanu Krzysztof Heller . . 111

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o porto-
wych urz¹dzeniach do odbioru odpadów
oraz pozosta³oœci ³adunkowych ze stat-
ków

Sprawozdanie Komisji Skarbu Pañstwa i In-
frastruktury

senator sprawozdawca
Czes³awa Christowa . . . . . . . . . 112

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 114

Zapytania i odpowiedzi
senator Gerard Czaja . . . . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Czes³awa Christowa . . . . . . . . . 115
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 115

Otwarcie dyskusji
senator Czes³awa Christowa . . . . . 115

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o nor-
malizacji

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿. . . . . . . . . . . 116

Zapytania i odpowiedzi
senator Gerard Czaja . . . . . . . . . 117
senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿. . . . . . . . . . . 117
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . 117
senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿. . . . . . . . . . . 117
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Wyst¹pienie prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

prezes Jerzy Marcinek . . . . . . . . 117
Zapytania i odpowiedzi

senator Henryk Dzido. . . . . . . . . 118
prezes Jerzy Marcinek . . . . . . . . 118
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . 118
prezes Jerzy Marcinek . . . . . . . . 118

Otwarcie dyskusji
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 119

Zamkniêcie dyskusji
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego
w £odzi

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Witold G³adkowski . . . . . . . . . . 119

Sprawozdanie mniejszoœci komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca mniejszoœci
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 120

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia.

senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 122

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 122
senator sprawozdawca
Witold G³adkowski . . . . . . . . . . 122
senator Jerzy Smorawiñski . . . . . . 123
senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 123
senator Jerzy Smorawiñski . . . . . . 123
senator Maria Szyszkowska. . . . . . 123
senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 123
senator Zbigniew Kulak. . . . . . . . 123
senator sprawozdawca
Witold G³adkowski . . . . . . . . . . 124
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 124
senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 124
senator Zbigniew Religa. . . . . . . . 124
senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 124
wicemarsza³ek Kazimierz Kutz . . . . 124
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 125
wicemarsza³ek Kazimierz Kutz . . . . 125

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 125

Zapytania i odpowiedzi
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 126
senator Zbigniew Kulak. . . . . . . . 127
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 127
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 127
senator January Bieñ. . . . . . . . . 127

senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 127
wicemarsza³ek Kazimierz Kutz . . . . 127
podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 128
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 130
senator Zygmunt Cybulski . . . . . . 130
senator Zdzis³aw Jarmu¿ek . . . . . . 130
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 131
wicemarsza³ek Kazimierz Kutz . . . . 131
podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 131
senator Zdzis³aw Jarmu¿ek . . . . . . 132
podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 133
senator Jerzy Smorawiñski . . . . . . 133
wicemarsza³ek Kazimierz Kutz . . . . 133
podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 133

Otwarcie dyskusji
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 134
senator January Bieñ. . . . . . . . . 135
senator Stanis³aw Nicieja . . . . . . . 135
senator Grzegorz Matuszak . . . . . . 137
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 138
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 140
senator Janusz Bielawski . . . . . . . 141
senator Genowefa Grabowska . . . . 142
senator Zbigniew Religa. . . . . . . . 143
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 144
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 145
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 145
senator Genowefa Grabowska . . . . 145
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 145

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu

w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 146

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Irena Kurzêpa . . . . . . . . . . . . 146

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Irena Kurzêpa . . . . . . . . . . . . 146

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard S³awiñski . . . . . . 147
senator sprawozdawca
Irena Kurzêpa . . . . . . . . . . . . 147
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 147
senator sprawozdawca
Irena Kurzêpa . . . . . . . . . . . . 147
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 148
senator sprawozdawca
Irena Kurzêpa . . . . . . . . . . . . 148
senator Krystyna Doktorowicz . . . . 148
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senator sprawozdawca
Irena Kurzêpa . . . . . . . . . . . . 148
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 149
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
Rafa³ Sk¹pski . . . . . . . . . . . . 149
senator Kazimierz Kutz . . . . . . . . 149
podsekretarz stanu
Rafa³ Sk¹pski . . . . . . . . . . . . 150
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 150
podsekretarz stanu
Rafa³ Sk¹pski . . . . . . . . . . . . 150

Otwarcie dyskusji
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 150
senator Krystyna Doktorowicz . . . . 151

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz usta-
wy o wy¿szych szko³ach zawodowych

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 152
sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 152

Zapytania i odpowiedzi
senator Witold G³adkowski . . . . . . 152
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 153
senator Witold G³adkowski . . . . . . 153
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 153
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 153
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 154
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 154
senator Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . 155
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 155
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 155
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 156
senator January Bieñ. . . . . . . . . 156
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 156
senator W³adys³aw Mañkut . . . . . . 156
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 156
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 157
sekretarz stanu
Tomasz Goban-Klas . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 158
senator January Bieñ. . . . . . . . . 159
senator Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . 159
senator Marian Noga . . . . . . . . . 161
senator Krystyna Doktorowicz . . . . 161

senator Ryszard S³awiñski . . . . . . 162
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 163

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Go-

spodarki i Finansów Publicznych, Ko-
misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz
Komis j i Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zdzis³awa Janowska . . . . . . . . . 164

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 164
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 165
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 165
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 166

Wniosek formalny o og³oszenie przerwy
senator Marian Lewicki . . . . . . . . 166

Przyjêcie wniosku formalnego
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 166
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Pra-
wo ochrony œrodowiska, ustawy o odpa-
dach oraz o zmianie niektórych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej

senator sprawozdawca
Marian Koz³owski . . . . . . . . . . 167

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o utworzeniu Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej

senator sprawozdawca
Andrzej Anulewicz . . . . . . . . . . 168
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 168
senator Andrzej Anulewicz . . . . . . 168

G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 169
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o orga-

nizacji rynku przetworów owocowych
i warzywnych

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
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Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Bogus³aw Litwiniec. . . . . . . . . . 169
senator Bernard DrzêŸla . . . . . . . 170

G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 171
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o napo-

jach spirytusowych
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Gospodar-

ki i Finansów Publicznych oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 171

G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 172
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o finansach publicznych
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-

sów Publicznych
senator sprawozdawca
Genowefa Ferenc . . . . . . . . . . . 172
senator Ryszard S³awiñski . . . . . . 173
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 173

G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 177

senator Zbigniew Kulak. . . . . . . . 177
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 177

Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-

sów Publicznych
senator sprawozdawca
Bernard DrzêŸla . . . . . . . . . . . 177

G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 181
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 182
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo bankowe
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Henryk Go³êbiewski . . . . . . . . . 182

Wyst¹pienie szefa s³u¿by cywilnej
Jan Pastwa. . . . . . . . . . . . . . 182

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Ga-
b i n e t e m M i n i s t r ó w U k r a i n y
o wspó³pracy przy dokonywaniu kon-
troli osób, towarów i œrodków transpo-
rtu przekraczaj¹cych polsko-ukra-
iñsk¹ granicê pañstwow¹
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Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Bogus³aw M¹sior . . . . . . . . . . . 183

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego

senator sprawozdawca
Grzegorz Niski . . . . . . . . . . . . 184

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹
Agencj¹ Kosmiczn¹ o wspó³pracy w dzie-
dzinie badania i u¿ytkowania przestrzeni
kosmicznej do celów pokojowych, podpisa-
negowWarszawiednia24stycznia2002r.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Marian ¯enkiewicz . . . . . . . . . . 185

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Bogdan Podgórski . . . . . . . . . . 185

Wyst¹pienie przewodnicz¹cego
Komitetu Badañ Naukowych

minister nauki Micha³ Kleiber. . . . . 186
Zapytania i odpowiedzi

senator Alicja Stradomska . . . . . . 186

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Adam Rotfeld. . . . . . . . . . . . . 186

Otwarcie dyskusji
senator Genowefa Grabowska . . . . 186

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Protoko³u z Kioto do Ramo-
wej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu

Sprawozdanie Komisji Ochrony Œrodowiska
senator sprawozdawca
January Bieñ. . . . . . . . . . . . . 187

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Zbigniew Zychowicz . . . . . . . . . 188

Zapytania i odpowiedzi
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 189
senator sprawozdawca
January Bieñ. . . . . . . . . . . . . 189
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 190
podsekretarz stanu
Adam Rotfeld. . . . . . . . . . . . . 190
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Ewa Symonides . . . . . . . . . . . 190

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 8 sierpnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o dop³atach do
oprocentowania kredytów udzielanych
lekarzom, lekarzom stomatologom, pie-
lêgniarkom, po³o¿nym i technikom me-
dycznym oraz o umarzaniu tych kredy-
tów

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Tadeusz Wnuk . . . . . . . . . . . . 192

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Krystyna Sienkiewicz. . . . . . . . . 193

Zapytania i odpowiedzi
senator Dorota Kempka. . . . . . . . 194
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 194
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 194

podsekretarz stanu
Jan Kopczyk . . . . . . . . . . . . . 194

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . 195

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . . . . . 196

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 198
senator sprawozdawca
Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . . . . . 198
senator Zdzis³aw Jarmu¿ek . . . . . . 199
senator sprawozdawca
Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . . . . . 199
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senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . 200
senator sprawozdawca
Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . . . . . 200
senator Adam Graczyñski. . . . . . . 200
senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . 200
senator Adam Graczyñski. . . . . . . 200
senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . 200

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 201

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 201
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 201
senator Maria Szyszkowska. . . . . . 202
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 202
senator Maria Szyszkowska. . . . . . 202
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 202
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 202

Otwarcie dyskusji
senator Maria Szyszkowska. . . . . . 203
senator Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . 204
senator Zdzis³aw Jarmu¿ek . . . . . . 205
senator Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . 206
senator Bogus³aw Litwiniec . . . . . . 206
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 206
senator Marek Balicki . . . . . . . . 207
senator Zbigniew Kulak. . . . . . . . 208
senator Adam Graczyñski. . . . . . . 209
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 211

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu

w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 211
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 213

Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach me-
dycznych

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . 213

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . . . . . 215

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Smorawiñski . . . . . . 216
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 216

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Cieœlak . . . . . . . . . 216

senator Jerzy Smorawiñski . . . . . . 216
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Urzêdzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medy-
cznych i Produktów Biobójczych

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Janusz Bielawski. . . . . . . . . . . 217

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Prawo farmaceutyczne, ustawê
o wyrobach medycznych oraz ustawê
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczychorazustawyozawodzie lekarza

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Alicja Stradomska . . . . . . . . . . 218

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o produ-
ktach biobójczych

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . 220

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Krystyna Sienkiewicz. . . . . . . . . 220

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 221

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 222
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 222
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . 222
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 222
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . 222
podsekretarz stanu
Aleksander Nauman . . . . . . . . . 222

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

senator Zbigniew Kulak. . . . . . . . 223
Komunikaty

Wznowienie obrad
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa

i Praworz¹dnoœci

23 posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.
376 Spis treœci



senator sprawozdawca
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 224
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