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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa
wsparcia instytucjom finansowym.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubez-
pieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przezna-
czonej dla niektórych podmiotów.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zaso-
bie archiwalnym i archiwach.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludno-
œci i dowodach osobistych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie
ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorolo-
gicznych (EUMETSAT), sporz¹dzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego.

13. Drugie czytanie projektu uchwa³y wzywaj¹cej Rz¹d Rzeczypospolitej Pol-
skiej do niezw³ocznego podjêcia dzia³añ w obronie przeœladowanych chrze-
œcijan w Indiach.

14. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Porz¹dek obrad

26. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Agencja Nieruchomoœci Rolnych – wiceprezes Jaros³aw Denkiewicz

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – prezes zarz¹du Ma³gorzata Zaleska

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii – prezes Jolanta Orliñska
– wiceprezes Jacek Jarz¹bek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz

Narodowy Bank Polski – wiceprezes Witold Koziñski

Rz¹dowe Centrum Legislacji – wiceprezes Jacek Krawczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej – minister Katarzyna Hall
– sekretarz stanu Krystyna Szumilas
– podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Joanna Strzelec-£obodziñska

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Piotr Styczeñ
– podsekretarz stanu Patrycja Woliñska-Bartkiewicz

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – podsekretarz stanu Witold Dro¿d¿

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Henryk Jezierski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Roma-
szewski, Krystyna Bochenek i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram dwudzieste szóste posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Waldemara Kraskê oraz senator Gra¿ynê
Sztark. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Waldemar Kraska.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Proszê o powstanie.
(Wszyscy wstaj¹)
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 22 stycz-

nia zmar³a Anna Radziwi³³, wspania³y pedagog,
historyk i senator pierwszej kadencji. By³a te¿ wi-
ceministrem edukacji narodowej. Uczcijmy Jej
pamiêæ.

(Senator Ryszard Bender: Wieczny odpoczynek
racz Jej daæ, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-
kuista niechaj Jej œwieci.)

(Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e Sejm na trzydziestym czwartym

posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³a-
conych premii gwarancyjnych; do ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y
Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich ro-

dzin. Ponadto przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Se-
natu do ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale
zadañ administracji publicznej w wojewódz-
twie, a tak¿e czêœæ poprawek Senatu do ustawy
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w woje-
wództwie.

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

Informujê, ¿e protokó³ dwudziestego czwartego
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Se-
natu, jest przygotowany do udostêpnienia sena-
torom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi
do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na ko-
lejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad dwudziestego szóstego posiedzenia
obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia insty-
tucjom finansowym.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publi-
cznego.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworze-
nia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Euro-
pejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Me-



teorologicznych (EUMETSAT), sporz¹dzonej
w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o ustano-
wieniu 24 marca Dniem Pamiêci o Polakach Ra-
tuj¹cych ¯ydów.

12. Drugie czytanie projektu uchwa³y wzywa-
j¹cej Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej do niezw³ocz-
nego podjêcia dzia³añ w obronie przeœladowa-
nych chrzeœcijan w Indiach.

Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
– i rozpatrzenie go jako punktu szóstego; stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o dotacji przeznaczonej dla niektórych pod-
miotów – i rozpatrzenie go jako punktu siódme-
go; oraz zmiany w sk³adzie komisji senackich –
i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego.

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

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku, w imieniu klubu Prawo
i Sprawiedliwoœæ zg³aszam sprzeciw wobec uzu-
pe³nienia porz¹dku dzisiejszego i jutrzejszego po-
siedzenia o punkt: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Krótkie uzasadnienie. Sprowadza siê ono do
tego, ¿e mieliœmy sygna³y, i¿ ten punkt bêdzie
rozpatrywany na nastêpnym posiedzeniu, 17 lu-
tego. Ale to nie jest najwa¿niejszy argument. Naj-
wa¿niejszy jest taki, ¿e ta ustawa by³a rozpatrzo-
na przez komisjê zaledwie kilka dni temu, 26 czy
27 stycznia, a jest to bardzo powa¿na regulacja
prawna i moi koledzy senatorowie chc¹ siê do-
k³adnie z ni¹ zapoznaæ. Ponadto jest to sytuacja,
¿e przez wiele miesiêcy ustawa by³a rozpatrywa-
na w Sejmie, a wiêc poœpiech w tej chwili nie jest,
w naszej ocenie, potrzebny, zw³aszcza ¿e nie up-
³ywaj¹ terminy, które obligowa³yby Senat do roz-
poznania tej ustawy teraz.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Jest sprzeciw. W zwi¹zku z tym proszê pobraæ

karty do g³osowania. Ju¿ s¹ pobrane.
G³osujemy nad moim wnioskiem o uzupe³nie-

nie porz¹dku obrad o stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Karty s¹
pobrane. Dobrze.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest obecny? Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za uzupe³nieniem porz¹dku obrad…
(Senator Ryszard Bender: Nie dzia³a…)
(SenatorStanis³awKogut: Jakniedzia³a?Dzia³a.)
…o punkt: stanowisko Senatu w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw? Proszê na-
cisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.

Kto jest przeciw? Proszê, przycisk „przeciw”
i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê”.

Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 74 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za, 31

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)

W zwi¹zku z wynikiem g³osowania uzupe³nia-
my porz¹dek obrad o ten punkt. Bêdzie on rozpa-
trywany jako punkt szósty.

Ponadto, zgodnie z ustaleniami podjêtymi
przez Konwent Seniorów, wnoszê o skreœlenie
z porz¹dku obrad dotychczasowego punktu jede-
nastego: drugie czytanie projektu ustawy o usta-
nowieniu 24 marca Dniem Pamiêci o Polakach
Ratuj¹cych ¯ydów.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Sprzeci-
wu nie s³yszê.

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

(Senator Ryszard Bender: Mogê, Panie Mar-
sza³ku?)

Proszê bardzo.
W sprawie porz¹dku obrad?

Senator Ryszard Bender:

To znaczy w sprawie…
Ekscelencjo, Panie Marsza³ku Senatu Rzeczy-

pospolitej Polskiej!
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mi-

krofon.)
Czy móg³by pan, Panie Marsza³ku, przed przy-

st¹pieniem do realizacji porz¹dku obrad wyjaœ-
niæ Wysokiej Izbie motywy wyst¹pienia tak kry-
tycznego wobec Jego Œwi¹tobliwoœci Ojca Œwiê-
tego Benedykta XVI, wyst¹pienia, w którym mó-
wi siê o tym, ¿e pope³nia On b³¹d za b³êdem?
W przekonaniu wielu Polaków to jest obraŸliwe
dla Ojca Œwiêtego zarówno jako g³owy Koœcio³a
Rzymskokatolickiego, jak te¿ g³owy pañstwa wa-
tykañskiego.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Czy by³by pan ³askaw takie wyjaœnienie Wyso-
kiej Izbie przedstawiæ?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, jesteœmy na etapie ustalania
porz¹dku obrad. Je¿eli pan chce z³o¿yæ oœwiad-
czenie, to…

(Senator Ryszard Bender: Nie, ja chcê zapytaæ
o to…)

…proszê to zrobiæ w odpowiednim momencie.
(Senator Ryszard Bender: …przed przyst¹pie-

niem do realizacji porz¹dku obrad.)
Nie ma tego w porz¹dku obrad i nie zamierzam

dyskutowaæ na temat moich prywatnych po-
gl¹dów.

(Senator Ryszard Bender: To nie tylko prywat-
ne, Panie Marsza³ku…)

Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze!
(Senator Ryszard Bender: Proszê nie krzyczeæ,

Panie Marsza³ku.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: To nic nie da.)
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad dwudziestego szóstego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañ-
stwa wsparcia instytucjom finansowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 420,
a sprawozdanie komisji w druku nr 420A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Henryka
WoŸniaka, o przedstawienie sprawozdanie ko-
misji.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
PanieMarsza³ku!WysokiSenacie! PaniMinister!
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo! Pragnê przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych sprawozda-
nie z prac nad ustaw¹ o udzielaniu przez Skarb
Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym.

Ustawa, uchwalona przez Sejm na posiedzeniu
w dniu 9 stycznia bie¿¹cego roku, by³a przedmio-
tem obrad Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych w dniu 21 stycznia bie¿¹cego roku. Komisja
po szczegó³owej analizie zapisów ustawy wys³u-
cha³a opinii…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój!)
…Biura Legislacyjnego i przyjê³a poprawki

zg³oszone przez przewodnicz¹cego komisji, pana
senatora Kazimierza Kleinê.

Poprawki te s¹ zawarte w sprawozdaniu komi-
sji w druku nr 420A. To siedem poprawek, które

maj¹ w istocie rzeczy charakter doprecyzowuj¹cy.
To takie poprawki jak: „w art. 15 w ust. 2 w pkt 1
i 3 wyraz «podmiotu» zastêpuje siê wyrazami «in-
stytucji finansowej»”; „w art. 2 w pkt 5 przed wyra-
zem «zak³ad» dodaje siê wyraz «krajowy»”; „w art. 5
w ust. 1 wyraz «bank» zastêpuje siê wyrazami
«bank krajowy»”… itd., itd. A wiêc w istocie rzeczy
s¹ to poprawki doprecyzowuj¹ce, sprawiaj¹ce, ¿e
nie powinno byæ w¹tpliwoœci przy stosowaniu tej
ustawy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mo¿na by
zakoñczyæ w ten sposób sprawozdanie z prac nad
przedmiotowym projektem ustawy, ale oczywi-
œcie nale¿y poœwiêciæ chwilê czasu na refleksjê
nad istot¹ tego przed³o¿enia rz¹dowego.

W IV kwartale ubieg³ego roku mieliœmy do czy-
nienia z przejawami obni¿enia, istotnego obni¿e-
nia zaufania w sektorze miêdzybankowym. To ob-
ni¿enie zaufania by³o oczywiœcie skutkiem zja-
wisk kryzysowych, jakie zachodz¹ na rynkach eu-
ropejskich i œwiatowych. Efektem tego obni¿enia
zaufania, drastycznego obni¿enia zaufania, by³o
spowolnienie akcji kredytowej, by³a mniejsza
sk³onnoœæ do udzielania po¿yczek na rynku miê-
dzybankowym, a w efekcie os³abienie akcji kredy-
towej.

Przedmiotowa ustawa ma w istocie rzeczy dwa
cele. Pierwszy ma charakter emocjonalny, gdy¿
ta ustawa ma doprowadziæ do wyraŸnego prze³o-
mu poprzez danie przez instytucje pañstwowe,
rz¹d, parlament wyraŸnego sygna³u, ¿e sytuacja
gospodarcza w kraju jest dobra, ¿e sytuacja
w kraju nie zagra¿a stabilnoœci rynków finanso-
wych, nie zagra¿a stabilnoœci systemu bankowe-
go. Bo dzisiaj sytuacja nie jest tego rodzaju, i¿by
w sektorze bankowym brakowa³o œrodków na
prowadzenie aktywnej akcji kredytowej. Akcja
kredytowa w ostatnich dwóch latach ros³a, by³a
na poziomie 30%. Zak³ada siê, ¿e w roku bie-
¿¹cym, wobec tych zjawisk, jakie zachodz¹ w go-
spodarce europejskiej, które oczywiœcie przek³a-
daj¹ siê na sytuacjê gospodarcz¹ naszego kraju,
ta akcja zmniejszy siê do poziomu 10%. Potrzeb-
ny jest bardzo wyraŸny sygna³, ¿e system finan-
sowy pañstwa jest stabilny, ¿e wszystkie wskaŸ-
niki, jakie obowi¹zuj¹ system bankowy, s¹ prze-
strzegane, ¿e jest bezpieczeñstwo systemu ban-
kowego, po to, by odbudowaæ zaufanie miêdzy
bankami, by chcia³y one sobie po¿yczaæ pie-
ni¹dze, by te, które maj¹ ich nadwy¿kê, po¿ycza-
³y, tak aby te, które nie maj¹ wysokich w³asnych
aktywów, mog³y z tych œrodków prowadziæ akty-
wn¹ akcjê kredytow¹. I to jest ten aspekt emocjo-
nalny, niezwykle wa¿ny.

Jest oczywiœcie drugi, ju¿ realny, rzeczywisty.
Chodzi o zaproponowanie instrumentów finanso-
wych, które s³u¿y³yby poprawie sytuacji, gdyby
ona siê pogarsza³a, a wiêc zaproponowanie przez
rz¹d takich instrumentów, które by wspiera³y rze-
czywiste potrzeby systemu bankowego w zakresie
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iloœci œrodków niezbêdnych do prowadzenia akcji
kredytowej.

Te instrumenty s¹ zapisane w art. 3 przedmio-
towej ustawy. Warto wspomnieæ o gwarancjach
Skarbu Pañstwa, o po¿yczkach skarbowych pa-
pierów wartoœciowych, a tak¿e sprzeda¿y skarbo-
wych papierów wartoœciowych z odroczonym ter-
minem p³atnoœci. Te instrumenty maj¹ realny wy-
miar. One, w przypadku, gdyby sytuacja gospo-
darcza mia³a ulegaæ pogorszeniu, s¹ w stanie za-
pewniæ dop³yw do sektora bankowego œrodków fi-
nansowych niezbêdnych do prowadzenia aktyw-
nej polityki kredytowej.

W toku prac w komisji nad przed³o¿eniem rz¹do-
wym pada³o wiele pytañ o gwarancje przeznaczenia
œrodków bêd¹cych efektem tej ustawy zgodnie z jej
celem. Te gwarancje tak¿e s¹ zapisane, maj¹ od-
zwierciedlenie w poszczególnych zapisach ustawy.
Nie ma takiego niebezpieczeñstwa, i¿by œrodki po-
zyskane wskutek dzia³añ rz¹du i parlamentu mog³y
byæ przeznaczone na cele niezgodne z intencj¹ usta-
wodawcy. Temu s³u¿¹ konkretne zapisy, które
sprawiaj¹, ¿e pomoc pañstwa bêdzie udzielana na
zasadzie umowy, umowy ramowej i umowy szcze-
gó³owej, która bêdzie okreœla³a wzajemne relacje
miêdzy Skarbem Pañstwa a instytucj¹ finansow¹
korzystaj¹c¹ z tej pomocy. W zwi¹zku z tym zak³ada
siê tak¿e pewn¹ ingerencjê w swobodê dysponowa-
nia zyskiem w bankach, w swobodê kszta³towania
p³acmened¿erów itd., itd.Awiêc s¹ istotneparame-
try, któremaj¹ zapewniækorzystanie zpomocypañ-
stwa zgodnie z celami tej ustawy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pragnê do-
daæ, ¿e poprawki, o których wspomnia³em na
wstêpie i które s¹ wyspecyfikowane w sprawozda-
niu komisji, zosta³y przyjête na posiedzeniu je-
dnog³oœnie. Równie¿ jednog³oœnie zosta³a przyjê-
ta ustawa wraz z poprawkami, w zwi¹zku z czym
w imieniu komisji rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy w ca³oœci. Dziêkujê bardzo.

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

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

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

Aha, jestpansenatorCimoszewicz.Proszêbardzo.
W zwi¹zku z tym, Panie Senatorze, proszê pozo-

staæ przy mównicy.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Jak wiadomo, w wielu krajach podejmuje siê

podobne dzia³ania. Niedawno w Stanach Zjedno-
czonych dosz³o do skandalu zwi¹zanego z tym, ¿e

mened¿erowie instytucji finansowych korzysta-
j¹cych z ogromnego wsparcia publicznego wy-
p³acali sobie premie i bonusy siêgaj¹ce miliar-
dów dolarów. W dzisiejszych informacjach na-
p³ywaj¹cych z Waszyngtonu jest i taka, która
mówi, ¿e obligatoryjnym elementem umowy miê-
dzy rz¹dem a instytucj¹ finansow¹ bêdzie przyjê-
cie przez kierownictwo tej instytucji finansowej
zobowi¹zania do zrezygnowania z rozmaitych
premii i przywilejów finansowych, nawet gdyby
by³y finansowane nie ze œrodków publicznych,
tylko ze œrodków w³asnych danej instytucji fi-
nansowej. Pan senator WoŸniak wspomnia³ o ta-
kim pomyœle tak¿e w przypadku tej ustawy.
Chcia³bym dowiedzieæ siê, czy tego typu klauzu-
la bêdzie obowi¹zkowym, obligatoryjnym ele-
mentem umów zawieranych miêdzy Skarbem
Pañstwa a bankiem, czy te¿ po prostu elementem
dopuszczalnym. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Jeœli chodzi o kszta³towanie umowy miêdzy
ministrem finansów a bankiem, to ta kwestia bê-
dzie, jak wspomnia³em, elementem umowy ra-
mowej, tej o charakterze publicznie dostêpnym,
a wiêc podanej do publicznej wiadomoœci, ale
tak¿e bêdzie elementem regulacji bardzo szcze-
gó³owej, która si³¹ rzeczy nie mo¿e mieæ charak-
teru jawnego. I te kwestie bardzo bezpoœrednio
dotycz¹ce poszczególnych instytucji finanso-
wych winny byæ sprecyzowane w³aœnie w tej
szczegó³owej umowie. Umowa ta powinna okreœ-
laæ – to jest zapisane w art. 15 ust. 5 – miêdzy in-
nymi formê wsparcia, wysokoœæ wsparcia, wa-
runki wsparcia, a tak¿e formê zabezpieczenia
wierzytelnoœci i ponoszone przez instytucjê fi-
nansow¹ koszty zwi¹zane z udzieleniem wspar-
cia, w tym kwestiê, któr¹ pan senator Cimosze-
wicz podniós³, ograniczenia swobody dyspono-
wania chocia¿by w odniesieniu do wysokoœci wy-
nagrodzeñ kadry kierowniczej.

Sformu³owanie, zapis, ¿e umowa powinna
okreœlaæ, rozumiem tak, ¿e jest to pewna dyspo-
zycja o charakterze nakazowym. Ta kwestia by³a
oczywiœcie podnoszona na posiedzeniu komisji.
By³y w¹tpliwoœci, czy nie sformu³owaæ tego
w sposób bardziej jednoznaczny i stanowczy.
Uznano, ¿e w zale¿noœci od zakresu pomocy, od
standingu instytucji finansowej, która bêdzie
korzystaæ z tej pomocy, sprawa bêdzie doprecy-
zowywana w poszczególnych umowach bezpo-
œrednich.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski zada pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Dwa pytania. Panie Poœle, niew¹tpliwie pañ-

stwo anga¿uje…
(Senator Ryszard Górecki: Senatorze.)
…Panie Senatorze, przepraszam… anga¿uje

œrodki finansowe i autorytet. Czy z tego wynikaj¹
równie¿ prawa w³asnoœciowe dla pañstwa? Czy to
jest tylko jednostronna pomoc? Bo rozwi¹zania
w innych pañstwach, na przyk³ad rozwi¹zania
niemieckie, polegaj¹ na tym, ¿e owszem, pañstwo
udziela pomocy, ale staje siê w³aœcicielem,
wspó³w³aœcicielem banku czy aktywów w tym
banku. Nie jest to jednostronna pomoc.

I drugie zagadnienie, które ju¿ czêœciowo poru-
szy³ pan senator Cimoszewicz. Jakie bêd¹ mo¿li-
woœci kontrolne pañstwa, instytucji pañstwo-
wych, jeœli chodzi o dysponowanie tymi œrodkami
w zakresie, który wyznacza ustawa? Czy bêdzie
realizowana funkcja wspó³w³aœcicielska, czy tyl-
ko funkcja niejako charytatywna?

(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Te dwa pytania pana senatora Rulewskiego tak

naprawdê dotycz¹ tej samej kwestii. Nasza sytua-
cja jest zupe³nie inna ni¿ sytuacja w wielu krajach
Unii Europejskiej. Dobrze, ¿e in plus. Nie ma dzi-
siaj takiej potrzeby, nie ma zagro¿enia p³ynnoœci
finansowej i wyp³acalnoœci finansowej banków.
Wszystkie banki mieszcz¹ siê w ustawowym
wskaŸniku wyp³acalnoœci, wiêc to nie jest tego ro-
dzaju problem jak w wielu krajach Unii Europej-
skiej, gdzie banki straci³y nie tylko p³ynnoœæ fi-
nansow¹, ale tak¿e zdolnoœæ do obs³ugiwania
swoich zobowi¹zañ. I w tamtych okolicznoœciach
mo¿na by³o albo zostawiæ sytuacjê do uregulowa-
nia rynkowi – czytaj: spodziewaæ siê upad³oœci
wielu banków – albo zastosowaæ ingerencjê pañ-
stwa, ale tego rodzaju, o której mówi³ pan senator
Rulewski, dokapitalizowaæ i oczywiœcie zmieniæ
strukturê w³asnoœciow¹ banku. W naszym przy-
padku, w przypadku polskiego sektora bankowe-
go taka koniecznoœæ nie zachodzi.

Jak wspomnia³em, ta ustawa ma, po pierwsze,
poprzez regulacjê prawn¹ najwy¿szej rangi, po-
przez ustawê, odbudowaæ zaufanie na rynku miê-
dzybankowym, a po drugie, przygotowaæ instru-
menty, które zwiêksz¹ zdolnoœæ do kreowania ak-

cji kredytowej ca³ego systemu bankowego.
Wsparcie ze strony pañstwa – bo jest to wsparcie,
jest to pomoc zwrotna – jest oczywiœcie zabezpie-
czone, traktuje o tym ust. 6 w art. 15, a wiêc to nie
jest tak, ¿e œrodki z bud¿etu pañstwa wyp³yn¹
w sposób niekontrolowany i nie bêdzie nadzoru
nad realizacj¹ tej pomocy ze strony bud¿etu pañ-
stwa.

(Senator Czes³aw Ryszka: Mo¿na?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania.
Pierwsze. Szacuje siê, ¿e banki w ubieg³ym ro-

ku osi¹gnê³y zysk w kwocie oko³o 15 miliardów z³.
Czy ta ustawa nie spowoduje, ¿e inne bran¿e
i grupy spo³eczne bêd¹ czu³y siê oszukane? No bo
bankom siê daje, mimo ¿e maj¹ tyle, a inni nie.
Chodzi w³aœnie o ten czas kryzysu.

I drugie pytanie. Banki w tej chwili oficjalnie siê
przyznaj¹, ¿e hamuj¹ akcje kredytowe. Jakie ma-
my tutaj zagwarantowane mo¿liwoœci kontrolo-
wania, czy w tej chwili banki tych kredytów za-
czn¹ udzielaæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
To s¹ oczywiœcie niezwykle wa¿ne kwestie. Za-

cznê od koñca: jakie mamy gwarancje, ¿e banki
zaczn¹ udzielaæ kredytów? Oczywiœcie Komisja
Nadzoru Finansowego monitoruje sytuacjê
w sektorze bankowym i œledzi równie¿ przep³ywy
finansowe miêdzy bankami polskimi, które
w oko³o 75% ca³ego systemu s¹ spó³kami córkami
banków maj¹cych siedziby w innych krajach, g³ó-
wnie w krajach Unii Europejskiej. Monitoring po-
zwala widzieæ te przep³ywy, pozwala œledziæ, czy
czasem nie by³oby zagro¿enia, ¿e ta pomoc ze
strony pañstwa, kierowana na wsparcie sektora
bankowego, mo¿e wyp³ywaæ poza granice kraju.
To jest jedna istotna kwestia.

Pytanie, czy ta ustawa nie rozbudzi oczekiwañ
innych sektorów gospodarki, oczekiwañ wspar-
cia, jest oczywiœcie w pe³ni uprawnione i w jakimœ
sensie odpowiedŸ na nie musi byæ twierdz¹ca. Ale
myœlê, ¿e trzeba mieæ na wzglêdzie to, ¿e system
bankowy jest krwiobiegiem gospodarki. Je¿eli
pañstwo ma zadbaæ o gospodarkê, to w pierwszej
kolejnoœci w³aœnie o system bankowy. To tutaj
jest Ÿród³o finansowania potrzeb gospodarczych,
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oczywiœcie w odniesieniu do realnej gospodarki,
ale i w odniesieniu do gospodarstw domowych.
Je¿eli system bankowy nie bêdzie sprawny, je¿eli
system bankowy nie bêdzie mia³ woli kreowania
akcji kredytowej, to oczywiœcie prze³o¿y siê to
w bezpoœredni sposób na sytuacjê gospodarcz¹,
poprzez os³abienie popytu wewnêtrznego, jeœli
chodzi o kredytowanie gospodarstw domowych
i o bezpoœrednie os³abienie koniunktury gospo-
darczej w sytuacji zmniejszenia dop³ywu œrodków
inwestycyjnych do sektora realnej gospodarki.

To ma ogromne znaczenie choæby z tego wzglê-
du, ¿e wchodzimy w okres ju¿ nie programowa-
nia, ale wydatkowania wielkiego strumienia mi-
liardów euro, œrodków z funduszy Unii Europej-
skiej na rozwój gospodarczy kraju, i istotnym ele-
mentem korzystania z tych œrodków pocho-
dz¹cych z funduszy Unii Europejskiej, bêd¹cych
do naszej dyspozycji, jest udzia³ komponentu
w³asnego finansowania przeró¿nych projektów.
Gdyby siê mia³o okazaæ, ¿e system bankowy nie
ma zdolnoœci kredytowania tych potrzeb, to sta-
niemy w obliczu dramatycznej sytuacji gospodar-
czej, bo realna stanie siê groŸba, ¿e nie bêdziemy
w stanie zagospodarowaæ œrodków pomocowych
pochodz¹cych z Unii Europejskiej.

Dlatego to przed³o¿enie jest tak istotne – jak ju¿
wspomnia³em, przez oddzia³ywanie o charakterze
emocjonalnym i realnym, przez zapewnienie dziê-
ki tym instrumentom, które s¹ zawarte w usta-
wie, realnego wp³ywu na wzrost akcji kredytowej
systemu bankowego. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Rozumiem

przedstawicieli rz¹du, którzy nieustannie twier-
dz¹, ¿e w naszym kraju kryzysu nie ma, ¿e jesteœ-
my w bardzo dobrej sytuacji w stosunku do Nie-
miec, Francji i innych pañstw, takich jak Stany
Zjednoczone, ale nie ma potrzeby, aby pos³owie
czy te¿ senatorowie, niebêd¹cy cz³onkami rz¹du,
podawali takie nieprawdziwe informacje i wy-
ci¹gali nieprawdziwe wnioski, bo przecie¿ wiado-
mo, ¿e kryzys w naszym kraju ju¿ jest, i to dosyæ
zaawansowany. Wystarczy, ¿e przeœledzimy sy-
tuacjê w naszych okrêgach wyborczych, gdzie
masowo zwalnia siê ludzi, gdzie masowo ludzi
kieruje siê na urlopy bezp³atne lub te¿ nie prze-
d³u¿a siê umów okresowych.

A wiêc to ju¿ jest fakt, Panie Senatorze, i w tym
gronie nie ma sensu mówiæ o tym w jakiœ inny
sposób czy te¿ zaklinaæ rzeczywistoœæ.

Mam takie pytanie: czy nie istnieje obawa, ¿e
instytucje bankowe, maj¹c œwiadomoœæ, i¿ istnie-
j¹ specjalne instrumenty wsparcia do nich skie-
rowane, nie rozluŸni¹ w³asnej dyscypliny finanso-
wej w zakresie przyznawania dywidendy, prowa-
dzenia polityki, na przyk³ad, wynagrodzeñ, która
jest jedn¹ z g³ównych przyczyn tego kryzysu, czy
przyznawania premii, i czy, co wa¿niejsze, nie za-
sil¹ – o czym ju¿ by³a wczeœniej mowa – jeœli cho-
dzi o p³ynnoœæ, zagranicznych spó³ek matek oraz
w jaki sposób rz¹d bêdzie to kontrolowa³ i nadzo-
rowa³? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Jak wspomnia-

³em, ustawa zawiera zapisy, które pozwalaj¹
kszta³towaæ umowy bezpoœrednie miêdzy pañ-
stwem a beneficjentem w taki sposób, by egzekwo-
waæpewnewarunkiodbeneficjentów.Tonie jest re-
gulacja tego rodzaju, ¿e stawia siê do dyspozycji
okreœlon¹ transzê œrodków i mo¿na z tej transzy
ci¹gn¹æ do jej wyczerpania bez bezpoœredniej regu-
lacji o charakterze umowy wi¹¿¹cej obie strony,
a wiêc ta obawa, w przekonaniu komisji, bo mówiê
nie tylko w swoim imieniu… Proszê zwa¿yæ, ¿e po-
prawki zosta³y przyjête jednog³oœnie i ca³a ustawa
równie¿, a kwestia by³a podnoszona i by³a dyskuto-
wana w trakcie prac komisji. Tak ¿e ta obawa nie
jest realna. Ona oczywiœcie mo¿e mieæ pewien emo-
cjonalny charakter, ale nie jest realna, bo mo¿na j¹
zniwelowaæ przez ukszta³towanie w dwustronnej
umowie takich warunków, które nie dopuszcz¹ do
nadmiernego wynagradzania, przede wszystkim
zarz¹dów banków. Umowa mo¿e równie¿ oddzia³y-
waæ w taki sposób, i¿by zobowi¹zywa³a beneficjen-
tów do pozostawienia okreœlonej wielkoœci zysków
za rok 2008 w kapita³ach banku.

Co wiêcej, w dniu wczorajszym odby³o siê po-
siedzenie komisji bud¿etu i finansów na temat
w³aœnie sytuacji przede wszystkim w sektorze fi-
nansowym, w sektorze bankowym. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele Komisji Nadzoru Finanso-
wego, Narodowego Banku Polskiego i oczywiœcie
Ministerstwa Finansów. Dyskutowano o tym, czy
nie by³oby dobrze – mówiê to w formie zdania py-
taj¹cego – aby Skarb Pañstwa da³ dobry przyk³ad
i tam, gdzie ma pakiet kontrolny w bankach, pod-
j¹³ tak¹ decyzjê, ¿e dywidenda za rok 2008 zostaje
w tych bankach, bo to by³by pewien sygna³ poka-
zuj¹cy, ¿e przede wszystkim Skarb Pañstwa, sko-
ro ma takie oczekiwania wobec sektora bankowe-
go, w taki w³aœnie sposób zachowuje siê w odnie-
sieniu do tej czêœci sektora bankowego, w której
ma kompetencje kreowania rzeczywistoœci.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, mam dwa pytania.
Jak wiadomo, diabe³ tkwi w szczegó³ach, a wiêc

pierwsze pytanie brzmi: o jakich sumach my
w ogóle mówimy? Bo tu nie pad³a ¿adna liczba,
a ja bym chcia³ wiedzieæ, czy to jest 100 milionów,
500 milionów, 100 miliardów? O czym my mówi-
my tak naprawdê? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie… Mój niepokój budzi art. 18,
który daje mo¿liwoœæ przesuwania przez mini-
stra œrodków pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami
i czêœciami bud¿etu. Ja rzeczywiœcie jestem zwo-
lennikiem raczej pewnej racjonalizacji dzia³añ
i nie jestem generalnie puryst¹, ale w tym kon-
tekœcie po prostu interesuje mnie, po diab³aœmy
w ogóle uchwalali bud¿et, po coœmy tracili czas.
Tym bardziej ¿e – o czym muszê powiedzieæ, Pa-
nie Senatorze – niezwykle aroganckie wyst¹pie-
nie ministra Rostowskiego w Senacie raczej nie
zachêca opozycji do popierania i przekazywania
w rêce ministra tak daleko id¹cych prerogatyw.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze jedno zdanie w odniesieniu do wypo-

wiedzi pana senatora Dobrzyñskiego, bo nie od-
nios³em siê do pytania w tej czêœci.

Oczywiœcie w sensie emocjonalnym mo¿na mó-
wiæ o kryzysie, i tak te¿ w istocie rzeczy jest, bo to
spowolnienie gospodarki tak jest odbierane przez
opiniê publiczn¹. Potocznie mówi siê, ¿e w Polsce
jest kryzys, ale pamiêtajmy o tym, ¿e kryzys ma
swoj¹ definicjê. Jeœli rozpatrzyæ to na gruncie for-
malnym, no to oczywiœcie nie mamy do czynienia
z kryzysem w polskiej gospodarce. Przypomnê, ¿e
dzisiaj doœæ powszechnie przez œrodowiska eks-
pertów, równie¿ niezale¿nych, szacowany jest
wzrost PKB na rok 2009 na poziomie oko³o 2%. To
oczywiœcie nie jest w ¿adnym wypadku zjawisko
kryzysu. Jest istotne spowolnienie w stosunku do
rozwoju gospodarczego kraju w ostatnich dwóch,
trzech latach – to jest fakt bezsporny. Skutki
œwiatowego kryzysu gospodarczego niew¹tpliwie
przenosz¹ siê przez zmniejszony import polskich
produktów i us³ug, przede wszystkim z rynku nie-
mieckiego, z którym jesteœmy powi¹zani w 40%
eksportu. Za chwilê to nast¹pi tak¿e, i to w istotny
sposób, w odniesieniu do rynku rosyjskiego, bo

tam zjawiska kryzysowe zaczynaj¹ siê z wyj¹tko-
w¹ gwa³townoœci¹. A wiêc jest sytuacja, która ka-
¿e myœleæ o nadzwyczajnych rozwi¹zaniach. I w³a-
œnie tego rodzaju projekt ustawy jest wychodze-
niem naprzeciw zjawiskom, z którymi mo¿emy siê
wkrótce zderzyæ.

Definicja recesji brzmi mniej wiêcej tak: recesja
to jest zmniejszenie PKB przez dwa kolejne kwar-
ta³y. Z tak¹ sytuacj¹ w polskiej gospodarce do
czynienia nie mamy. A wiêc je¿eli rozmawiamy
o faktach i rozmawiamy w sposób rzeczowy, to po-
winniœmy zwa¿aæ tak¿e na definiowanie okreœlo-
nych kategorii ekonomicznych.

Po co, Panie Marsza³ku, uchwalaliœmy ustawê
bud¿etow¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ile to pieniê-
dzy? O czym tu mówimy?)

Wiemy dobrze, ¿e ustawa bud¿etowa jest nie-
zwykle wa¿nym instrumentem kszta³towania rze-
czywistoœci gospodarczej i polityki gospodarczej.
Wa¿nym, ale nie jedynym. Po to s¹ równie¿ usta-
wy szczegó³owe, takie w³aœnie jak ta. W ustawie
bud¿etowej nie da siê zapisaæ tak szczegó³owych
rozwi¹zañ prawnych i instrumentów prawnych,
jakie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Zakaz kredy-
towania przez pañstwo jest okreœlony w ustawie.)

Tak i o ile dobrze pamiêtam, proszê pani¹ mini-
ster, ¿eby mnie skontrolowa³a, w ustawie bud¿e-
towej zapisaliœmy 15 miliardów z³ na porêczenia
i gwarancje…

(Senator Jan Wyrowiñski: 40 miliardów.)
40 miliardów, tak. 15 miliardów to by³o…
(Senator Jan Wyrowiñski: W poprzednim roku.)
Rz¹d rekomendowa³ 40 miliardów i z t¹ kwot¹

bud¿et ostatecznie zosta³ przyjêty. 40 miliardów
to jest limit dostêpnych gwarancji i porêczeñ ze
strony Skarbu Pañstwa. A wiêc te œrodki, te in-
strumenty finansowe, które kreuje ustawa, mie-
szcz¹ siê w granicach limitu, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator…
(Senator Zbigniew Romaszewski: No a przesu-

niêcia pomiêdzy czêœciami, rozdzia³ami? Przecie¿
s¹ pewne priorytety, które parlament ustala.)

Proszê jeszcze o uzupe³nienie.

Senator Henryk WoŸniak:
Tak, to jest upowa¿nienie dla Rady Ministrów

do rozdysponowania œrodków, do dokonywania
przeniesienia wydatków miêdzy czêœciami i dzia-
³ami bud¿etu po to, by móc elastycznie reagowaæ
równie¿ na skutki tej ustawy. Po to, aby dyspono-
waæ swobodnie instrumentami zapisanymi w tej
ustawie w odniesieniu do tej czterdziestomiliar-
dowej puli, trzeba móc elastycznie oddzia³ywaæ
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na ca³y sektor finansowy. St¹d ta kompetencja, to
upowa¿nienie dla Rady Ministrów realizowane, co
warto pamiêtaæ, pod nadzorem sejmowej Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych. A wiêc nie bez
kontroli, a wiêc pod szczegó³owym nadzorem par-
lamentu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszard Bender:

Senator Ryszard Bender:
W pe³ni zgadzam siê z panem senatorem Do-

brzyñskim co do tego, ¿e pan senator sprawo-
zdawca w zbyt jasnych kolorach przedstawi³ sy-
tuacjê finansow¹ w kraju w porównaniu z tym
wszystkim, co siê dzieje na Zachodzie i co idzie ku
nam z Zachodu. Najistotniejsze w¹tpliwoœci do
ustawy przedstawili senatorowie Cimoszewicz
i Rulewski. Czy by³by pan w stanie wyjaœniæ komi-
sji te dwa stanowiska i poprosiæ, ¿eby to by³o je-
dnak bardziej stanowcze? ¯eby nast¹pi³a zamia-
na wyrazu „powinien” na „musi” i ¿eby by³a zw³a-
szcza mo¿liwoœæ egzekwowania wierzytelnoœci,
poprzez ewentualn¹ wspó³w³asnoœæ, od instytucji
finansowych, które wesprzemy, a które nie
spe³ni¹ naszych nadziei. Te dwa wnioski, w tym
w szczególnoœci ostatni wniosek pana senatora
Rulewskiego, powinny wejœæ do naszych postano-
wieñ odnosz¹cych siê do omawianej ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, jesteœmy

w trakcie dyskutowania szczegó³ów tego projektu
i oczywiœcie wszelkie opinie s¹ uprawnione. Ma-
my prawo, mamy wrêcz obowi¹zek dyskutowaæ
nad ewentualn¹ potrzeb¹ doprecyzowania czy te¿
wprowadzenia zmian do tej ustawy. To jest oczy-
wiste. Jeœli dyskusja poka¿e, ¿e obawy s¹ realne,
to bêdziemy je w sposób bardzo rzeczowy rozwa-
¿aæ. Jesteœmy w trakcie pracy, jeszcze nic nie jest
do koñca przes¹dzone.

Ja chcê tylko przypomnieæ to, co ju¿ powiedzie-
liœmy wczeœniej, ¿e jednostkowe transakcje bêd¹
przedmiotem szczegó³owej umowy i ta umowa bê-
dzie bardzo dok³adnie precyzowaæ warunki korzy-
stania z pomocy, a tak¿e zasady kontroli nad
przebiegiem realizacji umowy. Jest to pomoc
zwrotna, co jeszcze raz chcê podkreœliæ, i jest to
pomoc odp³atna. Skarb Pañstwa ma instrumenty

do kontrolowania przebiegu korzystania ze œrod-
ków przyznanych na podstawie tej ustawy i wyeg-
zekwowania wierzytelnoœci, bo nowelizujemy tak-
¿e ustawê o postêpowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji itd., itd.

Pragnê zwróciæ uwagê na art. 16, który mówi,
¿e na podstawie dokumentów zwi¹zanych z wie-
rzytelnoœci¹ Skarbu Pañstwa z tytu³u udzielone-
go wsparcia minister w³aœciwy do spraw finansów
publicznych mo¿e wystawiæ tytu³ wykonawczy
itd., itd. A wiêc to instrumentarium jest na tyle
bogate, ¿e daje mo¿liwoœæ wszechstronnego kon-
trolowania pomocy udzielanej instytucjom finan-
sowym przez pañstwo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, zwraca siê uwagê na to, ¿e

najbardziej niebezpieczne, groŸne dla polskich
banków jest transferowanie zysków do banków
matek. W tej ustawie na ten temat nic nie ma. Czy
zna pan przyk³ady wytransferowania jakichœ du-
¿ych kwot przez jakiœ bank? Mówi siê o tym, ¿e na
przyk³ad ING wytransferowa³ 1 miliard z³ do Ho-
landii. Dlaczego tutaj tym siê nie zajmujemy? To
przecie¿ mo¿e podwa¿yæ rentownoœæ tych banków
i ograniczyæ ich mo¿liwoœci kredytowe. To pytanie
mnie niepokoi.

(Senator Ryszard Bender: Bardzo istotne.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Nie chcia³bym odbieraæ chleba pani minister.

Myœlê, ¿e odniesie siê bardzo rzeczowo do w¹tpli-
woœci podnoszonych z punktu widzenia zabezpie-
czenia interesów polskiego sektora bankowego
w uk³adzie w³aœcicielskim. Jest równie¿ na sali
pan prezes Koziñski, a wiêc mo¿emy dyskutowaæ
o wszystkich aspektach tej ustawy.

Ja chcê powiedzieæ, ¿e Komitet Stabilnoœci Fi-
nansowej zbiera siê teraz ju¿ bardzo czêsto. O ile
wiem – raz w tygodniu, a poszczególne jego zespo-
³y robi¹ to czêœciej ni¿ raz w tygodniu, monitoruje
te sytuacje. Tak¿e Komisja Nadzoru Finansowego
na bie¿¹co – nie w perspektywie kwarta³u, tylko
na bie¿¹co – monitoruje przep³ywy finansowe
z polskiego sektora bankowego. Oczywiœcie odpo-
wiadam wprost, ¿e nie znam sytuacji, o której pan
senator Ryszka wspomina, ¿e nast¹pi³o wytran-
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sferowanie miliarda z³otych do ING. Nie znam tej
sytuacji, ale myœlê, ¿e tu jest miejsce, by o tych
obawach mówiæ.

Warto te¿ przypomnieæ, ¿e Polska oczywiœcie
nie jest krajem najbogatszym i nie dysponuje ta-
kimi zasobami, które by pozwala³y funkcjonowaæ
bez szkody dla interesu gospodarczego w oderwa-
niu od systemu bankowego, od europejskiego sy-
stemu finansowego. W ostatnich latach wzrost
akcji kredytowej, który by³ rok do roku rzêdu trzy-
dziestu, trzydziestu kilku procent, by³ mo¿liwy
w znacznej mierze w³aœnie dziêki transferom
œrodków z europejskiego rynku finansowego do
polskiego systemu bankowego. Bez tych transfe-
rów nie by³aby mo¿liwa tak silna dynamika, tak
du¿y wolumen kredytów i oczywiœcie nie by³oby
mo¿liwe takie tempo rozwoju naszego kraju.

To tyle. Oczywiœcie te w¹tpliwoœci, myœlê, bar-
dziej do rz¹du mog¹ byæ adresowane, ale fakty s¹
w³aœnie takie, ¿e potrzebujemy kapita³u, którego
nie ma na polskim rynku w takiej iloœci, by zaspo-
koiæ aspiracje polskiej gospodarki w sytuacji dyna-
micznego rozwoju, wzrostu PKB na poziomie piê-
ciu czy wiêcej punktów procentowych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym wróciæ do pytania

pana marsza³ka Romaszewskiego odnoœnie do
funduszu porêczeñ kredytowych. To niew¹tpliwie
bardzo istotny, wa¿ny instrument w dobie kryzy-
su, bo przecie¿ o kryzysie ju¿ mówimy, i dobrze, ¿e
te 40 miliardów jest zapisane. Ale te¿, jak myœlê,
jest to instrument, który bêdzie skuteczny, o ile
zostanie natychmiast uruchomiony. I dlatego
chcia³bym spytaæ: czy pan senator wie – bo mo¿e
przedstawiciele Ministerstwa Finansów dzielili
siê na posiedzeniu komisji tak¹ wiedz¹ – czy ten
instrument jest instrumentem martwym, istnie-
j¹cym tylko na papierze, i rz¹d co chwila tylko bê-
dzie mówi³, ¿e takie pieni¹dze s¹, czy te¿ jest ju¿
uruchomiony i wspomaga przedsiêbiorców, jest
wykorzystywany w dzia³aniach?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Oczywiœcie, to jest klasyczny instrument s³u-

¿¹cy do ingerowania w³adz pañstwa czy do wspie-
rania takiej ingerencji w gospodarkê, w rozwój go-

spodarczy. Poprzez kreowanie tego rodzaju in-
strumentów… Wiemy dobrze, ¿e chocia¿by
w pañstwowym banku, jakim jest Bank Gospo-
darstwa Krajowego, ten instrument i narzêdzia
z nim zwi¹zane s¹ wykorzystywane, s¹ programy,
które opieraj¹ siê na gwarancjach Skarbu Pañ-
stwa. Jest chocia¿by Korporacja Ubezpieczeñ
Kredytów Eksportowych, jeœli chodzi o ubezpie-
czenia, gwarantowanie kredytów eksportowych…
Finansowanie rynku gospodarstw domowych
w odniesieniu do zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych tak¿e jest wspierane poprzez system
gwarancji i porêczeñ udzielanych przez bud¿et
pañstwa.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Rozumiem, Pa-
nie Senatorze, ¿e jest to uruchomione, jest ju¿
mo¿liwoœæ korzystania z tego.)

To jest sta³y instrument, który funkcjonuje na
co dzieñ. A my mówimy o tych instrumentach,
które s¹ niejako ekstra w odniesieniu do tej sy-
tuacji gospodarczej, do zapowiedzi tendencji kry-
zysowych, którym ma to przeciwdzia³aæ. Oczywi-
œcie te instrumenty na bie¿¹co s¹ realizowane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Otó¿ in-

stytucje finansowe takie jak banki, kasy oszczê-
dnoœciowo-kredytowe czy fundusze inwestycyjne
s¹ instytucjami, które powo³ane s¹, zgodnie ze
swoj¹ natur¹, do zarabiania, do generowania zys-
ków. Zyski te nastêpnie s¹ przez te instytucje in-
westowane. Mam wiêc pytanie natury ogólnej,
mo¿na powiedzieæ nawet: natury ekonomiczno-fi-
lozoficznej. Jaki jest cel dofinansowywania wy-
branych instytucji finansowych pieniêdzmi z bu-
d¿etu, skoro to s¹ instytucje, które powinny same
zarabiaæ? Za chwilê równie¿ inne sektory gospo-
darki mog¹ zwróciæ siê o wsparcie finansowe z bu-
d¿etu. A pieni¹dze bud¿etowe to s¹ pieni¹dze po-
datników. Ja nie wiem wiêc, czy taki sposób po-
stêpowania jest w³aœciwy. I ja po prostu
chcia³bym wiedzieæ, jaki jest cel dofinansowywa-
nia instytucji, których celem jest zarabianie pie-
niêdzy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, cel jest jasny. Powtórzê byæ

mo¿e… Przepraszam, jeœli powtórzê w jakiejœ czê-
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œci s³owa, które ju¿ powiedzia³em. Otó¿ chodzi tu
o przywrócenie zaufania na rynku miêdzybanko-
wym. W IV kwartale mieliœmy do czynienia z tak¹
sytuacj¹, ¿e banki maj¹ce nadwy¿ki œrodków
umo¿liwiaj¹ce prowadzenie akcji kredytowej przez
zaostrzenie oceny zdolnoœci kredytowej nie tylko
ogranicza³y w³asn¹ akcjê kredytow¹, ale tak¿e nie
przejawia³y sk³onnoœci do po¿yczania pieni¹dza na
rynku miêdzybankowym, co z kolei ogranicza³o
akcjê kredytow¹ tych banków, które w du¿ej mie-
rze kreuj¹ w³asn¹ akcjê kredytow¹ z pieni¹dza po-
chodz¹cego z rynku miêdzybankowego. A wiêc taki
bardzo wyraŸny sygna³, pokazuj¹cy, ¿e pañstwo
panuje nad sytuacj¹, ma charakter emocjonalny.
Ma on pokazaæ, ¿e sytuacja jest pod kontrol¹, ¿e
nie dzieje siê nic, co by kaza³o baæ siê po¿yczaæ pie-
ni¹dze – oczywiœcie poza standardem, jakim jest
procedura oceny zdolnoœci ryzyka kredytowego
w indywidualnych przypadkach. Tu mówimy o zja-
wisku, mówimy o mechanizmach, mówimy o za-
chowaniach w skali makro. I w odniesieniu do tej
sytuacji ustawa ma w³aœnie taki sens: przywróciæ
zaufanie w sektorze bankowym.

Drugi cel to przygotowanie instrumentów – in-
strumentów prawnych, instrumentów finanso-
wych – które zostan¹ uruchomione w sytuacji,
gdy nast¹pi reaktywowanie na oczekiwanym po-
ziomie akcji kredytowej, a banki, które nie maj¹
wystarczaj¹cych aktywów do prowadzenia tej ak-
cji kredytowej, bêd¹ potrzebowaæ œrodków do jej
zasilenia. I tutaj s¹ zapisane instrumenty daj¹ce
takie mo¿liwoœci – na przyk³ad dziêki emisji przez
banki w³asnych papierów wartoœciowych i dziêki
gwarancjom skarbowym.

A wiêc to jest mechanizm, który pozwoli na pozys-
kanie œrodków niezbêdnych do prowadzenia akcji
kredytowejprzezbanki.Taki jestw istocie rzeczycel.

A oczywiœcie jak najbardziej s³uszna jest uwaga
pana senatora, ¿e s¹ to instytucje o charakterze
rynkowym, których celem jest przecie¿ kreowanie
zysków. Tyle ¿e w sytuacjach tak skomplikowa-
nych makroekonomicznie jak ta potrzebne s¹ in-
strumenty, które z jednej strony bêd¹ oddzia³ywaæ
na œwiadomoœæ decydentów i uczestników rynków
finansowych, a z drugiej strony bêd¹ kreowaæ in-
strumenty, które wzmocni¹ potencja³ rynku finan-
sowego. Taki jest cel tej ustawy, Panie Senatorze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ustawa

wszystkiego nie za³atwi.)

Mam takie pytanie, Panie Senatorze, bo nie
wiem, czy dobrze myœlê. Mianowicie ustawa ma
obowi¹zywaæ do koñca roku, ale jej skutki bêd¹
przecie¿ wieloletnie, bo to bêdzie trwa³o. I czy to
nie jest jakiœ taki absurd prawny tutaj, ¿e… Jak to
póŸniej bêdzie rozwi¹zane?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê uprzejmie.
Ustawa ma obowi¹zywaæ do koñca roku, bo ta-

kie jest uzgodnienie na poziomie Unii Europej-
skiej, taka jest wspólna decyzja ministrów finan-
sów krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Byæ
mo¿e jest tak miêdzy innymi po to, by na koniec
tego roku dokonaæ bardzo wnikliwej oceny instru-
mentów wdro¿onych w poszczególnych krajach
Unii Europejskiej, by koordynowaæ to postêpowa-
nie w ramach Unii Europejskiej, ale tak¿e byæ mo-
¿e – mówiê „byæ mo¿e”, bo sam, nie znaj¹c odpo-
wiedzi, tu niejako sobie jej udzielam – po to, by nie
kreowaæ instrumentów bez okreœlonego horyzon-
tu czasowego, co ma te¿ pewien walor emocjonal-
ny. Otó¿ dzia³aj¹c w ten sposób, sami nie mówi-
my, ¿e te zjawiska bêd¹ trwaæ, nie wiem, trzy czy
piêæ lat. Teraz jest konkretna sytuacja wymaga-
j¹ca ingerencji, wymagaj¹ca intensywnych dzia-
³añ z poziomu rz¹dowego, i uznaje siê, ¿e rok 2009
to jest czas, kiedy te instrumenty – wdro¿one
szybko – mog¹ przynieœæ oczekiwane rezultaty.

Oczywiœcie mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e skoro
banki s¹ instytucjami powo³anymi do kreowania
zysku, niech ten zysk kreuj¹, a jeœli nie s¹ w sta-
nie zysku kreowaæ, to inne regulacje prawne maj¹
w takich sytuacjach zastosowanie. Tym siê ró¿ni
obecny kryzys gospodarczy na œwiecie od kryzysu
z prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych, bo
tam takie myœlenie by³o wówczas dominuj¹ce
i doprowadzi³o do zachowañ powszechnie zna-
nych i opisywanych w historii, równie¿ w historii
gospodarczej. Dzisiaj uwa¿a siê, ¿e pañstwo nie
mo¿e umywaæ r¹k od tego, co siê dzieje na ryn-
kach finansowych. Pañstwo ma obowi¹zek wspie-
raæ pozytywne przemiany, wpieraæ rynek, wzmac-
niaæ rynek po to, by przeciwdzia³aæ zjawiskom
kryzysowym czy przeciwdzia³aæ skutkom tych
zjawisk.

W naszym przypadku, w odniesieniu do Polski
te instrumenty maj¹ na celu zapobieganie recesji,
bo oczywiœcie jest realna obawa o to, ¿e te zjawis-
ka mog¹ dotkn¹æ Polskê w takim zakresie, w ja-
kim dotknê³y Europê. Istnieje taka realna obawa,
aczkolwiek wszelkie dane, równie¿ uwzglêdnienie
wielkoœci œrodków pochodz¹cych z Unii Europej-
skiej w bud¿ecie na ten rok, pozwalaj¹ optymisty-
cznie patrzeæ na rzeczywistoœæ. Optymistycznie to
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znaczy, ¿e spowolnienie wzrostu PKB zatrzyma
siê w okolicach dwóch punktów procentowych i to
bêdzie dobra sytuacja na tle innych krajów, w któ-
rych mamy do czynienia z recesj¹, w których ma-
my do czynienia ze spadkiem produktu krajowego
rzêdu 5% czy nawet wiêkszym. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Gdy tak

przys³uchujê siê pañskim wypowiedziom, to mam
uczucie pewnego niedosytu, jeœli chodzi o kwestiê
dyskusji, która toczy siê w tej sprawie na œwiecie.
Mianowicie w istocie mamy do czynienia niejako
z powielaniem tych rozwi¹zañ, które na samym
pocz¹tku kryzysu by³y stosowane w Stanach Zje-
dnoczonych, te¿ w niektórych krajach europej-
skich. Dzisiaj te kraje s¹ ju¿ w dyskusji du¿o, du-
¿o dalej. Tymczasem okazuje siê – to nawet w pol-
skiej prasie by³o akcentowane – ¿e polskie banki,
bêd¹c w okreœlonej kondycji finansowej, niespec-
jalnie takiego wsparcia oczekuj¹, sam zreszt¹ by-
³em tym zdumiony, ale rzeczywiœcie ich kondycja
jest doœæ przyzwoita.

Moje obawy budzi to, czy czasem tych pieniê-
dzy nie nale¿a³oby przeznaczyæ na zupe³nie inny
cel. W pytaniach pojawia³y siê takie kwestie, ¿e na
przyk³ad Republika Federalna Niemiec dotuje
w jakiœ sposób kupno nowych samochodów,
w Stanach Zjednoczonych mówi siê o robotach
publicznych. Proszê pañstwa, my dzisiaj jesteœmy
w takiej sytuacji, ¿e z jednej strony wyci¹gamy
pieni¹dze na Ÿród³o choroby, bo gdy wzmacniamy
instytucje finansowe, to jest tak, jakbyœmy ponie-
k¹d wzmacniali tê chorobê, bo one mimo otrzy-
mywanych pieniêdzy wcale nie u³atwiaj¹ akcji
kredytowych, wrêcz przeciwnie, to jest proces,
w którym ca³y czas pojawiaj¹ siê jakieœ utrudnie-
nia, a z drugiej strony mamy do czynienia z osz-
czêdnoœciami rz¹du. To wszystko odbywa siê ko-
sztem podatnika. Teraz pojawia siê pytanie: czy
my w istocie tymi mechanizmami nie zwiêkszamy
zagro¿enia recesji? Czy to nie jest t³umienie po-
przez ograniczanie inwestycji, o których rz¹d mó-
wi, poprzez miêdzy innymi wygospodarowanie
pieniêdzy? Czy to nie jest trochê archaiczne?

Ja ju¿ kiedyœ przy okazji omawiania innych
ustaw mówi³em, ¿e my mamy takie przesuniêcie
w fazie, bo nasze rozwi¹zania s¹ czêsto dobre, ale
w odniesieniu na przyk³ad do sytuacji sprzed ro-
ku czy sprzed dwóch lat na rynku pracy. Tutaj te¿
mamy przesuniêcie w fazie o parê miesiêcy. To s¹
rozwi¹zania, z których ju¿ na przyk³ad Kongres

Stanów Zjednoczonych wycofuje siê. Prezydent
Obama ma wielkie problemy, ¿eby przekonaæ do
kolejnych wersji tych reform czy wspierania sek-
tora finansowego i zmienia kierunek. Mówi o ro-
botach publicznych, o naprawach, o dawaniu pie-
niêdzy, ale ludziom, po to, ¿eby wzmocniæ ich sy-
tuacjê na rynku finansowym, a nie wzmacniaæ sa-
me instrumenty finansowe. Bardzo ciekawe s¹
opinie na ten temat senatora Cimoszewicza, z któ-
rym mia³em okazjê rozmawiaæ i który twierdzi, ¿e
my w³aœciwie robimy to, co robi¹ wszyscy, ale nikt
nie wie, czy to jest dobre. Dzisiaj te rozwi¹zania,
o których my mówimy, s¹ w mojej ocenie wysoce
zdewaluowane, a sta³o siê to w ci¹gu ostatnich
paru miesiêcy. Jak by siê pan do tego odniós³? Ja
mam wra¿enie, ¿e my, œci¹gaj¹c pieni¹dze podat-
ników, wprowadzaj¹c w bud¿ecie oszczêdnoœci
dotycz¹ce inwestycji, mo¿emy spowodowaæ wrêcz
wzrost recesji, a nie jej os³abienie. Sam instru-
ment finansowy jest wysoce niewystarczaj¹cy.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Oczywiœcie to s¹ wa¿ne uwagi, o tych kwestiach
nale¿y dyskutowaæ, nale¿y poszukiwaæ roz-
wi¹zañ, dobrych rozwi¹zañ w odniesieniu do poli-
tyki gospodarczej. Mówimy w tej chwili o projek-
cie, który ma oddzia³ywaæ na sektor finansów, ma
wzmocniæ sektor finansów. To nie jest jedyne
mo¿liwe dzia³anie w obliczu sytuacji, z jak¹ mamy
do czynienia, aczkolwiek nie by³oby dobrze, gdy-
byœmy pozostawili ten sektor bez tak dog³êbnej
analizy, jaka zosta³a przeprowadzona, i bez pro-
pozycji instrumentów, które by ten sektor wzmac-
nia³y i przywraca³y do niego zaufanie. To jest
krwiobieg gospodarki. On musi byæ w sposób
szczególny monitorowany i wzmacniany, jeœli za-
chodzi taka potrzeba.

To oczywiœcie nie zamyka dyskusji o polityce
gospodarczej, bo mamy pe³n¹ œwiadomoœæ tego,
¿e w tej strukturze gospodarki, jaka jest w naszym
kraju, trzeba poszukiwaæ równie¿ instrumentów,
które bêd¹ adresowane bezpoœrednio do sektora
realnej gospodarki. Mo¿e siê okazaæ – hipotetycz-
nie jest to ca³kiem mo¿liwe – ¿e w systemie banko-
wym bêdzie pe³na dostêpnoœæ Ÿróde³ finansowa-
nia, ale nie bêdzie popytu na te Ÿród³a. Mo¿na so-
bie i takie zjawisko wyobraziæ. Jest wiêc potrzeba
dzia³ania na wielu polach. Mówiliœmy o tym wczo-
raj na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych. Sam wyra¿a³em opiniê bardzo podo-
bn¹ w tonie do opinii pana senatora.
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Uwa¿am, ¿e potrzeba nam dzia³añ w dwóch ob-
szarach, które mog¹ mieæ i maj¹ w moim przeko-
naniu istotny wp³yw na sytuacjê gospodarcz¹, na
rozwój gospodarczy w kraju, a tak¿e na wolê ko-
rzystania z instrumentów, które s¹ zapisane
w projekcie tej ustawy. Pierwsza sprawa to jest
oddzia³ywanie na kreowanie eksportu. W sytua-
cji, w jakiej znaleŸliœmy siê równie¿ wskutek de-
waluacji z³otówki, przychody z eksportu s¹ bar-
dzo, bardzo intratne i powinniœmy zastanawiaæ
siê, czy ta czêœæ gospodarki, która opiera swój g³ó-
wny profil na przychodach z eksportu, nie powin-
na byæ jeszcze bardziej wspierana poprzez na
przyk³ad gwarancje dla kredytów eksportowych.
Powinniœmy dyskutowaæ na ten temat. Druga
sprawa to wzmocnienie popytu wewnêtrznego po-
przez byæ mo¿e jeszcze dalej id¹ce instrumenty
wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego.
Rz¹d ma pewne propozycje, które maj¹ wspieraæ
budownictwo mieszkaniowe. Dobrze wiemy, jak
istotny wp³yw ma budownictwo mieszkaniowe na
kreowanie popytu wewnêtrznego. Te dwa obszary
realnej gospodarki, jak myœlê, powinny byæ pod
szczególn¹ opiek¹, tak¿e nasz¹ w poszczególnych
komisjach.

Przypomnê, ¿e obszar pobudzania popytu,
przede wszystkim inwestycyjnego, poprzez reali-
zowanie projektów wspó³finansowanych z fundu-
szy europejskich skorzysta z pewnych u³atwieñ,
bo nast¹pi³o uzgodnienie na poziomie rz¹dowym
mo¿liwoœci zaliczkowania finansowania projek-
tów ze œrodków unijnych. Dobrze wiemy, ¿e po-
nad 6 miliardów euro le¿y w tej chwili na rachun-
kach bankowych, a s¹ one do dyspozycji benefi-
cjentów. Zostanie uruchomione zaliczkowanie
w odniesieniu do tych projektów, co w znacznej
mierze przyspieszy ich wykonywanie i oczywiœcie
pobudzi gospodarkê.

Jeszcze jedno zdanie, jeœli mo¿na, w odniesie-
niu do oszczêdnoœci rz¹du. Jeœli pan senator mó-
wi, ¿e w pewnym sensie powielamy rozwi¹zania,
które zastosowa³y inne kraje, zastosowa³y Stany
Zjednoczone w ramach planu Paulsona, to chcê
powiedzieæ, ¿e jest istotna ró¿nica miêdzy tamty-
mi dzia³aniami a naszymi dzia³aniami. To, co
ró¿ni w sposób bardzo istotny nasze zachowania
od tamtych zachowañ, to jest w³aœnie to d¹¿enie
do oszczêdnoœci, oszczêdnoœci rzêdu 20 miliar-
dów z³. To niezwykle wa¿ny instrument, bo musi-
my pamiêtaæ o tym, ¿e kreowanie d³ugu publicz-
nego nie pozostaje bez wp³ywu na rynek finanso-
wy w tym sensie, ¿e ogranicza iloœæ œrodków do-
stêpnych dla realnej gospodarki, œrodków kredy-
towych. W sytuacji nadmiernego kreowania d³u-
gu publicznego mamy do czynienia z takim zja-
wiskiem, ¿e banki trac¹ zainteresowanie kredy-
towaniem gospodarki, siêgaj¹ po œrodki – bo
przecie¿ d³ug publiczny to nic innego jak kredyt

zaci¹gany przez Skarb Pañstwa na rynku we-
wnêtrznym czy te¿ zewnêtrznym – i w ten sposób
Skarb Pañstwa drenuje rynek z dostêpnych
œrodków, ze œrodków na prowadzenie akcji kre-
dytowej dla gospodarki i gospodarstw domo-
wych. A wiêc ta równowaga jest niezwykle wa¿-
na, jest niezbêdna po to, aby nie okaza³o siê, ¿e
system bankowy inwestuje w obligacje skarbo-
we, bo przecie¿ one s¹ dobrze oprocentowane,
a poza tym absolutnie bezpieczne. Tej gwarancji
bezpieczeñstwa nie ma nigdy w sektorze banko-
wym w odniesieniu do kredytów komercyjnych,
nawet najlepsze standardy oceny ryzyka kredy-
towego prowadz¹ jednak do strat. W najlepszych
bankach ten poziom zagro¿enia kredytów jest
kilkuprocentowy, a w bankach, w których nastê-
puje rozluŸnienie dyscypliny w zakresie oceny
ryzyka kredytowego, bywa³o, ¿e ten poziom zbli-
¿a³ siê do 20% wartoœci portfela. Dziœ pod tym
wzglêdem system bankowy jest bezpieczny, jest
zdrowy, dlatego te¿ nie mówimy o tak daleko
id¹cych instrumentach, jak to ma miejsce w nie-
których krajach, o instrumentach dotycz¹cych
dokapitalizowania niektórych banków wskutek
ich niezdolnoœci do rynkowego funkcjonowania.
U nas sytuacja jest pod tym wzglêdem inna, jest
bezpieczna. Nie jest oczywiœcie dobra, bo nikt nie
mo¿e mieæ satysfakcji z tego, ¿e jest, jak jest, ale
nie jest to sytuacja kryzysu, nie jest to sytuacja
wymagaj¹ca rozwi¹zañ, które ratuj¹ przed upad-
³oœci¹ jak¹kolwiek czêœæ systemu finansowego.
Takiej sytuacji w naszym kraju nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Najpierw jedna uwaga, Panie Senatorze. Praw-

dopodobnie jest jakiœ b³¹d w poprawce pi¹tej.
Dwa razy pojawia siê art. 90. Rozumiem, ¿e w dru-
gim przypadku chodzi o art. 94? To chyba b³¹d re-
dakcyjny.

(G³os z sali: Gdzie?)
Poprawka pi¹ta. Powinno byæ „94” zamiast…

Senator Henryk WoŸniak:
Ju¿, ju¿, sekundê, Panie Senatorze… Tak, to

jest pomy³ka, ¿e tak powiem, pisarska. Art. 94…
(Senator Leon Kieres: Bardzo bym prosi³ o zwró-

cenie uwagi na to, ¿e dwa razy mamy tu art. 90.)
Art. 90 i art. 94. Dziêkujê, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Inny problem dotyczy art. 19, do którego pañ-

stwo nie zg³osiliœcie ¿adnej poprawki. Chodzi tu
o to, ¿e minister w³aœciwy do spraw finansów pub-
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licznych przedstawia komisji sejmowej w³aœciwej
do spraw bud¿etu kwartaln¹ informacjê o podej-
mowanych dzia³aniach; rozwa¿aliœcie równie¿
upowa¿nienie komisji senackiej, zw³aszcza… Ale
tu nie chodzi o wzglêdy ambicjonalne. Mianowicie
ten art. 19 pozostaje, w moim przekonaniu, w is-
totnym zwi¹zku z art. 20, a w art. 20 jest napisa-
ne, ¿e wsparcie na zasadach okreœlonych w usta-
wie mo¿e byæ udzielone nie d³u¿ej ni¿ do 31 gru-
dnia 2009 r., ale o zachowaniu tego terminu
31 grudnia 2009 r. decyduje data z³o¿enia wnios-
ku przez instytucjê finansow¹. Znaczy to, ¿e skut-
ki z³o¿enia wniosku przenios¹ siê, jeœli chodzi
o ró¿nego rodzaju sprawy bud¿etowe, na rok
2010, a przy opracowaniu projektu bud¿etu na
2010 r. Senat i jego komisja bud¿etowa jako ¿ywo
bierze udzia³. A wiêc s¹dzê, ¿e nie chodzi tu o am-
bicje, tylko o merytoryczn¹ zdolnoœæ do panowa-
nia nad t¹ procedur¹, o zdolnoœæ naszej komisji
i o to, ¿eby ona by³a w tej procedurze umocowana.
Ale byæ mo¿e pañstwo uwa¿acie, ¿e tak nie jest
i dlatego chcia³bym zapytaæ, jakie jest tu stano-
wisko i czy ta sprawa by³a rozwa¿ana.

PóŸniej zadam szereg innych pytañ, ale chyba
ju¿ panu ministrowi, bo te pytania maj¹ inny cha-
rakter, s¹ specjalistyczne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê panu senatorowi za zwrócenie uwagi

na ten b³¹d, to przek³amanie w art. 19. Oczywiœcie
nie jest to tylko kwestia ambicjonalna, ale rozwa-
¿aliœmy równie¿ przekazanie kompetencji Sena-
towi, jednak z przyczyn, ¿e tak powiem, ustrojo-
wych, kompetencja Senatu tutaj nie siêga.

Senator Leon Kieres:
Rozumiem, ¿e Senat nie ma kompetencji kon-

trolnych, nie przyjmuje sprawozdania itd.
(Senator Henryk WoŸniak: W tym sensie, Panie

Senatorze…)
Ja wiem. Ale moim zdaniem w zwi¹zku z praca-

mi nad bud¿etem na przysz³y rok moglibyœcie byæ
poinformowani o tym, co siê dzieje. Prawda? Nie
chcê zg³aszaæ poprawki, która póŸniej upadnie,
bo nie bêdzie mia³a poparcia rz¹du. Wiem, ¿e bê-
dzie wtedy k³opot z t¹ poprawk¹, jeœli pañstwo nie
bêdziecie przychylni dla tej inicjatywy. Dziêkujê.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Senatorze, pochylaliœmy siê nad t¹ kwe-

sti¹. Wychodziliœmy z podobnych pobudek jak
pan senator, jak myœlê, jednak propozycja zmia-

ny brzmienia art. 19 upad³a po dyskusji wobec
stanowiska Biura Legislacyjnego. By³aby to bo-
wiem realizacja funkcji kontrolnej, a takie kom-
petencje ma Sejm. Mo¿emy to rozwa¿aæ, mo¿emy
o tym dyskutowaæ i chcê powiedzieæ, ¿e dyskuto-
waliœmy o tym i to rozwa¿aliœmy, jednak nie zde-
cydowaliœmy siê na zaproponowanie poprawki
w wyniku bardzo stanowczego stanowiska Biura
Legislacyjnego. Tak wygl¹da ta kwestia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ta ustawa w du¿ej mierze za-

pewnia bankom rz¹dow¹ os³onê przed kryzysem.
Ale sk¹d pewnoœæ, ¿e banki, maj¹c w³aœnie tak¹
dobr¹ os³onê, nie rozluŸni¹ w³asnej dyscypliny fi-
nansowej w zakresie przyznawania sobie dywi-
dendy, premii, wynagrodzeñ, kupna samolotów
odrzutowych, tak jak to obserwujemy w Ameryce
i na Zachodzie? Czy nie nale¿a³o tak¿e tutaj wpro-
wadziæ jakichœ elementów kontrolnych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Myœlê, ¿e ju¿ mówiliœmy, i to niejednokrotnie,
o tych instrumentach kontroli, jeœli chodzi o stoso-
wanie przepisów tej ustawy w odniesieniu do je-
dnostkowych decyzji; one s¹ zapisane. Powiem
wiêcej, z informacji, które nap³ywaj¹ z rynku ban-
kowego, wynika, ¿e to nasze oczekiwanie jest tam
rozumiane we w³aœciwy sposób. Dzisiaj docieraj¹
takie sygna³y, ¿e dywidendy za rok 2007 pozostan¹
w bankach, nie bêd¹ transferowane przez w³aœci-
cieli, zostan¹ przeznaczone na wzmocnienie ban-
ków, na wsparcie akcji kredytowej. Takie s¹ dekla-
racje wiêkszoœci powa¿nych graczy rynku banko-
wego. I jak mówi³em wczeœniej, takie oczekiwanie
by³o formu³owane wczoraj na posiedzeniu Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych w odniesieniu do
banków, w których kompetencje decyduj¹ce o lo-
sach dywidendy ma w³aœnie Skarb Pañstwa.
A wiêc takie sygna³y id¹ z rynku. Wychodz¹ tam
jakby naprzeciw naszym oczekiwaniom. A po-
szczególne elementy tego procesu zabezpieczania
wykonania umowy zgodnie z intencj¹ ustawodaw-
cy s¹ przewidziane w ustawie w wymiarze jedno-
stkowym, w wymiarze regulacji. S¹ zobowi¹zania,
pomoc po stronie Skarbu Pañstwa i zobowi¹zania
po stronie instytucji finansowych.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Senatorze, nie ma wiêcej py-

tañ.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

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

Czy pani minister Katarzyna Zajdel-Kurowska
chcia³aby zabraæ g³os?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Panie Marsza³ku! Szanowni Panie i Panowie

Senatorowie!
Ja nie bêdê ju¿ przedstawiaæ projektu ustawy,

poniewa¿ pan senator sprawozdawca mnie wyrê-
czy³ i znakomicie przedstawi³ istotê i cel tej usta-
wy. Ustawa jest stosunkowo krótka, a wiêc tutaj
naprawdê… To znaczy, jest krótka, je¿eli chodzi
o liczbê artyku³ów, ale jej zakres dzia³ania jest do-
syæ istotny, i te skutki – o co pytali panowie sena-
torowie – mog¹ byæ istotne dla bud¿etu pañstwa.
Dlatego celem rz¹du, celem ministra finansów,
który jest autorem tego projektu, jest nale¿yta
dba³oœæ o finanse publiczne, tak aby zosta³
spe³niony cel tej ustawy, to znaczy udzielenie
wsparcia instytucjom finansowym przez Skarb
Pañstwa w celu utrzymania i poprawy p³ynnoœci
na rynku finansowym, a jednoczeœnie aby
spe³nienie tego celu przyczyni³o siê do osi¹gniêcia
celu nadrzêdnego, czyli do utrzymania wzrostu
gospodarczego.

Dlaczego w ogóle powsta³ ten projekt? On po-
wstawa³ w dosyæ szybkim tempie, co wynika³o
przede wszystkim z ówczesnej sytuacji na ryn-
kach finansowych. Przypomnê pañstwu, ¿e pro-
jekt ustawy zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów
w trybie nadzwyczajnym pod koniec paŸdziernika
b¹dŸ na pocz¹tku listopada, kiedy to na rynkach
finansowych po upadku banku Lehman Brothers
dosz³o do ca³kowitego zastoju w miêdzybanko-
wych obrotach pieniê¿nych. Banki kompletnie
przesta³y sobie ufaæ, co spowodowa³o ca³kowit¹
blokadê w przep³ywach œrodków miêdzy nimi. To
mog³o doprowadziæ – podkreœlam: mog³o, na
szczêœcie tak siê nie sta³o – do tak zwanego efektu
domina, czyli gdyby któryœ z banków straci³ p³yn-
noœæ, choæby w zupe³nie niezawiniony sposób,
dlatego, ¿e na przyk³ad odp³ynê³yby z tego banku
depozyty gospodarstw domowych. Bo w tym okre-
sie debatowaliœmy równie¿ nad tym, projektowa-
liœmy zapisy dotycz¹ce podwy¿szenia gwarancji
depozytów dla gospodarstw domowych. Gdyby
dosz³o do odp³ywu œrodków finansowych, mog³o-

by to istotnie zachwiaæ p³ynnoœci¹ danego banku,
a w konsekwencji spowodowaæ niewyp³acalnoœæ,
co poprzez efekt domina mog³oby przyczyniæ siê
do istotnego kryzysu finansowego na rynku pol-
skim. Na szczêœcie, powtarzam: na szczêœcie,
i mówiê to z du¿¹ satysfakcj¹, nie dosz³o do takie-
go zjawiska. Polski system bankowy znakomicie
przed tym siê wybroni³, mimo ¿e tak naprawdê ob-
roty na rynku finansowym wci¹¿ s¹ dosyæ niskie.
Wci¹¿ banki nie do koñca sobie ufaj¹, co nie wyni-
ka z tego, ¿e nie wiedz¹, co siê dzieje w poszczegól-
nych bankach. Po prostu sytuacja na rynkach fi-
nansowych jest niestabilna, z dnia na dzieñ ulega
diametralnym zmianom w zakresie kursów walu-
towych czy zmian cen akcji. I to powoduje bardzo
du¿¹ niestabilnoœæ równie¿ w zakresie planowa-
nia zachowañ konsumentów czy klientów insty-
tucji finansowych.

Zawsze istnieje ryzyko, ¿e gospodarstwa domo-
we lub przedsiêbiorstwa wycofaj¹ swoje depozyty
z danej instytucji finansowej, co mo¿e spowodo-
waæ istotne perturbacje z p³ynnoœci¹. W tym w³aœ-
nie celu powsta³ ten projekt ustawy: aby w sytua-
cji zagro¿enia p³ynnoœci w instytucjach finanso-
wych Skarb Pañstwa móg³ udzieliæ wsparcia na
ten czas. To wsparcie jest bardzo mocno obwaro-
wane: instytucja finansowa, która zg³asza siê
z wnioskiem o jego udzielenie, przede wszystkim
musi byæ wyp³acalna. To znaczy, wspó³czynnik
wyp³acalnoœci, je¿eli chodzi o banki, musi byæ co
najmniej taki, jak wskazuje prawo bankowe, czyli
co najmniej 8%. Inaczej mówi¹c, Skarb Pañstwa
nie mo¿e udzieliæ wsparcia, je¿eli by³oby ryzyko,
¿e instytucja finansowa mo¿e staæ siê niewyp³a-
calna, czyli ju¿ tutaj jest pierwsze podstawowe za-
³o¿enie. Co bardzo istotne – tutaj dosyæ du¿o na
ten temat przewija³o siê w przemówieniu mojego
poprzednika – to wsparcie jest p³atne, czyli insty-
tucja finansowa musi uiœciæ op³atê prowizyjn¹. To
jest istotna sprawa. Instytucja jest w pe³ni zabez-
pieczona, czyli to nie jest tak, ¿e zobowi¹zania…
To nie jest taka w ciemno dana gwarancja Skarbu
Pañstwa. Dla tej gwarancji instytucja finansowa
musi przedstawiæ szereg zabezpieczeñ, które
w pe³ni ochroni¹ zobowi¹zania udzielonej gwa-
rancji i odsetek. Tak ¿e to nie jest udzielanie
wsparcia czy pompowanie pieniêdzy pañstwo-
wych, œrodków publicznych do instytucji finanso-
wych tak w ciemno. Jest to forma gwarancji, for-
ma ubezpieczenia, któr¹ instytucja finansowa
wykupuje od Skarbu Pañstwa, uiszczaj¹c op³atê
prowizyjn¹ i przedstawiaj¹c szereg zabezpieczeñ
co do tego wsparcia.

Kolejny wa¿ny element, ¿eby zrozumieæ cel tej
ustawy, czemu tak istotny jest projekt, nad któ-
rym debatujemy. Otó¿ polski system bankowy fi-
nansuje siê z trzech Ÿróde³. Po pierwsze, s¹ to de-
pozyty, szeroko rozumiane: depozyty gospo-
darstw domowych, przedsiêbiorstw czy innych
instytucji, które s¹ istotnie ni¿sze ni¿ wielkoœæ
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kredytów udzielanych polskim podmiotom. Wie-
my, ¿e nie mo¿na udzieliæ kredytów wiêcej, ni¿
banki maj¹ pieniêdzy, wiêc w tym celu, aby zwiêk-
szaæ akcjê kredytow¹, banki maj¹ jeszcze dwie
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków na finansowa-
nie swojej dzia³alnoœci kredytowej. To s¹ czêsto
œrodki od spó³ek matek. Tutaj przewija³ siê w¹tek
transferu kapita³ów. I muszê pañstwa zapewniæ –
jest z nami tutaj równie¿ prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego, który mo¿e to potwierdziæ, ma pew-
nie nawet bardziej dok³adne dane ni¿ ja – ¿e akty-
wa sektora bankowego netto, czyli ró¿nica miêdzy
aktywami i pasywami, to, co zagraniczny sektor
bankowy do nas wp³aci³, i to, co od nas ewentual-
nie odp³ywa, na przyk³ad w postaci depozytów
spó³ek córek z³o¿onych u spó³ek matek, s¹ istot-
nie na nasz¹ korzyœæ. To znaczy, Polska posiada
du¿¹ nadwy¿kê tych œrodków zagranicznych, któ-
re finansuj¹ sektor bankowy. Ta kwota w roku
ubieg³ym wzros³a netto o 23 miliardy euro. Co to
oznacza? ¯e do polskiego sektora bankowego w³a-
œnie wpompowano ogromne œrodki zagraniczne
na kreowanie akcji kredytowej. Oczywiœcie nastê-
puj¹ transfery w dwie strony, ale nap³yw netto jest
w³aœnie taki: 23 miliardy euro.

I musimy pamiêtaæ o tym, ¿e wprowadzaj¹c…
Jeœlibyœmy w jakiœ sposób wp³ywali na to – stara-
my siê unikaæ tej dyskusji – co i tak w sposób nad-
zorczy jest dokonywane, to znaczy nastêpuje kon-
trola przez Komisjê Nadzoru Finansowego i banki
s¹ zobowi¹zane do codziennego raportowania za-
granicznych przep³ywów finansowych, jeœlibyœ-
my otwarcie mówili o tej dyskusji, to pamiêtajmy,
¿e gdyby nast¹pi³ odp³yw tego kapita³u, to banki
polskie mia³yby istotny problem z finansowaniem
akcji kredytowej. A to dlatego, ¿e nap³yw depozy-
tów do sektora bankowego, mimo ¿e w roku
ubieg³ym by³ on rekordowy, ze wzglêdu na odp³yw
z funduszy inwestycyjnych, odp³yw z gie³dy, i tak
by by³ niewystarczaj¹cy do pokrycia akcji kredy-
towej.

No i trzeci element. Je¿eli spó³ka na przyk³ad
nie ma zagranicznej spó³ki matki, tylko jest
spó³k¹ krajow¹, i nie ma wystarczaj¹cych z³o¿o-
nych depozytów na finansowanie akcji kredyto-
wej, to trzeci¹ mo¿liwoœci¹ pozyskiwania œrodków
na dzia³alnoœæ kredytow¹ jest rynek miêdzyban-
kowy. I ten rynek miêdzybankowy wyœmienicie
dzia³a³ do wrzeœnia 2008 r., czyli do upadku ban-
ku Lehman Brothers. Mamy przyk³ady w polskim
sektorze bankowym, przyk³ady banków typowo
polskich, bez kapita³u zagranicznego, które fi-
nansowa³y swoj¹ dzia³alnoœæ kredytow¹ w³aœnie
w ten sposób, czyli pozyskiwa³y finansowanie od
innych banków, po¿ycza³y pieni¹dze od innych
banków w celu odpo¿yczania ich swoim klientom.
W sytuacji, kiedy ucina siê to Ÿród³o finansowa-
nia, bank traci p³ynnoœæ, nie ma œrodków na re-

gulowanie zobowi¹zañ – a wiadomo, ¿e kredyty
sp³aca siê w regularnych ratach – b¹dŸ ma proble-
my z rozszerzeniem masy kredytowej, bo nie ma
dop³ywu œrodków, które móg³by wykorzystywaæ
do zwiêkszenia akcji kredytowej.

W zwi¹zku z tym stwierdziliœmy, ¿e potrzebny
jest mechanizm, który bêdzie w stanie odbloko-
waæ zaufanie, spowodowaæ, ¿e znów zwiêksz¹ siê
obroty na rynku miêdzybankowym, a instytucje,
które miêdzy innymi w ten sposób siê finansuj¹,
bêd¹ mia³y dostêp do kapita³u, nie utrac¹ p³ynno-
œci, nie zbankrutuj¹, a tym samym poprzez efekt
domina nie spowoduj¹ istotnego kryzysu finanso-
wego w Polsce. W tym celu zaprojektowaliœmy te
w³aœnie przepisy, które daj¹ mo¿liwoœæ udzielenia
wsparcia instytucjom finansowym w celu zacho-
wania p³ynnoœci na rynku. To tyle, je¿eli chodzi
o istotê tej ustawy.

By³o wiele pytañ dotycz¹cych porêczeñ. Jest to
oczywiœcie troszkê odmienna materia ni¿ dziœ
omawiana, bo projekt tej ustawy dotyczy wspar-
cia p³ynnoœciowego. Ale, jak pañstwo doskonale
wiedz¹, rz¹d przyj¹³ kolejne elementy paktu anty-
kryzysowego, miêdzy innymi takie jak zmiana
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego i zmia-
na ustawy o porêczeniach i gwarancjach Skarbu
Pañstwa. W³aœnie w tych projektach ustaw prze-
wijaj¹ siê w¹tki, o których pañstwo mówili. Na
mocy projektowanych przepisów zwiêksza siê
mo¿liwoœæ udzielania porêczeñ przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Fun-
duszu Porêczeñ Kredytowych. Ten fundusz fun-
kcjonuje od wielu lat. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
instrumentem Skarbu Pañstwa s³u¿¹cym do ak-
cji kredytowej. Aby go efektywniej i bardziej wyko-
rzystywaæ, aby by³o wiêcej tych porêczeñ – szcze-
gólnie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, bo
to g³ównie one s¹ tego adresatem i odbiorc¹ – aby
zwiêkszyæ akcje, bo œrodki tego funduszu by³y re-
latywnie ma³e, rzêdu 170 milionów z³, aby zwiêk-
szyæ te œrodki, a jednoczeœnie dokapitalizowaæ
Bank Gospodarstwa Krajowego, rz¹d podj¹³ de-
cyzjê, aby œrodki z Krajowego Funduszu Porêczeñ
Kredytowych i œrodki z bardzo s³abo wykorzysta-
nego Funduszu Porêczeñ Unijnych przenieœæ na
kapita³y w³asne Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Chodzi o to, aby poprzez efekt mno¿nikowy
wykorzystaæ te kapita³y poprzez dzia³anie Banku
Gospodarstwa Krajowego do zwiêkszenia akcji
porêczeniowej Skarbu Pañstwa.

Powrócê jeszcze do projektu ustawy, bo pan
marsza³ek porusza³ tutaj kwestie limitów i kwot.
Otó¿ ta ustawa rzeczywiœcie ma ograniczony ho-
ryzont czasowy. To dzia³anie rz¹du, wsparcie
rz¹du jest mo¿liwe tylko do koñca tego roku. Wy-
nika to z postanowieñ wszystkich pañstw cz³on-
kowskich co do tego, ¿eby to wsparcie by³o czaso-
we. Je¿eli zapadnie decyzja na szczeblu unijnym,
aby wyd³u¿yæ ten okres, wtedy trzeba bêdzie zmie-
niæ tê ustawê. Jest to wymóg formalny. Chodzi
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o to, aby nie tworzyæ arbitra¿u w zakresie pomocy
pañstwa. To jest jedna sprawa.

Rzeczywiœcie, zobowi¹zania wynikaj¹ce z pod-
jêtych dzia³añ, czyli udzielonych do koñca tego ro-
ku gwarancji, mog¹ byæ maksymalnie piêciolet-
nie. Ta ustawa mówi o tym, ¿e gwarancje Skarbu
Pañstwa nie mog¹ byæ udzielane na d³u¿szy okres
ni¿ piêæ lat. Mo¿liwoœæ przesuwania œrodków
w ramach bud¿etu, o czym by³a mowa, wynika
przede wszystkim z tego, ¿e w bud¿ecie nie zosta³y
zaplanowane wyp³aty w zakresie porêczeñ i gwa-
rancji z tytu³u udzielonego wsparcia. Ale w sytua-
cji, gdyby dosz³o do takiej potrzeby, w ramach czê-
œci bud¿etowej dotycz¹cej kosztów obs³ugi zad³u-
¿enia, w tym porêczeñ, trzeba by by³o – gdyby tego
limitu nie wystarczy³o – te œrodki zwiêkszyæ. Gdy-
by siê okaza³o, ¿e trzeba wyp³aciæ z porêczenia.
Wiadomo, ¿e potem nastêpuje egzekucja tych
œrodków i one trafiaj¹ do bud¿etu pañstwa. Obec-
nie jest bardzo podobnie. No, porêczenia i gwa-
rancje Skarbu Pañstwa s¹ udzielane od wielu lat.
Gdyby zabrak³o œrodków na wyp³atê porêczenia
Skarbu Pañstwa w czêœci bud¿etowej, dotycz¹cej
kosztów obs³ugi, Ministerstwo Finansów musia-
³oby wnioskowaæ do komisji sejmowej o zwiêksze-
nie czy przesuniêcie tych œrodków, aby to wyp³a-
ciæ. Ale, jak mówiê, œrodki na te wszystkie zobo-
wi¹zania, wszystkie gwarancje i porêczenia s¹ za-
bezpieczone, nast¹pi³aby egzekucja w drodze sto-
sownych przepisów.

Pamiêtajmy, ¿e w projekcie ustawy, w art. 14
jest zapisane, ¿e wszystkie zobowi¹zania wyni-
kaj¹ce z tej ustawy stanowi¹ d³ug Skarbu Pañ-
stwa w rozumieniu ustawy o finansach publicz-
nych. Wiemy te¿, ¿e w tej samej ustawie s¹ okreœ-
lone limity ostro¿noœciowe dotycz¹ce poziomu
d³ugu Skarbu Pañstwa. A wiêc w sytuacji, kiedy
poziom pañstwowego d³ugu publicznego prze-
kroczy 50% produktu krajowego brutto, urucha-
miane s¹ pewne procedury ostro¿noœciowe,
a kiedy 55 i 60% – równe jest to przepisowi kon-
stytucji o zakazie zwiêkszania d³ugu publicznego
powy¿ej 60% PKB. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to jest
wyj¹tek na skalê œwiatow¹, chyba nie ma innego
kraju, który ma tak restrykcyjne przepisy w za-
kresie zad³u¿ania siê pañstwa w stosunku do
PKB. Wzi¹wszy pod uwagê, ¿e d³ug Skarbu Pañ-
stwa ju¿ jest dosyæ istotny, bo przekracza
550 miliardów z³, co stanowi oko³o 47% produk-
tu krajowego brutto – s¹ to szacunki na koniec
2008 r. – musimy o tym pamiêtaæ, ¿e istotne
zwiêkszanie tego zad³u¿enia bardzo szybko wp³y-
nê³oby na przekroczenie tych poziomów i uru-
chamianie pewnych procedur ostro¿noœcio-
wych, które s¹ dosyæ restrykcyjne, chocia¿by
w zakresie konstruowania bud¿etu. Ta ostro¿-
noœæ w zakresie zad³u¿ania siê jest zamieszczona
w projekcie ustawy.

My bardzo d³ugo zastanawialiœmy siê nad tym,
w jaki sposób ograniczyæ liczbowo emisjê d³ugu.
Niestety, to jest niemo¿liwe, bo nie wiadomo, jakie
wsparcie by³oby konieczne do tego, aby w na-
prawdê kryzysowej sytuacji odblokowaæ ten ry-
nek. Ale, jak mówiê, interes Skarbu Pañstwa jest
zabezpieczony zapisem mówi¹cym o tym, ¿e te zo-
bowi¹zania stanowi¹ d³ug Skarbu Pañstwa.

Zapis w ust. 2 mówi, ¿e emisji skarbowych pa-
pierów wartoœciowych nie wlicza siê do limitów
okreœlonych w ustawie bud¿etowej. Oznacza to
tylko tyle, ¿e wtedy, kiedy projektowana jest usta-
wa bud¿etowa i znane s¹ ju¿ potrzeby po¿yczkowe
pañstwa, pod te projektowane potrzeby po¿yczko-
we, które wynikaj¹ z kwestii rolowania istniej¹ce-
go d³ugu, z finansowania deficytu i z finansowa-
nia transferu œrodków do otwartych funduszy
emerytalnych – na rok bie¿¹cy jest to kwota oko³o
155 miliardów z³ – przygotowywane s¹ i wpisywa-
ne do ustawy bud¿etowej limity emisji papierów
skarbowych. No w³aœnie pod te potrzeby po¿ycz-
kowe. A potrzeby po¿yczkowe pañstwa, co regulu-
je ustawa o finansach publicznych, wynikaj¹ tyl-
ko i wy³¹cznie z tych zobowi¹zañ, o których mó-
wiê, czyli z finansowania deficytu bud¿etu pañ-
stwa, transferu œrodków do OFE i rolowania d³u-
gu, a nie z tytu³u wsparcia instytucji finanso-
wych. Dlatego w³aœnie w ustawie jest zapis mó-
wi¹cy o tym, ¿e tych limitów siê do tego nie stosu-
je. Te limity stosuje siê tylko i wy³¹cznie do po-
trzeb po¿yczkowych pañstwa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
PansenatorBanaœzapisa³ siêdozadaniapytania.
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowna Pani Minister, ja mam nastêpuj¹ce

pytania.
Pierwsze mo¿e troszeczkê odbiega od materii

sprawy, ale te¿ dotyczy finansów. Czy zechcia³aby
pani minister potwierdziæ tak¹ informacjê, i¿
w ci¹gu ostatnich piêciu miesiêcy, praktycznie
rzecz bior¹c, jesteœmy p³atnikiem netto do Unii
Europejskiej, czyli ¿e transze, które otrzymujemy
z Unii Europejskiej zgodnie z tymi zafiksowanymi
projektami i programami, s¹ mniejsze od sk³adek,
które co miesi¹c p³acimy do Unii Europejskiej?
Proszê o potwierdzenie lub zanegowanie tej infor-
macji. Chodzi o ostatnie cztery, piêæ miesiêcy. To
jest pierwsza kwestia.

Druga. Chcia³bym zapytaæ, czy w trakcie prac,
przede wszystkim rz¹dowych, ten dokument by³
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opiniowany przez Narodowy Bank Polski i Komi-
tet Stabilnoœci Finansowej. Bo przecie¿ obydwa te
projekty dotycz¹ równie¿ tych instytucji. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Panie Senatorze, z przykroœci¹ muszê powie-
dzieæ, ¿e je¿eli chodzi o pytanie pierwsze, to nie-
stety nie posiadam tych danych, wiêc nie umiem
odpowiedzieæ na to pytanie, ale myœlê, ¿e mo¿na
bêdzie odpowiedzieæ na piœmie, tak?

(Senator Grzegorz Banaœ: Poproszê.)
Nie le¿y to w moich kompetencjach, wiêc nie-

stety nie umiem…
(Senator Ryszard Bender: Takie wieœci nie do-

chodzi³y do pani minister.)
(Senator Grzegorz Banaœ: To wystarczy poli-

czyæ, ale w takim razie proszê o odpowiedŸ na piœ-
mie.)

Tak, ale niestety nie umiem potwierdziæ, czy
netto to by³ rzeczywiœcie odp³yw œrodków, czy to
by³o piêæ miesiêcy… Tutaj trzeba precyzyjnych
danych. Ale na to Ministerstwo Finansów odpo-
wie na piœmie i oczywiœcie siê do tego ustosunku-
jemy.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to ja wspomina-
³am, ¿e ze wzglêdu na dosyæ pilny tryb prac rz¹du
nad projektem stosownej ustawy w trakcie przy-
gotowywania tych przepisów nie zosta³y odbyte
konsultacje miêdzyresortowe, te przepisy po-
wsta³y z pominiêciem konsultacji miêdzyresorto-
wych, czyli nie by³y opiniowane przez Narodowy
Bank Polski i przez… Jak rozumiem, nie chodzi
o Komitet Stabilnoœci Finansowej, tylko o Komi-
sjê Nadzoru Finansowego, tak?

(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, oczywiœcie,
przepraszam.)

Przez te dwa organa przepisy nie by³y opinio-
wane na etapie projektowania ustawy. Ale oczy-
wiœcie póŸniej, w trakcie prac legislacyjnych,
ju¿ tak.

(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, to jasne.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Dziêkujê.
Pani Minister, mam cztery krótkie pytania.

Czujê siê tutaj jak student przed profesorem – tyle
siê nauczy³em z wypowiedzi pani minister na te-
mat zawi³oœci tego szczególnego dzia³u finansów
publicznych.

Pierwsze pytanie. Czy pani minister ma przed
sob¹ tekst ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Tak.)

Mianowicie w preambule jest powiedziane
w sposób nastêpuj¹cy: ustawa okreœla formy
udzielania wsparcia instytucjom finansowym,
itd. Wy³¹cznie, prawda? W art. 2 jest zamkniêty
katalog tych instytucji finansowych, czyli wspar-
cia udziela siê nie innym, tylko tym szeœciu wy-
mienionym instytucjom finansowym, miêdzy in-
nymi jest tam wymieniony bank krajowy. Z kolei
w art. 5 oprócz banku krajowego s¹ wymienione
bank zagraniczny oraz instytucja kredytowa, czy-
li mimo wszystko wychodzimy tutaj, gdy idzie
o bank zagraniczny oraz instytucjê kredytow¹,
poza katalog z art. 2 i dodajemy te dwie instytucje.
Jak sobie poradzimy z tak¹ niespójnoœci¹? To
pierwsze moje pytanie. Potem bêdê mia³ jeszcze
trzy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Je¿eli mogê, to od razu odpowiem na to pyta-

nie. Rzeczywiœcie nawet w trakcie prac sejmo-
wych w dyskusji pojawia³y siê te aspekty. Ponie-
wa¿ my wprowadzamy definicjê instytucji finan-
sowej na cele tej ustawy, to jest tam ten katalog
szeœciu instytucji. Instytucj¹ finansow¹ mo¿na…

(Senator Leon Kieres: Rozumiem.)
Ten katalog mo¿na by by³o rozszerzyæ, ale w³aœ-

nie na potrzeby tej ustawy zamykamy katalog in-
stytucji, którym bêdzie udzielone wsparcie.
A w art. 5 ust. 2, gdzie jest mowa o tym, ¿e instytu-
cja kredytowa, bank zagraniczny oraz bank
udzielaj¹cy kredytu nie mog¹ pozostawaæ w rela-
cjach z bankiem krajowym, odnosimy siê do pra-
wa bankowego, w którym te podmioty s¹ dok³a-
dnie zdefiniowane.

Senator Leon Kieres:
Pani Minister, to wyjaœnienie zupe³nie mnie nie

przekonuje, dlatego ¿e art. 2 jednak wyraŸnie mó-
wi, co to jest instytucja finansowa, a zgodnie z pre-
ambu³¹ tylko tym instytucjom finansowym mog¹
byæ udzielane gwarancje. To by³o pierwsze pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Tak, tak, ale je¿eli
mogê ad vocem…)
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Ja wiem, jak jest w prawie bankowym, ale mi-
mo wszystko to, ¿e prawo bankowe wymienia
banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, nie
oznacza, ¿e przez to automatycznie, w sposób do-
rozumiany mo¿emy poszerzaæ katalog z art. 2.
Przewiduje pani minister…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Ale my go absolutnie nie poszerzamy, Panie Se-

natorze. Art. 2 tworzy dla celów tej ustawy katalog
zamkniêty instytucji finansowych, do których bê-
dzie kierowane wsparcie, i s¹ to instytucje tylko
i wy³¹cznie krajowe i te wymienione w art. 2. Art. 5
mówi, ¿e…

(Senator Leon Kieres: O gwarancjach.)
…¿e bank krajowy, czyli ten z ust. 1 w art. 2, nie

mo¿e pozostawaæ w ¿adnej relacji z instytucj¹
kredytow¹, bankiem zagranicznym albo bankiem
udzielaj¹cym kredytu, co reguluj¹ przepisy od-
rêbnej ustawy.

(Senator Leon Kieres: Nie, nie.)
(Senator Jan Wyrowiñski: Ale chodzi o ust. 1.)

Senator Leon Kieres:
Nie, nie, ust. 1, Pani Minister. Wydaje mi siê, ¿e

tu jest jednak niespójnoœæ.
Drugie moje pytanie znowu dotyczy relacji miê-

dzy art. 2 a art. 5. W art. 3 ust. 2 ju¿ nawet nie
w sposób dorozumiany, ale wprost jest powiedzia-
ne: „Wsparcie mo¿e byæ udzielane (…) wy³¹cznie
bankowi krajowemu”. Jedn¹ z form wsparcia s¹
gwarancje. O gwarancjach jest mowa w³aœnie
w art. 5. W art. 3 mówicie, ¿e to wsparcie w formie
gwarancji mo¿e byæ udzielone wy³¹cznie bankowi
krajowemu, a w art. 5, ¿e tak¿e bankowi zagrani-
cznemu lub instytucji kredytowej. Jaka jest rela-
cja miêdzy tymi dwoma artyku³ami?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Otó¿ w œwietle art. 3 ust. 2 wsparcie w formie

gwarancji Skarbu Pañstwa mo¿e byæ udzielone
tylko bankowi krajowemu, i to siê zgadza, ponie-
wa¿ pozosta³e cztery instrumenty, czyli po¿yczki
skarbowych papierów wartoœciowych, sprzeda¿
papierów wartoœciowych z odroczonym terminem
p³atnoœci, itd., itd., bo s¹ ró¿ne metody wsparcia,

mog¹ byæ adresowane do innych instytucji finan-
sowych wymienionych w art. 2, czyli gwarancje
Skarbu Pañstwa odnosz¹ siê tylko do banków
krajowych. Teraz przejdziemy do art. 5, tak?

Senator Leon Kieres:
Art. 5 mówi o tym samym, tylko to rozwija, bo

w art. 3 formy wsparcia s¹ tylko wymienione,
a póŸniej, w kolejnych artyku³ach jest to rozwija-
ne – co to s¹ gwarancje, co to s¹ po¿yczki skarbo-
we, co to jest sprzeda¿ skarbowych papierów war-
toœciowych i tak dalej. Tutaj w³aœnie poszerzacie
pañstwo katalog instytucji, którym siê udziela
gwarancji, nie tylko o bank krajowy, ale i bank za-
graniczny, i instytucje kredytowe.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Nie, nie, musimy pamiêtaæ, kto jest beneficjen-
tem gwarancji. Beneficjentem gwarancji jest za-
wsze tylko bank krajowy, natomiast bank krajo-
wy mo¿e pozostawaæ w relacjach z tymi instytu-
cjami, które s¹ tutaj wymienione.

Senator Leon Kieres:
Ja rozumiem, ¿e art. 5 mówi, ¿e beneficjen-

tem… Proszê zobaczyæ: Skarb Pañstwa mo¿e
udzieliæ gwarancji sp³aty kredytów przyznanych.
Czyli, co, to bank krajowy przyzna³ kredyt, bank
zagraniczny przyzna³ kredyt? Instytucja kredyto-
wa przyzna³a kredyt i ona jest chyba beneficjen-
tem tych gwarancji, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Nie, beneficjentem gwarancji jest bank krajo-
wy. Powiem obrazowo, mo¿e to bêdzie pomocne.
Je¿eli bank krajowy chcia³by uzyskaæ finanso-
wanie w sposób inny ni¿ ten, o którym wspo-
mnia³am, czyli poprzez depozyty, poprzez rynek
miêdzybankowy czy od swojej spó³ki matki, mo¿e
na przyk³ad wyemitowaæ papiery skarbowe na
zwiêkszenie kapita³u, poprawê p³ynnoœci. I to
bank krajowy emituje te papiery skarbowe, które
mog¹ byæ objête, a inaczej mówi¹c, mog¹ byæ ku-
pione przez ró¿nego rodzaju instytucje. I aby
bank krajowy móg³ wyemitowaæ te papiery skar-
bowe i staæ siê wiarygodnym emitentem, my
udzielamy mu gwarancji, ale oczywiœcie te papie-
ry skarbowe mog¹ byæ kupione przez ró¿ne pod-
mioty zagraniczne.

(G³os z sali: Bo one s¹ wymienione…)
Tak.
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Senator Leon Kieres:

Dobrze. Pytanie trzecie. Rozumiem, ¿e w art. 6,
gdzie mówicie pañstwo ju¿ tylko o gwarancji dla
banku, chodzi o bank krajowy, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Tak.)

Wy³¹cznie? Dobrze.
A dlaczego w art. 7 – to jest pytanie czwarte –

gdzie jest mowa o sp³acie kredytu, nie ma mowy
o linii kredytowej? Rozumiem, ¿e…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: S³ucham? Bo nie
us³ysza³am…)

Skoro mówicie pañstwo o sp³acie kredytu, to
dlaczego nie ma tutaj mowy o linii kredytowej,
chocia¿ jest o tym mowa w art. 5: sp³ata kredytów
lub linii kredytowych? Czy w pojêciu kredytu za-
wiera siê pojêcie linii kredytowej? Tak samo jest
dalej: bank udzielaj¹cy kredytu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Tak, tak, ale mówimy tu o czymœ innym. Mówi-

my tu o gwarancji dla Narodowego Banku Pol-
skiego, który mo¿e pod gwarancjê Skarbu Pañ-
stwa udzieliæ kredytu refinansowego. Narodowy
Bank Polski nie ma relacji w tym sensie, ¿e nie…

Senator Leon Kieres:
Pani Minister, tu jest powiedziane: „przez Naro-

dowy Bank Polski lub bank udzielaj¹cy kredytu”,
w wiêc nie tylko przez Narodowy Bank Polski. To
jest w art. 7. Wiêcej nie bêdê siê ju¿ czepia³… Cho-
cia¿ w art. 8 i 9 znowu wracamy do pojêcia banku,
jak rozumiem krajowego.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To jest niebez-
pieczeñstwo.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nikt
nie wie, o co chodzi. Kto wie, o co chodzi?)

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Gwarancja jest dla banku krajowego, który

chcia³by uzyskaæ finansowanie pod gwarancjê
Skarbu Pañstwa w Narodowym Banku Polskim.
Nie wiem, czy dobrze odbieram pytanie pana sena-
tora. Bo tak naprawdê ja nie widzê tu problemu.

Senator Leon Kieres:
Pani Minister, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci, po-

wiem, ¿e mimo ¿yczliwoœci dla tej ustawy, kon-
cepcji, wyst¹pienia pani minister… Pomniejszy-
³em jakby swoj¹ rangê, mówi¹c, ¿e pytam tylko po

to, ¿eby wiedzieæ, nad czym bêdziemy g³osowaæ,
czy nad czym ja bêdê g³osowa³, bo pewnie wszyscy
inni lepiej siê na tym znaj¹. Widzê pewne proble-
my interpretacyjne, chocia¿by jeœli chodzi o tê
czwart¹ kwestiê, o której w tej chwili rozmawia-
my. Tu nie jest tylko mowa o Narodowym Banku
Polskim: „wyp³aty z tytu³u gwarancji dla NBP oraz
z tytu³u gwarancji dla banku”… Gdyby tu chodzi-
³o o NBP, to to s³owo „bank” by³oby napisane du¿¹
liter¹, to tak miêdzy nami mówi¹c…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Aha, chodzi tu o to,
¿e powinno byæ napisane „dla banku krajowego”,
tak?)

No w³aœnie, w³aœnie.
…„s¹ pomniejszone o sp³aty kredytu”… i tu nie

ma linii kredytowej. Rozumiem, ¿e jest to œwiado-
me. Nie chcemy mówiæ tu o liniach kredytowych,
tylko chcemy mówiæ o kredycie. Bo wiemy, jak to
bêdzie póŸniej z interpretacj¹. Chodzi o pieni¹dze,
wiêc wola³bym mieæ pewnoœæ. W jednym miejscu
s¹ kredyt i linia kredytowa, a póŸniej jest kredyt.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Byæ mo¿e rzeczywiœcie jest to niedopowiedzia-
ne. Gdziekolwiek póŸniej w projekcie ustawy po-
jawia siê gwarancja dla banku, to wracamy do
art. 5, gdzie jest mowa o tym, ¿e beneficjentem
gwarancji jest bank krajowy, tak wiêc jest dorozu-
mienie, ¿e jest to bank krajowy. Celowo nie wspo-
mina siê tu o liniach kredytowych, ale muszê siê
jeszcze nad tym chwilkê zastanowiæ.

Senator Leon Kieres:

Jeœli pani minister bêdzie tak ³askawa, to pro-
szê to skonsultowaæ, bo byæ mo¿e ja, jak powie-
dzia³em, siê mylê, a gdyby trzeba by³o, to jestem
gotów zg³osiæ swoje poprawki…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Dobrze. Jeœli pan
pozwoli, to za chwileczkê naradzê siê ze swoimi
ekspertami.)

Bardzo bym prosi³, ¿eby pani minister siê nara-
dzi³a co do tych czterech kwestii, nie tylko tej
ostatniej, bo nie mam przekonania tak¿e co do po-
rozumienia w sprawie tych trzech kwestii, zw³asz-
cza gdy idzie o art. 5.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Minister, mam dwa pytania.
Pierwsze pytanie. Poniewa¿ ja mam bardzo

czêste kontakty z organizacjami przedsiêbior-
ców, a tak¿e z samymi przedsiêbiorcami, mam
takie pytanie: w jakim stopniu przedsiêbiorcy
odczuj¹ skutki tej dzisiaj przyjmowanej ustawy
o wsparciu instytucji finansowych? Czy i w jakim
stopniu to siê prze³o¿y na ich interesy? Takie za-
interesowanie wyra¿aj¹ zw³aszcza ci, którzy za-
jmuj¹ siê eksportem.

Drugie pytanie. Jednym z beneficjentów bêdzie
zapewne Bank Gospodarstwa Krajowego, o któ-
rym pani minister ju¿ tu mówi³a. Chcia³bym zapy-
taæ, na ile ten bank jest ju¿ do tego przygotowany
i na ile zmieni¹ siê kryteria, znowu z punktu wi-
dzenia przedsiêbiorców, udzielania im ewentual-
nych gwarancji. Bo pomagamy instytucjom fi-
nansowym, ale jest pytanie, czy nie uznaj¹ one, ¿e
s¹ g³ównym beneficjentem i nie prze³o¿¹ na siebie
dobrodziejstw tej ustawy, czego siê bardzo bojê
i œrodowiska przedsiêbiorców te¿. Na przyk³ad,
skoro jest tak trudna sytuacja, jak¹ mamy teraz,
to a¿ siê prosi, ¿eby udro¿niæ tak¹… S³yszymy
o ciêciach w poszczególnych resortach. Gdyby
przedsiêbiorstwa – nie chcê wymieniaæ resortów,
ale mo¿na siê domyœleæ, ¿e chodzi o te, które maj¹
najwiêcej problemów i w których jest najwiêcej
ciêæ – mog³y otrzymaæ kredyt porêczony przez
Bank Gospodarstwa Krajowego czy inny bank
krajowy, zapewne uruchomi³yby produkcjê, za-
pewne ochroni³yby miejsca pracy, kiedyœ sprze-
da³y swoje wyroby i zwróci³y ten kredyt, pomimo
¿e nie bêd¹ mia³y pieniêdzy bud¿etowych na te
dzia³ania. Tak wiêc jest to pytanie o Bank Gospo-
darstwa Krajowego, jego przygotowanie i to, w ja-
kim stopniu prze³o¿y siê to na przedsiêbiorców.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Ta ustawa jest adresowana g³ównie do sektora
instytucji finansowych, wiêc prze³o¿y siê ona
w sposób poœredni na sektor przedsiêbiorstw. Nie
wyobra¿am sobie, aby to wsparcie by³o sobie
a muzom, mówi¹c kolokwialnie, czyli ¿eby to by³o
wsparcie po to, ¿eby banki nie robi³y tego, do cze-
go s¹ powo³ane, czyli nie udziela³y kredytów. Taka
jest nasza, autorów tego projektu, intencja, aby to

wsparcie by³o udzielone w celu utrzymania akcji
kredytowej.

Jeœli chodzi o ten drugi element, to Bank Go-
spodarstwa Krajowego na mocy przepisów, które
rz¹d przyj¹³ w ubieg³ym tygodniu, czyli ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego i ustawy o po-
rêczeniach i gwarancjach Skarbu Pañstwa, zosta-
nie dokapitalizowany kwot¹ 1,2 miliarda z³ w celu
zwiêkszenia akcji porêczeniowej. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajo-
wego jest wzmacniany w tych wszystkich usta-
wach, które s¹ projektowane. Jest on obecnie
przygotowany do tego technicznie, dlatego ¿e ju¿
od wielu lat Bank Gospodarstwa Krajowego wy-
konuje te dzia³ania, czyli ca³¹ akcjê porêczenio-
w¹, w imieniu Skarbu Pañstwa w ramach Krajo-
wego Funduszu Porêczeñ Kredytowych. Co wiê-
cej, Bank Gospodarstwa Krajowego jest udzia-
³owcem w wielu funduszach regionalnych, lokal-
nych. Tu chodzi o taki parasol, który siê nazywa:
Krajowa Grupa Porêczeniowa. Województwa i sa-
morz¹dy s¹ udzia³owcami w ma³ych funduszach
porêczeniowych, a udzia³ Banku Gospodarstwa
Krajowego jest rzêdu 25–30%. Tego typu instru-
menty s¹ adresowane do, mo¿na powiedzieæ, mi-
kroprzedsiêbiorców. Jeœli chodzi o wiêksze przed-
siêbiorstwa, to instrumentem, który jest wyko-
rzystywany od szeregu lat, jest w³aœnie Krajowy
Fundusz Porêczeñ Kredytowych. W projektowa-
nych zmianach, ze wzglêdu na istniej¹ce limity
wielkoœci kredytu, który dotychczas móg³ byæ po-
rêczany, wierz¹c w to, ¿e w³aœnie ten instrument
bêdzie teraz bardziej wykorzystywany, rz¹d zaak-
ceptowa³ zwiêkszenie poziomów limitów kredyto-
wych, które bêdzie akceptowa³ Bank Gospodar-
stwa Krajowego w ramach porêczenia. Tak wiêc,
po pierwsze, bêdzie dokapitalizowany, czyli w wy-
niku efektu mno¿nikowego bêdzie móg³ wydawaæ
wiêcej tych porêczeñ, a po drugie, bêdzie mia³ wiê-
ksze limity kredytów, jeœli chodzi o udzielanie
tych porêczeñ, czyli bêd¹ udzielane kredyty do
wysokoœci 10 milionów euro, a przy zachowaniu
odpowiednich proporcji i odpowiednich regu³ –
nawet do kwoty 30 milionów euro.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Ja mam ³atwiejsze pytanie. Wczoraj podczas

posiedzenia Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych posiedliœmy wiedzê co do statusu polskiego
d³ugu rz¹dowego jako zabezpieczenia dla operacji
p³ynnoœciowych. Z informacji, które otrzymaliœ-
my, wynika, ¿e obecnie mamy do czynienia z pa-
radoksaln¹ sytuacj¹ – to byæ mo¿e pytanie bar-
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dziej do pana prezesa Koziñskiego – ¿e Narodowy
Bank Polski akceptuje jako zabezpieczenie dla
operacji p³ynnoœciowych z bankami komercyjny-
mi polski d³ug rz¹dowy denominowany w z³otych,
lecz nie akceptuje polskich obligacji rz¹dowych
denominowanych w euro lub innych walutach,
a Europejski Bank Centralny odwrotnie: akcep-
tuje polski d³ug denominowany w euro, ale nie ak-
ceptuje tego d³ugu denominowanego w z³otów-
kach. Moim zdaniem NBP powinien akceptowaæ
ka¿dy polski d³ug, niezale¿nie od tego, w jakiej
walucie jest denominowany. Czy nie s¹dz¹ pañ-
stwo, pani minister b¹dŸ pan prezes, ¿e ta sytua-
cja powinna ulec zmianie? Taka zmiana zwiêk-
szy³aby atrakcyjnoœæ polskiego d³ugu i uczyni³a-
by go bardziej p³ynnym, ¿e tak powiem. Pytam o to
przy okazji omawianej ustawy nie bez kozery, bo
ta sprawa niew¹tpliwie te¿ mo¿e mieæ wp³yw na
p³ynnoœæ polskich banków. W zwi¹zku z tym py-
tam, czy nie nale¿a³oby podj¹æ interwencji w³aœ-
nie w Europejskim Banku Centralnym? A mo¿e
powinno siê zmieniæ nastawienie Narodowego
Banku Polskiego, je¿eli nie ma istotnych powo-
dów, aby ta sytuacja uleg³a zmianie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Ta kwestia jest i nam, i Europejskiemu Bankowi

Centralnemu dosyæ dobrze znana, poniewa¿ pro-
wadzimy ju¿ od wielu tygodni rozmowy na ten te-
mat. Minister Rostowski zg³asza³ problem na fo-
rum ECOFIN – spotkania ministrów finansów Unii
Europejskiej. Chodzi³o w³aœnie o zgodê Europej-
skiego Banku Centralnego, o to, aby ten bank ak-
ceptowa³ jako zabezpieczenie polski d³ug denomi-
nowany w z³otych, poniewa¿ – tak, jak pan senator
powiedzia³ – Europejski Bank Centralny przyjmuje
jako zabezpieczenie pod kredyt repo czyli pod kre-
dyt zasilaj¹cy instytucje finansowe, wy³¹cznie d³ug
denominowany w euro. Narodowy Bank Polski ja-
ko zabezpieczenie kredytu repo akceptuje d³ug
polski denominowany w z³otych. I tak naprawdê
nie jest to sprawa dobrej czy z³ej woli Banku Cen-
tralnego, oczywiœcie to bardziej mo¿e bêdzie do pa-
na prezesa adresowane, tylko kwestia techniczna,
któr¹ próbujemy rozwi¹zaæ, kwestia dotycz¹ca te-
go, gdzie s¹ rejestrowane te papiery wartoœciowe,
bo ¿eby przedstawiæ coœ do zabezpieczenia, trzeba
udowodniæ, ¿e siê jest w³aœcicielem takiego papie-
ru skarbowego. Polskie papiery skarbowe s¹ reje-
strowane w Krajowym Depozycie Papierów Warto-

œciowych, który prowadzi rejestr tych papierów.
Papiery denominowane w walutach obcych s¹ re-
jestrowane gdzie indziej, nie w krajowym depozy-
cie. I to jest kwestia techniczna, poniewa¿ wymaga
to pewnych zmian technologicznych w celu przy-
spieszenia procesu weryfikacji, kto w danym mo-
mencie jest w posiadaniu danych papierów skar-
bowych. Tak wiêc to jest kwestia techniczna, nie
zaœ ideologiczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja mam krótkie cztery pytania.
Bardzo dobrze, ¿e jest ta ustawa. Ale w art. 1

okreœlone s¹ warunki, tryb i cel, jaki mamy osi¹g-
n¹æ, a w art. 2, który jest pewnie konsekwencj¹
pierwszego, zapisane jest, ¿e instytucj¹ finansu-
j¹c¹ w rozumieniu ustawy jest… i tu siê w szeœciu
punktach wymienia te instytucje. I ich w³aœnie
dotyczy moje pierwsze pytanie. Nie konsultowa-
³em tej treœci, ale ona bêdzie zbie¿na z intencj¹
wypowiedzi senatora Bisztygi. ¯eby nie wchodziæ
w szczegó³y, powiem po prostu: przedsiêbiorstwa
potrzebuj¹ pieniêdzy. Dlaczego tutaj nie ujêto
RIF, czyli regionalnych instytucji finansuj¹cych?
S¹ tu banki, ale jak widaæ, nasze banki, i to dob-
rze, maj¹ niez³¹ kondycjê. A nie ma tu tego typu
instytucji, które w sposób poœredni b¹dŸ bezpo-
œredni czasami mog¹ oddzia³ywaæ na regionaln¹
gospodarkê, na gospodarkê, która tam siê toczy.

I dalej. Nie ujêto, króciutko to rozwinê, instytu-
cji, które dzia³aj¹ non profit w otoczeniu biznesu.
W tej ustawie ja niestety nie widzê tych instytucji,
które tworz¹ odnawialny pieni¹dz w postaci po¿y-
czki czy porêczenia i w ten sposób oddzia³uj¹ na
ma³y i czasami œredni biznes.

Nastêpne pytanie. Czy w pani ocenie ta ustawa
– bo miêdzy innymi taki chyba mia³ byæ cel, przy-
s³uchiwa³em siê pilnie dyskusji – spowoduje
otwarcie jednak tych linii kredytowych w kontek-
œcie na przyk³ad du¿ych inwestycji,…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przepraszam bardzo, ale je¿eli panowie zamie-
rzaj¹ kontynuowaæ dyskusjê, to proszê albo poza
sal¹, albo wtedy, kiedy wszyscy bêdziemy dysku-
towali.

(Senator Czes³aw Ryszka: Panowie!)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

…du¿ych inwestycji wspó³finansowanych,
o czym jest mowa i w odniesieniu do których bê-
dzie zaliczkowanie, z pieniêdzy unijnych, a tak¿e
w kontekœcie pomocy publicznej, która jeszcze
nie jest notyfikowana. Czy to w jakiœ sposób bê-
dzie mia³o zwi¹zek?

I ostatnia sprawa. Czy s¹ opinie i jakie, je¿eli
mog³aby pani przytoczyæ króciutko, instytucji fi-
nansowych na ten temat? Czy ta ustawa spe³nia
w jakimœ zakresie ich oczekiwania? Ale bardziej
mnie to jednak interesuje w kontekœcie mo¿liwo-
œci finansowania dzia³alnoœci gospodarczej. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Panie Senatorze, najpierw w odniesieniu do

pierwszej kwestii, czyli wsparcia dla przedsiê-
biorstw. To jest oczywiœcie pierwsza ustawa z ca-
³ego pakietu ustaw, które maj¹ na celu przeciw-
dzia³anie negatywnym skutkom kryzysu finanso-
wego. To wsparcie, o którym pan senator wspo-
mnia³, bêdzie mo¿liwe, ono ju¿ jest mo¿liwe za po-
œrednictwem Krajowej Grupy Porêczeniowej,
w ramach której jest mniej wiêcej dwadzieœcia
szeœæ oddzia³ów regionalnych i lokalnych mikro-
funduszy porêczeniowo-po¿yczkowych, które zo-
sta³y dokapitalizowane, i bêd¹ w dalszym ci¹gu
na mocy zmiany ustawy o BGK dokapitalizowy-
wane, w celu zwiêkszenia akcji porêczeniowej
w³aœnie dla ma³ych przedsiêbiorstw, dla tych,
o których pan mówi.

Warto tutaj powiedzieæ, bo byæ mo¿e to jest do-
bry moment i dobre miejsce na to, ¿eby o tym mó-
wiæ, ¿e dotychczas zainteresowanie instrumenta-
mi porêczeniowo-po¿yczkowymi w ramach Krajo-
wej Grupy Porêczeniowej, czyli tych regionalnych
funduszy, by³o bardzo ma³e. One maj¹ kapita³
w ogóle niewykorzystywany, ten mno¿nik jest
bardzo ma³y. Ksi¹¿kowo powinno to byæ co naj-
mniej 4–5% kapita³u, który te fundusze posiada-
j¹, a czêsto jest to 1 b¹dŸ 2%. Te fundusze wci¹¿
maj¹ zatem potencja³, ¿eby udzielaæ porêczeñ
w³aœnie na szczeblu lokalnym, regionalnym.

Myœlê, ¿e przy okazji tej ogólnej debaty publicz-
nej warto mo¿e zrobiæ trochê reklamy, rozrekla-
mowaæ tego typu instrumenty. Niewykluczone, ¿e
œwietna sytuacja gospodarcza w ostatnich latach,
ten poœcig za klientem w sektorze bankowym spo-
wodowa³y, ¿e porêczenia nie by³y tak naprawdê do
tej pory wykorzystywane. £atwo by³o uzyskaæ kre-

dyt. Byæ mo¿e obecnie, kiedy sytuacja uleg³a is-
totnej zmianie, w³aœnie ten instrument bêdzie wy-
korzystywany. Mamy œwietn¹ sieæ porêczeniowo-
-po¿yczkow¹ zupe³nie niewykorzystywan¹ czy
wykorzystywan¹ w bardzo ma³ym zakresie.

Kolejnym instrumentem wsparcia dla prze-
mys³u jest oczywiœcie Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Jego misj¹ jest dzia³anie w imieniu rz¹du,
w imieniu samorz¹du, i realizowanie programów
rz¹dowych. A jednym z tych programów s¹ w³aœ-
nie porêczenia. Kolejne projekty ustaw, id¹c jak-
by tym tropem, otwieraj¹ czy zwiêkszaj¹ tê mo¿li-
woœæ, poniewa¿ ju¿ obecnie, jak mówiê, Bank Go-
spodarstwa Krajowego posiada i instrumenta-
rium, i kapita³y, potrzebne do tego, ¿eby to robiæ.
Je¿eli jednak chodzi o kapita³y, to wydaje nam siê,
¿e s¹ one zbyt ma³e, aby to rozwin¹æ na szerok¹
skalê, i w tym celu bank zosta³ dokapitalizowany
wiêkszymi œrodkami.

Nie pamiêtam kolejnego pytania.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: To ja mo¿e szyb-

ciutko. Chodzi mi o opinie, je¿eli s¹.)
A, opinie. Tak, tak, opinie.
Tak jak mówi³am, ze wzglêdu na dosyæ nag³y

tryb pracy rz¹du nad tym projektem ustawy on nie
by³ opiniowany w trakcie przygotowywania ani
przez instytucje finansowe, ani przez Bank Cen-
tralny czy przez Komisjê Nadzoru Finansowego.
PóŸniej jednak w czasie debaty w procesie legisla-
cyjnym te opinie by³y, mo¿e nie wprost, ale poprzez
media, wypowiadane. Ustawa, ja to tak odbieram,
spotyka siê z dosyæ du¿ym poparciem œrodowiska
bankowego i w ogóle instytucji finansowych, bo nie
tylko banków. Bardzo mocno apelowa³ pan prezes
Kasy Krajowej o to, aby dodaæ SKOK do tego pro-
jektu ustawy, argumentuj¹c, ¿e to wsparcie, ten
psychologiczny parasol, który ma odblokowaæ za-
ufanie do instytucji finansowych, jest bardzo wa¿-
ny dla wszystkich instytucji, nie tylko dla banków.
Wydaje mi siê wiêc, i mogê to chyba z tego miejsca
potwierdziæ, ¿e ta ustawa jest oczekiwana przez
œrodowisko bankowe. Oczywiœcie niektóre zapisy,
jak pañstwo siê pewnie domyœlaj¹, s¹ bardzo moc-
no krytykowane, szczególnie w zakresie restrykcji,
w zakresie wyp³at dywidendy czy polityki p³acowej,
co jest chyba naturaln¹…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pie-
ni¹dze najlepiej braæ, a nie dawaæ.)

…naturaln¹ kwesti¹.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, pierwsze pytanie bezpoœrednio

nie jest zwi¹zane z ustaw¹. Mianowicie: jaki jest
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procent polskiego akcjonariatu w sektorze ban-
kowym w Polsce?

I drugie pytanie, ju¿ zwi¹zane z ustaw¹: czy mi-
nisterstwo orientuje siê, czy jakakolwiek instytu-
cja finansowa skorzysta z tego wsparcia? Bo usta-
wa wprowadza, tak jak pani minister mówi³a, bar-
dzo ostre rygory uzyskania pomocy. Albo mo¿e za-
dam to pytanie jeszcze inaczej: czy ministerstwo
orientuje siê, jaki podmiot, jaka instytucja finan-
sowa potrzebuje natychmiastowego wsparcia?
Jeœli nie, to znaczy, ¿e ta ustawa ma na celu tylko
studzenie emocji zwi¹zanych z kryzysem czy, jak
tu tak piêknie mówiono, budzenie zaufania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Otó¿ ani w trakcie przygotowywania projektu

ustawy, ani w trakcie prac legislacyjnych ¿adna
instytucja finansowa nie zg³osi³a siê do Minister-
stwa Finansów z proœb¹ o udzielenie wsparcia.
Wydaje mi siê, ¿e to nie wynika tylko z tego, i¿ ta
ustawa jeszcze jest procedowana. Po prostu chy-
ba nie ma takiej potrzeby. Z danych Komisji Nad-
zoru Finansowego wynika, ¿e wszystkie instytu-
cje, w szczególnoœci wszystkie banki, s¹ wyp³acal-
ne, czyli ich wspó³czynnik wyp³acalnoœci jest zna-
cznie powy¿ej 8%. Co wiêcej, nie ma jakichœ istot-
nych problemów w zakresie p³ynnoœci. W ramach
Komitetu Stabilnoœci Finansowej od Narodowego
Banku Polskiego uzyskujemy dane, z których wy-
nika, ¿e nie ma jakichœ wiêkszych zatorów p³atni-
czych w systemie, transakcje s¹ regularnie rozli-
czane. Oczywiœcie pojawi³ siê wiêkszy popyt na
p³ynnoœæ, st¹d pakiet zaufania Narodowego Ban-
ku Polskiego i instrumenty zasilaj¹ce p³ynnoœæ.
To wynika przede wszystkim z faktu, ¿e banki sa-
me nie wiedz¹, jak¹ poduszkê p³ynnoœciow¹ bu-
dowaæ, bo nie wiedz¹, czy jutro jakiœ du¿y klient
nie wycofa depozytów, co mog³oby wp³yn¹æ na po-
zycjê p³ynnoœciow¹ danej instytucji.

Do chwili obecnej nikt siê do nas nie zg³osi³.
W ramach powo³anej w Ministerstwie Finansów
grupy roboczej z udzia³em przedstawicieli sektora
bankowego tworzymy szczegó³owe zapisy w za-
kresie umowy, która bêdzie regulowa³a udzielenie
wsparcia. Równie¿ z tych rozmów na razie nie wy-
nika³o, przynajmniej ja nie mam takiego prze-
œwiadczenia, ¿eby by³ wskazany jakiœ straszny
poœpiech. Lepiej zrobiæ to porz¹dnie… To by ozna-
cza³o, ¿e nikt oficjalnie siê nie zg³osi³, ale te¿ byæ
mo¿e nikt tak naprawdê nie czeka w kolejce.

Oczywiœcie nie mo¿emy byæ tego w 100% pewni.
Na razie jednak nikt nam ani oficjalnie, ani nieofi-
cjalnie nie sugerowa³, ¿e takie wsparcie by³oby
potrzebne. Na tym etapie prac – wynika to równie¿
z praktyki rynków zagranicznych – wydaje siê, ¿e
ustawa bêdzie wykorzystywana tylko czêœciowo
w zakresie instrumentów.

Okazuje siê, ¿e prawdopodobnie najwiêkszym
zainteresowaniem mo¿e siê cieszyæ instrument
gwarancji Skarbu Pañstwa na emitowane papie-
ry d³u¿ne instytucji finansowych w celu pozyski-
wania dodatkowego finansowania. Wynika to
przede wszystkim z tego, ¿e ogólnie skurczy³y siê
Ÿród³a finansowania na œwiecie. Wiele instytucji,
wiele spó³ek matek… Nie mamy dowodów na to,
¿eby ktokolwiek wstrzyma³ finansowanie albo
za¿¹da³ zwrotu finansowania, ale raczej trudno
oczekiwaæ, ¿eby w sytuacji, kiedy ogólnie kapita-
³u na rynku jest mniej, zosta³ utrzymany taki
wzrost, jaki by³ obserwowany w roku 2008.
W zwi¹zku z tym prawdopodobnie spoœród in-
strumentów tworzonych na mocy tej ustawy naj-
wiêkszy popyt bêdzie na gwarancje Skarbu Pañ-
stwa dla emitowanych papierów d³u¿nych insty-
tucji bankowych.

Muszê te¿ pañstwu powiedzieæ dwa zdania
w kwestii tego konkretnego instrumentu. To bê-
dzie instrument relatywnie drogi. Tego typu in-
strumenty ju¿ zosta³y wykorzystane przez banki
w Europie Zachodniej, tak wiêc mamy ju¿ przy-
k³ady tego, jak to tak naprawdê dzia³a. Niektóre
banki ju¿ wykorzystuj¹ gwarancje swoich rz¹dów
na emisjê papierów d³u¿nych i jest to stosunkowo
drogi instrument. Czyli widzimy, ¿e ten element
jest równie¿ wykorzystywany w innych krajach
i jest stosunkowo drogi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze by³o pier-

wsze, bardzo wa¿ne pytanie o procent akcjonaria-
tu polskiego.)

A rzeczywiœcie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Procent akcjonariatu. Ja nie dysponujê tutaj

szczegó³owymi danymi w zakresie udzia³u inwe-
storów zagranicznych w polskim systemie banko-
wym. Taka dana, która mi przychodzi do g³owy, to
oko³o 75% w kapitale. Ale myœlê, ¿e szczegó³owo
na to pytanie mo¿emy odpowiedzieæ pisemnie. Nie
mam przy sobie szczegó³owych danych, a te dane
ulegaj¹ zmianom po poszczególnych kwarta³ach,
kiedy jest przedstawiana sprawozdawczoœæ.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, odpowiedŸ na to pytanie wydaje

mi siê w tej sprawie najistotniejsza. Otó¿ nikt nie
ma w¹tpliwoœci co do tego, ¿e rz¹d kieruje siê do-
brymi intencjami.

(Senator Czes³aw Ryszka: A ja mam.)
Banki i instytucje finansowe nie istniej¹ same

dla siebie, ale s¹, chcia³bym w to wierzyæ, poœre-
dnikami w ratowaniu polskiej przedsiêbiorczoœci.
Sk¹d pewnoœæ rz¹du, ¿e wyasygnowane œrodki
trafi¹ do przedsiêbiorców, skoro, jak siê wydaje,
rz¹d ma doœæ ograniczone mo¿liwoœci kontroli sys-
temu bankowego i finansowego w zakresie dystry-
bucji œrodków? To jest pierwsza sprawa. Sk¹d ta
pewnoœæ, ¿e stanie siê tak, jak rz¹d myœli? Z do-
œwiadczenia bowiem wiem, ¿e banki nie zawsze
kieruj¹ siê tylko zdolnoœci¹ kredytow¹, ale równie¿
maj¹ na uwadze to, czy produkcja nie jest konku-
rencyjna dla kraju, z którego ten bank pochodzi.

Chcia³bym równie¿ zapytaæ, czy rz¹d rozwa¿a
mo¿liwoœæ bezpoœredniego wsparcia przedsiê-
biorczoœci. Wiele firm w dobie kryzysu nie myœli
o rozwoju, a raczej walczy o przetrwanie. Z mojego
doœwiadczenia i z informacji, które nap³ywaj¹ do
biura, wynika, ¿e wiele przedsiêbiorstw boryka
siê z trudnoœciami ze sp³at¹ sk³adki zusowskiej,
z zap³atami za energiê itd. Na Podkarpaciu grozi to
upad³oœci¹ wielu firm, w tym g³ównie hut szk³a.
Jedna huta ju¿ og³osi³a upad³oœæ. G³ównym po-
wodem jest niemo¿noœæ uiszczenia sk³adki zu-
sowskiej, niemo¿noœæ dokonywania rytmicznie
op³at za energiê, a zw³aszcza za gaz. Funkcjono-
wanie kolejnych hut stoi pod znakiem zapytania.
To jest rzesza kilku tysiêcy ludzi przewidzianych
do zwolnienia. Czy rz¹d widzi mo¿liwoœæ przyjœcia
z pomoc¹ przedsiêbiorstwom bezpoœrednio, a nie
za poœrednictwem banków, na których politykê
ma wp³yw bardzo ograniczony?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Oczywiœcie nie chcia³abym tutaj wchodziæ

w polemikê, ale wydaje mi siê, ¿e gdyby prawdzi-
wa by³a teza, i¿ banki nie udzielaj¹ kredytów

spó³kom, firmom, które produkuj¹ towary na
przyk³ad konkurencyjne wobec kraju pochodze-
nia spó³ki matki, to by oznacza³o, ¿e w dwóch
ubieg³ych latach nie obserwowalibyœmy tak istot-
nego wzrostu akcji kredytowej. S¹dzê, ¿e obecnie
mamy trochê inne otoczenie makroekonomiczne.
Sytuacja jest dosyæ interesuj¹ca, bo bez prece-
densu. Okazuje siê, ¿e zagraniczne instytucje fi-
nansowe, które bardzo mocno dominowa³y i do-
minuj¹ w polskim systemie bankowym, niejedno-
krotnie maj¹ du¿o wiêksze problemy finansowe
ni¿ ich spó³ki córki w Polsce. Mamy paradoksaln¹
sytuacjê dotycz¹c¹ jednego z banków, którego ka-
pitalizacja w kraju pochodzenia jest du¿o mniej-
sza ni¿ w Polsce, czyli on w Polsce jest ju¿ potê¿-
niejszy ni¿ w swoim kraju. I trudno mi siê odnieœæ
do takiego stwierdzenia, ja nie znam takich przy-
k³adów, nikt nie zwraca³ siê do Ministerstwa Fi-
nansów z takim zapytaniem czy z wnioskiem, czy
z proœb¹ o zbadanie tego elementu. A do zg³asza-
nia takich spraw, gdyby one mia³y miejsce, jest
w³aœciwy minister finansów poprzez swojego
przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego.
Nieprawd¹ jest, ¿e rz¹d nie ma uprawnieñ do kon-
trolowania sektora bankowego, poniewa¿ orga-
nem wskazanym do kontrolowania, do nadzoru
instytucji finansowych jest Urz¹d Komisji Nadzo-
ru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego,
która skupia przedstawicieli i Ministerstwa Fi-
nansów, i Narodowego Banku Polskiego, i prezy-
denta, która ma uprawnienia nadzorcze wobec
urzêdu. Tak wiêc tutaj ta kontrola odbywa siê re-
gularnie poprzez inspekcje, poprzez regularn¹
dzia³alnoœæ kontrolno-nadzorcz¹ w³aœnie w ra-
mach KNF. Do nas, do Ministerstwa Finansów,
tego typu uwagi nie wp³ywa³y, my siê nie spotka-
liœmy z takimi problemami.

Oczywiœcie znane nam s¹ problemy regionu
podkarpackiego, o których pan powiedzia³, ponie-
wa¿ jest o tym g³oœno obecnie w mediach. Ta spra-
wa jest oczywiœcie dosyæ szczegó³owo badana,
musimy, ale nie jest to temat zwi¹zany z tym pro-
jektem ustawy, chocia¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e po-
niek¹d trochê siê to ze sob¹ ³¹czy.

Jest jeszcze kwestia instrumentów zabezpie-
czaj¹cych przed ryzykiem kursowym, czyli tak
zwanych opcji kontraktów terminowych, które
wiele przedsiêbiorstw zawar³o w sposób zupe³nie
nieodpowiedzialny. Nie chcê tutaj byæ adwokatem
¿adnej ze stron, ale wydaje mi siê, ¿e przedsiêbior-
stwa, niestety, wielokrotnie nadu¿y³y zaufania
banków i zawar³y transakcje opcyjne na kwoty
przekraczaj¹ce ich mo¿liwoœci produkcyjne, mo¿-
liwoœci wp³ywów eksportowych, z wieloma banka-
mi, co kwalifikuje siê do spekulacji.

Byæ mo¿e to, o czym pan mówi, spowodowa³
uk³ad kilku niekorzystnych czynników: mniejsze-
go popytu na szk³o ze wzglêdu na tanie produkty
importowane z Chin, bardzo silna presja aprecja-
cyjna z³otego w ubieg³ych latach, która spowodo-
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wa³a spadek konkurencyjnoœci polskich towa-
rów, no i w konsekwencji zawarcie transakcji za-
bezpieczaj¹cych, co w sytuacji odwrotnej, czyli
bardzo silnej deprecjacji kursów, spowodowa³o
bardzo istotne problemy finansowe tej spó³ki.

Ale przed takimi zjawiskami po prostu nie da
siê uciec i pewnie tego typu przyk³ady niestety bê-
d¹ w gospodarce. Celem ustawy, nad któr¹ dziœ
pracujemy, jest udzielenie wsparcia najpierw
bankom czy instytucjom finansowym w ogóle,
szczególnie bankom, które poniek¹d s¹ krwiobie-
giem polskiej gospodarki. Bo je¿eli banki nie bêd¹
udzielaæ kredytów, a wiemy, ¿e rz¹d nie ma mo¿li-
woœci udzielania kredytu, nawet poprzez Bank
Gospodarstwa Krajowego czy bank pañstwowy,
to znaczy bank z wiêkszoœci¹ kapita³u pañstwo-
wego czy z du¿ym udzia³em kapita³u pañstwowe-
go, czyli przez Bank PKO BP, to akcja kredytowa
nie bêdzie mog³a byæ podtrzymana, poniewa¿ tego
kapita³u w Polsce, niestety, wci¹¿ jest za ma³o.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê. Z wypowiedzi pani minister wynika,

¿e rz¹d postanowi³ w pierwszej kolejnoœci we-
sprzeæ te instytucje, które póki co dobrze siê ma-
j¹, i to ma mieæ prze³o¿enie na przedsiêbiorczoœæ.
Ale, jak pani minister zaznaczy³a, nie jest to jedy-
ne dzia³anie rz¹du. W zwi¹zku z tym chcia³bym
zapytaæ, jakie dalsze dzia³ania rz¹d przewiduje
bezpoœrednio w odniesieniu do zabezpieczenia
kondycji finansowej przedsiêbiorstw, a w szcze-
gólnoœci, czy podejmuje takie dzia³ania, nad któ-
rymi ma pe³n¹ kontrolê, chocia¿by w odniesieniu
do ZUS i do instytucji, które dostarczaj¹ energiê
elektryczn¹ czy te¿ gaz. Chodzi o to, ¿e tam Skarb
Pañstwa ma swój udzia³ i w zwi¹zku z tym mo¿e
w jakiœ sposób decydowaæ o odpowiedniej, sprzy-
jaj¹cej przedsiêbiorstwom regulacji. Czy w tym
zakresie przewidziane s¹ jakieœ dzia³ania rz¹du?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Celem rz¹du premiera Tuska jest przede wszy-

stkim deregulacja gospodarki i jak najdalej id¹ce
u³atwienia dla rozwoju przedsiêbiorczoœci w Pol-
sce, bo wiemy, ¿e to w³aœnie na tym sektorze ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw opiera siê rozwój
gospodarczy naszego kraju, one stanowi¹ o blisko
65% wzrostu gospodarczego. I wszystkie dzia³a-
nia, nie tylko w ramach pakietu antykryzysowe-

go, ale wszystkie dzia³ania, czy nowelizacja usta-
wy – Ordynacja podatkowa, czy u³atwienia w za-
kresie ustawy o CIT, która jest w tym pakiecie an-
tykryzysowym, i o PIT, czy u³atwienia w zakresie
realizacji zwrotów VAT, czy w³aœnie porêczenia
i gwarancje, które na mocy przepisów obecnie
obowi¹zuj¹cych mog³yby byæ udzielane przedsiê-
biorstwom tylko na cele inwestycyjne… Projekto-
wane przepisy id¹ trochê dalej. Tak wiêc jest sze-
reg ró¿nych poczynañ, projektowana jest taka
skrzynka z narzêdziami, jak to zosta³o okreœlone,
po to, by z tego korzystaæ w zale¿noœci od potrzeby
i w zale¿noœci od problemu.

Rzeczywiœcie celem tej ustawy jest przeciwdzia-
³anie utracie p³ynnoœci przez banki, bo je¿eli bank
upadnie, to efekt – brak p³ynnoœci – bardzo szybko
mo¿e przerodziæ siê w utratê wyp³acalnoœci, a to
niesie ze sob¹ nieproporcjonalnie wiêksze skutki
dla ca³ej gospodarki, poniewa¿ ca³kowicie blokuje
dop³yw kapita³u do sektora realnego. A wiêc pier-
wszym elementem w tej uk³adance powinno byæ
zwiêkszenie zaufania, odblokowanie p³ynnoœci na
rynku bankowym oraz dzia³ania podejmowane
przez Narodowy Bank Polski, czyli zwiêkszanie
i zasilanie sektora bankowego tak, aby ta p³ynnoœæ
by³a na tyle du¿a, ¿eby bez problemów prze-
kszta³ca³a siê w akcjê kredytow¹. I te dzia³ania s¹
szeroko podejmowane.

W kolejnych ods³onach bêdziemy debatowaæ na
temat innych rozwi¹zañ, czyli, tak jak powiedzia-
³am, nad zmian¹ ustawy o porêczeniach i gwaran-
cjach czy ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, i to ju¿ bêdzie bli¿sze tym tematom, tym proble-
mom, o których pan senator wspomnia³.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo. Ostatnie pytanie, które ju¿

zreszt¹ zada³ pan marsza³ek Romaszewski, ale
zapyta³ o to sprawozdawcê, a ja nie dos³ysza³em
odpowiedzi. O jakich pieni¹dzach my mówimy, ja-
kich kwot dotyczy ta ustawa?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Ta ustawa mieœci siê w granicach limitu gwa-

rancji z ustawy bud¿etowej, czyli 40 miliardów z³.
Pamiêtajmy, ¿e wczeœniej by³o to 15 miliardów z³,
w roku 2008 z tego limitu 15 miliardów zosta³y
wykorzystane zaledwie 3 miliardy z³ na dzia³ania
w sferze realnej, bo w chwili obecnej g³ównym be-
neficjentem gwarancji Skarbu Pañstwa jest sek-
tor pañstwowy, czyli Polskie Koleje Pañstwowe,
spó³ki zbrojeniowe, Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, który pod gwarancjami Skarbu Pañstwa
uzyskuje finansowanie, które odpo¿ycza na przy-
k³ad samorz¹dom i ma³ym i œrednim przedsiê-
biorstwom. W chwili obecnej to s¹ g³ówni benefi-
cjenci gwarancji Skarbu Pañstwa.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, ja siê teraz w³¹czê do tej debaty,

bo chcia³bym poruszyæ mniej wiêcej podobn¹ te-
matykê, jak pan senator Piotrowicz, ale sprawa
by³a podnoszona równie¿ przez senatora Bisztygê
i senatora Jurcewicza. Chodzi o finansowanie
przedsiêbiorstw.

Pani minister powiedzia³a tak dosyæ lekko, ¿e
przez ostatnie dwa lata funkcjonowa³ u nas rynek
finansowy, na którym w zasadzie nie odbija³y siê
problemy, ¿e tak powiem, konkurencyjnoœci.

Chcia³bym zauwa¿yæ tutaj jedn¹ rzecz: czym
innym jest okres prosperity, bo ostatnie dwa lata
to by³ okres ogromnej prosperity, która u nas pa-
nowa³a, a czym innym jest problem na przyk³ad
banków europejskich. Bo jeœli chodzi o banki
amerykañskie, to to ju¿ zupe³nie inna kwestia,
ale ogromna czêœæ aktywów banków europej-
skich, a szczególnie niemieckich, jest lokowana
w dzia³alnoœci gospodarczej. I ja muszê powie-
dzieæ, ¿e bardzo by³bym ciekaw, w jakiej mierze
upad³oœæ naszych stoczni – niezale¿nie od dwóch
lat tej prosperity – jest spowodowana polityk¹ go-
spodarcz¹ w³aœnie banków. Czy pañstwo tê spra-
wê analizowali? Jakie s¹ przed tym zabezpiecze-
nia? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Panie Marsza³ku, poruszamy ju¿ tematy tro-
szkê wybiegaj¹ce poza obszar tej ustawy, ale
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przez dosyæ d³ugi czas
by³am z ramienia Ministerstwa Finansów, z ra-
mienia rz¹du, przewodnicz¹c¹ komitetu KUKE,
czyli tego udzielaj¹cego zgody na ubezpieczenie
zaliczek armatorskich w stoczniach, ten temat
stoczniowy jest mi w miarê dobrze znany. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ten problem jest du¿o bardziej
skomplikowany i byæ mo¿e warto poœwiêciæ te-
mu osobn¹ debatê. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e
w zakresie przemys³u stoczniowego banki s¹
najmniej winne. Byæ mo¿e – nie chcê tego jakoœ
rozwijaæ – to brak dobrej polityki w zakresie roz-
woju tego przemys³u, brak podejmowania, byæ
mo¿e, jakichœ dzia³añ, by³ g³ównym powodem
obecnej sytuacji. Banki by³y zainteresowane fi-
nansowaniem stoczni, zg³asza³y siê po gwaran-
cje Skarbu Pañstwa, a wiêc udziela³y stoczniom
kredytów. Szereg banków mia³o, mo¿na powie-
dzieæ, dosyæ du¿y portfel tego typu kredytów,
w³aœnie stoczniowych; te banki, tak¿e norwes-

kie, g³ównie w tym siê specjalizowa³y, to one
wspiera³y tutaj ten system. Musimy jednak pa-
miêtaæ o tym, ¿e ryzyko finansowe polskich sto-
czni, czyli standing finansowy by³ taki, ¿e banki
bez pe³nej gwarancji Skarbu Pañstwa nie chcia-
³y finansowaæ tego przemys³u.

Podobnie rzecz ma siê... Teraz sytuacja uleg³a
poprawie, poniewa¿ poprawie uleg³y te¿ wyniki fi-
nansowe polskich kolei, ale jeszcze nie tak dawno
Polskie Koleje Pañstwowe równie¿ mia³y istotne,
powa¿ne problemy z pozyskiwaniem finansowania
w bankach komercyjnych. A to z tego powodu, ¿e to
dla tych instytucji by³o powa¿nym problemem ze
wzglêdu na ich standing i na projektowan¹ zmianê
obs³ugiwania swoich zobowi¹zañ w terminie.
I wiadomo by³o, i¿ tego typu spó³ki musz¹ liczyæ ra-
czej na gwarancje Skarbu Pañstwa w celu pozyski-
wania finansowania z banków komercyjnych. I po-
dobnie by³o z sektorem przemys³u stoczniowego:
banki uzyskiwa³y stuprocentow¹ gwarancjê Skar-
bu Pañstwa co do budowy statków. Warto tutaj po-
wiedzieæ, ¿e ta gwarancja, poza chyba jednym tyl-
ko przypadkiem w roku 2001 w Stoczni Szczeciñ-
skiej, nigdy nie sta³a siê wymagana. To znaczy, po-
mimo problemów finansowych samej stoczni i po-
mimo ca³ego splotu ró¿nych okolicznoœci, pomimo
wzrostu cen tych surowców, na przyk³ad stali, czy
ró¿nych elementów potrzebnych w ca³ym procesie,
pomimo wszystkich tych problemów finansowych
wszystkie statki, które by³y gwarantowane przez
Skarb Pañstwa, by³y, tak powiedzmy, sp³acone.
Mimo ¿e tam wystêpowa³o ró¿ne przed³u¿enie, ro-
lowanie terminów, negocjowanie kontraktów itd.,
te gwarancje nie by³y wykorzystywane, to znaczy
w tym sensie, ¿e nie by³y wyp³acane, a wiêc gwa-
rancja Skarbu Pañstwa dla banków finansuj¹cych
statki by³a, ale nigdy nie zasz³a potrzeba wyp³ace-
nia pe³nej kwoty gwarancji. A wiêc ¿aden statek,
¿aden projekt nie zosta³ zaprzepaszczony – o, po-
wiem w ten sposób.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, wracaj¹c na chwilkê do ustawy

– raczy³a pani wspomnieæ o tym instrumencie,
który jest w dyspozycji nie tylko rz¹du, rz¹d jest
tam jedn¹ ze stron. Mówiê tutaj o Komitecie
Nadzoru Finansowego, o tym, ¿e jest to bardzo
wa¿ny instrument, który monitoruje, powie-
dzmy, sprawnoœæ instytucji finansowej w na-
szym kraju.
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I mam pytanie. W propozycji ustawy, w zapisie
art. 15 pkt 4, jest mowa, ¿e minister w³aœciwy do
spraw finansów publicznych mo¿e udzieliæ
wsparcia po zasiêgniêciu opinii KNF oraz prezesa
Narodowego Banku Polskiego. Czy zatem nie po-
winno to byæ uzgodnienie? Bo tak naprawdê z tego
zapisu wynika, ¿e pan minister finansów publicz-
nych mo¿e wszystko, nawet wbrew opinii tak is-
totnego urzêdu, jakim jest Komisja Nadzoru Fi-
nansowego. To jest jedno pytanie.

Pytanie drugie, troszeczkê znowu odbiegaj¹ce
od materii ustawy. Chcê zapytaæ, bo pani mini-
ster wielokrotnie wspomina³a o Banku Gospodar-
stwa Krajowego — raz, ¿e ju¿ dokapitalizowano,
a kiedy indziej ¿e jest projekt dokapitalizowania
i projekt zwiêkszenia limitów. Proszê tutaj o pre-
cyzyjn¹ odpowiedŸ, czy to ju¿ jest dokonane, czy
te¿ to jest jeszcze przed nami, czy w tej sprawie to
dopiero przysz³oœæ.

I jeszcze chcia³em o coœ zapytaæ, ale akurat
o tym czymœ zapomnia³em, wiêc jak sobie przy-
pomnê, to… (Weso³oœæ na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Dobrze.
To drugie pytanie jest prostsze. Rz¹d w ubieg-

³ym tygodniu przyj¹³ projekt ustawy, na mocy
której Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie
dokapitalizowany. Z tego, co zosta³o zapowie-
dziane, czyli szybka œcie¿ka legislacyjna i pro-
jekt zapisu, wynika, ¿e te przepisy powinny
wejœæ w krótkim terminie od zaakceptowania
ustawy.

(Senator Grzegorz Banaœ: Wielkoœæ, jaka bêdzie
przekazywana, to…)

Wielkoœæ? To jest 1 miliard 200 tysiêcy z³, co
wynika z tego, ¿e kapita³ w³asny Banku Gospo-
darstwa Krajowego zwiêkszy siê o dwa fundusze:
Fundusz Porêczeñ Unijnych, który wynosi oko³o
1 miliarda z³, i Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredy-
towych, to jest oko³o 200 milionów z³. St¹d ta
kwota. Niewykluczone jest te¿ jeszcze wiêksze
wsparcie kapita³owe dla tego banku.

W zakresie art. 15 – odpowiadam – oczywiœcie
minister finansów nie udzieli takiego wsparcia,
je¿eli Komisja Nadzoru Finansowego powie na
mocy przys³uguj¹cych jej praw, ¿e dana instytu-
cja finansowa jest zagro¿ona b¹dŸ nie spe³nia
tych warunków. KNF posiada uprawnienia kon-
trolne do tego, ¿eby zbadaæ tak¹ instytucjê finan-
sow¹. Przecie¿ minister finansów nie bêdzie niko-
mu udziela³ takiego wsparcia w ciemno. Bêdzie
te¿ zasiêga³ opinii Narodowego Banku Polskiego
w zakresie sytuacji p³ynnoœciowej i innych ele-

mentów, które mog¹ istotnie wp³ywaæ na dan¹ in-
stytucjê finansow¹.

(Senator Grzegorz Banaœ: Rozumiem, czyli opi-
nia bêdzie wi¹¿¹ca, choæ nie wynika to z treœci ar-
tyku³u.)

Tak, tak. Inaczej mówi¹c mo¿na by by³o sobie
strzeliæ w g³owê czy w kolano, je¿eli bez konkret-
nej opinii tych dwóch organów czy przy opinii
negatywnej… Rzeczywiœcie nie by³oby to w³aœci-
we. Tak ¿e nie wynika to wprost z tego zapisu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja niestety nie uzyska³em albo nie

dos³ysza³em odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce
wsparcia regionalnych instytucji finansuj¹cych.
A ustawa traktuje o wsparciu instytucji finanso-
wych, jest ich szesnaœcie, jak wiemy. Wspomnia³a
pani o dokapitalizowaniu. Ja myœlê, ¿e to jest jed-
na z nielicznych okazji, mo¿e nawet jedyna, gdzie
mo¿na siê przyjrzeæ instytucjom finansowym
wspieraj¹cym przedsiêbiorczoœæ, tak powiem, ¿e-
by nie wchodziæ w szczegó³y. I jednak prosi³bym…
Nie wiem, co mog³oby byæ powodem tego, ¿e nie
znalaz³aby siê ona w katalogu tych instytucji fi-
nansowych.

Kolejna sprawa, odnoœnie do porêczeñ kredy-
towych i BGK. Warto siê króciutko zastanowiæ,
dlaczego dzieje siê tak, i¿ fundusz nie jest wyko-
rzystywany. Ja rozumiem, ¿e dokapitalizowanie,
o którym pani mówi, to dla BGK, spowoduje
w konsekwencji, mówi¹c w cudzys³owie, ³atwiej-
szy dostêp do kredytów. A to dlatego, ¿e bank
prowadzi kilka innych programów – nie chcê tu
wchodziæ w szczegó³y. I muszê powiedzieæ tak:
¿ycie pokazuje, ¿e zabezpieczenia, które s¹ wy-
magane, a czym innym jest porêczenie w³aœnie
przez te ró¿ne instytucje, ale w konsekwencji wy-
magane s¹ pewne porêczenia… Tu moje pytanie.
Czy to, mam na myœli generalnie dokapitalizowa-
nie, pomoc instytucjom finansowym, spowoduje
³atwiejszy dostêp, szczególnie jeœli chodzi
o przedsiêbiorczoœæ? Proszê pamiêtaæ – myœlê, ¿e
pani doskonale to wie – ¿e samorz¹dy maj¹ trud-
n¹ sytuacjê finansow¹ w zakresie zad³u¿enia, bo
co innego kredyt, a co innego po¿yczka. I te insty-
tucje finansowe, które mog¹ dzia³aæ w regionie,
mog¹ udzielaæ po¿yczek. I 40 miliardów – takie s¹
ambicje samorz¹dów – a 85 miliardów na ten rok
w ogóle dla ró¿nych firm i na zadania publiczne.
St¹d pytanie: czy to dofinansowanie na przyk³ad
banku BGK stworzy ³atwiejszy dostêp? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Teraz jest ju¿ debata ogólnie o pakiecie antykry-

zysowym i mówimy o Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, a celem ustawy, która dopiero bêdzie przed-
miotem obrad Szanownej Izby, jest dokapitalizowa-
nie Banku Gospodarstwa Krajowego funduszami,
jakimi on zarz¹dza. To s¹ fundusze pañstwowe, ale
on nimi zarz¹dza. Bank bêdzie dokapitalizowany
tymi funduszami, tak aby poprzez efekt mno¿niko-
wy zwiêkszyæ kapita³y tego banku i zwiêkszyæ wolu-
men udzielanych porêczeñ. A na mocy innej usta-
wy, ustawy o porêczeniach i gwarancjach, zostan¹
zwiêkszone limity, które obecnie obowi¹zuj¹ Bank
Gospodarstwa Krajowego. Tak wiêc limit 5 milio-
nóweuro,którywchwili obecnej jestwskazany jako
maksymalny poziom porêczenia kredytu w ramach
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, zo-
stanie zwiêkszony. Ja nie pamiêtam dok³adnie, bo
jest ca³a gama ró¿nych limitów, a pan senator do-
k³adnie o to pyta³, ale to zostanie istotnie zwiêkszo-
ne, tak aby jednostkowe porêczenie dla potencjal-
nego kredytu udzielanego przez bank komercyjny
by³o wiêksze ni¿ w chwili obecnej w ramach Krajo-
wego Funduszu Porêczeñ Kredytowych.

Je¿eli zaœ chodzi o wsparcie regionalnych in-
stytucji finansowych, to tak naprawdê nikt nie
wnioskowa³ o wpisanie ich do ustawy. To jest je-
den argument. A drugi jest taki, ¿e je¿eli regional-
ne instytucje dzia³aj¹ poprzez kapita³ wnoszony
przez inne instytucje, które bêd¹ dokapitalizowa-
ne, to nie bêdzie takiej potrzeby.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I ostatnie pytanie. Pan senator Banaœ, proszê

bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, przypomnia³em sobie pytanie,

o czym pragnê radoœnie donieœæ. Mianowicie
chcia³bym zapytaæ o losy ustawy o rekapitalizacji
banków, o której by³a jakiœ czas temu mowa. Jaki
jest stan prac nad t¹ ustaw¹? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
Ustawa jest na etapie prac miêdzyresorto-

wych, czyli jest konsultowana z zainteresowany-

mi podmiotami. Powinna byæ przedmiotem ob-
rad Rady Ministrów w najbli¿szych dwóch tygo-
dniach.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Leon Kieres: Czy mogê?)
Tak, proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Pani Minister, nie bêdê siê ju¿ czepia³ art. 5.

Konsultowa³em siê z legislatorami i z moimi kole-
gami. Wniesienie jakichkolwiek poprawek istot-
nie zburzy³oby konstrukcjê tej ustawy. To jest tyl-
ko nauczka dla mnie, ¿e jak siê cz³owiek interesu-
je pewnym problemem, to powinien to zaintereso-
wanie wykazywaæ od pocz¹tku postêpowania le-
gislacyjnego w Senacie.

Ale zapytam pani¹ minister o art. 7. Mianowi-
cie jeœli chodzi o instytucje, w przypadku których
pomniejsza siê gwarancje sp³aty kredytu, to jest
wymieniony Narodowy Bank Polski oraz bank
udzielaj¹cy kredytu. Zgodnie z art. 5 kredytu
udziela nie tylko bank, ale tak¿e instytucja kredy-
towa. Dlaczego tutaj nie ma instytucji kredyto-
wej? To jest pierwsze pytanie. I czy œwiadomie
pañstwo wy³¹czyliœcie instytucjê kredytow¹? Byæ
mo¿e pojêcie „bank” obejmuje te¿ instytucjê kre-
dytow¹ – to jest inny problem.

I drugie pytanie, dotycz¹ce zaspokojenia
z przedmiotu zabezpieczenia. Ten przedmiot za-
bezpieczenia okreœla umowa. Art. 15 ust. 2 pkt 4:
wniosek o udzielenie gwarancji powinien zawie-
raæ w szczególnoœci formy proponowanego zabez-
pieczenia. Czyli, jak rozumiem, tak¿e przedmiot
zabezpieczenia. A je¿eli bank udzielaj¹cy kredytu
lub instytucja kredytowa uzyska zaspokojenie
poza przedmiotem zabezpieczenia, to tego siê ju¿
nie odliczy?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Zastrzeli³ pani¹
minister.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:
To mnie pan senator zastrzeli³, bo, niestety, je-

stem tylko ekonomist¹, a nie prawnikiem specja-
lizuj¹cym siê w kodeksie cywilnym. Mo¿e zasiêg-
nê opinii…

(Senator Leon Kieres: Pewnie na zasadach ogól-
nych. Nienale¿ne wzbogacenie itd. Ale problem…)

(Senator Henryk WoŸniak: Z jakiegoœ Ÿród³a
musimy zaspokoiæ, Panie Senatorze.)

(Senator Leon Kieres: Tak. Problem z precyzj¹.)
W³aœnie temat zabezpieczeñ by³ bardzo d³ugo

dyskutowany na etapie prac komisji sejmowej,
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poniewa¿ intencj¹ rz¹du jest oczywiœcie to, aby
zabezpieczyæ interes Skarbu Pañstwa w jak naj-
lepszy sposób, tak, ¿eby zabezpieczenia by³y naj-
szerzej ujête, jak tylko to jest mo¿liwe. A wiêc…

(Senator Leon Kieres: I to bêd¹ te potr¹cenia…)
Z tego, co sobie przypominam, art. 3, mówi¹cy

o zabezpieczeniu, jest doœæ bogato wyposa¿ony
we wszystkie mo¿liwe zabezpieczenia funkcjonu-
j¹ce we wszystkich przepisach prawa.

Senator Leon Kieres:
Mo¿e ktoœ bêdzie kiedyœ sprawdza³, jak debato-

waliœmy nad t¹ ustaw¹. Na pewno pad³o pytanie
i pad³a odpowiedŸ pani minister, te¿ wartoœciowa,
¿e chodzi o ka¿d¹ formê zabezpieczenia, tak¿e tê
wykraczaj¹c¹ poza przedmiot zabezpieczenia
okreœlony w umowie. Wtedy – myœlê o przysz³oœci
– nikt siê ju¿ nas nie bêdzie czepia³. Na przyk³ad
na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jak
nas na przyk³ad bêdzie pyta³ Trybuna³ Konstytu-
cyjny.)

To jest inny problem. Ale by³ g³os w tej sprawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jasne. To s³u¿y do interpretacji ustawy. Dziê-

kujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Katarzyna Zajdel-Kurowska: Dziêkujê.)
Panie Prezesie, ja chcia³bym pana prosiæ

o ustosunkowanie siê, tym bardziej ¿e, jak s³ysze-
liœmy, pañstwo nie konsultowali tej ustawy, a my
jesteœmy bardzo zainteresowani pañstwa opini¹.

Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Witold Koziñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Koziñski, wiceprezes Narodowego Banku Pol-

skiego.
S¹ dwie kwestie – jedna mieœci³a sie w wypo-

wiedzi pana marsza³ka, a druga w pytaniu pana
senatora Wyrowiñskiego, na które to pytanie
w zasadzie pani minister odpowiedzia³a. Pozwolê
sobie dodaæ jeszcze dwa zdania, wed³ug kolejno-
œci zg³aszanych spraw.

Jeœli chodzi o tak zwane zabezpieczenia stoso-
wane przez NBP w ramach operacji z bankami ko-
mercyjnymi, to istotnie jest tak, ¿e wszystkie pa-
piery wyra¿one w z³otych, które NBP uwzglêdnia
w rzeczonych operacjach, sk³adowane s¹
w KDPW. To jest Krajowy Depozyt Papierów War-
toœciowych, który w³aœciwie nadaje certyfikat tym
papierom. Jeœli chodzi o papiery nominowane

w walutach, w szczególnoœci w euro, one nie s¹
sk³adowane w Polsce, s¹ sk³adowane w tak zwa-
nym Euroclear, który znajduje siê na terenie Bel-
gii. Trwaj¹ obecnie prace nad tym, aby uzyskaæ
dostêp do tej instytucji, elektroniczny i prawny.
W szczególnoœci chodzi o ten drugi aspekt, albo-
wiem wyjaœniamy sprawê tego, co by siê dzia³o
w przypadku regresu w stosunku do banku nie-
wywi¹zuj¹cego siê ze zobowi¹zañ wobec banku
centralnego w Polsce. Czy mia³oby to funkcjono-
waæ wedle prawa belgijskiego, czy polskiego?
S¹dzê, ¿e w ci¹gu miesi¹ca sprawa zostanie wy-
jaœniona i z ca³¹ pewnoœci¹ banki komercyjne
uzyskaj¹ dostêp do papierów nominowanych
w innych walutach ni¿ w z³otych.

Jeœli chodzi, Panie Marsza³ku, o sprawy kon-
sultacji, to, jak mówi³a pani minister, na etapie
prac legislacyjnych zg³aszaliœmy swoje uwagi.
G³ównie dotyczy³y one, jeœli mnie pamiêæ nie
myli, kwestii gwarancji, które mia³by rz¹d
udzieliæ pod kredyt refinansowy Narodowemu
Bankowi Polskiemu. W ustawie jest zapis
o 50%. Chcia³oby siê mieæ 100%. Przypusz-
czam, ¿e zostanie tak, jak jest zapisane w usta-
wie. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana prezesa? Mo¿e

ktoœ z panów senatorów…
Proszê bardzo, pan senator Wyrowiñski.

Senator Jan Wyrowiñski:
Ja tylko chcia³bym zapytaæ, czy to wtedy bêdzie

obustronne, czy Europejski Bank Centralny bê-
dzie równie¿ honorowa³ polskie papiery d³u¿ne
nominowane w z³otówkach.

Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Witold Koziñski:
To jest bardziej z³o¿ona kwestia. Doœwiadcze-

nie wskazuje na to, i¿ raczej nie. Prowadziliœmy
rozmowy w tej sprawie przy okazji wprowadze-
nia tak zwanych transakcji swapowych, to zna-
czy wymiany waluty krajowej na przede wszyst-
kim dolara i franka szwajcarskiego. Te operacje
s¹ ju¿ bankom komercyjnym udostêpnione.
Niestety, nie uzyskaliœmy zgody Europejskiego
Banku Centralnego na swap, bo ten swap z ban-
kiem krajowym trzeba poprzedziæ swapem
z bankiem Szwajcarii lub z Europejskim Ban-
kiem Centralnym i ten drugi, EBC, na taki swap
nie wyrazi³ zgody. Podajemy papiery wartoœcio-
we nominowane w euro, siêgaj¹c do naszych re-
zerw dewizowych.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Wi-

told Koziñski: Bardzo dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Jako pierwszy zg³osi³ siê pan senator Banaœ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowne Panie

i Szanowni Panowie!
Có¿, Polska nie jest pierwszym krajem, który

tworzy regulacje maj¹ce przede wszystkim uspo-
koiæ rynek finansowy. Dzieje siê to ju¿ od d³u¿sze-
go czasu w ca³ej Europie. Mo¿e trochê szkoda, ¿e
przystêpujemy do tego procesu tak póŸno i w spo-
sób nie chcia³bym rzec, ¿e chaotyczny, ale nasu-
waj¹ siê tu niezbyt weso³e skojarzenia. Wystarczy
przywo³aæ choæby wypowiedzi pani minister
o bardzo nag³ym trybie, w którym przysz³o praco-
waæ rz¹dowi nad propozycj¹ tej ustawy. To jest nic
innego, jak efekt zamykania oczu na rzeczywi-
stoœæ i ci¹g³ego zapewniania, ¿e my jesteœmy wy-
sp¹ i oaz¹ szczêœliwoœci, a wszystko, co jest z³e
i dzieje siê dooko³a, u nas na pewno nie wyst¹pi.
Dlatego pewnie dzisiaj nie mówimy o kryzysie, ale
– powo³am siê tu na wypowiedzi niektórych pa-
nów senatorów – o spowolnieniu. Narzuca siê tu
równie nieweso³a refleksja o czasach, które na
szczêœcie odesz³y w nies³awn¹ niepamiêæ, kiedy to
o kryzysie mówiono, ¿e s¹ to przecie¿ tylko przej-
œciowe trudnoœci. A tu trzeba by³o reagowaæ
wczeœnie i bardzo zdecydowanie, i mieæ pakiet,
pe³en pakiet ró¿nych zamierzeñ i przedsiêwziêæ,
¿eby maksymalnie ³agodziæ skutki kryzysu w na-
szym kraju.

Szanowni Pañstwo, popatrzmy na dane, które
dotycz¹ na przyk³ad zdolnoœci, mo¿liwoœci kredy-
towych banków, ocenionych na koniec 2008 r.,
byliœmy zreszt¹ wczoraj œwiadkami wyst¹pienia,
przys³uchiwaliœmy siê bacznie wypowiedzi pana
ministra Kawalca, który przytacza³ te dane. Port-
fel kredytowy naszych banków to jest blisko
600 miliardów z³, depozyty nieco mniejsze, na
szczêœcie nie tak znacznie mniejsze, jak to jest
w Europie, bo tam chyba ta relacja kredytów
w stosunku do depozytów to jest oko³o 40%, u nas
8%, wiêc jest relatywnie lepiej. Tylko ¿e te 8% bez
k³opotu mo¿na by³o niwelowaæ chocia¿by po¿ycz-
kami na rynku miêdzybankowym czy siêgaj¹c do

finansowania ze strony spó³ek matek. Pani mini-
ster wspomnia³a o bardzo bogatym nap³ywie ka-
pita³u w zesz³ym roku, przynajmniej w trzech
pierwszych kwarta³ach. Dzisiaj ju¿ tego nie ma.

Gdyby dzisiaj, dokonuj¹c oczywiœcie czysto
arytmetycznych zabiegów, policzyæ to, co banki
maj¹ w formie depozytu, popatrzeæ na œrodki za-
mro¿one chocia¿by w Narodowym Banku Pol-
skim, to okaza³oby siê, ¿e tak naprawdê na pol-
skim rynku po¿yczkowym mo¿e brakn¹æ oko³o
100 miliardów z³. To by³aby oczywiœcie wiado-
moœæ mocno rujnuj¹ca przede wszystkim gospo-
darkê. Mamy jednak nadziejê, ¿e do takiej sytua-
cji nie dojdzie. Chocia¿ warto te¿, Szanowni Pañ-
stwo, zauwa¿yæ to – na chwilê zatrzymam siê przy
Banku Gospodarstwa Krajowego – ¿e dokapitali-
zowanie i bardzo aktywna dzia³alnoœæ tego ban-
ku, którego stuprocentowym akcjonariuszem jest
przecie¿ Skarb Pañstwa, doprowadzi – w ka¿dym
razie jesteœmy pe³ni nadziei – do pewnego prze³o-
mu w problemach kredytowych.

Sytuacja sprzed tygodnia. W zesz³ym tygodniu
w czwartek by³em na spotkaniu w Warszawie
w Fabryce Samochodów Osobowych na ¯eraniu.
To jest przemys³ motoryzacyjny, który jest bardzo
nowoczesny technologicznie, zapewnia wiele
miejsc pracy, w koñcu jest przemys³em wiod¹cym
w Polsce. Okazuje siê, ¿e jedna ze spó³ek córek
FSO, funkcjonuj¹ca zreszt¹ niedaleko Warszawy,
nie mo¿e „doprosiæ siê” o kredyt w wysokoœci paru
milionów z³otych, maj¹c zamówienie i maj¹c od-
biorcê. Po pokazaniu tego wszystkiego odpowiedŸ
brzmi: nie, a to dlatego, ¿e w tej chwili wszystkie
banki traktuj¹ przemys³ motoryzacyjny jako prze-
mys³ podwy¿szonego ryzyka, wobec tego nie
udzielaj¹ kredytów, nie patrz¹c ju¿ na zabezpie-
czenia. BGK odpowiedzia³ w ten sam sposób. Na-
prawdê istotny jest ten postulat, który mówi, ¿e
celem naszego dzia³ania, a w szczególnoœci dzia-
³ania rz¹du powinno byæ to, by maksymalny stru-
mieñ pieniêdzy dotar³ do przedsiêbiorców, by po-
budzaæ przedsiêbiorczoœæ, by wreszcie móc reali-
zowaæ kontrakty, a przez to utrzymywaæ miejsca
pracy. Wrócê jeszcze na chwilê do tej spó³ki. Je¿eli
w ci¹gu najbli¿szego miesi¹ca nie otrzyma ona
kredytu, to oko³o trzystu piêædziesiêciu osób stra-
ci pracê, po prostu. Taki jest skutek zablokowa-
nia siê rynku kredytowego.

Ewidentnie jest tu potrzebne silne i aktywne
dzia³anie ze strony pañstwa w celu odmro¿enia
tego rynku, miêdzy innymi poprzez BGK. Myœlê,
¿e gdyby uda³o siê pokazaæ, ¿e te obydwa du¿e
banki, tak je nazwijmy, banki, których udzia³ow-
cem stuprocentowym albo przynajmniej wiêkszo-
œciowym, jak w przypadku PKO BP, jest Skarb
Pañstwa, nasilaj¹ swoj¹ akcjê kredytow¹, a nie j¹
blokuj¹, to by³by to bardzo dobry impuls i pokaza-
nie reszcie banków, bankom komercyjnym, ¿e je-
dnak warto odblokowaæ proces przyznawania
kredytów.
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Zreszt¹ dotykamy tu pewnego paradoksu, któ-
ry pojawia³ siê podczas dyskusji prowadzonej dzi-
siaj nad projektem tej ustawy. Jest to mianowicie
paradoks, który polega na tym, ¿e nasze instytu-
cje finansowe s¹ w miarê zdrowe, ale bardzo za-
cieœniaj¹ swoj¹ politykê kredytow¹, robi¹ to, mi-
mo ¿e same nie s¹ zara¿one tym silnym wirusem,
t¹ chorob¹, która panuje dooko³a. Mo¿na speku-
lowaæ, jaka jest tego przyczyna. Byæ mo¿e jest te¿
tak, ¿e kumuluj¹ œrodki na potrzeby w³asnych
spó³ek matek w celu zasilania trochê innych sys-
temów gospodarczych ni¿ tego, który nas najbar-
dziej interesuje, czyli systemu gospodarczego
w naszym kraju. To jest oczywiœcie spekulacja, te-
go nie mo¿na wywieœæ ani dowieœæ, ale to te¿ trze-
ba realnie braæ pod uwagê.

Szanowni Pañstwo, w wielu g³osach pojawia³y
siê równie¿ argumenty za tym, ¿e potrzebne jest
jednak silne kontrolowanie procesu, którego pro-
wadzenie umo¿liwia omawiana ustawa, silne
kontrolowanie procesu udzielania gwarancji i po-
¿yczek przez Skarb Pañstwa konkretnym instytu-
cjom, które siê po nie zg³osz¹. Ja przygotowa³em
kilka poprawek, z jednej strony dookreœlaj¹cych
pewne maksymalne pu³apy gwarancji i po¿yczek
udzielanych przez Skarb Pañstwa, wyp³ywa-
j¹cych z litery tej ustawy, a z drugiej strony da-
j¹cych bardzo realny i mocny wp³yw na kszta³to-
wanie nawet sk³adu zarz¹dów instytucji, które
zg³osz¹ siê po tego typu pomoc, no, ¿e nie wspo-
mnê o wynagrodzeniach. O tym ju¿ by³a mowa.
Bardzo liczne przyk³ady ze Stanów Zjednoczo-
nych czy nawet z Anglii pokazuj¹, ¿e tutaj bardzo
potrzeba wrêcz rygoru, a nie wy³¹cznie deklaracji,
¿e my bêdziemy siê przygl¹daæ temu procesowi
i groziæ palcem, je¿eli coœ bêdzie nie tak. Nie, tutaj
trzeba po prostu bardzo ostrych narzêdzi i zdecy-
dowanych dzia³añ.

Szanowni Pañstwo, poprawki przekazujê na
rêce pani marsza³ek. Jest ich siedem. Mo¿e krót-
ko tylko przytoczê te najbardziej istotne, doty-
cz¹ce maksymalnego poziomu wsparcia. Jedna
z poprawek, które sk³adam, mówi o tym, ¿e nie
mo¿e on przekroczyæ 5% wartoœci PKB za 2007 r.,
a jednoczeœnie nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 10% war-
toœci kapita³ów w³asnych, jeœli chodzi o pomoc
udzielan¹ konkretnej instytucji.

Jest te¿ wa¿ne, abyœmy wspomnieli o jednej rze-
czy, mianowicie ¿e to Rada Europy podjê³a wspól-
n¹ decyzjê, która na obszarze ca³ej Unii Europej-
skiej siê materializuje – my obecnie stoimy przed
tym procesem u nas w kraju – o tym, ¿e pomoc
udzielana instytucjom finansowym przede wszyst-
kim musi w sposób bardzo wyraŸny i ostry chroniæ
interes podatnika. Dlatego wydaje siê, ¿e rozleg-
³oœæ tej pomocy, czyli zakres instytucji finanso-
wych, którym tê pomoc bêdziemy oferowaæ, te¿ na-
le¿y minimalizowaæ do tych, które s¹ najwa¿niej-

sze w tym g³ównym krwiobiegu finansowym. St¹d
poprawka, któr¹ sk³adam, mówi te¿ o tym, ¿e in-
stytucj¹ finansow¹ w rozumieniu tej ustawy jest
bank krajowy, o którym oczywiœcie jest mowa
w odpowiedniej ustawie o prawie bankowym, jak
i spó³dzielcza kasa oszczêdnoœciowo-kredytowa,
i to ju¿ jest koniec katalogu instytucji, które by³yby
objête dobrodziejstwem tej ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
proszê powolutku koñczyæ.)

Ju¿, to ju¿ koñcówka, Pani Marsza³ek.
Co do zabezpieczeñ zwi¹zanych z wp³ywem na

politykê kadrow¹, jak i p³acow¹ ju¿ w konkret-
nych instytucjach, to miêdzy innymi proponujê
dodaæ takie zapisy do odpowiednich punktów
ustawy, które by zakazywa³y wyp³aty dywidendy
dla akcjonariuszy lub wyp³aty z tytu³u podzia³u
nadwy¿ki bilansowej dla cz³onków zarz¹dów oraz
zwiêkszania p³ynnoœci p³atniczej podmiotów po-
wi¹zanych, bo to te¿ jest bardzo istotne. Ale zdy-
scyplinujê siê i ulegnê proœbie pani marsza³ek
i nie bêdê omawia³ wszystkich poprawek. Zape-
wne na posiedzeniu komisji finansów i bud¿etu
bêdzie na to wiêksza szansa. Przekazujê pani
marsza³ek…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Podpisa-
ne, tak?)

…podpisane poprawki, a pañstwu dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
I zapraszam pana senatora Stanis³awa Piotro-

wicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie!
Niniejsza ustawa jest przyk³adem bezkrytycz-

nego przyjmowania wszystkiego, co p³ynie zza At-
lantyku, co p³ynie z Unii Europejskiej, bez do-
strzegania innych uwarunkowañ w Polsce. Ju¿
wczeœniej wspomniano w drodze zadawania py-
tañ, ¿e to, co by³o s³uszne w tamtych krajach, nie-
koniecznie musi byæ s³uszne w Polsce, w szczegól-
noœci w tym czasie, w sytuacji, w której dziœ siê
znajdujemy.

Chyba dla wszystkich jest oczywiste, ¿e wy-
wiad gospodarczy funkcjonuje na ca³ym œwiecie.
W Polsce specjalnie trudziæ siê nie musi, dlatego
¿e najwiêksz¹ wywiadowni¹ gospodarcz¹ w Pol-
sce s¹ banki. Mówiê to w kontekœcie wypowiedzi
pani minister, ¿e trudno sobie wyobraziæ, aby
banki kierowa³y siê jakimiœ innymi interesami
ni¿ tylko zdolnoœci¹ kredytow¹ podmiotu i rento-
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wnoœci¹ jego przedsiêwziêcia. Doœwiadczenie
bowiem wskazuje na to, ¿e banki kieruj¹ siê rów-
nie¿ jeszcze innymi celami. Gdy podmiot gospo-
darczy zwraca siê o kredyt, musi przynieœæ do
banku wszelkie informacje o sobie: co do tej pory
robi³, czym siê zajmuje, jakie technologie stosu-
je, w jakim kierunku zmierza, jakim kapita³em
dysponuje itd., itd. Przynosi wszystkie informa-
cje jak na tacy.

Dziœ rz¹d postanowi³ wesprzeæ banki i instytu-
cje finansowe, które w naszym kraju, co pad³o
w wypowiedzi pani minister, dobrze siê maj¹,
w odró¿nieniu od banków i instytucji finanso-
wych za Atlantykiem i w krajach europejskich,
gdzie kondycja jest kiepska, wiêc trzeba, ¿eby
rz¹d wspar³ te instytucje.

Z wyst¹pienia pani minister dowiedzia³em siê
równie¿, ¿e akcjonariat polski w systemie banko-
wym w Polsce to oko³o 25%. Rodzi siê zatem pyta-
nie, czy s³uszne jest w tym momencie dokapitali-
zowywanie banków i instytucji finansowych, na
których funkcjonowanie polski rz¹d – mówiê to
w kontekœcie moich wczeœniejszych wypowiedzi –
ma ograniczony wp³yw, i czy nie nale¿a³oby rozpo-
cz¹æ od dokapitalizowania tych, wzglêdnie od
przyjœcia z pomoc¹ tym, na których rz¹d wp³yw
ma, a którzy s¹ w kiepskiej kondycji finansowej.

Dziœ w zasadzie wiêkszoœæ polskich przedsiê-
biorstw myœli nie o rozwoju, ale o potrzebie prze-
trwania czasu kryzysu. Nie wyobra¿am sobie, ¿e-
by na sp³atê zad³u¿eñ banki tak ochoczo dziœ
udziela³y kredytów. Wiêkszoœci firm… Mówiê to
na podstawie sytuacji firm znajduj¹cych siê na
Podkarpaciu, bo jest mi ona znana, mówiê g³ó-
wnie o hutach szk³a, a w Kroœnie i w okolicach
funkcjonuje ich bardzo wiele i stanowi¹ one pod-
stawowe Ÿród³o utrzymania dla ludnoœci tam mie-
szkaj¹cej. Wiêkszoœci tych firm grozi upad³oœæ
z tego wzglêdu, ¿e nie s¹ w stanie na bie¿¹co uisz-
czaæ sk³adek ZUS, nie s¹ w stanie na bie¿¹co uisz-
czaæ op³at na energiê elektryczn¹ i za gaz, niezbê-
dny do funkcjonowania tych firm. Czy nie od tej
strony nale¿a³o zacz¹æ? A wiêc od tego, by przy-
nieœæ ulgê przedsiêbiorstwom, które walcz¹
o swoje przetrwanie, ulgê u podmiotów, które s¹
agendami rz¹dowymi, jak chocia¿by Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Dlatego mam wielkie obawy, czy tych 40 miliar-
dów z³ rzeczywiœcie przyczyni siê do utrzymania
polskiej przedsiêbiorczoœci. Bo s³yszeliœmy ostat-
nio, ¿e z wielkim trudem, na skutek ciêæ w ró¿-
nych resortach, uda³o siê ponoæ wygospodarowaæ
19,7 miliarda z³. Tymczasem 40 miliardów z³ za-
mierza siê wpompowaæ w system bankowy, finan-
sowy, w wiêkszoœci niestanowi¹cy kapita³u pol-
skiego. Czy rz¹d ma wp³yw na to, by ten kapita³
poprzez banki zosta³ skierowany na wsparcie pol-
skiej przedsiêbiorczoœci, prze¿ywaj¹cej kryzys?

Myœlê, ¿e nie. Jakimœ przyk³adem tego by³y rów-
nie¿ stocznie, w przypadku których ¿aden z ban-
ków nie chcia³ udzieliæ kredytu, bo ponoæ znajdo-
wa³y siê one w z³ej sytuacji finansowej.

Gdy mówi³em o tym, ¿e banki nie zawsze kieru-
j¹ siê rentownoœci¹ i wiarygodnoœci¹ kredytobior-
cy, oczywiœcie mia³em na uwadze, ¿e inne okolicz-
noœci nigdy nie by³y formaln¹ podstaw¹ do odmo-
wy kredytowania, co jest rzecz¹ oczywist¹. Nigdy
nie by³o tam mowy o tym, ¿e nie mo¿na kredyto-
waæ, bo godzi to w rodzim¹ przedsiêbiorczoœæ
w kraju, z którego bank pochodzi. Z informacji,
które zdobywa³em w minionym okresie, wynika,
¿e ten aspekt odgrywa³ bardzo wa¿n¹ rolê. Oczy-
wiœcie formalnie nigdy taki zarzut siê nie pojawi³.
Ale by³y to zarzuty na przyk³ad tego typu, ¿e kre-
dytobiorca nie jest wystarczaj¹co wiarygodny, al-
bo te¿, ¿e przedsiêwziêcie jest nieop³acalne eko-
nomicznie. A tak na dobr¹ sprawê czêsto by³o wi-
daæ, ¿e towarzyszy temu zupe³nie inny podtekst.

Kieruj¹c siê tymi obawami, uwa¿am, i¿ niezbê-
dne jest wprowadzenie do tej ustawy wielu popra-
wek, które zabezpiecza³yby polski interes. Wszys-
tkie kraje, i Stany Zjednoczone, i kraje Unii Euro-
pejskiej, troszcz¹ siê o w³asny przemys³, o w³asn¹
przedsiêbiorczoœæ. Dowodem tego jest zamierzo-
na prywatyzacja stoczni francuskich. Dowodem
tego jest dokapitalizowywanie z bud¿etu pañstwa
stoczni niemieckich. Polskich nie da³o siê dokapi-
talizowaæ, nie da³o siê ich te¿ kredytowaæ. Wszys-
cy patrz¹ przez pryzmat dobra w³asnego pañstwa,
dobra w³asnego narodu, a dopiero póŸniej wspól-
noty. Dlatego uwa¿am, ¿e polski rz¹d musi wyka-
zaæ sporo troski o naród i o pañstwo polskie. I st¹d
tak wa¿ne jest, ¿eby w sposób roztropny skiero-
waæ te 40 miliardów z³, w taki sposób, ¿eby zabez-
piecza³y one polski interes narodowy. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
I zapraszam pana senator Andrzeja Misio³ka.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zawsze by³em g³êboko przekonany o tym, ¿e

w gospodarce musi panowaæ wolny rynek. Tylko
gospodarka wolnorynkowa, jak pokaza³a histo-
ria, jest wydolna i potrafi spe³niaæ aspiracje spo³e-
czeñstw, które tak¹ gospodarkê posiadaj¹. Jed-
nym z udzia³owców gospodarki wolnorynkowej s¹
instytucje finansowe. Instytucje finansowe dzia-
³aj¹ po to, aby generowaæ zysk. Dzia³aj¹ po to, aby
u³atwiaæ innym instytucjom prowadzenie dzia³al-
noœci, g³ównie dzia³alnoœci gospodarczej.

W ostatnich latach polskie instytucje finanso-
we – na szczêœcie – nie podda³y siê ogólnoœwiato-
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wej presji udzielania kredytów bez ¿¹dania bar-
dzo czy mo¿e nie bardzo, ale dosyæ wygórowanych
zabezpieczeñ tych kredytów. Dziêki temu dzisiaj
instytucje finansowe w Polsce s¹ w zdecydowanie
lepszej kondycji ni¿ instytucje finansowe w Sta-
nach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej.

Je¿eli tak jest, to jaki jest cel tego, aby w miarê
dobrze funkcjonuj¹ce instytucje finansowe, któ-
re, jak pani minister powiedzia³a, nie potrzebuj¹
wsparcia rz¹du, nie zg³aszaj¹ siê po nie, wspie-
raæ dodatkowymi zabezpieczeniami? A te zabez-
pieczenia mia³yby pochodziæ z pieniêdzy podat-
ników. Pobudzanie gospodarki poprzez udziela-
nie kredytów, które to kredyty zabezpiecza Skarb
Pañstwa, czyli podatnik, nie wydaje siê szczegól-
nie celowe w momencie, kiedy ze strony tych in-
stytucji nie ma takiego wyraŸnego sygna³u. Mo¿e
to doprowadziæ do wyraŸnego rozluŸnienia dy-
scypliny w udzielaniu kredytów przez te instytu-
cje. Ale z drugiej strony same instytucje finanso-
we, o czym mówi procedowana ustawa, bêd¹ mu-
sia³y mieæ odpowiednie zabezpieczenia, aby po tê
pomoc siêgn¹æ. Jeœli wiêc wymagania co do tych
zabezpieczeñ instytucja jest w stanie spe³niæ, to
nie ma powodu, ¿eby chcia³a siêgaæ po te pie-
ni¹dze.

Jest jeszcze jeden, ostatni aspekt, na który
chcia³bym zwróciæ uwagê. Otó¿ wprowadzenie
ustawy mo¿e równie¿ spowodowaæ zachwianie
konkurencji na rynku finansowym. Dlatego, ¿e
czêœæ instytucji, instytucje, tak je nazwijmy, kra-
jowe bêd¹ mia³y wsparcie, a instytucje, które s¹
wspierane przez kapita³ zagraniczny, takiego
wsparcia nie bêd¹ mia³y. W zwi¹zku z tym
naruszy to równowagê konkurencyjn¹ na tym
rynku.

I te refleksje chcia³bym poddaæ pod rozwagê
pañstwa senatorów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
I zapraszampanasenatoraJanaWyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Kilka dni temu w górskiej miejscowoœci Davos

zakoñczy³ siê kolejny zlot najwa¿niejszych ludzi,
którzy decyduj¹ o ekonomicznych losach œwiata
i nie tylko. Na tym spotkaniu pojawi³o siê parê osób,
które jeszcze rok czy dwa lata temu w ogóle nie ma-
rzy³y o tym, ¿e mog¹ byæ zaproszone, gdy¿ tylko nie-
wielu ekonomistów przewidywa³o scenariusz wy-
darzeñ, którego w tej chwili doœwiadczamy.

Ca³y œwiat stan¹³ wobec potê¿nego wyzwania
i tak do koñca nie wie. jak siê zachowywaæ. Je¿eli

pañstwo mieliœcie okazjê œledziæ to, o czym i jak
tam mówiono, to w szczególnoœci polecam wy-
st¹pienie pana premiera Browna. Otó¿ on w pew-
nym momencie przyzna³, ¿e tak do koñca nie wie-
my, co trzeba zrobiæ, ¿e nauka, jaka p³ynie z tego,
o czym ju¿ tutaj wspomina³ pan senator WoŸniak
i inni pañstwo, z tego kryzysu, który œwiat prze¿y³
w latach trzydziestych, oczywiœcie ma pewne od-
niesienie do tego, jak reagujemy, ale ten kryzys,
z którym w tej chwili mamy do czynienia, jest kry-
zysem gospodarki globalnej.

I Polska, mimo ¿e rzeczywiœcie jest w nieco lep-
szej sytuacji ni¿ inne kraje, te¿ tego kryzysu musi
doœwiadczyæ.

Panie i Panowie Senatorowie! Ta ustawa jest
tylko, tak jak mówi³a pani minister, jednym z na-
rzêdzi, które znajduj¹ siê w skrzynce „Jak sobie
radziæ z kryzysem”. To jest pewna mo¿liwoœæ, to
jest coœ na wszelki wypadek. Byæ mo¿e bêdzie ta-
ka sytuacja, ¿e ¿aden bank z niej nie skorzysta.
W zwi¹zku z tym to zagro¿enie czy obawa, ¿e te
œrodki bêd¹ zaanga¿owane w tak ogromnym za-
kresie, jest tylko potencjalnym zagro¿eniem i oba-
w¹ potencjaln¹. Ale powtarzam: odnosz¹c siê do
naszej sytuacji i do dzia³añ proponowanych przez
rz¹d, trzeba mieæ œwiadomoœæ tego, o czym mówi³
premier Brown – ¿e tak do koñca nie wiemy, jaki
bêdzie efekt naszych dzia³añ, bo gospodarka jest
tak wielkim, z³o¿onym systemem, ¿e nie da siê
wszystkiego do koñca przewidzieæ. Oczywiœcie za
rok czy za dwa bêdziemy m¹drzejsi, ale w tej chwi-
li mamy tak¹ w³aœnie sytuacjê. I prosi³bym, abyœ-
my równie¿ do tych propozycji, które rz¹d przed-
stawia, w taki sposób podchodzili.

To nie jest do koñca tak, ¿e rz¹d nie reaguje, ¿e
nie ma propozycji. Ja przypominam pañstwu, ¿e
30 listopada pan premier Tusk przedstawi³ „Plan
stabilnoœci i rozwoju”, który, gdyby zosta³ w pe³ni
zrealizowany, to anga¿owa³by bez ma³a 100 mi-
liardów z³. Ale chcia³bym pañstwu równie¿ uœwia-
domiæ to, o czym tutaj chyba mówi³ dzisiaj pan se-
nator Cimoszewicz… I to te¿ jest element nieprze-
widywalnoœci sytuacji, o czym mówi³ bodaj¿e dwa
dni temu prezydent Obama, a powiedzia³ on, ¿e
szefowie najwiêkszych firm finansowych wziêli
sobie w ci¹gu minionego roku jako bonusy itd.
bez ma³a 20 miliardów dolarów. A to jest wielkoœæ
ca³ej puli porêczeniowej kwoty, któr¹ my przewi-
dujemy, tych 40 miliardów z³ – tak to mo¿na
w przybli¿eniu uj¹æ. I reakcja na takie sytuacje
wynika z faktu, ¿e nikt nie przewidzia³, ¿e bêdzie
takie – jak to mówi³ prezydent Obama – bezczelne
dzia³anie.

Dlatego chcia³bym siê zwróciæ do Zwi¹zku
Banków Polskich… Oczywiœcie nie ma porówna-
nia miêdzy nasz¹ a tamt¹ sytuacj¹. Ale zapis
w ustawie dotycz¹cy tego, ¿e jeœli bank bêdzie
chcia³ skorzystaæ z dobrodziejstw tej ustawy…
Chodzi o zapis, aby w umowie by³a taka mo¿li-
woœæ, potencjalnoœæ – bo przecie¿ umowa nie mu-
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si… Bo nawet je¿eli jest obligo, ¿e umowa ma pre-
cyzowaæ takie warunki, to mo¿na powiedzieæ, ¿e
nie ma obowi¹zku, ¿e tak powiem, okreœlonego
postêpowania z dywidend¹, nie ma obowi¹zku ja-
kiegoœ ograniczania zarobków. I prosi³bym, aby
równie¿ œrodowisko bankowe tak na to patrzy³o.

Zestaw dzia³añ antykryzysowych jest bardzo
obszerny, nie chcê go tutaj relacjonowaæ. Pan se-
nator Piotrowicz mówi³ o interesie narodowym. Ja
myœlê, ¿e tak¿e dzia³ania, które s¹ w tej chwili po-
dejmowane, i ta ustawa s¹ w pewnym sensie
w naszym interesie narodowym. Bo oczywiœcie
sytuacja w³asnoœciowa banków jest taka, jaka
jest, ale w interesie narodowym jest to, ¿eby sys-
tem bankowy nadal by³ p³ynny, ¿eby nadal fun-
kcjonowa³ w sposób, który by gwarantowa³ pew-
noœæ, brak ryzyka itd., itd.

Wracaj¹c do sprawy Davos, chcia³bym pañ-
stwu przytoczyæ opiniê – moim zdaniem bardzo
trafn¹ – jak¹ na temat tej sytuacji wyrazi³ prezes
w³oskiego banku centralnego, pan Mario Draghi.
Otó¿ on by chcia³, aby ostatecznym efektem tego,
co siê dzieje, by³a sytuacja, w której w bran¿y fi-
nansowej i bankowej bêdzie wiêcej kapita³u,
mniej d³ugu, wiêcej zasad i wiêcej nadzoru – bo te-
go przecie¿ potrzebujemy. To, wydaje mi siê, jest
jak gdyby docelowa sytuacja, któr¹ byæ mo¿e – po
tym wszystkim, jak ju¿ kryzys bêdzie poza nami –
osi¹gniemy.

Teraz, Szanowni Pañstwo, chcia³bym nawi¹zaæ
do czêsto tutaj wspominanego posiedzenia Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych, które siê od-
by³o w dniu wczorajszym. Ono by³o niezwykle cie-
kawe. Zgromadziliœmy praktycznie ca³y Komitet
Stabilnoœci Finansowej, reprezentowany ró¿nie,
ale by³ prezes Kluza, by³a te¿ pani wiceminister
Chojna-Duch, by³ reprezentowany równie¿ Naro-
dowy Bank Polski. Dyskutowaliœmy na ten temat,
o którym mówi³ pan senator Piotrowicz i inni.
Chodzi³o o to, aby stworzyæ równie¿ pewn¹ mo¿li-
woœæ stymulowania wzrostu akcji kredytowej
i aby to, co jakoœ tam siê rysuje, a co nazywane ju¿
jest pewn¹ obaw¹ co do rozwoju akcji kredytowej,
nie sta³o siê rzeczywistoœci¹. Jak pañstwo byæ
mo¿e wiedz¹, g³ównym patronem, inicjatorem te-
go rodzaju dzia³añ jest pan Stefan Kawalec. On
wczoraj prezentowa³ swój pomys³, który nam rów-
nie¿ wydawa³ siê pomys³em wychodz¹cym na-
przeciw niektórym oczekiwaniom. W zwi¹zku
z tym postanowiliœmy tutaj zaproponowaæ pewne
poprawki do tej ustawy, choæ mo¿e nie id¹ce tak
daleko, jak by oczekiwa³ autor pomys³u czy ci,
którzy go wspieraj¹. Chodzi o to, by mo¿liwoœci,
które stwarza ustawa, by³y równie¿ dostêpne dla
banków, które nie maj¹ problemu z p³ynnoœci¹,
ale które zagwarantuj¹, ¿e zwiêksz¹ swoj¹ akcjê
kredytow¹ do okreœlonego poziomu. Jak gdyby
nagrod¹ za to czy raczej pewnego rodzaju wspar-

ciem takiej deklaracji – której realizacja bêdzie
potem oczywiœcie sprawdzana – by³aby mo¿liwoœæ
skorzystania z dzia³añ wymienionych w art. 5.

Panie i Panowie Senatorowie, myœlê, ¿e na te te-
maty, o których dzisiaj tu rozmawiamy, jeszcze
nie raz bêdziemy rozmawiali, chocia¿by przy
okazji ustaw, które rz¹d przygotowuje. Tak ¿e bê-
dzie jeszcze sposobnoœæ, by o tym rozmawiaæ.
Myœlê, ¿e nerwy trzeba trzymaæ na wodzy, dobrze
oceniaæ sytuacjê, proponowaæ œrodki, które zmie-
rzaj¹ do spe³nienia pewnych oczekiwañ, i wierzyæ
w to, ¿e ostatecznie bêdzie tak, jak mówi³ pan Ma-
rio Draghi, to znaczy ¿e w bankach bêdzie wiêcej
kapita³u, mniej d³ugu, a tak¿e ¿e bêdzie wiêcej za-
sad, bo to jest te¿ niezwykle wa¿ne. To, ¿e ten
b¹bel w Stanach Zjednoczonych narasta³, wyni-
ka³o z tego, ¿e – no, niestety – ka¿dy z nas jest ob-
ci¹¿ony grzechem pierworodnym, a elementem
grzechu pierworodnego jest chciwoœæ, proszê
pañstwa. I ten element chciwoœci na pewno tam
funkcjonowa³. A nieokie³znana chciwoœæ, niespê-
tana elementami dozoru, jak mi siê wydaje, eks-
ploduje w³aœnie tak¹ sytuacj¹. Wierzmy wiêc, ¿e
po tym bêdzie znacznie silniejszy nadzór. Dziêku-
jê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Henryka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e jesteœmy œwiadomi wagi procedowa-

nej ustawy dla finansów publicznych, dla gospo-
darki. I myœlê, ¿e mamy prawo dyskutowaæ o sze-
rokim kontekœcie tej regulacji, nie tylko o jej pod-
stawowym aspekcie finansowym, ale tak¿e go-
spodarczym. Bo ona sama w sobie przecie¿ nie
jest czymœ nadzwyczajnym, ona nie ma kreowaæ
pieni¹dza dla pieni¹dza, ona ma kreowaæ dostêp-
noœæ pieni¹dza, zdrowego pieni¹dza, dla zdrowej
gospodarki i dla gospodarstw domowych.

Wszystkie pytania w tym kontekœcie s¹ upra-
wnione i wszystkie obawy równie¿ nale¿y przyj-
mowaæ ze zrozumieniem i dyskutowaæ o argu-
mentach, które tutaj padaj¹. Ale te¿ powinniœmy
oddzieliæ to, co jest istot¹ sprawy, co jest przed-
miotem przed³o¿enia rz¹dowego, a wiêc instru-
menty dedykowane systemowi finansowemu, od
polityki gospodarczej, która ma swoje prawa
i obowi¹zki. I oczywiœcie jest czas i miejsce, by
tak¿e o tym dyskutowaæ.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie liczby, które
s¹ bardzo wymowne i które wymagaj¹ komenta-
rza. Ja w swoim wyst¹pieniu, kiedy prezentowa-
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³em za³o¿enia ustawy, tak¿e do nich nawi¹za³em.
Otó¿ w bud¿ecie pañstwa zapisaliœmy 40 miliar-
dów z³ na gwarancje i porêczenia. W ubieg³orocz-
nym bud¿ecie ta kwota by³a na poziomie 15 mi-
liardów, a zosta³a wykorzystana do wysokoœci
3 miliardów. Zestawienie tych liczb rodzi obawê
o to, czy te instrumenty finansowe, które, jestem
przekonany, Senat uchwali, spotkaj¹ siê z odze-
wem realnej gospodarki, czy one zostan¹ przez tê
gospodarkê przyjête tak, jak my tego oczekujemy.
By³oby swoistym paradoksem, ale te¿ dramatem,
gdyby siê okaza³o, ¿e rzeczywiœcie jest tak, jak by-
³o w roku ubieg³ym i deklaracja ustawodawcy
wyjœcia naprzeciw oczekiwaniom kredytowym go-
spodarki trafia w swoist¹ pró¿niê.

I tutaj oczywiœcie jest miejsce na dyskusjê o po-
lityce gospodarczej, o tym, co robiæ, jakie dzia³a-
nia podejmowaæ, by wspieraæ rozwój gospodarczy
innymi instrumentami ni¿ tylko finansowe.
W tym kontekœcie trzeba oczywiœcie pamiêtaæ
o tym, co rz¹d dotychczas proponowa³, jak rów-
nie¿ o tym, co wychodzi³o z obu izb parlamentu ja-
ko w³asne inicjatywy czy te¿ dzia³ania legislacyjne
wspieraj¹ce pierwotne przed³o¿enia rz¹dowe.
Tym siê ró¿nimy od Europy, a zw³aszcza od Sta-
nów Zjednoczonych, ¿e nie czekamy na czas, kie-
dy trzeba bêdzie ratowaæ banki, tylko przygoto-
wujemy instrumenty, które zwiêksz¹ si³ê tych
banków, si³ê funkcjonowania na rynkach finan-
sowych i si³ê wspierania przez system finansowy
realnej gospodarki. Ale nie jest to jedyna ró¿nica.
Rz¹d premiera Donalda Tuska podejmuje wiele
inicjatyw legislacyjnych, które maj¹ na celu do-
prowadziæ do istotnej deregulacji przeregulowa-
nego systemu prawnego, na którym opiera siê go-
spodarka. To tutaj przeg³osowaliœmy wiele ustaw,
które upraszczaj¹ system prawny, które znosz¹
zbêdne, a czêsto absurdalne bariery, które czyni¹
system prawny przyjaznym dla œrodowiska go-
spodarczego. Wielu ekspertów podaje, ¿e w tym
dzia³aniu, które zmierza do uproszczenia syste-
mu prawnego, jest istotna rezerwa wzrostu pro-
duktu krajowego brutto, szacowana na 1%, a na-
wet 2% wzrostu produktu krajowego brutto. Jest
to ogromna rezerwa. Jeœli ma siê doœwiadczenie
w dzia³alnoœci gospodarczej albo ma siê bezpoœre-
dni kontakt ze œrodowiskiem gospodarczym, to
siê doskonale rozumie, jak wa¿ne s¹ to oczekiwa-
nia i jak wiele jest do zrobienia. Przypomnê, ¿e
w ramach tej w³aœnie deregulacji systemu praw-
nego przeg³osowaliœmy zmiany w kodeksie spó³ek
handlowych, w prawie dewizowym, w ustawie
o odrolnieniu gruntów rolnych w miastach,
w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Ta jedna ustawa poci¹gnê³a za sob¹ zmiany
w szeœædziesiêciu oœmiu ustawach. Ta ustawa
wprowadzi³a bardzo istotne zabezpieczenia dla
dzia³alnoœci gospodarczej, istotne z punktu wi-

dzenia budowania w³aœciwych relacji miêdzy oby-
watelem – obywatelem w cudzys³owie – prowa-
dz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ a dominium
pañstwa, przywróci³a relacje partnerskie w miej-
sce dotychczasowej dominacji, ¿eby nie powie-
dzieæ, przyt³oczenia przedsiêbiorców prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez domi-
nium pañstwa. To zmiany w ordynacji podatko-
wej, zmiany w prawie budowlanym, specustawa
autostradowa i wiele, wiele innych zmian legisla-
cyjnych, wiele, wiele innych ustaw, które zosta³y
przyjête w zasadzie w drugiej po³owie ubieg³ego
roku w sposób istotny zmieniaj¹ rzeczywistoœæ
prawn¹ polskiej gospodarki. I jest to dzia³anie
specyficzne dla polskiego rz¹du.

Dziœ nie jesteœmy w sytuacji kryzysu finansów.
Dziœ jesteœmy w przededniu takiej sytuacji, która
w przypadku jeszcze bardziej drastycznych skut-
ków œwiatowego kryzysu gospodarczego mo¿e za-
gra¿aæ stabilnoœci finansów publicznych w Polsce
i obecnej tendencji dynamiki rozwoju gospodar-
czego. I po to jest to przed³o¿enie, ¿eby uspokoiæ
rynek bankowy, ¿eby przywróciæ zaufanie dla po-
¿yczek na rynku miêdzybankowym, a tak¿e
w sposób istotny zwiêkszyæ mo¿liwoœci kreowania
poda¿y kredytu dla podmiotów gospodarczych
i gospodarstw domowych.

Nie jest to jedyne rozwi¹zanie w sferze finan-
sów, o którym rozmawiamy, rozmawialiœmy i któ-
re podejmujemy. Przypomnê choæby gwarancje
Skarbu Pañstwa dla depozytów bankowych osób
fizycznych, dokapitalizowanie Banku Gospodar-
stwa Krajowego czy program „Rodzina na swoim”,
który ma wspieraæ budownictwo mieszkaniowe.
Jasne jest, ¿e trzeba dyskusji o tym, w jaki spo-
sób, jakimi instrumentami wspieraæ rozwój go-
spodarczy, aby utrzymaæ dobre tempo wzrostu.
Chodzi o to, ¿eby ono nie spad³o poni¿ej 2 pun-
któw procentowych, bo taka sytuacja jeszcze nie
rodzi³aby dramatycznych czy drastycznych kon-
sekwencji spo³ecznych i poziom bezrobocia ci¹gle
by³by do ogarniêcia. Wiele razy i w wielu miej-
scach pada³a kwestia wspierania eksportu pol-
skich przedsiêwziêæ. Ta kwestia te¿ jest niezwykle
wa¿na. Jeœli siê uzna, ¿e nasz popyt wewnêtrzny
jest bardzo p³ytki, to trzeba zrobiæ wszystko, by
w zdrowy sposób wspieraæ eksport polskich
przedsiêbiorstw, bo to jest w tej chwili ta sfera,
która, z jednej strony, napêdza koniunkturê go-
spodarcz¹, a z drugiej strony, napêdza innowacje
w gospodarce Polski. Kolejny obszar to przyspie-
szenie realnego wykorzystania funduszy unij-
nych. I tu trzeba przyj¹æ z du¿¹ satysfakcj¹, ¿e ¿y-
czenie premiera Donalda Tuska zosta³o uwzglê-
dnione po pewnych konsultacjach miêdzyresor-
towych i bêdzie mia³o miejsce zaliczkowanie pro-
jektów unijnych. O to chodzi, by inaczej ni¿ w wie-
lu innych krajach, nie czekaæ, a¿ w Polsce pojawi¹
siê rzeczywiste skutki œwiatowego kryzysu gospo-
darczego, tylko swoimi dzia³aniami wyprzedzaæ
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to, co mo¿e siê zdarzyæ negatywnego dla polskiej
gospodarki.

Nie mo¿na te¿ nie pamiêtaæ o programie oszczê-
dnoœci rz¹dowych. Jest to wa¿ne dzia³anie i tak¿e
ono ró¿ni nas od zachowañ w innych krajach. Po-
da¿ pieni¹dza z jednej strony, a kontrola wydat-
ków publicznych z drugiej strony. Jest niezwykle
wa¿ne, by pañstwo funkcjonowa³o w sposób osz-
czêdny, by równie¿ pañstwo dawa³o przyk³ad spo-
³eczeñstwu i gospodarce, ¿e oto nadchodzi czas,
w którym jest potrzeba wyrzeczeñ, potrzeba re-
zygnacji z tego, z czego mo¿na zrezygnowaæ po to,
by zadbaæ o to, co jest najwa¿niejsze, by ochroniæ
wzrost gospodarczy i by ochroniæ miejsca pracy.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e poziom d³ugu publicz-
nego, aczkolwiek niewysoki w stosunku do in-
nych krajów – o tym mówi³a pani minister Kurow-
ska, s¹ to fakty powszechnie znane – przy jednak
doœæ p³ytkich zasobach kapita³owych polskiego
spo³eczeñstwa mo¿e w istotny sposób konkuro-
waæ z popytem na kredyt, z popytem przedsiê-
biorstw i popytem spo³eczeñstwa. Z tego wzglêdu,
pomijaj¹c ju¿ aspekt inflacyjny d³ugu publiczne-
go, nie mo¿na siê godziæ na jego radykalny wzrost.

To s¹ te dzia³ania, w których Wysoka Izba ucze-
stniczy, a tak¿e te, którepodejmuje zw³asnej inicjaty-
wy.Onewyprzedzaj¹pewnezjawiska,którychpowin-
niœmy oczekiwaæ. Mamy obowi¹zek je przewidywaæ
jako ludzie odpowiedzialni za bieg spraw w kraju.

Na zakoñczenie, Pani Marsza³ek, powiem jesz-
cze o jednym. Wspomina³ ju¿ o tym pan senator
Wyrowiñski, ten w¹tek pojawia siê w bardzo wielu
wypowiedziach. Rzeczywiœcie, tegoroczne Davos
by³o wyj¹tkowe ze wzglêdu na bezsilnoœæ wiel-
kich. W³aœciwie mo¿na powiedzieæ: nikt nic nie
wie o przysz³oœci, ale wszyscy próbuj¹ coœ robiæ.
Dopiero czas poka¿e, jakie bêd¹ tego efekty.

Przywo³am s³owa cz³owieka, którego, jak
s¹dzê, cytowaæ trzeba, George’a Sorosa, który po-
wiedzia³, ¿e przyczyny tego kryzysu s¹ o wiele
g³êbsze ni¿ w przypadku kryzysu z prze³omu lat
dwudziestych i trzydziestych i trzeba przygotowy-
waæ siê na naprawdê bardzo trudne wyzwania.
Nasza specyfika, nasza sytuacja wewnêtrzna
sprawia, ¿e jesteœmy w lepszym po³o¿eniu. Ale nie
jesteœmy ani gospodark¹ autarkiczn¹, ani gospo-
dark¹ na tyle siln¹, i spo³eczeñstwem na tyle za-
mo¿nym, ¿eby wierzyæ w to, ¿e o w³asnych si³ach
zmierzymy siê z t¹ wielk¹ fal¹ œwiatowego kryzysu
i nie poniesiemy kosztów gospodarczych, ekono-
micznych i spo³ecznych. Dlatego tak wa¿ne jest to
przed³o¿enie rz¹dowe, przywracaj¹ce zaufanie na
rynku miêdzybankowym i otwieraj¹ce nowe mo¿-
liwoœci kreowania kredytu na zdrowych zasa-
dach, a takie wyznacza komitet bazylejski i takie
s¹ w polskim systemie bankowym. Cieszê siê, ¿e
mog³em pracowaæ nad tym projektem ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê pañstwu senatorom.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli pan senator Banaœ i pan se-
nator Wyrowiñski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do wniosków legislacyjnych? Nie, dziêkujê
bardzo.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu drugiego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 426,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 426A.

Proszê raz jeszcze o zabranie g³osu, tym razem
w charakterze sprawozdawcy komisji, pana sena-
tora Jana Wyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Minister!
Gdyby by³a taka instytucja ubezpieczeniowa,

która by ubezpiecza³a od kryzysu, to by³oby dob-
rze. Ale niestety, nie ma takiej firmy.

Chcia³bym pañstwu, tak jak powiedzia³a pani
marsza³ek, przedstawiæ sprawozdanie Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych z jej prac nad
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 9 stycznia 2009 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpie-
czeniowej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta przenosi do polskiego porz¹dku pra-
wnego postanowienia kilku dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady, g³ównie dotycz¹ce dzia³al-
noœci reasekuracyjnej. Chodzi o postanowienie
dyrektywy 2005/68 Parlamentu i Rady z dnia
16 listopada 2005 r. oraz postanowienia zmienia-
j¹ce dyrektywê 73/239 i jeszcze dwie inne dyrek-
tywy. Ponadto ustawa ta w zakresie okreœlonym
w art. 18a i 18b dostosowuje prawo krajowe do tej
dyrektywy Rady, która wprowadza w ¿ycie zasadê
równego traktowania mê¿czyzn i kobiet w zakre-
sie dostêpu do towarów i us³ug oraz dostarczania
towarów i us³ug – w tym przypadku oczywiœcie
chodzi o us³ugi ubezpieczeniowe.

Dyrektywa w sprawie reasekuracji obejmuje
wspólnym re¿imem prawnym dzia³alnoœæ rease-
kuracyjn¹ wykonywan¹ na terenie Wspólnoty.
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Brak jednolitych zasad wykonywania dzia³alno-
œci reasekuracyjnej w Unii Europejskiej prowa-
dzi³ do istotnych ró¿nic w poziomie nadzorowania
europejskich zak³adów reasekuracji oraz ochrony
interesów zak³adów ubezpieczeñ i ubezpieczo-
nych.

Panie i Panowie Senatorowie, dotychczas
dzia³alnoœæ reasekuracyjna na terenie Unii Eu-
ropejskiej, tak ja powiedzia³em, nie by³a jednoli-
cie uregulowana. To, co dzieje siê obecnie w Pol-
sce, ma na celu harmonizacjê praw i jest, jak
myœlê, dzia³alnoœci¹ ze wszech miar po¿¹dan¹,
jest dzia³alnoœci¹ równie¿ w interesie tych, któ-
rzy korzystaj¹ z us³ug firm ubezpieczeniowych.
W Polsce zajê³o nam to trochê czasu, bo ta dyrek-
tywa zosta³a wydana ju¿ w 2005 r., a mamy
2009 r. Ale trzeba powiedzieæ, ¿e nie jesteœmy
outsiderami, bo w wielu innych pañstwach
z uwagi na dosyæ du¿e skomplikowanie proble-
matyki okres wprowadzania rozwi¹zañ propono-
wanych w dyrektywie do aktów prawnych te¿ by³
stosunkowo d³ugi.

Warto te¿ powiedzieæ, ¿e dzia³alnoœæ reaseku-
racyjna w przeciwieñstwie do dzia³alnoœci ubez-
pieczeniowej sensu stricte nie odnosi siê bezpo-
œrednio do konsumentów us³ug ubezpieczenio-
wych, do klientów detalicznych, ale do relacji po-
miêdzy profesjonalnymi podmiotami, zak³adami
ubezpieczeñ i zak³adami reasekuracji. A zatem
stopieñ skomplikowania tych przepisów jest
znacznie wiêkszy ni¿ w przypadku relacji miêdzy
bezpoœrednio ubezpieczanym a zak³adem ubez-
pieczeñ.

Dobrze wiedzieæ, ¿e w Polsce mamy tylko jedne-
go reasekuratora, taki podmiot, który zajmuje siê
tylko i wy³¹cznie dzia³alnoœci¹ reasekuracyjn¹,
inne firmy zajmuj¹ siê tym w zakresie cz¹stko-
wym. Jak pañstwo zapewne wiecie, jest to dzia³a-
j¹ce od 1996 r. Polskie Towarzystwo Reasekura-
cji. Ono spe³nia wszystkie wymogi, które ta dyrek-
tywa stawia.

To, co proponuje siê w tej dyrektywie, wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom czy potrzebom wy-
nikaj¹cym z kryzysu. Poziom nadzoru, jaki siê
proponuje w tym obszarze dzia³alnoœci, czyli
wzajemnych zwi¹zków wynikaj¹cych z umów re-
asekuracyjnych, daje du¿y poziom bezpieczeñ-
stwa. Nowe przepisy zwiêkszaj¹ tak¿e przejrzy-
stoœæ prowadzenia dzia³alnoœci reasekuracyjnej
i nadzoru nad ni¹, o czym przed chwil¹ mówi³em.
Oczywiœcie dotycz¹ one wy³¹cznie firm, które
dzia³aj¹ w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Unii
Europejskiej. Ale na rynku reasekuracyjnym na
terenie Unii grupa reasekuratorów spoza Wspól-
noty jest niewielka. S¹ to g³ównie firmy pocho-
dz¹ce z USA.

Na mocy przepisów, które wprowadzamy usta-
w¹, wszystkie zak³ady reasekuracji spoza Wspól-

noty, aby móc prowadziæ dzia³alnoœæ w krajach
cz³onkowskich, bêd¹ musia³y zak³adaæ oddzia³y
i prowadziæ dzia³alnoœæ poprzez nie. To równie¿
w pewnym sensie poprawia nadzór i efektywnoœæ
kontrolowania tej dzia³alnoœci. Ale nale¿y pamiê-
taæ, ¿e zasadniczy nadzór nad oddzia³ami odbywa
siê poprzez nadzór macierzysty.

Panie i Panowie Senatorowie, nie chcia³bym
wchodziæ g³êbiej w skomplikowan¹ problematy-
kê tej ustawy, ale chcia³bym pañstwa poinfor-
mowaæ, ¿e podczas posiedzenia komisji uznaliœ-
my za celowe wprowadzenie poprawek do tej
ustawy. Tych poprawek jest w sumie dwanaœcie
i w zasadzie oprócz jednej maj¹ one charakter
doprecyzowuj¹cy, uœciœlaj¹cy. Jedna z tych po-
prawek na pewno mo¿e byæ przedmiotem pew-
nych kontrowersji, chocia¿ mo¿e nie kontrower-
sji… Otó¿ w art. 2 ustawy proponuje siê zmianê
w art. 829 §2 kodeksu cywilnego. Zmiana ta by-
³a przygotowywana przez Komisjê Kodyfikacyj-
n¹ Prawa Cywilnego, ale Sejm postanowi³ tê
zmianê, jakoœ ju¿ uzgodnion¹ i skonsultowan¹,
nieco rozszerzyæ, i to rozszerzyæ w sposób, który
wzbudzi³ uzasadniony sprzeciw œrodowisk
ubezpieczeniowych. Sprzeciw ten wyrazi³a Pol-
ska Izba Ubezpieczeñ na posiedzeniu Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych i zyska³ on
uznanie senatorów, które siê wyrazi³o w³aœnie
w poprawce.

Mo¿e powiem w skrócie, o co chodzi. Otó¿ po-
s³owie zaproponowali dodanie takiego ograni-
czenia, zgodnie z którym ka¿da, nie tylko nieko-
rzystna, zmiana wysokoœci sumy ubezpieczenia
na ¿ycie lub zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
czyli na przyk³ad podwy¿szenie udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej, wymaga zgody
ubezpieczonego. W wersji pierwotnej taka zgoda
by³a konieczna tylko wtedy, kiedy zmiana by³a
niekorzystna dla ubezpieczonego. Wówczas
wszyscy ubezpieczeni grupowo powinni wyraziæ
zgodê na tego rodzaju zmianê. W przypadku
zmian, które s¹ na korzyœæ ubezpieczonych, te-
go rodzaju wymóg ma charakter… Zdaniem ko-
misji jest to rozwi¹zanie skrajnie antykonsu-
menckie i bêdzie zniechêca³o pracodawców, bo
chodzi tu g³ównie o ubezpieczenia grupowe, do
wprowadzania tego typu ubezpieczeñ, poniewa¿
stwarza to dodatkow¹, niepotrzebn¹ mitrêgê
biurokratyczn¹. Zatem komisja proponuje
skreœlenie tego zobowi¹zania i jest to w³aœnie ta-
ka chyba w sumie najbardziej merytoryczna po-
prawka, któr¹ proponujemy; chodzi o poprawkê
ósm¹.

Panie i Panowie Senatorowie! Pani Marsza³ek!
Stara³em siê, jak umia³em, przekazaæ sprawozda-
nie z pracy komisji nad t¹ ustaw¹. Nie wzbudza³a
ona w komisji ¿adnych kontrowersji, g³osowania
by³y jednomyœlne i myœlê, ¿e równie¿ Izba podzieli
w tej sprawie stanowisko komisji, o co z obowi¹z-
ku sprawozdawcy wnoszê. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Ryszard Knosala chce o coœ zapy-
taæ pana senatora.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, projekt przewiduje, ¿e zak³a-

dy bêd¹ mog³y dzia³aæ w trojakiej formie: jako
spó³ka europejska, spó³ka akcyjna i towarzystwo
reasekuracji wzajemnej. Chcia³bym w³aœciwie siê
dowiedzieæ, jakie by³y argumenty, które prze-
s¹dzi³y o dopuszczeniu w Polsce podmiotów rea-
sekuracyjnych w formie w³aœnie tych towarzystw
reasekuracji wzajemnej. Potem zosta³ wy³¹czony
art. 43, który trochê jakby to ³agodzi w ten sposób,
¿e nie dotyczy to tylko ma³ych towarzystw. Ale na-
suwa siê pytanie, czy towarzystwo reasekuracji
wzajemnej bêdzie w ogóle w stanie skutecznie to
zabezpieczyæ, to znaczy przej¹æ ryzyko du¿ego
podmiotu ubezpieczeniowego dzia³aj¹cego w³aœ-
nie w formie spó³ki akcyjnej. Sk¹d ta ró¿noro-
dnoœæ?

Drugie pytanie. Czy ta zmiana – pan senator
wspomnia³ te¿ o kliencie indywidualnym – bêdzie
odczuwalna dla klienta indywidualnego? Bo jest
to jednak wprowadzenie kolejnego podmiotu do
tego ³añcucha, a wiadomo, ¿e to kosztuje. Chocia¿
z drugiej strony reasekuracja dzisiaj te¿ ostatecz-
nie mia³a miejsce, tak ¿e mo¿na by wyci¹gn¹æ i ta-
ki wniosek, ¿e klient indywidualny tego nie od-
czuje ani in plus, ani in minus. Dziêkujê.

Senator Jan Wyrowiñski:

Myœlê, ¿e pan senator chyba sam sobie odpo-
wiedzia³. Dlatego, ¿e z punktu widzenia klienta in-
dywidualnego, je¿eli chodzi o koszt reasekuracji
w koszcie polisy, za któr¹ p³aci, bêdzie to na tym
samym poziomie, ale w istotny sposób zwiêkszy
siê jednak bezpieczeñstwo ca³ej transakcji ubez-
pieczeniowej z racji, o których mówi³em, czyli
zwiêkszenia nadzoru.

Jeœli chodzi o pierwsz¹ sprawê, to jak s¹dzê, te
trzy formy dzia³ania wynikaj¹ z dyrektywy, ale war-
to wiedzieæ, ¿e firma, która podejmie ryzyko tego ro-
dzaju dzia³ania w takiej formie musi byæ te¿ firm¹
odpowiedzialn¹, musi mieæ kapita³, bodaj¿e… Ile
tam jest, Pani Minister? Ja nie pamiêtam dok³a-
dnie, ale tonie s¹ma³epieni¹dze.3milionyeuro?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: 3 miliony euro.)

3 miliony euro, i to na wejœcie. I ¿adna z tych
form nie jest zwolniona z obowi¹zku dysponowa-
nia takim kapita³em na wejœcie. Tak ¿e to jest
gwarancja pewnoœci tego obrotu, jak s¹dzê, i ta
forma dzia³alnoœci mo¿e mieæ wp³yw na jak¹œ

efektywnoœæ wewnêtrzn¹ dzia³ania, ale nie po-
winna zwiêkszaæ ryzyka p³yn¹cego z faktu, ¿e
w takiej w³aœnie formie dzia³a firma reasekura-
cyjna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze pytania?
Bardzo proszê, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym podkreœliæ ogromn¹ wiedzê senato-

ra sprawozdawcy i rzetelnoœæ w podejœciu do tego.
Nie wszystkie kwestie uda³o mi siê wychwyciæ,
dlatego ¿e, uczciwie mówi¹c, nie pochyli³em siê do
koñca nad t¹ ustaw¹. Jednak chcia³bym zapytaæ
o tak¹ sprawê. Nie tak dawno by³ u nas minister
Szejnfeld i uchwalaliœmy w tej sali 19 grudnia
ustawê o – ¿ebym nie zepsu³ tytu³u – zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tam by-
³a daleko id¹ca nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej, szczególnie w zakresie tych
przepisów o nadzorze. Czy pan senator sprawo-
zdawca nie widzi takiego szumu i sprzecznoœci
w tych dwóch ustawach? Zreszt¹ na tê kwestiê
w opinii prawnej zwracali uwagê równie¿ legisla-
torzy, podnosz¹c jeszcze inne kwestie, które zna-
laz³y siê w poprawkach i dobrze, ¿e tak siê sta³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pierwotny zamiar by³ taki, o ile siê nie mylê, Pa-

ni Minister, aby te przepisy o reasekuracji by³y
odrêbn¹ ustaw¹. Jednak rz¹d zrezygnowa³ z tego
zamiaru i jak gdyby wkomponowa³ przepisy doty-
cz¹ce dzia³alnoœci reasekuracyjnej do ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Te dwa obszary
zagadnieñ, chocia¿ jakoœ siê ze sob¹ wi¹¿¹, je-
dnak s¹ odrêbne. I to, co jest istot¹ tej ustawy,
bezpoœrednio ze zmianami, o których pan senator
Bisztyga by³ uprzejmy wspomnieæ, siê nie wi¹¿e.
Tak ¿e ja tu nie widzê ¿adnego niebezpieczeñstwa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Wyrowiñski: Dziêkujê.)
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do prezen-

towania stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿niony
minister finansów.

Raz jeszcze witam pani¹ minister Katarzynê Zaj-
del-Kurowsk¹.Czypaniminister chcezabraæg³os?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Szanowna Pani Marsza³ek!
Ten projekt ustawy, w przeciwieñstwie do po-

przednio omawianego, mia³ znacznie d³u¿sz¹ œcie¿-
kê legislacyjn¹, by³y d³ugie konsultacje i uzgodnie-
nia. W trakcie prac legislacyjnych nie wzbudza³ ju¿
prawie ¿adnych kontrowersji, poza tymi, które zo-
sta³y przytoczone, w zakresie ubezpieczeñ grupo-
wych, dotycz¹cych tego, czy wymagana jest zgoda
klienta w przypadku zmian na jego korzyœæ, co by
bardzo skomplikowa³o rynek i zwiêkszy³o biurokra-
cjê. A wiêc tak naprawdê te przepisy…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ja prze-
praszam, ale jeœli pani chce przemawiaæ d³u¿ej, to
bardzo proszê…)

Nie, nie, nie. Naprawdê.
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e pan senator sprawo-

zdawca znakomicie przedstawi³ projekt ustawy.
Myœlê, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿ nie ma wiêcej py-

tañ, powiem, ¿e po prostu wnosimy o przyjêcie
ustawy w projektowanym brzmieniu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo pani dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie…
Jednak zaproszê pani¹ tutaj, poniewa¿ bêdzie

pytanie. Proszê bardzo.
Pan senator W³adys³aw Dajczak. Proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, gdyby pani mog³a przybli¿yæ, jakie

s¹ obiektywne przes³anki, które uzasadniaj¹ ró¿ni-
cowanie wyp³acanych œwiadczeñ ze wzglêdu na
kryterium p³ci bez wzglêdu na rodzaj i charakter
œwiadczenia. Zrozumia³e to jest w przypadku ubez-
pieczenia na ¿ycie. Jest to najbardziej uzasadnione,
poniewa¿ s¹ ró¿nice wieku miêdzy mê¿czyznami
a kobietami, jeœli chodzi o d³ugoœæ ¿ycia. Ale na
przyk³ad w przypadku ubezpieczenia maj¹tkowego
jest tobezzasadne.Janie rozumiemtakiegozapisu.

I jeszcze w zwi¹zku z tym zapis, który, w³aœnie
w kontekœcie prawa do ró¿nicowania sk³adek
i œwiadczeñ, uzale¿nia to od na³o¿onego na zak³a-
dy ubezpieczeñ obowi¹zku gromadzenia danych
i podawania ich do publicznej wiadomoœci. Prze-
cie¿ mamy tak¹ sytuacjê, ¿e s¹ du¿e firmy ubez-
pieczeniowe, które na systemowe d³ugoletnie ba-
dania wydaj¹ niema³e pieni¹dze i w zwi¹zku z tym
s¹ bardziej konkurencyjne na rynku. A firmy, któ-
re tego nie robi¹, maj¹ dane ogólne, statystyczne.
W tym momencie tamte firmy maj¹ te dane uja-
wniaæ i ktoœ bêdzie z nich korzysta³. Ja zupe³nie
tego nie rozumiem. Gdyby pani minister mog³a to
przybli¿yæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Pani Marsza³ek! Szanowny Panie Senatorze!
Drugie pytanie jest bardzo szczegó³owe. Nie
umiem w tej chwili odpowiedzieæ, z czego wynika-
j¹ te obowi¹zki statystyczne.

Ale warto wspomnieæ w trakcie tej dyskusji, ¿e
w przypadku przepisów dotycz¹cych reasekura-
cji, które wprowadzamy do porz¹dku prawnego
w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, w ca-
³oœci jest to implementacja przepisów dyrektywy.
Czyli tu jest pe³na implementacja przepisów dy-
rektywy, które wt³aczamy do polskiego porz¹dku
prawnego,

Niewykluczone, ¿e pytania, które pan senator
zg³osi³, wynikaj¹ z przepisów dyrektywy. Ja pró-
bujê znaleŸæ odpowiedŸ na to pytanie, ale oba-
wiam siê, ¿e nie mam…

(Senator W³adys³aw Dajczak: To mo¿e pani mi-
nister odpowie na piœmie.)

Tak, na piœmie. To chyba nie s¹ pytania kluczo-
we dla projektu ustawy, tylko takie informacyjno-
-uzupe³niaj¹ce.

Pragnê tylko dodaæ, bo by³o do pana senatora
sprawozdawcy pytanie w zakresie tych trzech
form spó³ek, ¿e wynika tak z art. 5 dyrektywy. Tak
¿e to jest wymóg dyrektywy. St¹d trzy formy dzia-
³alnoœci spó³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê pani.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów ma pyta-

nie do pani minister? Nikt.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³?
Poniewa¿niktsiêniezapisa³, zamykamdyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Goœciom dziêkujê bardzo za udzia³ w naszym
posiedzeniu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie lot-
nisk u¿ytku publicznego.

Tekst jest zawarty w druku nr 424, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 424A.
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Bardzo proszê pana senatora Janusza Sepio³a,
który jest dziœ sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

po³¹czonych komisji, Komisji Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej, w sprawie ustawy, któr¹
Sejm przyj¹³ w dniu 9 stycznia. Jest to ustawa
z cyklu ustaw specjalnych, specustawa o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego.

Mo¿e wyjaœnimy, ¿e lotnisko u¿ytku publiczne-
go to takie lotnisko, z którego mog¹ korzystaæ
wszyscy w dniach i godzinach wyznaczonych
przez zarz¹dzaj¹cego lotniskiem, a tym zarz¹dza-
j¹cym mog¹ byæ bardzo ró¿ne podmioty, zarówno
organy administracji pañstwowej oraz samo-
rz¹dowej, jak i spó³ki czy osoby fizyczne.

Powiadam, ¿e jest to kolejna specustawa, ponie-
wa¿ podobne rozwi¹zania zosta³y ju¿ przyjête w za-
kresie przygotowania inwestycji drogowych i kole-
jowych. Tym razem mówimy o lotniskach. Na czym
polega specjalnoœæ owego rozwi¹zania? Otó¿
w standardowym procesie inwestycyjnym, histo-
rycznie rzecz bior¹c, zawsze by³y dwie decyzje – de-
cyzja urbanistyczna, mówi¹ca co i gdzie jest mo¿li-
we, oraz decyzja budowlana, na jakich warunkach
technicznych i wedle jakiego projektu obiekt ma
byæ zrealizowany. Ró¿nie siê te decyzje nazywa³y
w historii – miejsce i warunki realizacji inwestycji,
wskazanie lokalizacyjne, ustalenie lokalizacji in-
westycji – w ka¿dym razie zawsze by³ etap urbani-
styczny i budowlany. Do tego dosz³a w ostatnich
czasach decyzja œrodowiskowa, która skutecznie
jest rozbudowywana. W tej chwili mo¿na powie-
dzieæ, ¿e w³aœciwie g³ówne treœci decyzji lokaliza-
cyjnej musz¹ ju¿ wystêpowaæ na etapie decyzji œro-
dowiskowej. A wiêc efekt jest taki, ¿e mamy trzy
etapy. Etap œrodowiskowy, etap urbanistyczny
i etap budowlany. Specustawy, drogowa i ta, id¹
w kierunku po³¹czenia decyzji urbanistycznej i bu-
dowlanej. Nazywa siê to decyzj¹ o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji. I to jest decyzja, która konsu-
muje problematykê urbanistyczn¹ oraz problema-
tykê budowlan¹, ale nie tylko. Ta decyzja jest jesz-
cze szersza, mianowicie zawieraj¹ siê w niej ele-
menty decyzji geodezyjnych, to znaczy podzia³y
nieruchomoœci, a tak¿e rodzi ona szczególne zasa-
dy nabywania nieruchomoœci. I to jest bardzo wa¿-
ny element tej nadzwyczajnej ustawy, ¿e wprowa-
dza ona inne tryby nabywania nieruchomoœci. Ge-

neralnie rzecz bior¹c, s¹ to tryby bardzo u³atwia-
j¹ce nabywanie gruntów pod inwestycje. Prócz te-
go wyj¹tkowoœæ tej ustawy oznacza, ¿e zawieszone
s¹ standardowe procedury ustawy o ochronie
gruntów rolnych, a tak¿e ustawy o lasach.

A wiêc mamy ustawê, która zdecydowanie przy-
spiesza procedury przygotowania i realizacji inwe-
stycji, poniewa¿ skraca ca³¹ procedurê o co naj-
mniej jedn¹ decyzjê, czyli o decyzjê urbanistyczn¹,
oraz pozwala znacznie sprawniej pokonywaæ inne
uwarunkowania. Co wiêcej, nak³ada ona terminy
i obowi¹zki na wydaj¹cych decyzje, w tym wypad-
ku na wojewodów. Chodzi tu o oblig zwi¹zany z ter-
minem dziewiêædziesiêciu dwóch dni, a jeœli w tym
czasie postêpowanie nie zostanie zamkniête, na-
stêpuj¹ kary finansowe. Ustawa stwarza tak¿e bo-
nusy w przypadku nabywania nieruchomoœci.
Otó¿ nie trzeba wyw³aszczaæ, a w zasadzie tylko…
Je¿eli ktoœ godzi siê na przyk³ad na zawarcie umo-
wy dotycz¹cej nabycia nieruchomoœci, to dostaje
bonus finansowy, a tak¿e, gdy chodzi o lokal, do-
p³atê do kosztów przeprowadzki.

W czasie posiedzenia komisji przedyskutowano
ca³kiem sporo, bo dziewiêæ, poprawek, ale trzeba
te¿ powiedzieæ, ¿e ich ciê¿ar gatunkowy nie jest du-
¿y. S¹ to przede wszystkim poprawki doprecyzo-
wuj¹ce i stylistyczne. Te obszerne tekstowo
dotycz¹ jednego z podmiotów realizuj¹cych przed-
siêwziêcie lotniskowe – Polskiej Agencji ¯eglugi Po-
wietrznej, standardowo wystêpuj¹cej jako opiniu-
j¹ca, ale czasem mog¹cej byæ równie¿ stron¹.
Tekst jest wiêc rozbudowany, aby te niuanse wy³a-
paæ. Muszê powiedzieæ, ¿e poprawki nie budzi³y
kontrowersji w czasie posiedzeñ komisji i zosta³y
przyjête jednog³oœnie. Tak¿e ca³y projekt ustawy
zosta³ przyjêty jednog³oœnie przez po³¹czone komi-
sje. Dziêkujê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

Przepraszam bardzo, ja pozwolê sobie zadaæ
pierwsze pytanie, jeœli…

(Senator Janusz Sepio³: Bardzo proszê.)
Mnie ciekawi to, o jakiej liczbie lotnisk mówi-

my. Ile jest takich lotnisk? Czy pan senator ma ta-
k¹ wiedzê? Ile, powiedzmy, w skali roku jest ta-
kich wniosków w kraju?

Senator Janusz Sepio³:

Myœlê, ¿e to nie bêd¹ du¿e liczby, z kilku powo-
dów.

Przede wszystkim najwa¿niejsze lotniska, któ-
re bêd¹ miejscami najpowa¿niejszych inwestycji,
s¹ objête regulacj¹ dotycz¹c¹ inwestycji zwi¹za-
nych z Euro 2012, tak ¿e inwestycje bêd¹ tam rea-
lizowane prawdopodobnie wed³ug trybów ustawy
o Euro 2012.
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Jeœli zaœ chodzi o mniejsze lotniska – a jest to
robione z myœl¹ przede wszystkim o takich lotnis-
kach, regionalnych czy sportowych – to jest ich
w Polsce kilkadziesi¹t, z tym ¿e nie s¹dzê, ¿eby in-
westycji co do nich mog³o byæ wiêcej ni¿ kilka
w ci¹gu roku, tym bardziej ¿e, mimo uproszczonej
procedury, przygotowanie wniosku i liczba insty-
tucji, z którymi taki wniosek musi byæ uzgodnio-
ny, jest jednak ca³kiem pokaŸna. Tak ¿e to nie jest
tak, ¿e to bêd¹ inwestycje lekkie, ³atwe i przyjem-
ne. Ja zak³adam, ¿e rocznie mo¿e byæ wydawa-
nych kilka takich decyzji. Decyzje te wydaje woje-
woda. Mo¿e warto to tutaj…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Te wnios-
ki s¹ sk³adane do wojewody.)

Tak, wojewoda jest organem w³aœciwym do wy-
dania decyzji o zgodzie na realizacjê inwestycji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Norbert Krajczy.
Proszê.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy w ramach tej szybkiej

œcie¿ki legislacyjnej nie zapomniano o jednej wa¿-
nej rzeczy? Bo nie chodzi tylko o Euro. Z tego, co
wiem, kilkanaœcie du¿ych szpitali wojewódzkich
chcia³oby mieæ przy swoich szpitalnych oddzia-
³ach ratunkowych miejsca do l¹dowania, l¹do-
wiska. A wiêc czy do tej ustawy mo¿na by by³o ten
transport sanitarny te¿ wpisaæ? Ja rozumiem –
nawet konsultowa³em to z osobami, które s¹ za to
odpowiedzialne w departamencie lotnictwa sani-
tarnego – ¿e w przygotowanym prawie lotniczym
ju¿ nie ma pojêcia „miejsce do l¹dowania”, jest tyl-
ko pojêcie „l¹dowisko dla helikopterów”. Wszyst-
ko wygl¹da fajnie, ale to, co mamy dzisiaj, blokuje
mo¿liwoœæ zlokalizowania przy du¿ych szpitalach
wojewódzkich l¹dowiska dla helikopterów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:

Ustawa odnosi siê do lotnisk, a l¹dowiska s¹
odrêbn¹ kategori¹ w ustawie – Prawo lotnicze. To
rozwi¹zanie odnosi siê wiêc do lotnisk, a nie do
l¹dowisk. To oznacza, ¿e l¹dowiska objête by by³y
zwyk³¹, standardow¹, dotychczasow¹ procedur¹

uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych i pozwoleñ
na budowê. W tej chwili trudno by³oby mi powie-
dzieæ, czy istnieje jakaœ ³atwa, uzasadniona for-
mu³a rozszerzenia zakresu zapisów tej ustawy ró-
wnie¿ na l¹dowiska.

Ale poniewa¿ trwaj¹ prace nad ustaw¹ o plano-
waniu przestrzennym i nad ustaw¹ – Prawo bu-
dowlane, te przepisy generalnie maj¹ byæ uprosz-
czone i pewnie bêd¹ sz³y w kierunku tego, co przy-
da³oby siê teraz, czyli takiego trybu uproszczone-
go, to mo¿na by za³o¿yæ, ¿e bêdzie to droga do u³at-
wienia decyzji w sprawie l¹dowisk.

Myœlê jednak, ¿e przedstawiciel resortu móg³by
siê dok³adniej w tej sprawie wypowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Pan senator W³adys³aw Ortyl.
Przepraszam, któryœ z panów senatorów jesz-

cze podnosi³ rêkê… Z tej strony, bo… A, na razie
nie. Dobrze. Dziêkujê.

Senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, ja prosi³bym o wyjaœnienie.

W jaki dotkliwy sposób ma dzia³aæ art. 10 tej usta-
wy, który mówi, ¿e w przypadku przekroczenia
terminu w³aœciwy wojewoda bêdzie mia³ wymie-
rzon¹ karê 500 z³ za ka¿dy dzieñ zw³oki, a kara ta
zostanie wp³acona do bud¿etu? Czyli wojewoda
dostanie pieni¹dze na karê z bud¿etu, prze³o¿y je
z miejsca na miejsce… Powiem szczerze, ¿e widzê
pewien bezsens tego przepisu. Nie wiem, czy pan
senator podziela moje uwagi w tym zakresie. To
jest pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Nie wiem, czy pan senator
sprawozdawca ze mn¹ siê zgodzi… No, nie nadu-
¿ywajmy okreœlenia „specustawa”. Ka¿dego ro-
dzaju specustawy – je¿eli ju¿ takim okreœleniem
siê pos³ugujemy – powinny mieæ epizodyczny cha-
rakter, jakiœ okreœlony okres trwania, a ta ustawa
tego nie ma. Tak ¿e mo¿e nie nadu¿ywajmy tego
pojêcia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Senator Janusz Sepio³:

Jeœli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to jest to pro-
blem, który wzbudzi³ nasz¹ w¹tpliwoœæ i dyskusje
tak¿e w odniesieniu do ustawy drogowej. Bo w³a-
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œciwie z czego wojewoda ma p³aciæ tê karê, i to je-
szcze do bud¿etu? I to jest zastosowane tutaj per
analogiam. Ja siê zgadzam, ¿e mo¿na mieæ tu w¹t-
pliwoœci. Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ tak: za-
wsze jakieœ pieni¹dze w ka¿dym urzêdzie da siê
wycisn¹æ – najlepszy na to dowód to akcja szuka-
nia miliardów po urzêdach wojewodów. A tu cza-
su rzeczywiœcie jest doœæ du¿o i jeœliby jednak na-
stêpowa³o przekroczenie terminu – a wiadomo, ¿e
zawsze to mo¿na pod jakimœ pretekstem przed³u-
¿aæ – to ta kara bêdzie elementem dyscyplinu-
j¹cym. Wojewoda musi trochê zadbaæ o jakoœæ or-
ganizacji tych s³u¿b, zacz¹æ powa¿nie pilnowaæ
terminów, bo inaczej jego dyrektor finansowy bê-
dzie siê musia³ gimnastykowaæ, by gdzieœ pie-
ni¹dze znaleŸæ. Ja bym siê zgodzi³ z tym, ¿e nie jest
to najszczêœliwsze rozwi¹zanie, ale ono funkcjo-
nuje ju¿ w dwóch innych ustawach.

Sprawa specustawy… Jest to oczywiœcie jakiœ
slang i mo¿e zgódŸmy siê, ¿e to okreœlenie jest tro-
chê nadu¿ywane. Prawd¹ jest te¿, ¿e specustawy
s¹ z regu³y ustawami terminalnymi, periodyczny-
mi, maj¹ zakreœlony termin obowi¹zywania. Ta
ustawa nie ma takiego terminu, wyj¹tkowo wska-
zanego czasu – ona jest bezterminowa. Ale nie da
siê ukryæ, ¿e s¹ jednak tutaj okreœlone szczególne
zasady. I w tym sensie ta ustawa jest specustaw¹,
¿e te zasady s¹ szczególne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz, w kolejnoœci, pan senator Stanis³aw Bi-

sztyga.
Nie widzê na sali pana senatora Leona Kieresa,

a wiem, ¿e wyrazi³ chêæ zadania pytania… Potem
pani senator Janina Fetliñska.

Czy jeszcze ktoœ chcia³by zadaæ pytanie? Dziê-
kujê bardzo.

Proszê pan senator Stanis³aw Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
To nie bêdzie podchwytliwe pytanie.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e jest to absolutnie po-

trzebna ustawa. Wiedza i fachowoœæ pana senatora
sprawozdawcy Sepio³a i kwestie, o których mówi³,
¿e decyzje urbanistyczne i budowlane zostan¹ ze-
branew jednoŸród³o…No, towszystkowporz¹dku.

Martwi¹ mnie jednak te decyzje œrodowiskowe
w kontekœcie tego, ¿e bêdzie je wydawa³a regional-
na dyrekcja ochrony œrodowiska, czyli nowy twór,
który powsta³, a on – jak wiemy – zawalony jest in-
nymi sprawami. Zreszt¹ ta nieszczêsna ustawa
œrodowiskowa, która wesz³a w ¿ycie 14 listopada,
dotycz¹ca tych decyzji, niezwykle du¿o spraw
skomplikuje. Teraz pytanie, czy bêdzie jakaœ
specœcie¿ka dla lotnisk, czy te¿ wejdzie to do jed-

nego wielkiego wora z wszystkimi innymi decyzja-
mi i ugrzêŸnie, bo – jak wiemy – tam s¹ i drogi,
i kubaturówka, i wiele innych spraw. Ja strasznie
siê bojê tego, ¿e tu poprawiliœmy sobie urbanisty-
kê i budowlankê, a w kwestiach œrodowiskowych
nadal bêdzie dramat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Janusz Sepio³:
Podzielam ten lêk. Postêpowania œrodowiskowe

s¹ skomplikowane, s¹ obszerne i w wypadku lot-
nisk nieuniknione. Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci,
¿e lotnisko jest inwestycj¹ mog¹c¹ pogorszyæ wa-
runki œrodowiska. Prawda? W tej sprawie chyba
nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Ja bym powiedzia³
tylko tyle. Procedury œrodowiskowe, które s¹ im-
plementowane do naszego systemu prawnego
w wyniku tego, ¿e jesteœmy cz³onkami Unii Euro-
pejskiej, powoduj¹, ¿e ca³y system planowania
przestrzennego ulega coraz wiêkszej dezorganiza-
cji. W wypadku du¿ych inwestycji, a zw³aszcza in-
westycji liniowych, w postêpowaniu œrodowisko-
wym potrzebne s¹ analizy alternatywnych roz-
wi¹zañ, a trudno sobie wyobraziæ, ¿eby w planie
zagospodarowania przestrzennego by³y alternaty-
wne przebiegi dróg czy alternatywne zakresy po-
dejœcia do lotnisk. Dlatego te wszystkie decyzje s¹
wydawane niejako ponad systemem planowania
przestrzennego, ale ma to bardzo powa¿ne kon-
sekwencje, jeœli chodzi o planowanie miast, jeœli
chodzi w ogóle o myœlenie strategiczne. Tak ¿e roz-
budowane procedury œrodowiskowe stanowi¹
wielkie wyzwanie dla ca³ego systemu planowania
przestrzennego, ale nie widzê ¿adnych mo¿liwoœci,
¿eby w wypadku takich inwestycji, jak lotniska, iœæ
w sprawach œrodowiskowych na skróty.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, pan senator Leon Kieres.

Senator Leon Kieres:
Mam takie pytanie. W art. 2 w pkcie 4 jest mo-

wa o w³aœciwej gminie, o gminie w³aœciwej ze
wzglêdu na po³o¿enie lotniska u¿ytku publiczne-
go. A co wtedy, gdy lotnisko jest po³o¿one na tere-
nie dwóch gmin? To siê mo¿e zdarzyæ, na przyk³ad
we Wroc³awiu mamy taki problem. Ono jest
wprawdzie po³o¿one na terenie jednej gminy, ale
w przypadku rozbudowy pasa startowego istnieje
mo¿liwoœæ wejœcia na teren gminy s¹siedniej i ju¿
bêdzie w dwóch gminach. Jak to pojêcie nale¿y ro-
zumieæ? Czy gmina w³aœciwa to jest ta, w której
mieœci siê siedziba zarz¹du?
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Senator Janusz Sepio³:

Mo¿e popatrzmy, gdzie w ogóle wystêpuje gmi-
na w ca³ym tym procesie. Gmina wystêpuje wy-
³¹cznie jako opiniuj¹cy, wiêc nale¿y za³o¿yæ, ¿e je-
¿eli lotnisko znajduje siê na terenie dwóch gmin,
to potrzebne s¹ opinie dwóch gmin. Gminy nie
wydaj¹ tu ¿adnej decyzji.

Senator Leon Kieres:

Tak, ale gminy mog¹ byæ zarz¹dzaj¹cymi zgo-
dnie z ustaw¹ – Prawo lotnicze, jest jedna gmina
zarz¹dzaj¹ca, a lotnisko po³o¿one jest na terenie
dwóch. Proszê zobaczyæ, tu jest mowa o gminie
w³aœciwej ze wzglêdu na po³o¿enie lotniska, to
jest ta gmina w³aœciwa. Z tego, co rozumiem, je-
¿eli…

Senator Janusz Sepio³:

Mamy dwa wypadki, gmina jest w³aœcicielem
lotniska lub zarz¹dza lotniskiem i wtedy wiado-
mo, która to gmina, jest konkretna gmina, albo
lotnisko jest po³o¿one na terenie gminy i wtedy
gmina wydaje tylko opiniê. Jeœli jest ono po³o¿one
na terenie dwóch gmin, to dwie gminy wydaj¹ opi-
nie, obie s¹ w³aœciwe do wydania opinii. Tu nie ma
takiego rozwi¹zania, ¿e je¿eli wiêksza czêœæ lot-
niska znajduje siê na terenie gminy A, to opiniê
wydaje gmina A, a gmina B ju¿ siê nie wypowiada
w sprawie.

(Senator Leon Kieres: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani senator Janina Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê o tak¹ sprawê. Specustawy przygotowuje
siê po to, aby mo¿na by³o rozwi¹zaæ jakiœ problem,
wa¿ny z punktu widzenia spo³ecznego, gospodar-
czego, ekonomicznego, a jednoczeœnie istniej¹ ja-
kieœ du¿e bariery w realizowaniu tego celu. Mam
pytanie: jakie s¹ g³ówne problemy? Gdyby ze-
chcia³ pan w dwóch zdaniach powiedzieæ, to pro-
si³abym o to. I drugie pytanie. Jakie instytucje,
osoby prawne czy fizyczne stoj¹ za tym, ¿eby tak¹
specustawê przygotowaæ? Przecie¿ w tej chwili
lotnictwo publiczne w skali kraju tak mocno siê
nie rozwija, jest kryzys. Czy to jest w tej chwili ko-
nieczne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Odpowiedzia³bym pani profesor w ten sposób.

Je¿eli porównamy skalê lotnictwa cywilnego w ta-
kich krajach, jak na przyk³ad Czechy i Polska, to
s¹ niezwykle uderzaj¹ce ró¿nice na nasz¹ nieko-
rzyœæ. Dotyczy to i liczby statków powietrznych,
i liczby lotnisk. To nie wynika z ró¿nicy zamo¿no-
œci, lecz z barier prawnych, chodzi o rejestracjê
statków lotniczych, ³atwoœæ zorganizowania lot-
niska. Pokonanie ca³ej biurokratycznej drogi jest
u nas po prostu bardzo trudne. Jestem przekona-
ny, ¿e to rozwi¹zanie jest nakierowane przede
wszystkim na u³atwienie budowy lotnisk przez
samorz¹dy i spó³ki prawa handlowego. Nam bar-
dzo brakuje lotnisk dla ma³ych samolotów, lot-
nisk biznesowych, lotnisk turystycznych, lotnisk
sportowych, zreszt¹ aerokluby siê z tym zmagaj¹.
Chodzi o to, ¿eby podmiotom, które s¹ trochê
s³absze, czêsto i organizacyjnie, i finansowo, u³at-
wiæ zagospodarowanie ogromnej liczby lotnisk,
która w Polsce zosta³a po Armii Czerwonej. My
mamy prawie czterdzieœci lotnisk po Armii Czer-
wonej, rozrzuconych po ca³ym kraju i najczêœciej
w ogóle nieu¿ytkowanych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zaraz poproszê pana senatora. Wczeœniej zg³o-

si³ siê pan senator Ortyl, potem pan senator WoŸ-
niak, ale to za chwilê.

Senator Krystyna Bochenek:
Proszê mi powiedzieæ o takiej sprawie, pytanie

wydaje siê bardzo proste. Pan by³ uprzejmy wy-
mieniæ tu lotniska sportowe, turystyczne itd.
W tytule ustawy jest mowa o lotniskach u¿ytku
publicznego. Te lotniska nie nale¿¹ do lotnisk
u¿ytku publicznego, lotniska u¿ytku publicznego
obejmuj¹ inne ni¿ te wymienione. Tak?

Senator Janusz Sepio³:
Nie, nie. Lotnisko u¿ytku publicznego, którego

definicja znajduje w prawie lotniczym, to jest lot-
nisko, na którym wszystkie statki powietrzne mo-
g¹ l¹dowaæ w dniach i godzinach okreœlonych
przez zarz¹dzaj¹cego lotniskiem. Mo¿emy jedynie
zapytaæ o to, jakiego typu to bêd¹ samoloty. Te na-
zwy, które wymieni³em, czyli sportowe, rekreacyj-
ne, to nie s¹ okreœlenia prawne, to jest tylko opis
charakteru lotniska.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Ortyl, potem pan senator

WoŸniak, a nastêpnie Dajczak. Tak? Nie.
Proszê.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Doceniaj¹c fachowoœæ pana senatora sprawo-

zdawcy w sprawach inwestycyjnych i urbanisty-
cznych, chcia³bym zapytaæ, czy z ustawy wynika,
¿e musimy j¹ stosowaæ do ka¿dego rodzaju inwe-
stycji, czy nie mo¿na realizowaæ inwestycji po pro-
stu wed³ug starych zasad, poza tymi, których do-
tyczy przepis przejœciowy, czyli tymi, które s¹
w trakcie realizacji, bo to jest tu uregulowane.

Jeszcze jedno. Ustawa ta nie oddziela budowy
lotniska, budowy od podstaw, od jego przebudo-
wy i rozbudowy, a to s¹ dwa ró¿ne zagadnienia.
Myœlê, ¿e Ÿle siê dzieje, ¿e w przypadku przebudo-
wy i rozbudowy musi byæ zastosowana zgodnie
z t¹ ustaw¹ pe³na œcie¿ka.

Senator Janusz Sepio³:

Ja bym tego pogl¹du nie podziela³. Potraktuj-
my prawo budowlane jako pewn¹ analogiê.
Wzniesienia budynku i jego przebudowy czy roz-
budowy dotyczy ta sama procedura.

A czy mo¿na tu stosowaæ dotychczasowe proce-
dury? Mo¿na, ale zawsze jest pytanie: po co? No
mo¿na gotowaæ na ogniu, ale gdy mamy gaz, to
niekoniecznie musimy gotowaæ nad ogniskiem.
Prawda?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Henryk WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, art. 5 ust. 1 pkt 9 wymienia

katalog opinii, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu. Katalog ten
w pierwotnym brzmieniu ustawy nie jest zam-
kniêty, bowiem w lit. j jest sformu³owanie „in-
nych organów wymaganych przepisami szcze-
gólnymi”. Po³¹czone komisje proponuj¹, aby
skreœliæ lit. j, zamykaj¹c w ten sposób katalog.
Ale w tym katalogu opinii nie uwzglêdnia siê ta-
kiej wa¿nej instytucji, jak Urz¹d Lotnictwa Cy-

wilnego. Chcia³bym prosiæ pana senatora spra-
wozdawcê o odniesienie siê do tej kwestii. Czy
poprawka wprowadzaj¹ca koniecznoœæ uzyska-
nia opinii Urzêdu Lotnictwa Cywilnego zas³uguje
na uznanie i uwzglêdnienie, zdaniem pana sena-
tora? Dziêkujê bardzo

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Ja mo¿e wyjaœniê, dlaczego komisje skreœli³y w

art. 5 ust. 1 pkt 9 lit. j, w myœl którego potrzebne
s¹ opinie innych organów wymaganych przepisa-
mi szczególnymi.

Otó¿ jeœli nastêpuje enumeratywne wyliczenie
instytucji, do których trzeba siê zwróciæ o opiniê
i jest ju¿ ich dziewiêæ, a ustawodawca jeszcze pi-
sze „inne wymagane”, to jest domniemanie, ¿e
sam nie wie, kto jeszcze jest potrzebny. To jest ta-
ki zawór bezpieczeñstwa na zasadzie: a, mo¿e za-
pomnieliœmy jeszcze o jakiejœ ustawie, wiêc nie
wymieniajmy ¿adnych ustaw, tylko napiszmy, ¿e
powinien to byæ kompletny zestaw wniosków, opi-
nii, które musz¹ byæ do wniosku do³¹czone. St¹d
koncepcja, ¿eby katalog by³ zamkniêty, ¿eby nie
by³o zapisu „innych organów wymaganych”.

Prawdopodobnie mamy tu w³aœnie taki przypa-
dek, ¿e istotny organ umkn¹³ ustawodawcy. I wy-
daje mi siê uzasadnione wprowadzenie takiej po-
prawki, aby ten katalog by³ rozszerzony. Ale wy-
daje mi siê te¿, ¿e prawid³owe rozwi¹zanie jest ta-
kie, ¿e katalogi s¹ jednak zamkniête. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora. Dziêkujê bardzo.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez pos³ów.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du upowa¿-
niony jest minister infrastruktury.

Witam pani¹ minister, podsekretarz stanu Pa-
trycjê Woliñsk¹-Bartkiewicz.

Pani Minister, czy chcia³aby pani zabraæ g³os?
Dziêkujê bardzo. Pani minister uchyla siê od

zabrania g³osu, za co ja bardzo dziêkujê. Ale mi-
mo to muszê wiedzieæ, czy s¹ do pani minister
pytania.

Panowie Senatorowie, proszê bardzo. Najpierw
pan senator Ortyl, póŸniej pan senator Klima
i pan senator Dajczak. I kto jeszcze po tej stronie
sali? W takim razie Ortyl, Klima… Przepraszam
bardzo, senator Krajczy. A wiêc senatorowie: Or-
tyl, Krajczy i Dajczak.

Proszê bardzo, pan senator Ortyl.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja chcia³bym zapytaæ, czy zosta-

³o ju¿ znowelizowane rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów, które wykreœli³oby lotniska ze specjalnej
ustawy o Euro 2012. Jak wiemy, tamta ustawa
i tamto rozporz¹dzenie konkuruj¹ albo koliduj¹
z omawian¹ ustaw¹, a zarz¹dzaj¹cy lotniskami
woleliby kierowaæ siê t¹ now¹ ustaw¹. Ta noweli-
zacja by³a ju¿ zapowiadana przez pani¹ minister
w trakcie dyskusji w komisji.

I pytanie kolejne. Chcia³bym zapytaæ, jaki jest
tryb odwo³ania od negatywnych opinii z tych
wszystkich punktów od „a” do „j”, tak jak jest
w obecnym zapisie. Chodzi o to, ¿e to s¹ oczywi-
œcie opinie, ale wed³ug mnie zgodnie z zapisem
w pkcie 3 art. 5 to s¹ opinie, które zastêpuj¹ uzgo-
dnienia. One bêd¹ traktowane jako uzgodnienia
i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e stan¹ siê daremne wielomie-
siêczne przygotowania, ¿e wiele œrodków zostanie
straconych, a bêdzie to zale¿a³o od jednej z opinii,
która po³o¿y ca³¹ sprawê. Tak ¿e prosi³bym
o przedstawienie, jaki jest tutaj tryb odwo³awczy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, czy mog³aby pani tutaj podejœæ?

Pani odpowiedzi bêd¹ wtedy bardziej widoczne
i s³yszalne. Dziêkujê bardzo. Zawsze to mi³o mieæ
pani¹ minister przy sobie.

Proszê bardzo, teraz mo¿e pani odpowiadaæ se-
natorom. Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Szanowni Pañstwo, ten brak wypowiedzi z mo-

jej strony nie oznacza, ¿e Ministerstwo Infra-
struktury nie przychyla siê do tego projektu. By³
to projekt zg³oszony przez pos³ów. Ministerstwo
Infrastruktury przychyla³o siê do tej inicjatywy
i wspiera³o pracê w izbie ni¿szej.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Orty-
la, chcê powiedzieæ, ¿e nowelizacja rozporz¹dze-
nia do specustawy o Euro 2012 jest w tym mo-
mencie w uzgodnieniach miêdzyresortowych.
Z informacji, jakie mam, wynika, ¿e ju¿ wkrótce
pojawi siê w pracach Rady Ministrów, poniewa¿
jest to rozporz¹dzenie Rady Ministrów przedsta-
wiane przez ministra sportu.

Wed³ug naszych informacji wszystkie lotniska
u¿ytku publicznego, które s¹ zawarte w rozpo-
rz¹dzeniu, bêd¹ chcia³y skorzystaæ z tej ustawy,
nad któr¹ teraz pañstwo pracuj¹. Dodatkowo ta-
kie lotniska, jak na przyk³ad w Szczecinie, czy w
Rzeszowie, które nie s¹ ujête w rozporz¹dzeniu
o Euro 2012, bêd¹ mia³y odpowiednie regulacje,

do których bêd¹ mog³y siê odwo³aæ przy swoich
inwestycjach.

Je¿eli chodzi o tryb odwo³ania od opinii wymie-
nionych w art. 5 w pkcie 1, w ust. 1 pkt 9, to oczy-
wiœcie opinia negatywna… Ka¿dy inwestor musi
wiedzieæ, ¿e jego inwestycja ma szansê realizacji.
Od opinii negatywnej przewidujemy administra-
cyjny tryb odwo³ania, czyli ponowne rozpatrzenie
po zmianie, je¿eli organ, który wydaje opiniê ne-
gatywn¹, uzasadni³, dlaczego jego opinia jest ne-
gatywna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Norbert Krajczy, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³bym powtórzyæ pytanie,

które zada³em senatorowi sprawozdawcy, czy nie
zapomniano w tej specustawie o lotnictwie sani-
tarnym. Tu te¿ s¹ do wziêcia miliony euro i jest to
zwi¹zane nie tylko z igrzyskami pi³karskimi, ale
te¿ z potrzebami transportu ludzi, a teraz tak¿e
z now¹ dyrektyw¹ Unii Europejskiej w sprawie
transplantacji i przeszczepów itd. Jest kilkana-
œcie, dos³ownie kilkanaœcie zg³oszonych wnios-
ków, je¿eli chodzi o l¹dowiska, tak to siê przecie¿
nazywa, dla helikopterów, ale przepisy s¹ identy-
czne, tam siê niewiele zmienia. A czas oczekiwa-
nia bardzo siê wyd³u¿a, byæ mo¿e i te pieni¹¿ki
przepadn¹. Takie l¹dowiska mia³y byæ ewentual-
nie zorganizowane przy szpitalnych oddzia³ach
ratunkowych, no i tak czekamy, i czekamy.Rozu-
miem, ¿e akurat ten resort, resort zdrowia ma
mniejsze mo¿liwoœci i mniejsz¹ si³ê przebicia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Panie Senatorze, ten projekt ustawy, zapropo-
nowany przez pos³ów, zosta³ przedyskutowany
przez poszczególne resorty. Ministerstwo Zdrowia
równie¿ by³o pytane o opiniê o ustawie. Poniewa¿
proces decyzyjny, je¿eli chodzi o system l¹dowisk
sanitarnych w Polsce, jest ju¿ na pewnym etapie
realizacji, Ministerstwo Zdrowia wycofa³o swój
akces, wycofa³o siê z udzia³u, z korzystania z tego
akurat systemu. Wynika to tylko z faktu, ¿e maj¹,
kolokwialnie powiem, przeæwiczon¹ œcie¿kê po-
stêpowania w swoich inwestycjach. I powrót do
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stosowania tej ustawy nie rozwi¹zywa³by proble-
mów l¹downictwa sanitarnego.

(Senator Norbert Krajczy: Czy mogê jeszcze?)
Dobrze, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê.
Czy mam rozumieæ, ¿e w zwi¹zku z tym w usta-

wie, tej, która rzekomo te¿ ju¿ jest na etapie legis-
lacji w parlamencie, a któr¹ nazywa siê prawem
lotniczym, jest to zapisane?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Tak, tego typu inwestycje jak l¹dowiska sani-
tarne i l¹dowiska bêd¹ uregulowane w prawie lot-
niczym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator W³adys³aw Dajczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ogólnie wszystko jest w porz¹d-

ku, ustawa ma przyspieszyæ, wspomóc i u³atwiæ,
i to jest jak najbardziej wskazane. Ale jest to kolej-
na specustawa. To rodzi pytanie ogólne o filozofiê
pañstwa i prawa. Zaczynamy jurydyzowaæ ka¿dy
odcinek, ka¿dy problem szczegó³owo. Czy nie le-
piej stworzyæ dobre prawo budowlane, dobr¹
ustawê o lotnictwie itp., ni¿ jurydyzowaæ ka¿dy
odcinek szczegó³owo?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister, proszê bardzo, filozofia prawa.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Filozofia prawa. Jako prawnik powiem, ¿e wo-
la³abym, ¿eby przepisy ogólne by³y takie, ¿eby
mo¿na je by³o zastosowaæ do ka¿dej sytuacji i ¿e-
by by³y one elastyczne. Rzeczywistoœæ stosowania
prawa jest jednak troszeczkê inna, zw³aszcza ¿e ta

sama filozofia prawa mówi, i¿ aby urzêdnik nie
mia³ zbytniej w³adzy administracyjnej, musi mieæ
pokazane wszystko, co ma zrobiæ i jak ma robiæ,
a to znacznie przed³u¿a procedury inwestycyjne
z punktu widzenia resortu odpowiedzialnego za
przyspieszanie inwestycji w infrastrukturze. Jak
wszyscy pañstwo dobrze wiecie, tempo tych inwe-
stycji jest dosyæ powolne, dlatego przyjêliœmy ta-
k¹ strategiê, strategiê uregulowania, unormowa-
nia pewnych dzia³añ potrzebnych do zrealizowa-
nia inwestycji w infrastrukturze w³aœnie w specu-
stawach, w uregulowaniach specjalnych. Tutaj
oczywiœcie te uregulowania specjalne s¹ lex spe-
cialis w stosunku do przepisów ogólnych, które
czasami stosowane s¹ zbyt dos³ownie i spowal-
niaj¹ proces inwestycyjny. A poniewa¿ akurat in-
westycje w infrastrukturê lotnicz¹ nie by³y ujête
regulacjami specjalnymi, my wchodzimy tutaj
i popieramy inicjatywê poselsk¹. Musimy uwzglê-
dniæ równie¿ infrastrukturê lotnicz¹ w tych spec-
jalnych, przyœpieszonych procedurach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Grzegorz Czelej, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:

Pani Minister, w¹tpliwoœci moje budzi wyw³a-
szczenie z mocy prawa. Mam pytanie: czy takie
uregulowanie nie jest sprzeczne z instytucj¹ wy-
w³aszczenia zawart¹ w ustawie o gospodarce nie-
ruchomoœciami?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Wyw³aszczenie jest to specjalny tryb pozyski-
wania nieruchomoœci pod inwestycje celu publi-
cznego, u¿ytku publicznego. Jest to stosowane
przy inwestycjach takich jak drogi czy linie kole-
jowe. Poniewa¿ zmienione zosta³y przepisy regu-
luj¹ce akurat ten proces inwestycyjny, naszym
zdaniem nie stoi to w sprzecznoœci z uregulowa-
niami o gospodarce nieruchomoœciami, tym bar-
dziej, ¿e ustawa odwo³uje siê do ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami, te wszystkie specusta-
wy odwo³uj¹ siê do ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami. W tym momencie te przepisy s¹
komplementarne.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Wiêcej pytañ do pani minister…
A,przepraszam,przepraszam,PanieProfesorze.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Czy ja móg³bym powtórzyæ pytanie o znaczenie

pojêcia „po³o¿enie lotniska u¿ytku publicznego”?
To pierwsze pytanie, póŸniej zadam nastêpne.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Po³o¿e-
nie, czyli… Panie Przewodnicz¹cy, mogê?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale¿ oczywiœcie, proszê bardzo, tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Rozumiem, ¿e to pytanie odnosi siê do w¹tpli-

woœci pana senatora zg³oszonej do pana senatora
sprawozdawcy…

(Senator Leon Kieres: I do drugiej w¹tpliwoœci.
Mianowicie równie¿ okreœlenie w³aœciwego woje-
wody jest kszta³towane ze wzglêdu na po³o¿enie
lotniska u¿ytku publicznego.)

Oczywiœcie tutaj maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy kodeksu postêpowania administracyj-
nego, które wskazuj¹, która jednostka samo-
rz¹du terytorialnego bêdzie w³aœciwa do korzysta-
nia z przywilejów tej ustawy. Tak ¿e je¿eli lotnisko
jest po³o¿one na terenie kilku gmin, to wówczas
kodeks postêpowania administracyjnego okreœli,
która bêdzie w³adna do… Oczywiœcie opiniê wy-
daj¹ wszystkie, ale tam, gdzie bêdzie usytuowana
g³ówna inwestycja, gdzie bêdzie serce inwestycji,
tam bêdzie ten organ odpowiedzialny za jej prze-
prowadzenie. Tak samo, je¿eli chodzi o wojewódz-
twa – raczej nie mamy zidentyfikowanych takich
przypadków, ¿eby teren lotniska u¿ytku publicz-
nego by³ po³o¿ony na terenie dwóch lub wiêcej wo-
jewództw.

(Senator Leon Kieres: Ale takiej sytuacji nie
mo¿na wykluczyæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿epansenatormanastêpnepytania.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Drugie pytanie dotyczy art. 6 ust. 5 i 6. Te dwa

przepisy mówi¹ o nieruchomoœciach stano-
wi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa b¹dŸ jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Je¿eli s¹ one objê-
te wnioskiem o wydanie przez wojewodê decyzji

o zezwolenie na realizacjê inwestycji, to nie mog¹
byæ przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomoœciami – to jest jasne.
I ust. 6: czynnoœæ prawna dokonana z narusze-
niem zakazu jest niewa¿na. Tylko proszê pamiê-
taæ, ¿e jeœli chodzi o jednostki samorz¹du teryto-
rialnego i zbywanie nieruchomoœci przez gminy,
powiaty i województwa, to tam jest mnóstwo
czynnoœci prawnych. S¹ uchwa³y, w pewnych sy-
tuacjach, organów uchwa³odawczych, jest wyra-
¿enie zgody, póŸniej s¹ oœwiadczenia woli orga-
nów wykonawczych. Kolejny problem, maj¹cy na-
wet szersze znaczenie, dotyczy nie tylko nierucho-
moœci jednostek samorz¹du terytorialnego. Za-
warcie umowy jest w formie pisemnej, przed nota-
riuszem, czyli pod rygorem niewa¿noœci umowa
jest sporz¹dzona notarialnie, nastêpnie jest czyn-
noœæ prawna zwi¹zana ze zg³oszeniem wniosku
o wpis do ksiêgi wieczystej itd. Otó¿ co bêdzie
w sytuacji, kiedy czêœæ tych czynnoœci prawnych
zosta³a podjêta, chocia¿ sam proces zbycia nieru-
chomoœci oczywiœcie nie zosta³ zakoñczony? Ja
rozumiem, ¿e w momencie wejœcia w ¿ycie tej
ustawy nie mo¿na ju¿ podejmowaæ ¿adnych czyn-
noœci, które by skutecznie przenosi³y w³asnoœæ
nieruchomoœci komunalnych na inne podmioty.
Czy to oznacza jednoczeœnie – to siê wydaje oczy-
wiste – ¿e trac¹ wa¿noœæ równie¿ podjête wczeœ-
niej czynnoœci? Bo w obiegu prawnym mielibyœ-
my wówczas sytuacjê tak¹, ¿e wa¿na jednak by³a-
by uchwa³a rady gminy zezwalaj¹ca wójtowi na
zbycie nieruchomoœci. Przypominam, ¿e zgodnie
z ustawodawstwem rada gminy wyra¿a zgodê, je-
¿eli wczeœniej nie okreœli³a zasad nabywania albo
zbywania nieruchomoœci. Wtedy ka¿da czynnoœæ
zbycia nieruchomoœci wymaga zgody rady gminy,
ale nie jest to jednoznacznie napisane. Mo¿e siê,
moim zdaniem, zdarzyæ taka sytuacja, ¿e rada
gminy uzna, i¿ nadal obowi¹zuje uchwa³a wyra-
¿aj¹ca wójtowi zgodê na zbycie nieruchomoœci.
Wójt oczywiœcie ju¿ nie bêdzie móg³ podpisaæ
umowy, bo ustawa wejdzie w ¿ycie, a ona mu za-
brania podejmowania czynnoœci pod rygorem ich
niewa¿noœci. Czy nie widzi pani minister celowo-
œci doprecyzowania tego ust. 6? Chodzi o to, ¿eby
czynnoœæ prawna dokonana z naruszeniem zaka-
zu, o którym mowa w ustêpie, by³a niewa¿na,
a wczeœniej podjête akty lub inne czynnoœci traci-
³y wa¿noœæ czy coœ takiego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Panie Senatorze, uchwa³y wszystkich organów

jednostek samorz¹du terytorialnego podlegaj¹
nadzorowi pod wzglêdem prawnym w³aœciwego
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wojewody, w³aœciwego ze wzglêdu na po³o¿enie
gminy. Tak ¿e w tym momencie uchwa³a mo¿e zo-
staæ uniewa¿niona w ramach tego nadzoru, w ra-
mach tego trybu, kiedy stanie siê bezprzedmioto-
wa i nie bêdzie mo¿na ju¿ na jej podstawie zawrzeæ
czynnoœci prawnej, sporz¹dziæ aktu notarialnego
przenosz¹cego w³asnoœæ. Wtedy uchwa³a staje siê
bezprzedmiotowa. To s¹ ogólne przepisy, regulu-
j¹ce w tym momencie akurat w³adztwo jednostek
samorz¹du terytorialnego. Wydaje mi siê, ¿e sko-
ro to jest w systemie prawa, to przepisy ogólne bê-
d¹ mia³y tutaj zastosowanie.

Senator Leon Kieres:

Bardzo dziêkujê za przypomnienie nam, samo-
rz¹dowcom, tak¿e tej sytuacji. Tak, tylko proszê
pamiêtaæ, jeœli ju¿ kontynuujemy ten w¹tek, ¿e
wojewoda ma prawo wstrzymaæ wykonanie
uchwa³y, ale tylko w ci¹gu trzydziestu dni od jej
podjêcia. PóŸniej mo¿e z³o¿yæ wniosek o stwier-
dzenie jej niewa¿noœci do wojewódzkiego s¹du ad-
ministracyjnego. Ale to wszystko mo¿e siê dziaæ
ju¿ w tej chwili. Czy nie lepiej po prostu jednozna-
cznie uregulowaæ tê kwestiê ustawowo, bez
wszczynania odrêbnych procedur? Okreœliæ, ¿e
strac¹ wa¿noœæ wszystkie czynnoœci podjête,
a dotycz¹ce tych nieruchomoœci objêtych wnios-
kami? Zgadzam siê w pe³ni z pani¹ minister, ¿e ta-
kie postêpowania mog¹ byæ prowadzone, tylko ich
skutki bêd¹ odleg³e w czasie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Panie Senatorze, jest te¿ tutaj kwestia filozofii
prawa, która mówi o tym, ¿e nie powinno byæ ono
nadmiernie kazuistyczne. Nie wiem, ile bêdziemy
mieli takich przyk³adów. Zazwyczaj gminy jednak
ustalaj¹ zasady zbywania nieruchomoœci, zazwy-
czaj tak siê dzieje, aczkolwiek tutaj jest te¿ kwe-
stia interpretacji systemu. Je¿eli pañstwo senato-
rowie uwa¿acie, ¿e taka poprawka bêdzie koniecz-
na, to ja nie stojê tutaj na przeszkodzie. Ja tylko
uwa¿am, ¿e aby prawo by³o przejrzyste i system
by³ przejrzysty, nie powinniœmy nadmiernie roz-
budowywaæ przepisów. A w ka¿dym momencie,
ilekroæ dobudowujemy przepis, rozbudowujemy
go, rodzi siê taka pokusa kazuistycznego spraw-
dzania: a czy mo¿e w tym przypadku zaistnia³a ta-
ka sytuacja?

Senator Leon Kieres:

Kazuistyka to nie jest to samo – zawsze przy-
najmniej tak by³o – co precyzja terminologiczna
niebudz¹ca w¹tpliwoœci… Ale leje mi pani mini-
ster miód na serce w zwi¹zku z pewnymi usta-
wami, które tutaj by³ dyskutowane, a które, jak
nawet kolokwialnie nazwa³em, mia³y charakter
nie ustaw, lecz instrukcji kancelaryjnych – no
ale wtedy broniono tego rodzaju postêpowañ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
TerazpansenatorOrtyl. Proszêbardzoopytanie.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, art. 29 tej ustawy nak³ada na

Skarb Pañstwa, a tak¿e na samorz¹d, obowi¹zek,
aby dzier¿awi³y grunty pod lotnisko po cenach
rynkowych. Aktualnie praktycznie wszystkie lot-
niska maj¹ce tak¹ dzier¿awê dzier¿awi¹ te grun-
ty, zarówno od Skarbu Pañstwa, jak i od samo-
rz¹du, po cenach ni¿szych. Albo jest to forma u¿y-
czenia za jak¹œ symboliczn¹ kwotê, albo oczywi-
œcie forma czynna – choæ obie s¹ czynne – u¿ytko-
wania wieczystego. Ja bym chcia³ poznaæ powody
wprowadzenia tego przepisu i zapytaæ, czy regula-
cje, które obecnie dotycz¹ tych lotnisk, bêd¹ pod-
wa¿ane na mocy tego artyku³u, czy po prostu po-
zostan¹ w mocy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Pan senator poruszy³ kwestiê, która by³a ¿ywo

dyskutowana na posiedzeniu Komisji Infrastruk-
tury w Sejmie. G³ównym autorem obecnego uregu-
lowania art. 29 jest Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Stwierdzi³ on, ¿e zakres podmio-
towy ustawy dotyczy podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli spó³ek prawa han-
dlowego, które s¹ zarz¹dzaj¹cymi lotniskiem,
i w tym momencie przysporzenie czy u¿yczenie al-
bo dzier¿awa za symboliczn¹ z³otówkê by³yby po-
moc¹ publiczn¹ w rozumieniu przepisów wspólno-
towych implementowanych do naszego systemu.
Ja tutaj rzeczywiœcie… Jeœli chodzi o nasz¹ stronê,
to by³a co do tego dosyæ d³uga dyskusja. Byliœmy
w stanie zaakceptowaæ umowê u¿yczenia, ponie-
wa¿ jest to element obrotu prawnego.
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Je¿eli chodzi o dotychczas zawarte umowy, to
wydaje mi siê, ¿e pewnoœæ prawa nie pozwala na
to, ¿eby je zmieniaæ w tym momencie wskutek
wejœcia w ¿ycie nowych przepisów. Ale bêdzie to
mia³o zastosowanie, je¿eli umowa dzier¿awy wy-
gaœnie, termin umowy dzier¿awy siê zakoñczy.

A jeœli chodzi o przepisy o pomocy publicznej…
My dyskutowaliœmy bardzo ostro z UOKiK na te-
mat kszta³tu tego przepisu. Ostatecznie wygl¹da
on w taki sposób. W tym momencie muszê powie-
dzieæ, ¿e prowadzimy rozmowy z Komisj¹ Euro-
pejsk¹ na temat pomocy publicznej. Jeszcze nie
mamy notyfikacji naszego programu pomocowe-
go, s³u¿¹cego miêdzy innymi inwestycjom w lot-
niska, finansowanym ze œrodków unijnych. I ten
temat te¿ siê pojawi, poniewa¿ jest zawsze mo¿li-
wa indywidualna notyfikacja w³aœnie takiej po-
mocy publicznej, która mog³aby wynikaæ z umo-
wy u¿yczenia czy u¿ytkowania wieczystego. I to
jest kwestia, która byæ mo¿e bêdzie musia³a byæ
znowelizowana. Ale w tym momencie wed³ug UO-
KiK nie ma ¿adnej przes³anki do tego, ¿eby wpro-
wadziæ u¿ytkowanie wieczyste lub umowê u¿y-
czenia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pytañ do pani minister nie ma.
Bardzo pani minister dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Dziê-
kujê.)

Otwieram dyskusjê.
Pan senator Ortyl wyst¹pi jako pierwszy dys-

kutant. Zapraszam na mównicê.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie trzeba stwierdziæ, ¿e ta ustawa jest

potrzebna i w wielu aspektach po¿yteczna, nie-
mniej jednak ma wiele niedoci¹gniêæ. Myœlê, ¿e
powodem tego, i¿ koliduje ona, a w³aœciwe konku-
ruje ze specjaln¹ ustaw¹ o Euro – to widaæ – s¹ pe-
wne niekonsekwencje b¹dŸ to nie do koñca prze-
myœlane kwestie prawnie uregulowane.

Myœlê, ¿e na pewno nie mo¿na siê zgodziæ z se-
natorem sprawozdawc¹, który mówi³, ¿e do tych
lotnisk mog¹ byæ stosowane albo regulacje doty-
cz¹ce Euro, albo regulacje tej ustawy. Jednoznacz-
nie tu wynika, ¿e powinna byæ do nich stosowana
w³aœnie ta ustawa. St¹d praktycznie wszystkie lot-
niska chc¹ siê wycofaæ ze stosowania specjalnego
rozporz¹dzenia, specjalnej ustawy o Euro 2012.

Nie do koñca te¿ mo¿na siê zgodziæ z pani¹ mi-
nister, ¿e te umowy lotnisk, które maj¹ w tej chwi-
li b¹dŸ to u¿yczenie, b¹dŸ to dzier¿awê na zasa-
dach nierynkowych, nie bêd¹ kwestionowane.
W ka¿dej chwili mo¿e ktoœ podnieœæ, ¿e to jest pe-
wna forma preferencji, bo ci, którzy dziœ zaczynaj¹
siê o tak¹ dzier¿awê staraæ, musz¹ to mieæ po ce-
nach rynkowych, a ci, którzy gdzieœ wczeœniej to
zrobili, maj¹ trochê lepiej. I zdarza³o siê tak w wy-
padku inwestycji lotniskowych, ¿e jedno lotnisko
na drugie gdzieœ tam do Brukseli, ¿e tak powiem,
napisa³o coœ czy powiedzia³o. To znaczy nie lotnis-
ko, tylko zarz¹dzaj¹cy lotniskiem. Takie przypad-
ki s¹ znane. Nie jest to chwalebne, ale ¿ycie jest
takie bogate, ¿e krótki czas… Nawet jak siê pojawi
kilka takich informacji prasowych, to Komisja
Europejska potrafi na to, jak wszyscy wiemy, za-
reagowaæ. Ona bardzo skrupulatnie œledzi,
o czym siê mówi, o czym siê dyskutuje, a tak¿e
o czym siê pisze. Nie ma w tym nic z³ego. Ka¿dy po-
winien byæ dobrze poinformowany.

Myœlê, ¿e tutaj jest to pomoc publiczna i trzeba
to liczyæ, trzeba to notyfikowaæ. Myœlê te¿, ¿e
w tych warunkach regulacje powinny dotyczyæ
tych, co teraz, i tych, co w przysz³oœci bêd¹ o tak¹
dzier¿awê czy udostêpnienie tych gruntów wystê-
powali. Sytuacja jest taka, ¿e praktycznie gdyby
te ceny rynkowe – ju¿ nie mówiê o Warszawie – na
przyk³ad na Podkarpaciu wprowadziæ, a szczegól-
nie w odniesieniu do lotnisk regionalnych, to po
prostu to automatycznie stawa³oby siê nieop³a-
calne, gdy¿ te lotniska funkcjonuj¹ na bardzo
cienkiej granicy op³acalnoœci. Tym bardziej jesz-
cze w obecnej sytuacji, kiedy kryzys dotyka tak¿e
lotnictwo.

Myœlê, ¿e Ÿle siê dzieje, ¿e ta ustawa nie rozró¿-
nia budowy lotniska od podstaw i przebudowy,
rozbudowy lotniska. Przecie¿ bêd¹ drobne inwe-
stycje – dotycz¹ce jakichœ pomieszczeñ gospodar-
czych, jakichœ pomieszczeñ dla stacji trafo, jakie-
goœ systemu odwodnieñ koniecznego na lotnisku,
jakiejœ bramy, nawet jakiegoœ parkingu wewnê-
trznego – i to bêdzie powodowa³o, ¿e wnioskodaw-
ca, który bêdzie siê stara³ o pozwolenie na budo-
wê, bêdzie musia³ przechodziæ pe³n¹, ¿e tak po-
wiem, œcie¿kê zdrowia, zgodnie z pktem 9, bo tam
wymieniono a¿ dziesiêæ instytucji, których opinie
musi siê uzyskaæ. A istniej¹ce lotniska te opinie
ju¿ maj¹, tak czy tak, niezale¿nie od tego, w jakim
trybie one do nich dochodzi³y – czy uzgodnieñ
wczeœniejszych, czy… One ju¿ po prostu je maj¹.
Je¿eliby by³a sytuacja taka, ¿e dana inwestycja
narusza to, co zosta³o uzgodnione, albo to, co jest
w zezwoleniu na za³o¿enie lotniska – bo jest jesz-
cze taka procedura, któr¹ musz¹ przejœæ – to wte-
dy powinno siê, moim zdaniem, doprowadziæ do
tego, by tê pe³n¹ procedurê podczas rozbudowy
czy modernizacji lotniska przechodziæ. Tak ¿e ja
bêdê sk³ada³ poprawkê, która by umo¿liwia³a roz-
ró¿nienie tych dwóch rodzajów inwestycji. Wtedy
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ustawa bêdzie jeszcze bardziej przyjazna dla tych,
którzy dzisiaj chc¹ rozbudowywaæ te lotniska i ro-
biæ czasami inwestycje w niewielkim wymiarze.
A uzyskanie dziesiêciu opinii, w moim odczuciu,
na pewno podra¿a proces uzyskiwania zezwole-
nia budowlanego – umownie to nazywam – dlate-
go ¿e je¿eli zwrócimy siê do dziesiêciu instytucji,
z których ka¿da ma trzydzieœci dni na wydanie de-
cyzji, no a musimy jeszcze za³¹czyæ do tego doku-
mentacjê, i je¿eli bêdziemy chcieli to robiæ po ko-
lei, to teoretycznie mo¿e nam to zaj¹æ a¿ dziesiêæ
miesiêcy. Ale je¿elibyœmy chcieli bardzo skróciæ
ten okres, to praktycznie musielibyœmy rozes³aæ
dziesiêæ kompletów do dwóch, trzech instytucji
i jeszcze wyznaczyæ jedn¹ osobê, która bêdzie to
koordynowa³a, prowadzi³a tê sprawê. A wiêc to
wszystko jest dosyæ skomplikowane. I dlatego je-
szcze raz argumentujê, ¿e jest potrzeba rozró¿nie-
nia funkcjonuj¹cych lotnisk, tych, które dopiero
rozpoczynaj¹ swój byt i tych, które funkcjonuj¹,
a nie wykraczaj¹ poza zakres zezwolenia na za³o-
¿enie lotniska.

Oczywiœcie sytuacja jest taka, ¿e zamieniono
w jednym z artyku³ów wyraz „uzgodnienie” wyra-
zem „opinia”, podkreœlaj¹c, ¿e jest to opinia w try-
bie i ona zastêpuje uzgodnienia. To te¿ budzi moj¹
obawê, bo opinia mo¿e byæ brana pod uwagê lub
nie, z samej definicji to wynika, zaœ uzgodnienie
jest wi¹¿¹ce dla stron. Powiedzmy sobie szczerze:
jaki wojewoda zdecyduje siê nie uwzglêdniæ nega-
tywnej opinii urzêdu górnictwa, urzêdu morskie-
go, konserwatora zabytków czy kogo innego, je¿eli
ona bêdzie zawiera³a odpowiednie uzasadnienie?
Mówi³em o tym podczas zadawania pytañ. Ca³y
proces przygotowywania i koszty z tym zwi¹zane,
koszty przygotowania dokumentacji – w przypad-
ku lotniska to nie s¹ setki tysiêcy z³otych, to s¹ ju¿
miliony… To wszystko mo¿e legn¹æ w gruzach.
Jest pewne ryzyko. A wiêc tym bardziej istotne
jest w przypadku tego uzasadnienia, aby rozró¿-
niaæ inwestycje nowe i inwestycje na ju¿ funkcjo-
nuj¹cych lotniskach.

Ustawa mówi o zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji, a w art. 1 w ust. 1 pojawia siê tyl-
ko i wy³¹cznie s³owo „przygotowania”. Moja pro-
pozycja jest taka, ¿eby dodaæ wyrazy „i realizacji”.

Wiele moich w¹tpliwoœci budzi to, ¿e ustawa
nie ma charakteru epizodycznego. Dlatego
chcia³bym wnieœæ poprawkê, która mówi³aby
o tym, ¿e procedura wed³ug tej ustawy bêdzie
mo¿liwa do 31 stycznia 2015 r. Jest to okres, kie-
dy zamykamy perspektywê finansow¹ w zakresie
korzystania ze œrodków Unii Europejskiej. Ta
ustawa ma miêdzy innymi to na celu, abyœmy
szybciej wykorzystywali fundusze z Unii Europej-
skiej. Ten okres jest adekwatny do jednego z ce-
lów, które ta ustawa sobie zak³ada. I wreszcie je-
¿eli nie bêdziemy przychylali siê do pewnego cza-

su, w którym ustawa obowi¹zuje, to powiedzmy
sobie szczerze… Jak siê rozpêdzimy, to mo¿emy
dojœæ nawet do œcie¿ek rowerowych i te¿ próbowaæ
specustawê przygotowywaæ.

Te regulacje s¹ ze wszech miar po¿yteczne
i potrzebne, ale tylko wtedy, kiedy nie s¹ zbyt
skomplikowane. Nie mo¿emy doprowadziæ do ta-
kiej sytuacji, ¿e rozmienimy wszystko na drobne,
bo wieloœæ tych ustaw zdeprecjonuje i pokompli-
kuje ca³e prawo. Jak siê nie nowelizuje ustawy
podstawowej, tylko wprowadza now¹, dodaje siê
nowe pojêcia, nowe odes³ania, to czêsto dobra
i poprawna technika legislacyjna jest zaniedby-
wana. Po prostu mamy pole do popisu, do inter-
pretacji, do tego, aby biura prawne trochê na tym
wszystkim zarobi³y. A nam to wszystko trochê
czasu zabierze.

Panie Marsza³ku, zg³aszam poprawki, o któ-
rych mówi³em. Chcia³bym jeszcze jedn¹ dodaæ.
Chodzi o to, ¿eby w art. 29 wyraz „których” za-
st¹piæ wyrazem „której”, gdy¿ dotyczy to liczby po-
jedynczej. To tyle. Sk³adam te poprawki na rêce
pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
PanisenatorJaninaFetliñskazabierze terazg³os.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Rozpatrujemy ustawê o szczególnych zasa-

dach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie lotnisk u¿ytku publicznego. Jest to kolejna
ustawa przewiduj¹ca zastosowanie wyj¹tkowych
przepisów w odniesieniu do wskazanej kategorii
inwestycji.

Wszystko zaczê³o siê od szczególnej ustawy
o autostradach p³atnych, uchwalonej 27 paŸ-
dziernika 1994 r. Dziœ wszyscy mo¿emy oceniæ
skutecznoœæ tej regulacji, wówczas przyjmowanej
w atmosferze niemal¿e euforii. Potem pojawi³y siê
odrêbne przepisy w sprawie budowy dróg ko³o-
wych i kolei. Odstêpstwo od ogólnych zasad loka-
lizacji inwestycji publicznych uzasadniano w tych
przypadkach liniowym charakterem inwestycji,
to jest d³ugimi trasami przecinaj¹cymi dzia³ki na-
le¿¹ce do wielkiej rzeszy w³aœcicieli. Przyjêcie spe-
cjalnego trybu w stosunku do wielkich budów in-
frastrukturalnych przecinaj¹cych kraj i popra-
wiaj¹cych standardy przemieszczania siê olbrzy-
miej liczby ludzi jest do przyjêcia, zw³aszcza, ¿e
obecnie mamy ten krótki czas, gdy mo¿emy wyko-
rzystywaæ maksimum œrodków pochodz¹cych
z Unii Europejskiej, by zbudowaæ sieæ komunika-
cyjn¹ porównywaln¹ do krajów zachodnich.

Ale w dziœ rozpatrywanej specustawie lotnisko-
wej idziemy o krok dalej. Obawiam siê, ¿e mo¿e
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okazaæ siê, ¿e posuwamy siê za daleko, w dodatku
ca³kiem niepotrzebnie. Spróbujê to w kilku s³o-
wach uzasadniæ. Najpierw jednak chcia³abym
przedstawiæ moje obawy zwi¹zane z przyjmowa-
niem szczególnych regulacji i z czêstymi modyfi-
kacjami prawa. S¹ to zagro¿enia, o których czêsto
nie chcemy pamiêtaæ, radoœnie zmieniaj¹c prawo
kszta³tuj¹ce rzeczywistoœæ. Budzimy siê dopiero
wówczas, gdy nagle okazuje siê, ¿e wszyscy przed-
siêbiorcy musz¹ natychmiast wyszkoliæ stra¿a-
ków, jak to by³o w przypadku zmiany kodeksu
pracy. Zapominamy o tym, ¿e ka¿da kolejna no-
welizacja, ka¿dy kolejny odrêbny przepis to jest
obci¹¿enie dla urzêdników, dla przedsiêbiorców,
wreszcie dla s¹dów, adwokatów i kontrolerów
pañstwowych, którzy musz¹ w te przepisy wnik-
n¹æ, poznaæ je, nauczyæ siê je stosowaæ. Trac¹ na
te czynnoœci czas, który mo¿na by³oby wykorzy-
staæ lepiej. Nawet taka ustawa, jak ta dzisiaj roz-
patrywana, choæ mo¿e nie znaleŸæ bardzo szero-
kiego zastosowania, po uchwaleniu musi byæ do-
brze przyswojona przez setki, a mo¿e nawet przez
tysi¹ce urzêdników, których bêdzie dotyczyæ. Czy
warto ponosiæ ten koszt dla osi¹gniêcia za³o¿one-
go rezultatu?

Odnosz¹c siê do projektu rozpatrywanej tu
ustawy i na tej podstawie oceniaj¹c praktykê pro-
wadzenia ustaw szczególnych, doktor Marcin Ty-
niewiecki z Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia-
³ymstoku przedstawi³ jednoznaczn¹ ocenê w opinii
wykonanej na zlecenie Kancelarii Sejmu. Napisa³,
¿e w wyniku przyjmowania ustaw epizodycznych
ca³y system prawny staje siê zbyt kazuistyczny,
nieprzejrzysty i niespójny. W efekcie ta sama dzie-
dzina wiedzy jest przedmiotem wielu przepisów za-
wartych w ró¿nych aktach i w po³¹czeniu z niespój-
noœci¹ mo¿e sprzyjaæ powstawaniu ich wzajemnej
sprzecznoœci. Ponadto efektem wprowadzenia do
systemu licznych wyj¹tków normy ogólne coraz
czêœciej wy³¹czane s¹ przez regu³ê lex specialis,
a wiêc norma ogólna traci przypisany jej walor po-
wszechnoœci, przez co przestaje mieæ zastosowa-
nie albo ma zastosowanie tylko w wyj¹tkowych
stanach faktycznych. Zgadzam siê z t¹ opini¹
i przytaczam j¹ w tym miejscu, bo uwagi doktora
Tyniewieckiego w pe³ni odnosz¹ siê do omawianej
dziœ specustawy lotniskowej.

Jak¹ mamy obecnie w Polsce sytuacjê w odnie-
sieniu do lotnisk? Kierujê siê zdaniem specjali-
stów w tej dziedzinie, a mam kontakt tylko z en-
tuzjastami lotnictwa. W kraju jest kilkadziesi¹t
lotnisk wojskowych wykorzystywanych ongiœ
przez polskie i radzieckie lotnictwo wojskowe, od-
powiadaj¹cych co do rozmiarów nawierzchni tak-
¿e cywilnym standardom komunikacyjnym.
Zwykle jest to betonowa droga startowa o wymia-
rach 60 m x 2,5 km, odpowiednia dla doœæ du¿ego
pasa¿erskiego samolotu. Ich zagospodarowanie,

lotnicze wykorzystanie sprawia samorz¹dom lo-
kalnym wiele trudnoœci. Nie da siê wykorzystaæ
wszystkich tych lotnisk w zakresie cywilnym.
Oprócz tego w kraju jest jeszcze wielka rezerwa
w postaci lotniskowych trawiastych obiektów
sportowych, utrzymywanych przez aerokluby.
Z tych wzglêdów mo¿na przyj¹æ, ¿e budowa od
podstaw nowych lotnisk bêdzie mia³a charakter
incydentalny, bowiem osi¹gniêciem bêdzie za-
chowanie znacznej czêœci istniej¹cej substancji
i utrzymanie jej lotniczego wykorzystania. Polska
jest zbyt ubogim wci¹¿ krajem, a kryzys ten stan
pog³êbia, by spodziewaæ siê nag³ego, znacznego
wzrostu tak zwanego ma³ego lotnictwa. Notabene
nie by³oby to ju¿ lotnisko u¿ytku publicznego. Ko-
munikacja krajowa nie bêdzie wzrastaæ nawet,
a mo¿e tym bardziej, jeœli uda siê zbudowaæ sieæ
autostrad i zmodernizowaæ kolej. Gdzie wiêc maj¹
pojawiæ siê te wielkie inwestycje, które chcemy
u³atwiæ t¹ ustaw¹? Mo¿e warto tu przypomnieæ,
¿e w ostatnim pó³wieczu powsta³o jedno nowe lot-
nisko komunikacyjne, Gdañsk Rêbiechowo, i to
tylko dlatego, ¿e trzeba by³o czymœ zast¹piæ zabu-
dowywane blokami lotnisko na Zaspie.

Szanowni Pañstwo, Wysoka Izbo, rozpatrywana
przez nas ustawa jest rozwi¹zaniem szczególnym,
miêdzy innymi z tego wzglêdu, ¿e pozwala na zasto-
sowanie szczególnych u³atwieñ dla zarz¹du lotnis-
ka, oznaczaj¹cych szczególne dolegliwoœci dla po-
sesjonatów w okolicy, nawet wówczas, gdy tym za-
rz¹dem jest firma prywatna. Lotnisko u¿ytku publi-
cznego nie musi bowiem byæ prowadzone przez je-
dnostkê pañstwow¹ lub samorz¹dow¹. Tu ju¿ poja-
wiaj¹ siê w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej. Przy-
pomnê, ¿e w trakcie prac sejmowych usuniêto
z ustawy – w³aœnie ze wzglêdów konstytucyjnych –
mo¿liwoœæ wyw³aszczania wprost na rzecz zarz¹du
lotniska bêd¹cego jednostk¹ niepubliczn¹.

Jednak najwiêksze uzasadnienie ma ta ustawa
w odniesieniu do pomocy nawigacyjnych utrzy-
mywanych przez Polsk¹ Agencjê ¯eglugi Powie-
trznej. Ale nie wydaje siê, aby szczególne tryby po-
stêpowania by³y akurat bardzo potrzebne do lo-
kalizowania radiolatarni trasowych, zaœ lokaliza-
cja pomocy nawigacyjnych na podejœciach do
progu drogi startowej na gruntach s¹siaduj¹cych
z lotniskiem mo¿e byæ skutecznie przeprowadzo-
na na podstawie samego prawa lotniczego.

Szanowni Pañstwo! Wysoka Izbo! Celowo nie
odnoszê siê ju¿ do poszczególnych przepisów tej
ustawy, uznaj¹c, ¿e generalne zastrze¿enia wobec
ca³ego pomys³u zwalniaj¹ mnie z tego obowi¹zku.
Wiemy, ¿e ustawa zostanie na tym posiedzeniu
uchwalona przez Senat, decyzja ju¿ zapada³a w³a-
œciwie poza t¹ sal¹. Mogê tylko zadeklarowaæ, ¿e
bêdê obserwowaæ, jak ona funkcjonuje i przypo-
minaæ w przysz³oœci, ¿e ju¿ dziœ zg³asza³am w¹t-
pliwoœci. Bêdê wówczas przypominaæ, ¿e te w¹t-
pliwoœci s¹ udzia³em wielu ludzi w Polsce zwi¹za-
nych z lotnictwem. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Henryk WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿na utyskiwaæ na lex specialis, ale s¹ sytua-

cje szczególne i po to jest tworzone prawo szcze-
gólne. Jeœli mamy rozwi¹zywaæ istotne kwestie,
wymagaj¹ce odrêbnego spojrzenia ni¿ na sprawy
codzienne, to s¹ potrzebne odrêbne regulacje,
które by czyni³y sprawniejszym rozwi¹zywanie
tych problemów. I myœlê, ¿e co do tego nie powin-
no byæ wiêkszych w¹tpliwoœci.

Z uwag¹ ws³uchiwa³em siê w sprawozdanie wy-
g³aszane przez pana senatora Janusza Sepio³a
i mam w¹tpliwoœci, które chcia³bym, by komisja
jeszcze zechcia³a rozwa¿yæ i rozwiaæ.

Mianowicie w art. 3 mamy sformu³owanie, któ-
re w moim przekonaniu nie jest ostrym sformu³o-
waniem i wymaga³oby doprecyzowania: „w³aœci-
wy wojewoda wydaje decyzjê o zezwoleniu na rea-
lizacjê inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku pub-
licznego nie póŸniej ni¿ w terminie trzech miesiêcy
od dnia z³o¿enia wniosku”. Ten przepis jest w bar-
dzo jednoznacznej relacji z brzmieniem art. 13,
który mówi: „uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku
publicznego jest równoznaczne z uzyskaniem de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu i pozwolenia na budowê w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo budowlane”. Ale co
w sytuacji, gdy przedsiêwziêcie o charakterze in-
westycyjnym nie wymaga pozwolenia na budowê,
a nie wszystkie przecie¿ wymagaj¹? Czy nie po-
winniœmy doprecyzowaæ b¹dŸ art. 13, b¹dŸ art. 3?
I to jest pytanie, które, jak s¹dzê, powinno jeszcze
zaj¹æ trochê czasu Wysokim Komisjom, tak byœ-
my jasno i jednoznacznie to prawo zapisali. Jeœli
mia³oby byæ realizowane przedsiêwziêcie niewy-
magaj¹ce pozwolenia, to w odniesieniu do takiej
sytuacji ten zapis w art. 3 jest „pusty”.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zaproponowaæ
poprawkê, któr¹ w³aœnie w tej chwili na gor¹co
formu³ujê, a to po to, by komisje mog³y jeszcze
raz tê sytuacjê przeanalizowaæ. Jeœli dojd¹ do
wniosku, ¿e jest coœ na rzeczy, to byæ mo¿e to do-
precyzuj¹, byæ mo¿e poszukaj¹ lepszego sfor-
mu³owania na okreœlenie tej sytuacji. Byæ mo¿e
nie podziel¹ mojej w¹tpliwoœci, bo i to mo¿e mieæ
miejsce. W zwi¹zku z tym proponujê, aby
w art. 3 po s³owach „na realizacjê inwestycji” do-
daæ s³owa „wymagaj¹cych pozwolenia na budo-
wê”. Dziêki temu ta kwestia bêdzie mog³a siê po-
jawiæ na posiedzeniu komisji i byæ w sposób je-
dnoznaczny, niebudz¹cy w¹tpliwoœci doprecy-
zowana.

Powstaje tak¿e w¹tpliwoœæ co do w³aœnie tego
katalogu opinii niezbêdnych do wniosku o wyda-
nie decyzji o zezwoleniu. Ten katalog komisje po-
stanowi³y zamkn¹æ i myœlê, ¿e s³usznie, bo urzê-
dnikowi w jakimœ urzêdzie mog³oby przyjœæ do
g³owy, by pytaæ jeszcze instytucje, organy niewy-
mienione enumeratywnie w tym katalogu i prze-
d³u¿aæ postêpowanie. Myœlê, ¿e to jest s³uszne.
Ale jednoczeœnie pominiêta zosta³a wa¿na insty-
tucja: Urz¹d Lotnictwa Cywilnego. St¹d moja pro-
pozycja poprawki, aby w art. 5 w ust. 1 w pkcie 9
dotychczasowe brzmienie lit. j: „innych organów
wymaganych przepisami szczególnymi”, zast¹piæ
brzmieniem: „Urzêdu Lotnictwa Cywilnego”, za-
mykaj¹c ten katalog, tak jak obydwie Wysokie Ko-
misje sobie tego ¿yczy³y.

Jeszcze jedno zdanie. Pytanie, dlaczego tak
póŸno i dlaczego parlamentarzyœci musieli zaj¹æ
siê t¹ materi¹, ¿eby w³aœnie uregulowaæ chocia¿-
by kwestiê wielu, jak pani minister wspomnia³a,
oko³o czterdziestu, lotnisk posowieckich, które –
a nie jesteœmy ani w pierwszym, ani w drugim,
ani nawet w pi¹tym roku po wyjœciu armii ra-
dzieckiej z Polski – czeka³y na regulacjê prawn¹,
umo¿liwiaj¹c¹ przyspieszenie procedur i zago-
spodarowanie ich. Dobrze siê sta³o. Pytanie, dla-
czego tak póŸno, jest ju¿ pytaniem nieaktual-
nym, ale warto je zadaæ. Czasem dobre rzeczy
wychodz¹ z obu izb parlamentu i z tego trzeba siê
cieszyæ.

Panie Marsza³ku, sk³adam poprawki. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Czelej, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Zgadzam siê z opiniowan¹ ustaw¹, konieczn¹

w sytuacji wyzwañ infrastrukturalnych, jakie
staj¹ przed Polsk¹ w zwi¹zku z przygotowaniem
do Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej 2012, ale
tak¿e w szerszej skali, konieczn¹ dla rozwoju po-
szczególnych regionów kraju oraz wyrównywa-
nia szans tych¿e regionów na rozwój, zw³aszcza
w kontekœcie bud¿etu dotacji unijnych na lata
2007–2012. Ustawa w istotny sposób doprowa-
dzi do usprawnienia i skrócenia procedur
zwi¹zanych z przygotowaniem inwestycji w za-
kresie lotnisk. Skrócenie budowy do minimum
poprzez wprowadzenie potrzeby uzyskania tylko
jednej decyzji jest z pewnoœci¹ s³usznym roz-
wi¹zaniem.

Chcia³bym tutaj zwróciæ uwagê na koszt tego
i aspekt, który jest natury pozaprawnej. Czêsto
bêdzie to siê odbywa³o kosztem utraty maj¹tku,
który w wielu aspektach trudno wyceniæ. I tym
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wszystkim, dla których wyw³aszczenie bêdzie
wi¹za³o siê z utrat¹ maj¹tku rodzinnego, domu,
ziemi, któr¹ mieli od pokoleñ, maj¹tku, który
trudno czêsto wyceniæ, tym wszystkim, dla któ-
rych ekwiwalent pieniê¿ny nie bêdzie dostatecz-
nym ekwiwalentem, chcia³bym z tej trybuny,
z tego miejsca powiedzieæ: przepraszamy, ale tak
trzeba. Tak trzeba, aby Polska rozwija³a siê szyb-
ko i sprawnie. Myœlê, ¿e te s³owa jesteœmy winni
wszystkim, dla których bêdzie to siê wi¹za³o
z utrat¹ domu rodzinnego, co jest czymœ wiêcej
ni¿ kwesti¹ finansow¹. I tym wszystkim osobom
chcia³by powiedzieæ, ¿e powinny czuæ siê dumne,
¿e na ich ziemi, na ich maj¹tku bêdzie budowane
coœ wiêcej, bêdzie budowana nowa Polska, tak
potrzebna, i bêd¹ to inwestycje potrzebne, aby
zmniejszyæ dystans Polski do Europy.

Generalnie mimo zasadnoœci opiniowanej
ustawy nasuwaj¹ siê tak¿e pewne obawy natury
technicznej. Jak s³usznie zauwa¿ono, przedsta-
wione tam rozwi¹zania pozostaj¹ w sprzecznoœci
z zasad¹, zgodnie z któr¹ ustawa powinna byæ tak
przygotowana, aby od przyjêtych w niej regulacji
nie trzeba by³o wprowadzaæ licznych wyj¹tków.
Ustawa powinna wyczerpuj¹co regulowaæ dan¹
dziedzinê spraw, nie pozostawiaj¹c poza jej zakre-
sem istotnych fragmentów. Opiniowana ustawa
zawiera zaœ przepisy szczególnie w odniesieniu do
ustawy – Prawo budowlane, do ustawy – Prawo
lotnicze, do ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami. Zostawiaj¹c wiêc opiniowany projekt w je-
go dotychczasowym kszta³cie, potrzeba raz jesz-
cze zwróciæ uwagê na jego szczególny kontekst,
który warunkuje kompromisowe postêpowanie,
oraz na koniecznoœæ respektowania w przysz³oœci
przytoczonych zasad techniki prawodawczej.
Wa¿ne jest, aby dla doraŸnego celu, choæby, jak
w tym przypadku, istotnego gospodarczo, nie
mno¿yæ liczby tak zwanych specustaw, a pozo-
staæ wiernym zasadom, które pomagaj¹ unikn¹æ
niebezpieczeñstwa nadmiernego rozcz³onkowa-
nia systemu prawa, powtórzeñ i niespójnoœci
unormowañ.

Wysoka Izbo, mimo tych zastrze¿eñ bêdê g³oso-
wa³ za. I mam nadziejê ¿e ustawa przejdzie jedno-
myœlnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Przypominam, ¿e panowie senatorowie Ortyl

i WoŸniak z³o¿yli propozycje legislacyjne, wnioski
o charakterze legislacyjnym.

Czy pani minister chcia³aby siê do tych wnios-
ków ustosunkowaæ w tym momencie, czy na po-
siedzeniu komisji?

Dziêkujê zatem, Pani Minister.

W takim razie, poniewa¿ te wnioski zosta³y
zg³oszone, proszê dwie komisji, Komisjê Gospo-
darki Narodowej oraz Komisjê Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej, o ustosun-
kowanie siê do nich i przygotowanie wspólnego
sprawozdania. G³osowanie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Wysokiej Izby.

Dziêkujê bardzo, zamykam ten punkt. Pani mi-
nister tak¿e dziêkujê.

Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Tekst ustawy to druk nr 419, sprawozdanie ko-
misji – druk nr 419A.

Pan senator W³adys³aw Dajczak, jako sprawo-
zdawca dwóch komisji, Komisji Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, jest ju¿ gotowy do
przedstawienia sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
A przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury

raz jeszcze ¿egnam.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu po³¹czonych komisji,

Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawiæ sprawozdanie z prac nad
ustaw¹, o której w tej chwili Wysoka Izba mówi.
Przedmiotowa ustawy jest realizacj¹ wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia
2008 r., kiedy to Trybuna³ Konstytucyjny orzek³
o niezgodnoœci z konstytucj¹ czterech artyku³ów,
to jest art. 136 ust. 6, art. 137 ust. 2 i art. 229
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami oraz art. 15 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Omawiana ustawa odnosi siê wprost do regu-
lacji art. 137 ust. 2. Pozosta³e artyku³y uznane
przez Trybuna³ Konstytucyjny za niezgodne
z konstytucj¹ nie powoduj¹ koniecznoœci podjê-
cia dzia³añ ustawodawczych, utraci³y one bo-
wiem moc prawn¹ na podstawie wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dniem publikacji tego wy-
roku, to jest 9 kwietnia 2008 r. Ponadto, uchylone
artyku³y nie tworz¹ luki prawnej czy stanu jakiej-
kolwiek niepewnoœci. W odniesieniu do art. 137
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
z dnia 21 sierpnia 1997 r. Trybuna³ Konstytucyj-
ny uzna³, ¿e artyku³ ten ograniczy³ uprawnienia
by³ych w³aœcicieli i spadkobierców wyw³aszczonej
posiad³oœci w przypadku, gdy cel publiczny zreali-
zowano wy³¹cznie na jej czêœci. Zwrot pozosta³ej
czêœci, jeœli taka sytuacja mia³a mieæ miejsce, zo-
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sta³ uzale¿niony od dodatkowych warunków, ta-
kich jak mo¿liwoœæ jej zagospodarowania zgodnie
z planem miejscowym, a kiedy takiego planu bra-
kowa³o – zgodnie z ustaleniami decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli
nawet przylegania nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby wnioskuj¹cej o zwrot. Trybuna³
w swoim wyroku uzna³ te ograniczenia za naru-
szenie zasady równoœci podmiotów wobec prawa
i orzek³ ich niezgodnoœæ z Konstytucj¹ Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przedmiotowa ustawa zmienia,
zgodnie z zaleceniami Trybuna³u Konstytucyjne-
go, brzmienie art. 137 ust. 2 o gospodarce nieru-
chomoœciami i wejœcie w ¿ycie tej nowelizacji
umo¿liwi bez koniecznoœci spe³niania wczeœniej
wspomnianych przes³anek i warunków ubieganie
siê o zwrot czêœci wyw³aszczonej nieruchomoœci,
na której nie zrealizowano celu publicznego,
okreœlonego w decyzji o wyw³aszczeniu nierucho-
moœci. Na swoim posiedzeniu po³¹czone komisje
nie wnios³y do omawianej propozycji ¿adnych po-
prawek i wnioskuj¹ do Wysokiej Izby o przyjêcie
ustawy w takim kszta³cie. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, by³ to projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d i prezesa Rady Ministrów. Chcia³bym
przywitaæ wiceprezesa Rz¹dowego Centrum Legis-
lacji, pana Jacka Krawczyka.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
Panie Prezesie?

(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Ja-
cek Krawczyk: Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Ca³a sprawa zosta³a bardzo szczegó³owo i wnikli-
wie przedstawiona przez pana senatora sprawo-
zdawcê.)

Rozumiem.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

panu prezesowi jakieœ pytanie? Rozumiem, ¿e py-
tañ nie ma.

Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa
senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji. I w zwi¹zku
z tym informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpa-
trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu prezesowi za bytnoœæ tu w cza-
sie obrad nad tym punktem.

Proszê pañstwa, i teraz chcia³bym powiedzieæ,
¿e stojê przed pewnym problemem. Otó¿ mamy
rozpocz¹æ punkt pi¹ty, w którym sprawozdawca
jednej z dwóch komisji to pan senator Augustyn,
który jest w ministerstwie, zaraz ma wróciæ. Ja

mimo to rozpocznê ten punkt, bo nastêpny jest
dosyæ d³ugi, jest to punkt o oœwiacie. Bêdziemy
procedowaæ i potem w razie czego chwilê poczeka-
my na pana senatora Augustyna, bo nie
chcia³bym odwracaæ w tym momencie kolejnoœci
ustaw.

W takim razie, proszê pañstwa, przystêpuje-
my do rozpatrzenia punktu pi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworze-
nia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych.

Tekst ustawy to druk nr 422, sprawozdania ko-
misji to druki nr 422A i 422B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, pana senatora Motycz-
kê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Antoni Motyczka:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Gospo-

darki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej przedstawiæ
sprawozdanie komisji o ustawie o zmianie ustawy
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjal-
nych, mieszkañ chronionych, noclegowni i do-
mów dla bezdomnych, zawartej w druku senac-
kim nr 422.

Rozpatrywana nowelizacja ustawy, wniesiona
jako projekt rz¹dowy, jest konsekwencj¹ oceny re-
alizacji dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r., która w swoim g³ównym za³o¿e-
niu mia³a doprowadziæ do powstania w okresie oœ-
miu lat oko³o 100 tysiêcy lokali socjalnych, miesz-
kañ chronionych, nowych miejsc w noclegowniach
lub domach dla bezdomnych. Zapisy wspomnia-
nej ustawy okreœlaj¹ miêdzy innymi rodzaje wspie-
ranych przedsiêwziêæ, jak na przyk³ad budowa lub
remont budynku czy zakup lokali mieszkalnych,
rodzaje obiektów, jakie mog¹ powstaæ docelowo:
lokale socjalne, mieszkania chronione, noclego-
wnie i domy dla bezdomnych, okreœlaj¹ równie¿
procentowo maksymaln¹ wysokoœæ dofinansowa-
nia inwestycji, warunki wyp³aty wsparcia, zasady
rozliczenia przedsiêwziêcia, oraz zawieraj¹ upo-
wa¿nienia do wydawania stosownych aktów wyko-
nawczych. W wyniku analizy efektów dwuletniego
funkcjonowania programu, a tak¿e doœwiadczeñ
gmin co do jego realizacji, oceniono, ¿e ustawa nie
przynios³a spodziewanych wyników. W latach
2007–2008 z zak³adanych 19 tysiêcy lokali socjal-
nych i mieszkañ chronionych zrealizowano oko³o
20%, a z planowanych 6 tysiêcy miejsc w noclego-
wniach i domach dla bezdomnych – tylko 4%.
W celu wyeliminowania ograniczeñ w funkcjono-
waniu programu rz¹d przed³o¿y³ wiêc projekt no-
welizacji ustawy, który jest dzisiaj przedmiotem
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prac Wysokiej Izby. Proponowane zmiany nie
zmieniaj¹ zapisów w zakresie rzeczowym i maj¹ na
celu zwiêkszenie zainteresowania gmin i innych
okreœlonych w ustawie podmiotów pozyskiwaniem
pomocy finansowej. Zmiany polegaj¹ miêdzy inny-
mi na wprowadzeniu mo¿liwoœci realizacji przed-
siêwziêæ polegaj¹cych na zakupie równie¿ ca³ych
budynków mieszkalnych, a nie tylko poszczegól-
nych lokali, i dopuszczeniu mo¿liwoœci pozyskania
przez gminy finansowego wsparcia na tworzenie
mieszkañ komunalnych nieposiadaj¹cych statu-
su lokali socjalnych pod warunkiem powiêkszenia
przez gminê zasobu lokali socjalnych lub miesz-
kañ chronionych o liczbê lokali co najmniej równ¹
liczbie utworzonych lokali komunalnych i odpo-
wiednio o co najmniej równej powierzchni u¿ytko-
wej. Ponadto przewiduje siê zwiêkszenie poziomu
dofinansowania z poziomu od 20 do 40% do pozio-
mu 30–50% kosztów przedsiêwziêcia, wy³¹czenie
mo¿liwoœci wliczenia kosztów uzbrojenia terenu
do kosztów przedsiêwziêcia, wprowadzenie mo¿li-
woœci refinansowania w ramach programu kosz-
tów zakupu lokalu lub budynku, je¿eli przedsiêw-
ziêcie zosta³o rozpoczête przed dniem zawarcia
umowy o dofinansowanie, a wniosek zosta³ z³o¿o-
ny przed up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia roz-
poczêcia przedsiêwziêcia, wprowadzenie mo¿liwo-
œci zmiany przeznaczenia lokali socjalnych i mie-
szkañ chronionych na lokale komunalne nieposia-
daj¹ce takiego statusu po up³ywie piêciu lat oraz
dopuszczenie w ka¿dym czasie mo¿liwoœci zmiany
przeznaczenia lokali socjalnych na mieszkania
chronione i odwrotnie oraz lokali komunalnych na
mieszkania chronione lub lokale socjalne.

Wysoka Izbo, Komisja Gospodarki Narodowej
oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej na wspólnym posiedzeniu
w dniu 21 stycznia 2009 r. rozpatrzy³y skiero-
wan¹ przez Marsza³ka Senatu w dniu 13 stycz-
nia 2009 r. ustawê o zmianie ustawy o finanso-
wym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mie-
szkañ chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych i przedstawiaj¹ projekt uchwa³y
Senatu zawarty w druku nr 422A, w którym
wnosz¹ o wprowadzenie trzech poprawek do
tekstu ustawy. Dwie z nich maj¹ charakter do-
precyzowuj¹cy, a trzecia dotyczy przesuniêcia
vacatio legis na dzieñ 1 kwietnia 2009 r., ponie-
wa¿ zak³adana w ustawie data 1 lutego 2009 r.
jest niemo¿liwa ze wzglêdu na niezakoñczony
proces legislacyjny.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Uprzejmie proszê o przyjêcie ustawy o zmia-
nie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lo-
kali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclego-
wni i domów dla bezdomnych wraz z proponowa-
nymi przez obie komisje poprawkami. Dziêkujê
za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn, tak jak mówi³, zd¹¿y³ na

czas, wiêc proszê o przedstawienie sprawozdania
drugiej komisji, mianowicie Komisji Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
W opinii komisji przed³o¿ona ustawa jest na-

prawdê nies³ychanie wa¿na. Myœmy, byæ mo¿e
w przeciwieñstwie do komisji poprzednich, które
siê t¹ ustaw¹ zajmowa³y, patrzyli na to przed³o¿e-
nie rz¹dowe pod trochê innym k¹tem, mianowicie
z punktu widzenia potrzeb zwi¹zanych z realiza-
cj¹ kilku kierunków polityki rodzinnej i polityki
spo³ecznej. Chcia³bym wobec tego zwróciæ uwagê
na w³aœnie te aspekty.

Proszê pañstwa, potrzeby mieszkaniowe osób
niezamo¿nych s¹ ogromne. Szacowane s¹ w Pol-
sce na ponad sto tysiêcy lokali, a mo¿e wiêcej.
Kwestiê wspomagania gmin w zakresie tworzenia
takich lokali czy budowy takich lokali dostrze¿o-
no doœæ wczeœnie. Ju¿ w roku 2005, o ile pamiê-
tam, rozpoczêto realizowanie programu pilota¿o-
wego, którego celem by³o wspieranie gmin w bu-
dowie takich lokali i w tworzeniu takich lokali,
tak¿e poprzez remonty. I na podstawie tego pilota-
¿u 8 grudnia 2006 r. przyjêto ustawê o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych.

Doœwiadczenia z tych dwóch lat pokazuj¹, ¿e
instrumenty, które zastosowano, nie sprawdzi³y
siê w takim stopniu, jaki by³ oczekiwany, o czym
przed chwil¹ mówi³ pan senator Motyczka, dlate-
go tych lokali powsta³o stanowczo za ma³o. I ta
ustawa próbuje to zmieniæ.

Dlaczego to takie wa¿ne akurat w tym momen-
cie? Dlatego ¿e na rynku mieszkaniowym dla osób
niezamo¿nych, które bardzo czêsto mieszkaj¹
w lokalach komunalnych, dosz³o do takiej sytua-
cji, ¿e czêstokroæ zajmuj¹ one ze swoimi rodzinami
bardzo du¿e lokale w substancji ju¿ u¿ywanej
i czêsto nie staæ ich, mimo dodatków mieszkanio-
wych, na op³acanie czynszu. A jednoczeœnie
w gminach powsta³o takie oto zawahanie: no jak
to? Teraz musimy budowaæ lokale socjalne? Oczy-
wiœcie ¿yjemy w XXI wieku, a wiêc nie mog¹ to byæ
jakieœ lokale, które nie spe³niaj¹ norm. Mamy bu-
dowaæ lokale dla ludzi, którzy sobie nie radz¹, któ-
rzy nie s¹ w stanie utrzymaæ dotychczasowej sub-
stancji, czêsto doprowadzaj¹ do dewastacji. I radni
niechêtnie podchodzili do takich inicjatyw.

Dlatego chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na
to, ¿e ustawa otwiera mo¿liwoœæ uruchomienia
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takiego ³añcuszka zamian, ¿ebyœmy zezwolili na
to, by budowaæ z funduszu dop³at mieszkania
w pe³ni standardowe, ale byœmy mogli je prze-
znaczaæ dla rodzin, które s¹ wydolne, jeœli chodzi
o swoje zasoby, i mog¹ w tych lokalach zamiesz-
kiwaæ, pod warunkiem, ¿e gmina równolegle
uwolni mieszkania o tej samej powierzchni na lo-
kale socjalne w innym miejscu. Dziêki temu ³añ-
cuszkowi przeprowadzek w mieszkaniach komu-
nalnych, niekiedy substandardowych, bêdzie
mo¿na lokowaæ oczekuj¹cych na lokale socjalne,
a dotychczasowych mieszkañców lokali komu-
nalnych przeprowadzaæ do tych nowo wybudo-
wanych lokali lub wyremontowanych, przyspo-
sobionych lokali w pe³ni standardowych. Myœlê,
¿e ta blokada mentalna, ta obawa, to pole kon-
fliktu w samorz¹dach zostan¹ w znacznym stop-
niu ograniczone.

Chcê powiedzieæ na podstawie doœwiadczeñ
mojego miasta, ¿e tego rodzaju ³añcuszek by³ ju¿
stosowany z pomoc¹ TBS, ale na ograniczon¹
skalê. Teraz bêdzie mo¿na go rozszerzyæ. To wa¿-
ne dla podniesienia standardu ¿ycia wielu rodzin.
To wa¿ne, gdy idzie o ca³y rynek mieszkaniowy
w gminach i mo¿liwoœæ pozyskiwania tych lokali
na wiêksz¹ skalê.

Nasza komisja patrzy³a na tê ustawê jeszcze
z nadziej¹ pozyskania lokali dla innych instytucji
pomocy spo³ecznej. Nasi goœcie z sejmowej Komi-
sji Polityki Spo³ecznej i Rodziny wnieœli do debaty
w naszej komisji wa¿ny w¹tek, mianowicie kwe-
stiê zapewnienia lokali tym samorz¹dom i organi-
zacjom po¿ytku publicznego, które chcia³yby lo-
kowaæ w substancji TBS placówki opiekuñczo-
-wychowawcze. Za chwilê bêdziemy mieli ustawê
o pieczy zastêpczej, na któr¹ czeka naprawdê wie-
lu ludzi w Polsce. Chcielibyœmy, ¿eby ona by³a z t¹
ustaw¹ zgrana, ¿eby nie tylko namawiaæ ludzi do
tego, by tworzyli rodziny zastêpcze, nie tylko na-
mawiaæ do tworzenia rodzinnych domów dziecka,
ale te¿ tworzyæ realne, materialne warunki do te-
go, by te placówki mia³y siê gdzie podziaæ, by by³o
gdzie je ulokowaæ. Czym dysponuje w tym zakre-
sie gmina? No, dzisiaj najczêœciej ma TBS.

I dlatego nasza komisja, œwiadoma tego, ¿e zna-
cznie wychodzimy poza materiê przed³o¿enia
rz¹dowego, z uwagi na wnioski komisji sejmowej,
a nawet zachêty, by pójœæ w tym kierunku, i na li-
czne g³osy przedstawicieli TBS i samorz¹dów, któ-
rzy byli na posiedzeniu naszej komisji, postanowi-
³a, ¿e wprowadzimy wa¿ne poprawki do tej ustawy.
I chcia³bym pañstwa o tym poinformowaæ.

Chcielibyœmy zmieniæ poprawki drug¹ i szóst¹
w tym zestawieniu, które macie pañstwo przed
sob¹, po to, ¿eby daæ TBS mo¿liwoœæ wynajmowa-
nia gminie, powiatowi lub organizacji po¿ytku
publicznego lokali w wybudowanym zasobie w ce-
lu prowadzenia tam mieszkañ chronionych i pla-

cówek opiekuñczo-wychowawczych dla nie wiêcej
ni¿ szeœciorga dzieci. Uregulowana te¿ zosta³a
kwestia rozliczania czynszu za najem w takiej sy-
tuacji, bo wobec TBS najemc¹ bêdzie gmina, ale
bêdzie ona mia³a, w myœl ustawy o pomocy spo³e-
cznej, mo¿liwoœæ pobierania œrodków od poszcze-
gólnych uczestników zbiorowoœci, która siê osied-
li w tych mieszkaniach chronionych lub placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych.

Poprawka pi¹ta dopuszcza, oprócz tych za-
mian, o których mówi³ pan senator Motyczka, za-
mianê noclegowni na dom dla bezdomnych, bo te-
go w katalogu zabrak³o.

Dziêkujê przedstawicielom ministerstwa, ¿e
z wnikliwoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ pracowali razem z le-
gislatorami nad tymi zmianami, które w konsek-
wencji powoduj¹ nawet zmianê tytu³u tej ustawy.
Chcielibyœmy wierzyæ, ¿e z tak¹ sam¹ ¿yczliwo-
œci¹ spojrz¹ na to legislatorzy sejmowi i komisja
sejmowa i ¿e te istotne, wyprzedzaj¹ce poprawki,
które maj¹ byæ skorelowane z ustaw¹ wa¿n¹ dla
dzieci w rodzinach niewydolnych wychowawczo,
znajd¹ tam uznanie.

Ja bardzo gor¹co proszê pañstwa o aprobatê
dla tych poprawek i o wyrozumia³oœæ, bo mamy
œwiadomoœæ wyjœcia troszeczkê poza materiê
ustawy. Dziêki temu dobrze wpiszemy siê w kon-
tekst polityki rodzinnej rz¹du.

Te poprawki by³y z³o¿one w ostatniej chwili,
wiêc jeszcze wrócê w czasie dyskusji do ich treœci,
a teraz w imieniu komisji, która jednog³oœnie zaa-
probowa³a projekt ustawy z poprawkami, proszê
o to samo Wysok¹ Izbê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bêdzie etap zadawania pytañ panom se-

natorom sprawozdawcom.
Pan senator Ryszard Knosala. Pytanie do któ-

rego ze sprawozdawców?
(Senator Ryszard Knosala: Mo¿e byæ do…)
Mo¿e byæ do pana senatora Augustyna.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym wyraziæ swoj¹ w¹tpliwoœæ, czy

podwy¿szenie minimalnego progu pomocy z 20%
do 30% za³atwi problem. Wynotowa³em sobie, ile
mieszkañ socjalnych budowaliœmy przed wprowa-
dzeniem poprzedniej ustawy. W 2000 r. by³o to ty-
si¹c dziewiêæset, w 2001 r. – dwa tysi¹ce trzysta,
w 2002 r. – dwa tysi¹ce piêæset, a po wprowadzeniu
poprzedniej ustawy, dzisiaj obowi¹zuj¹cej – dwa
tysi¹ce szeœæset. Czyli w³aœciwie nie by³o prawie
¿adnej zmiany. I wydaje mi siê, ¿e ta podwy¿ka mo-
¿e nie spe³niæ pok³adanych w niej nadziei.
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Druga moja refleksja. Z tego, co mi wiadomo,
jednostki samorz¹du terytorialnego nie wykorzy-
stywa³y w pe³ni dotychczasowych œrodków. Byæ
mo¿e powodem tego niewykorzystania by³ fakt, ¿e
by³o to tylko 20%, czyli 1/5. Gdyby ten procent by³
wiêkszy, to byæ mo¿e stopieñ wykorzystania by³by
wiêkszy albo pe³ny. Tych jednostek samorz¹do-
wych byæ mo¿e wtedy by³oby mniej, bo chêtnych
by³oby wiêcej, ale przynajmniej te œrodki by wyko-
rzystano. Nie by³oby takiej sytuacji, jak¹ dzisiaj
mamy, ¿e œrodki pozostaj¹ niewykorzystane.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, poziom zwiêkszenia wsparcia

przedsiêwziêæ dla poszczególnych kategorii miesz-
kañ wyszczególnionych w ustawie o te 10% rzeczy-
wiœcie nie wydaje siê imponuj¹cy, ale nie mo¿emy
tego rozpatrywaæ w izolacji. Równolegle przecie¿
usuwane s¹ inne, wskazane w wyniku analizy, bo
nie s¹ one przypadkowe, bariery, które do tej pory
blokowa³y chêæ gmin do realizowania takiego bu-
downictwa. O jednej z takich barier mówi³em sze-
rzej. Wskazywane s¹ inne mo¿liwoœci. Wreszcie
uruchamiamy ten ³añcuszek zamian, ³añcuszek
przeprowadzek. Dziêki temu nowo wybudowana
substancja mieszkaniowa mo¿e trafiæ w rêce tych,
którzy s¹ w stanie tam zamieszkaæ, bo s¹ wyp³acal-
ni, a ta poprzednia, o podobnym metra¿u, mo¿e
byæ zasiedlona przez rodziny borykaj¹ce siê z trud-
noœciami. Ten spo³eczny aspekt jest nies³ychanie
wa¿ny, bo stanowi³ on du¿e pole konfliktu w samo-
rz¹dach. Wszyscy, którzy jesteœmy zakorzenieni
w samorz¹dach, wiemy o tym. Mówiono: jak to, to
my za chwilê oddamy eleganckie mieszkanie i co
z niego bêdzie za rok, za dwa, za trzy lata? Nie
chciano w ten sposób inwestowaæ.

Wska¿my jeszcze inne rzeczy, o których mówi³
tutaj pan senator Motyczka, ja je tylko przypomnê.
Teraz mo¿liwy bêdzie tak¿e zakup ca³ych budyn-
ków przy finansowym wsparciu z bud¿etu pañ-
stwa. Do tej pory mo¿na by³o kupowaæ, ale tylko
poszczególne lokale. Samorz¹dowcy, którzy byli na
posiedzeniu naszej komisji, mówili: s¹ budynki,
które nabyliœmy, w których posiadanie weszliœmy,
i chêtnie ulokowalibyœmy tam mieszkania socjal-
ne, ale nie mo¿na by³o zrobiæ w ten sposób, bo po-
szczególne lokale tak, ale ca³e budynki nie. Teraz
taka mo¿liwoœæ bêdzie i bêdzie mo¿na siê zwracaæ
o refinansowanie na podobnych zasadach kosztów
zakupu nie tylko lokali, ale ca³ych budynków.

Bêdzie tak¿e mo¿liwe, aby podmiot tworz¹cy na
przyk³ad mieszkanie chronione móg³ to robiæ nie

tylko przez zakup lokalu, lecz równie¿ przez jego
budowê, remont lub zamianê sposobu u¿ytkowa-
nia. Bardzo czêsto jest tak, ¿e lokale do tej pory
przeznaczone na inny cel mog³yby byæ mieszka-
niami chronionymi.

Ja jeszcze na chwilkê na tym siê zatrzymam,
Panie Senatorze, i skorzystam ze sposobnoœci,
¿eby podkreœliæ koniecznoœæ budowy mieszkañ
chronionych ze wzglêdu na starzenie siê spo³e-
czeñstwa. Bardzo czêsto jest tak, ¿e starzy ludzie
mieszkaj¹ w bardzo piêknych, bardzo du¿ych
mieszkaniach i nie s¹ w stanie ich utrzymywaæ.
Te mieszkania nie s¹ im od dawna potrzebne. Nie
by³o do tej pory takiego mechanizmu, który by
pozwala³ zapewniæ tym osobom ochronê, odpo-
wiedni dostêp do rehabilitacji, do lekarza i do
pielêgniarki, która jest w pobli¿u, jaki daje zespó³
mieszkañ chronionych. Teraz ta mo¿liwoœæ siê
otworzy.

Chcia³bym podzieliæ siê z panem senatorem
takim wra¿eniem, które by³o powszechne na po-
siedzeniu naszej komisji i by³o wypowiadane
przez doœæ liczn¹ grupê samorz¹dowców, ¿e ot-
worzy nam to nowe mo¿liwoœci, ¿e teraz weŸmie-
my powa¿niej pod uwagê mo¿liwoœæ takiego bu-
dowania.

Proponowaliœmy ministerstwu, ¿eby zmieniæ
jeszcze jedn¹ rzecz, ¿eby mo¿na by³o budowaæ
mieszkania chronione tak¿e w budynkach przejê-
tych nie tylko w ci¹gu ostatnich dwunastu mie-
siêcy. Bo s¹ nieraz budynki, które wiele lat stoj¹
bez przeznaczenia. Ministerstwo ma jednak prze-
ciwne obawy ni¿ pan senator. Ministerstwo siê
obawia, ¿e wówczas nie starczy œrodków, które s¹
na to zagwarantowane. A warto jednak podkreœ-
liæ, kiedy mówimy o wprowadzeniu tej nowej usta-
wy, jej skutki prawne, bo jednak poziom zaanga-
¿owania jest tutaj du¿o wiêkszy ni¿ do tej pory.
Szacuje siê, ¿e to zwiêkszenie zainteresowania
pozwoli podnieœæ wydatki do 300–330 milionów z³
rocznie, a przypomnê, ¿e wczeœniej wydawaliœmy
zaledwie w granicach 50 milionów z³. Tak ¿e ja jes-
tem dobrej myœli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê obu panom senatorom, panu senato-

rowi Augustynowi za odpowiedŸ, a panu senato-
rowi Motyczce za towarzyszenie.

Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wniesio-
ny przez rz¹d.

Witam czêstego goœcia w Senacie, pana mini-
stra Piotra Stycznia, reprezentuj¹cego Minister-
stwo Infrastruktury.

Panie Ministrze, czy chcia³by Pan zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Tak.)
Zapraszam. Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym tylko krótko odnieœæ siê do propo-

nowanych poprawek. Mianowicie czêœæ poprawek
wi¹¿e siê ze stanem zapisów w przed³o¿eniu
rz¹dowym, które wymagaj¹ doprecyzowania,
i one oczywiœcie s¹ akceptowane w ca³oœci. Czêœæ
poprawek zg³aszanych na etapie tworzenia spra-
wozdania Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
wymaga jednak pewnego nak³adu pracy legisla-
cyjnej, nawet w pewnej czêœci merytorycznej.
W zwi¹zku z tym sk³adam niniejszym oœwiadcze-
nie, ¿e chcia³bym abyœmy wspólnie z w³aœciwymi
dla materii ustawy komisjami senackimi dokona-
li jak najszybciej odpowiedniej pracy i nastêpnie
przed³o¿yli Wysokiej Izbie projekt, który bêdzie
w ca³oœci spe³nia³, nazwijmy to, jak najwy¿sze
standardy legislacyjne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania?
Proszê bardzo, najpierw pan senator Majkow-

ski, a potem pan senator Dajczak i pan senator
Rulewski.

Pan oczywiœcie tu zostaje, Panie Ministrze.
Pan senator Majkowski, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, dwa krótkie pytania. Pierwsze.

W materiale porównawczym, druk nr 422,
w art. 18 pkcie 3 jest zapis dotycz¹cy Funduszu
Dop³at. Czy by³by pan ³askaw powiedzieæ ze dwa
zdania, takiej bardziej szczegó³owej informacji
nam udzieliæ na temat tego Funduszu Dop³at? To
jest jedno pytanie.

Drugie. Mówimy o finansowaniu tych wszyst-
kich przedsiêwziêæ. Na jakich zasadach Bank Go-
spodarstwa Krajowego bêdzie udziela³ preferencyj-
nych kredytów? Chodzi mi o koszt obs³ugi takiego
kredytu, czyli stopy oprocentowania, wszystkie
kwestie dotycz¹ce zabezpieczeñ, to, co bêdzie sk³a-
da³o siê na obs³ugê kredytu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o instytucjê Funduszu Dop³at,

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, chcia³bym po-
informowaæ, ¿e jest to fundusz, który funkcjo-

nuje jako zestaw œrodków pochodz¹cych z bu-
d¿etu pañstwa obs³uguj¹cy tytu³y ustaw, które
s¹ tworzone na okolicznoœæ nastêpuj¹c¹. Mia-
nowicie je¿el i ustawa, któr¹ tworzy rz¹d
i przedk³ada Wysokiemu Parlamentowi do za-
twierdzenia, rodzi skutki bud¿etowe w postaci
dop³at do przedsiêwziêæ okreœlonych w usta-
wie, to Fundusz Dop³at jest instytucj¹, która
takie dop³aty i takie przedsiêwziêcia wzmac-
nia, wspomaga, przekazuje odpowiednie kwo-
ty, oczywiœcie na warunkach okreœlonych
w ustawach i stosownych rozporz¹dzeniach
wykonawczych. Na dzisiaj g³ówne tytu³y, które
s¹ obs³ugiwane przez Fundusz Dop³at, to jest
w³aœnie tak zwane budownictwo socjalne, ob-
s³ugiwane przez czêœæ funduszu, oraz ustawa
o wspieraniu rodzin w nabywaniu w³asnego
mieszkania. To s¹ dwa g³ówne tytu³y, które
konsumuj¹ Fundusz Dop³at. Wzmocnienie te-
go funduszu oczywiœcie jest dokonywane po-
przez odpowiednie kwoty przewidziane w usta-
wie bud¿etowej.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, muszê powie-
dzieæ, ¿e do przedsiêwziêæ okreœlonych w ustawie
wspieraj¹cej budownictwo socjalne nie s¹ kiero-
wane œrodki w postaci kredytu. W zwi¹zku z tym
wszystkie parametry wymienione w tym pytaniu
nie mog¹ wyst¹piæ, poniewa¿ s¹ to klasyczne sy-
tuacje dotowania z bud¿etu pañstwa przed-
siêwziêæ, które mo¿e nawet s¹ kredytowane przez
gminê, ale to siê odbywa poza obszarem objêtym
dzia³aniem ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, nastêpne pytanie, pan senator

Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pan senator

Motyczka, przedstawiaj¹c sprawozdanie, mówi³
o dotychczasowej efektywnoœci tego programu
i w dokumentach za³¹czonych do ustawy czyta-
my, ¿e rz¹d ocenia, ¿e te proponowane regulacje
spowoduj¹ znaczne zwiêkszenie efektywnoœci
tego programu.

Ja bym chcia³ spytaæ pana ministra, na jakich
przes³ankach oparty jest taki optymizm rz¹du.
Z moich rozmów z samorz¹dowcami wynika, ¿e
oni tego optymizmu nie podzielaj¹. I w zwi¹zku
z tym zadajê takie pytanie.

I drugie pytanie. Co by³o przes³ank¹ wy³¹czenia
mo¿liwoœci zaliczenia do kosztów przedsiêwziêcia
uzbrojenia terenów? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Odpowia-

daj¹c na pierwsze pytanie, chcia³bym stwierdziæ,
¿e proponowane w ustawie bardziej pozytywne
co do zasady rozwi¹zania dla gmin musz¹ rodziæ
skutki w postaci wiêkszego zainteresowania siê
samorz¹du gminnego rozwi¹zywaniem kwestii
budownictwa socjalnego, czy te¿ socjalnego cha-
rakteru czêœci zasobów komunalnych gminy, za-
interesowania siê mo¿liwoœciami rozwi¹zywania
problemów, które dotycz¹ grup ludnoœci obec-
nych, mo¿na powiedzieæ, w ka¿dej polskiej gmi-
nie. Oczywiœcie mo¿na te¿ za³o¿yæ, ¿e ustawa jest
propozycj¹, jest formu³¹, która nie wymusza, ale
wskazuje œcie¿kê rozwi¹zywania tych proble-
mów i od woli samorz¹dów zale¿y, czy z tej usta-
wy skorzystaj¹.

Chcia³bym równie¿ poinformowaæ pana se-
natora, odpowiadaj¹c na to pytanie, ¿e konsul-
tacje, których dokonywaliœmy, miêdzy innymi,
z Uni¹ Metropolii Polskich, wskazywa³y na dwa
obszary koniecznych nowych regulacji. Po pier-
wsze, tworzenie zasobu komunalnego – to jest
nowe rozwi¹zanie, nieobecne dotychczas, po ro-
ku 1989, w prawie polskim. Zak³ada ono, ¿e
tworzenie zasobu komunalnego z dotacji z bu-
d¿etu pañstwa bêdzie wi¹za³o siê z równoleg³ym
tworzeniem ekwiwalentnego zasobu socjalne-
go. I to w³aœnie rozwi¹zanie Unia Metropolii Pol-
skich nam wskaza³a. Po drugie, zwiêkszyliœmy –
to te¿ jest reakcja na zapotrzebowanie ze strony
gmin – o 10%, choæ byæ mo¿e nale¿a³oby o wiê-
cej, dotacje do poszczególnych tytu³ów zwi¹za-
nych z realizacj¹ szeroko rozumianego budo-
wnictwa socjalnego w gminach. Mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e gminy odpowiedz¹ podobn¹ aktywno-
œci¹, jak dotychczas. Bêdziemy siê wtedy zasta-
nawiaæ, w jaki sposób przedk³adaæ kolejne pro-
pozycje.

Ale, Szanowni Pañstwo, wystarczy powiedzieæ
w ten sposób, ¿e dzisiaj problem rozwi¹zywania
w ogóle wszystkich zasz³oœci zwi¹zanych z budo-
wnictwem mieszkaniowym wi¹¿e siê z daniem
spo³eczeñstwu do dyspozycji zasobu obejmuj¹ce-
go oko³o piêciuset mieszañ na tysi¹c mieszkañ-
ców. I wtedy ¿aden z tych segmentów, który dzi-
siaj wymaga dotacji z bud¿etu pañstwa, nie za-
spokaja³by potrzeb mieszkaniowych w ogóle.
By³by tylko nacechowany pewnym zbiorem zasad
jego dysponowania, polegaj¹cych na kierowaniu
okreœlonego zasobu lokali mieszkalnych do œciœle
wyspecyfikowanych grup spo³ecznych, które po-

winny takie zasoby mieæ do swojej dyspozycji, to
jest z nich korzystaæ.

St¹d ocena tego programu i pesymizm pana se-
natora bêdzie ewentualnie potwierdzony – oby nie
– po jakimœ roku do dwóch lat stosowania zmie-
nionych przepisów ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Jan Rulewski.
Zapraszam.

Senator Jan Rulewski:

Nie da siê ukryæ, ¿e te zmiany s¹ kontynuacj¹
ustawy, któr¹ mo¿na by nazwaæ przemieszcza-
niem biedy do jeszcze wiêkszej biedy.

Niestety, perspektyw dla ludzi, którzy, nie-
wa¿ne, czy z w³asnej winy, czy te¿ z powodu po-
wszechnie panuj¹cych warunków ¿ycia w Pol-
sce, musz¹ siê przemieszczaæ z lepszych miesz-
kañ do gorszych, rz¹d nasz nie pokazuje. Za to
wskazuje, ¿e bêd¹ tutaj powa¿ne zmiany w za-
kresie finansowania.

I tak, po pierwsze, chcia³bym siê dowiedzieæ,
czy po ostatnich zmianach, po ostatnim prze-
gl¹dzie bud¿etu, zmiany objê³y równie¿ ten fun-
dusz. Czy s¹ zabezpieczone œrodki w wysokoœci,
o jakiej mówi³ pan senator Augustyn, na realiza-
cjê tego zadania?

Po drugie, dlaczego rz¹d nie przewidywa³ jesz-
cze dodatkowej opcji budowania czy te¿ prze-
kszta³cania, pozyskiwania mieszkañ, budynków
i innych obiektów poprzez wchodzenie w partner-
stwo…

(G³os z sali: Publiczno-prywatne.)
…publiczno-prywatne, tak jest, z prywatnymi

w³aœcicielami b¹dŸ przedsiêbiorcami? Oni prze-
cie¿ posiadaj¹ lokale, o których z góry wiadomo,
¿e nigdy nie bêd¹ mieszkaniami przeznaczonymi
na normalny, ¿e tak powiem, rynek, dla ludzi œre-
dnio uposa¿onych czy dobrze uposa¿onych, bo al-
bo lokalizacja, albo uzbrojenie na to nie pozwala-
j¹. Zaœ procedura, któr¹ tu proponuje rz¹d, jest
i siermiê¿na, i mitrê¿na, dlatego ¿e wymaga inwe-
stowania, pobierania œrodków.

I nastêpne pytanie, ja ju¿ je zada³em, ale ono
ma odniesienie do tego, o czym mówiê, ¿e gminy
nie posiadaj¹ zaliczek na rozpoczêcie dzia³alno-
œci, dlatego ¿e wiêkszoœæ gmin, jeœli nie wszystkie,
jest zad³u¿ona do maksymalnego poziomu i chc¹c
podejmowaæ dzia³ania, na przyk³ad wykupiæ lo-
kale – mówiê o gminach wiejskich – takie, które
nawet s¹ do dyspozycji i które by mo¿na uzbroiæ,
nie maj¹ œrodków. Œwiadczy o tym na przyk³ad ta
debata, do której rz¹d siê przychyli³, mianowicie
o tym, ¿e nie mo¿na by³o uruchamiaæ œrodków eu-
ropejskich, które mia³y wiêksz¹ gwarancjê, bo
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przedsiêbiorstwa, gminy i inne podmioty nie mia-
³y œrodków finansowych na rozpoczêcie zadania.

Czyli reasumuj¹c, mam dwa pytania, Panie
Ministrze. Po pierwsze, chodzi o partnerstwo
publiczno-prywatne, a wiêc wpisanie mo¿liwoœci
pozyskiwania mieszkañ w oparciu o w³aœcicieli
nieruchomoœci, którzy mog¹ je udostêpniaæ,
chc¹ je udostêpniaæ, tylko prawo na to nie po-
zwala, to znaczy pozwala, ale praktycznie unie-
mo¿liwia eksmisjê. W przypadku, gdyby to by³a
gmina, to gmina by mog³a pobraæ to z tego, prze-
praszam, swojego podopiecznego. Po drugie,
chodzi o zaliczki, o to, czy by jednak gminom nie
zaliczkowaæ podjêcia tych dzia³añ po to, ¿eby
udro¿niæ system.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pierwszym

pytaniem by³o pytanie o bud¿et. Chcia³bym na rê-
ce Wysokiej Izby z³o¿yæ informacjê, ¿e w bud¿ecie
w trakcie tych ostatnich poszukiwañ oszczêdno-
œci przez rz¹d Fundusz Dop³at nie zosta³ uszczup-
lony, czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e w innych tytu-
³ach szukaliœmy oszczêdnoœci, a akurat ten fun-
dusz, obs³uguj¹cy tê konkretn¹ ustawê i nie tyl-
ko, ma tak¹ wartoœæ, jak¹ przyjêto.

Je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ wykupu lokali, to
w tym przypadku partnerstwo publiczno-prywat-
ne traktujemy jako partnerstwo, w ramach które-
go gmina czerpa³aby z aktywnoœci gospodarczej
tych, którzy zajmuj¹ siê budowaniem zasobów
mieszkaniowych, a nie mog¹ znaleŸæ...

(Senator Jan Rulewski: Lub je posiadaj¹.)
…lub je posiadaj¹, a nie mog¹ znaleŸæ odpo-

wiedniego rynku popytowego, czy to w zakresie
wynajmu, czy to w zakresie nabycia takich loka-
li. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta ustawa pozwala
nabywaæ z dotacj¹ z bud¿etu pañstwa bardzo
konkretny zasób, czy to w postaci ca³ych budyn-
ków, czy to w postaci lokali mieszkalnych. I nie
jest tutaj dla gmin zakazane na przyk³ad roz-
strzygniêcie tej kwestii w ten sposób, ¿e kieruj¹
zapytanie ofertowe na rynek, do tych, którzy dys-
ponuj¹ nadwy¿k¹ lokali, nastêpnie kieruj¹ w wy-
niku pewnej procedury œrodki w³asne, ale rów-
nie¿ i z dotacji bud¿etu pañstwa, na zakupienie

takiego zasobu, a potem podnajmuj¹ go – jak pan
senator by³ ³askaw okreœliæ – swoim podopiecz-
nym. Jest to w³aœciwie – poniewa¿ dotyczy to tak-
¿e istniej¹cych ju¿ relacji miêdzy towarzystwami
budownictwa spo³ecznego a gminami – w prakty-
ce realizowane w niektórych gminach w Polsce,
bo okazuje siê, ¿e warto po prostu nie rozpoczy-
naæ w³asnej aktywnoœci inwestycyjnej, ale sko-
rzystaæ z czyjejœ pomyœlnoœci inwestowania
i zrealizowaæ w ten sposób zadania gminy w za-
kresie takiego budownictwa.

Je¿eli chodzi o kwestiê zaliczek, to rzeczywiœcie
my nie wkomponowaliœmy mechanizmu zaliczko-
wego w ustawê, i w tê propozycjê, która dotyczy³a
programu pilota¿owego, i w ustawê matkê
z 2006 r., i w tê nowelizacjê. Pozwoli pan senator,
¿e bêdziemy obstawaæ przy systemie dzia³ania,
który w tej chwili jest w ustawie skonstruowany.
Gdyby jednak rzeczywiœcie bezpieczne stosowa-
nie systemu zaliczkowego by³o warunkiem istot-
nie podnosz¹cym efektywnoœæ ustawy, uwagê pa-
na senatora poddamy najwy¿szej naszej rozwa-
dze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na pewien

k³opot, który tutaj powstaje, mianowicie na zu-
pe³nie szaleñcze ceny mieszkañ. Je¿eliby w tej
chwili gospodarka komunalna zgodnie z mecha-
nizmami rynkowymi mia³a p³aciæ za to, co sobie
wymyœlili deweloperzy na przyk³ad w Warszawie,
to po prostu Warszawa by musia³a zbankruto-
waæ. Tak to realnie obecnie wygl¹da.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym pana ministra zapytaæ o deficyt lo-

kali socjalnych. Kiedy konstruowano obecnie je-
szcze istniej¹c¹ ustawê, ten deficyt by³ oszacowa-
ny bodaj¿e na sto dwadzieœcia tysiêcy lokali, tyle
brakowa³o lokali socjalnych. Wiadomo, ¿e w tej
chwili, kiedy jest utrudniony dostêp do kredytów,
ta liczba raczej wzroœnie. I pierwsze pytanie by³o-
by: jak ministerstwo szacuje, na jakim poziomie
jest ten niedobór lokali socjalnych? Czy to jest da-
lej sto dwadzieœcia tysiêcy? Niewiele wybudowa-
no, wiêc albo to bêdzie sto dwadzieœcia tysiêcy, al-
bo jeszcze wiêcej.

I drugie pytanie. Chcia³bym tutaj nawi¹zaæ do
wypowiedzi sprawozdawcy, senatora Augustyna,
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który powiedzia³ pod koniec, ¿e ministerstwo
martwi siê, ¿e œrodków nie wystarczy. Rzeczywi-
œcie, ja chcia³bym nawi¹zaæ do tej wypowiedzi, ale
w nieco innym kontekœcie. Ustawa przewiduje, ¿e
wniosek mo¿e byæ z³o¿ony przed up³ywem dwu-
nastu miesiêcy od dnia rozpoczêcia przedsiêwziê-
cia. Czy projektodawca rzeczywiœcie przewidzia³,
ile tych wniosków wp³ynie i czy refinansowanie
wydatków ju¿ poniesionych, bo pewne wydatki
bêd¹ poniesione… Czy rzeczywiœcie starczy œrod-
ków na ten cel, czy istnieje ryzyko odmowy refi-
nansowania z powodu wyczerpania siê puli œrod-
ków? I kolejne pytanie, zwi¹zane z tym ci¹giem
pytañ. Czy w takiej sytuacji, gdyby jakieœ wnioski
nie zakwalifikowa³y siê do refinansowania, przej-
d¹ na okres obowi¹zywania nastêpnego progra-
mu? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Niedobór lo-

kali socjalnych, ustalony w badaniach Instytutu
Rozwoju Miast w Krakowie, które by³y podstaw¹
szacunków oceny skutków regulacji ustawy matki
z 2006 r., rzeczywiœcie zawiera³ siê miêdzy liczb¹ sto
tysiêcy a sto dwadzieœcia tysiêcy. Chcia³bym zau-
wa¿yæ, ¿e nie jest to niedobór szacowany na podsta-
wie braku lokali w ogóle, czyli dostêpnoœci do zaso-
bu, nawet tego, który powstaje w ramach mo¿liwo-
œci lub te¿ ograniczenia mo¿liwoœci zaci¹gania kre-
dytów hipotecznych. Inny jest charakter tego, to nie
jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w ogóle,
tylko to jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, po-
wsta³ych w wyniku na przyk³ad wyroków eksmisyj-
nych czy te¿ braku mo¿liwoœci zaspokojenia w³as-
nych potrzeb mieszkaniowych ze wzglêdu na do-
chody umieszczaj¹ce dan¹ rodzinê czy osobê w gru-
pie osób mog¹cych skorzystaæ z dobrodziejstwa za-
siedlenia lokalu socjalnego. W zwi¹zku z tym, ¿e
wokresiepilota¿uwybudowanopiêæ ipó³ tysi¹ca lo-
kali, ostatnio, czyli w ostatnich dwóch latach, w la-
tach 2007–2008, liczba lokali te¿ by³a zbli¿ona do
dziesiêciu tysiêcy, mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym cza-
sie powsta³o oko³o piêtnastu, szesnastu tysiêcy lo-
kali socjalnych w Polsce i tê liczbê konfrontujemy ze
sta³¹ wielkoœci¹ stu, stu dwudziestu tysiêcy. Nie
mamy zmiennej oceny w tym obszarze.

Je¿eli chodzi o wystarczalnoœæ œrodków Fun-
duszu Dop³at, to myœlê, ¿e faktycznie kwota, któ-
ra dotychczas by³a wykorzystywana w sposób

w wysokim stopniu niezadowalaj¹cy, czyli w oko-
³o 50%, w tym przypadku mo¿e zostaæ wysycona
w ca³oœci. Przy tym chcia³bym powiedzieæ, ¿e
w wyniku wejœcia ustawy w ¿ycie w terminie, któ-
ry jest okreœlony w poprawce do projektu, czyli
1 kwietnia 2009 r., dzia³aniem ustawy w tym ob-
szarze, który zosta³ ustalony w projekcie rz¹do-
wym, zostanie objêta ta grupa wniosków, która
zostanie z³o¿ona w edycji jesiennej. Innymi s³owy,
my poprzez tak¹ datê wejœcia w ¿ycie ustawy rów-
nie¿ wyjmujemy niektóre dzia³ania gmin z obsza-
ru dofinansowywania œrodkami bud¿etowymi
zgromadzonymi na ten cel w bie¿¹cym roku.

Na u¿ytek tej odpowiedzi powiem, ¿e nie widzi-
my w tej chwili zagro¿eñ. Gdyby one jednak po-
wsta³y, to bêdziemy poszukiwaæ sposobów na roz-
wi¹zanie problemu braku œrodków poprzez prze-
mieszczanie odpowiednich wielkoœci bud¿eto-
wych w ramach czêœci 18, do czego mamy oczywi-
œcie prawo. Dziêkujê bardzo.

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

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

strze! Mam trzy pytania.
Pierwsze. Jak te sprawy s¹ uwarunkowane,

rozwi¹zywane w innych krajach, przede wszyst-
kim Unii Europejskiej, ale równie¿ w innych kra-
jach na œwiecie? To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Jak wygl¹da nasz, ¿e tak nie³a-
dnie powiem, rynek tych mieszkañ w stosunku do
rynków w innych krajach? Czy, powiedzmy, bio-
r¹c oczywiœcie pod uwagê liczbê ludnoœci, u nas te
potrzeby s¹ wiêksze ni¿ w innych krajach, czy s¹
one mniejsze? Tutaj te¿ prosi³bym o przyk³ady
g³ównie z grupy unijnej.

I trzecia sprawa. Co siê dzieje z tymi mieszka-
niami? Jest tak, ¿e jakaœ rodzina tam wchodzi,
mieszka, ale na przyk³ad poprawia jej siê sytua-
cja. Czy ona wtedy automatycznie rezygnuje z te-
go mieszkania, wyprowadza siê? Czy te mieszka-
nia ju¿ przechodz¹, ¿e tak powiem, na w³asnoœæ?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Je¿eli cho-

dzi o sytuacjê w Unii Europejskiej, to nale¿a³oby
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z grubsza podzieliæ j¹ na dwie czêœci, inna sytua-
cja jest w krajach starej Unii Europejskiej i inna
w tych krajach, które stosunkowo niedawno zna-
laz³y siê w obszarze oddzia³ywania prawa unijne-
go w pe³ni. Muszê powiedzieæ tak: Polska w³aœci-
wie nie wyró¿nia siê na tle tej drugiej grupy ani
specjalnym zapóŸnieniem, ani te¿ specjalnym
przyspieszeniem w rozwi¹zywaniu tej kwestii.
Mogê o tym powiedzieæ na przyk³adzie dwóch
pañstw, jednym z nich jest Francja. Francja
przygotowa³a ustawê podobn¹ do ustawy polskiej
i zamierza w sposób zwi¹zany z wysi³kiem bud¿e-
towym wybudowaæ lokale socjalne w liczbie zbli-
¿onej do tej, któr¹ my zak³adaliœmy w polskim
programie rz¹dowym. To by oznacza³o, ¿e realia
mieszkaniowe w pañstwie wiêkszym od naszego,
bardziej zaludnionym, s¹ lepsze, bo liczba lokali
socjalnych potrzebna do rozwi¹zania tego proble-
mu we Francji jest zbli¿ona do warunków pol-
skich, które oczywiœcie w tym przypadku ocenio-
ne przez niezale¿ny instytut lokuj¹ nasze potrze-
by wy¿ej, czyli udzia³ potrzeb socjalnych w ca³ym
wolumenie potrzeb mieszkaniowych jest wy¿szy.

Gdyby jednak podejœæ do tego problemu syste-
mowo, to nale¿y stwierdziæ z pe³n¹ odpowiedzial-
noœci¹, ¿e tak naprawdê model niemiecki by³by tu
bardziej w³aœciwy. Zatem liczba posiadanych
w pañstwie mieszkañ w ogóle, w tym równie¿ so-
cjalnych, na tysi¹c mieszkañców to jest odpo-
wiedŸ na wszelkie problemy mieszkaniowe. I tak
naprawdê dzisiaj musimy podchodziæ nawet do
tego budownictwa komunalnego oraz socjalnego,
nowego, tak wysoko standaryzowanego, równie¿
w rozporz¹dzeniu wykonawczym, w taki sposób,
¿e my tak naprawdê tworzymy zasób mieszkanio-
wy – oczywiœcie nie superstandaryzowany, ale na
pewnym optymalnym poziomie – który bêdzie
swego rodzaju zasobem nie tylko socjalnym, ale
zasobem w ogóle u¿ytkowym, zasobem mieszkal-
nym powiêkszaj¹cym zasób mieszkalny w ca³ym
kraju, a tak¿e wp³ywaj¹cym na te wskaŸniki,
o których mówi³em wczeœniej.

Równie¿ na pewne zjawiska nale¿a³oby inaczej
patrzeæ. Mianowicie czêœæ zasobu gminy, która
mog³aby byæ zasobem socjalnym, oczywiœcie
w tak zwanym czasie realizacji uw³aszczeñ na lo-
kalach komunalnych, zosta³a ju¿ sprzedana i te
lokale, maj¹c prywatnych w³aœcicieli, do zasobu
socjalnego czy do zasobu komunalnego ju¿ nie
wróc¹, poza sytuacj¹ wykupu takich mieszkañ,
która jest dozwolona ustaw¹.

Co w sytuacji tych, którzy otrzymali prawo naj-
mu lokalu socjalnego, a nastêpnie przeszli do gru-
py, która z powodu zwiêkszenia dochodów i w³as-
nej pomyœlnoœci w rodzinie w³aœciwie takiego lo-
kalu zasiedlaæ ju¿ nie powinna? Oczywiœcie
w przypadku posiadania przez gminê lokali wol-
nych nale¿a³oby skorzystaæ z mo¿liwoœci przenie-

sienia takiej rodziny do lokalu, w którym czynsz
by³by op³acany nie socjalnie, ale na normalnych
warunkach. Mo¿liwa jest te¿ inna sytuacja.
W ustawie zmieniaj¹cej ustawê o budownictwie
socjalnym dodaliœmy parametr, który po piêciu
latach od wybudowania zasobu socjalnego umo¿-
liwia gminie zmianê przeznaczenia tego zasobu.
Mo¿na powiedzieæ tak, ¿e w przypadku lokalu so-
cjalnego zasiedlonego przez rodzinê, której przy-
s³ugiwa³o uprawnienie do lokalu socjalnego,
a której sytuacja dochodowa zmieni³a siê na tyle,
¿e to uprawnienie wygas³o, gmina bêdzie mog³a
zmieniæ charakter tego lokalu, jego cechê u¿ytko-
w¹ z socjalnej na komunaln¹ i po prostu bêdzie
mog³a pobieraæ op³aty, wszystkie op³aty, takie jak
w klasycznym lokalu komunalnym, co oczywiœcie
spowoduje zwiêkszenie przychodów do bud¿etu
gminy zwi¹zanych z jej polityk¹ mieszkaniow¹.
Czy gminy bêd¹ tak robi³y? To ju¿ ich wybór. Ta-
kie narzêdzie do stosowania przez gminy zosta³o
do ustawy wprowadzone. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, jeszcze pan senator siê zg³asza³.

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

strze! Mam jeszcze jedno pytanie. W cenie lokalu
jest cena uzbrojenia, tymczasem koszt uzbrojenia
w przypadku nowej inwestycji nie jest brany pod
uwagê. Czy to nie jest pewna niekonsekwencja?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Myœmy mie-

li w poprzednim i dotychczas istniej¹cym zesta-
wie przepisów ustawowych komponent uzbroje-
nia terenu jako ten, który rozliczamy w ramach
kosztów inwestycji socjalnej, szeroko rozumia-
nej, w tym przypadku na przyk³ad budowy nowe-
go budynku socjalnego z lokalami socjalnymi. Je-
dnak¿e w czasie stosowania przepisów ustawy
w dotychczasowym brzmieniu okaza³o siê, ¿e jest
on, statystycznie sprawê ujmuj¹c, nieistotny tak
co do iloœci wniosków, które ten komponent za-
wiera³y, a które by³y nastêpnie wykorzystane przy
ocenianiu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
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i przydzielaniu konkretnych dotacji z bud¿etu,
jak i co do wielkoœci tych œrodków. Doszliœmy do
wniosku, ¿e dla czystoœci przedsiêwziêcia, ze
wzglêdu na to, ¿e uzbrojenie terenu wi¹¿e siê nie
tylko z uzbrojeniem docelowym, czyli tym
³¹cz¹cym na przyk³ad magistralê z samym bu-
dynkiem budowanym jako socjalny, ale tak¿e
z szerokim rozumieniem s³owa „uzbrojenie”, rów-
nie¿ z powodu trudnoœci w wydzieleniu tego kosz-
tu bezpoœrednio zwi¹zanego z budownictwem so-
cjalnym, najlepiej jest zrezygnowaæ w ogóle z do-
tacji uzbrojenia jako takiego, skoro nie stanowi to
tak wa¿nego, istotnie wysokiego kosztu, i prze-
nieœæ zainteresowania gmin do Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego, który od pewnego czasu
dysponuje mo¿liwoœci¹ kredytowania uzbrojenia
terenu bez ¿adnego udowadniania, na jaki cel jest
ono przeznaczone, czyli uzbrajania z wykorzysta-
niem kredytu jednoprocentowego. Innymi s³owy,
w ca³oœci mo¿na skredytowaæ uzbrojenie terenu
kredytem obci¹¿onym odsetkami w wysokoœci
1%, a przeznaczyæ tak zaoszczêdzone œrodki Fun-
duszu Dop³at na sprawy dotycz¹ce funduszowa-
nia bud¿etowego inwestycji stricte socjalnych.
St¹d nie mo¿na mówiæ o braku mo¿liwoœci korzy-
stania z bud¿etu na uzbrojenia, takie mo¿liwoœci
s¹, ale w innym tytule, tam, gdzie dotychczas gmi-
ny tak niechêtnie korzysta³y ze œrodków bud¿eto-
wych, czyli w³aœnie w Krajowym Funduszu Miesz-
kaniowym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêt-

nych.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Pierwszy w dyskusji g³os zabierze pan senator

Piotr Kaleta.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Pragn¹³bym przedstawiæ swoje stanowisko

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych i mieszkañ
chronionych, zawartej w druku nr 422A.

Zadaniem tej ustawy jest systemowe uregulo-
wanie kwestii wsparcia z bud¿etu pañstwa przed-
siêwziêæ maj¹cych na celu pozyskanie lokali i po-
mieszczeñ mieszkalnych dla najubo¿szych. Mo¿-
liwoœæ tak¹ uzyska³y podmioty, których ustawo-
wym lub statutowym zadaniem jest zapewnienie

schronienia lub mieszkania potrzebuj¹cym, s¹ to
gminy, zwi¹zki miêdzygminne, powiaty i organi-
zacje po¿ytku publicznego. Wymienione podmio-
ty uzyskaj¹ dofinansowanie na budowê, remont,
przebudowê i zmianê sposobu u¿ytkowania bu-
dynku. Mo¿liwy jest równie¿ zakup lokali miesz-
kalnych na rynku wtórnym z przeznaczeniem na
lokale socjalne lub mieszkania chronione.

Z danych przedstawionych nam przez przed-
stawicieli rz¹du wynika, ¿e dotychczasowy okres
funkcjonowania programu nie przyniós³ oczeki-
wanych efektów. Popyt ze strony gminy na pañ-
stwowe wsparcie w tym zakresie nie tylko nie roœ-
nie, ale nawet maleje. W tej sytuacji korekta pro-
gramu wydaje siê konieczna.

Przed³o¿ony projekt nowelizacji zak³ada wpro-
wadzenie do ustawy kilku podstawowych zmian,
zmierzaj¹cych do poprawy efektywnoœci progra-
mu. Mimo wprowadzenia korzystnych zmian
z punktu widzenia faktycznej stymulacji gmin do
zwiêkszenia zasobu lokali socjalnych, nie unik-
niêto wed³ug mnie pewnych b³êdów. Pierwszym
takim b³êdem w projektowanej ustawie jest pozo-
stawienie bez zmian ust. 2 w art. 13. Zapis ten
wprowadza obecnie rygor co najmniej dwukrotnie
wiêkszego ni¿ udzielana pomoc udzia³u gminy
w finansowaniu przedsiêwziêæ. Jednoczeœnie
ust. 1 w art. 13 projektu ustawy wprowadza limit
pomocy do 50% wartoœci przedsiêwziêcia. Taki
zapis jest jednak martwy, poniewa¿ z wczeœniej
omówionego rygoru wynika, ¿e pomoc nie mo¿e
przekroczyæ jednej trzeciej kosztów. Warto zazna-
czyæ, ¿e w przedsiêwziêciach realizowanych przez
gminê we wspó³pracy z TBS kredytowanych z Kra-
jowego Funduszu Mieszkaniowego wsparcie na
poziomie wynikaj¹cym z tego przepisu oznacza
dotacjê w wysokoœci 10% wartoœci inwestycji. Tak
wiêc 70% stanowi kredyt, 20% –udzia³ gminy
i 10% – dotacja.

Takie wsparcie jest za niskie, aby wywo³aæ nale-
¿yt¹ reakcjê gminy. Dlatego wydaje mi siê, ¿e nale-
¿a³oby tutaj zaproponowaæ nastêpuj¹c¹ zmianê.
Art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „w przypadku
przedsiêwziêcia, o którym mowa w art. 5 ust. 2,
wysokoœæ finansowego wsparcia na realizacjê
przedsiêwziêcia nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ udzia³
gminy, zwi¹zku miêdzygminnego albo powiatu
w kosztach przedsiêwziêcia”. Wprowadzenie tej
zmiany sprawi, ¿e zapisy art. 13 ust. 1 projektu
ustawy stan¹ siê realne i zgodne nie tylko z inten-
cj¹ projektodawcy, ale równie¿ z oczekiwaniami
czekaj¹cych na te zmiany samorz¹dów. Niewpro-
wadzenie zapisu w proponowanym kszta³cie po-
stawi³oby pod znakiem zapytania sens zapisu
art. 13 ust. 1 i nowelizacji tej ustawy.

Zmiany art. 14 pkt 1 lit. a wi¹¿¹ siê z rezygnacj¹
z mo¿liwoœci wliczenia kosztów budowy niezbêd-
nego uzbrojenia terenu do kosztów przedsiêwziê-
cia. Wed³ug projektodawcy, gminy, realizuj¹c te-
go rodzaju inwestycje, mog¹ korzystaæ równolegle
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z preferencyjnych kredytów z Krajowego Fundu-
szu Mieszkaniowego na realizacjê komunalnej in-
frastruktury technicznej towarzysz¹cej budowni-
ctwu mieszkaniowemu.

Przytoczone argumenty nie przekonuj¹ wiêc do
wprowadzenia tej zmiany, która mo¿e bardzo nie-
korzystnie wp³yn¹æ na zaanga¿owanie siê w proces
inwestycyjny samorz¹dów, szczególnie tych z tere-
nów wiejskich. Rezygnacja z dotacji na uzbrojenie
terenu najboleœniej dotknie samorz¹dy, na któ-
rych terenach nie istniej¹ zasoby mieszkaniowe
mo¿liwe do pozyskania poprzez zakup na rynku
wtórnym. Argumentem przemawiaj¹cym za utrzy-
maniem dofinansowania do uzbrojenia terenu jest
niezwyk³a wrêcz liberalizacja art. 16 poprzez doda-
nie ust. 1a, który wprowadza mo¿liwoœæ refinanso-
wania w ramach programu kosztów zakupu przez
gminê lokalu lub budynku, je¿eli przedsiêwziêcie
takie zosta³o dokonane przed up³ywem dwunastu
miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku o finansowe
wsparcie. Zapis ten wyraŸnie preferuje zakup goto-
wych mieszkañ na rynku wtórnym, co jest domen¹
samorz¹dów miejskich.

Dla stworzenia równych szans wszystkim sa-
morz¹dom nale¿y utrzymaæ zasadê dotowania
uzbrojenia terenu tym samorz¹dom, które zdecy-
duj¹ siê realizowaæ b¹dŸ bêd¹ zmuszone do reali-
zacji inwestycji wymienionych w tytule ustawy.
Ograniczanie mo¿liwoœci pozyskania dotacji na
uzbrojenie terenu i wprowadzanie jednoczeœnie
w art. 6a mo¿liwoœci pozyskania przez gminy przy
finansowej pomocy z bud¿etu pañstwa mieszkañ
komunalnych nieposiadaj¹cych statusu lokali
socjalnych jest sprzeczne z zawart¹ w tytule usta-
wy ide¹ tworzenia mieszkañ dla najubo¿szych.
Nie mo¿e byæ akceptacji dla rozwi¹zania, ¿e pañ-
stwo wspiera budownictwo mieszkaniowe samo-
rz¹dów, nawet bogatych, zamiast promowaæ bu-
downictwo lokali socjalnych, mieszkañ chronio-
nych, noclegowni czy te¿ domów dla bezdomnych,
tak jak to jest zapisane w tytule ustawy. Ze wzglê-
du na fakt, ¿e w dalszym ci¹gu wielkoœæ pomocy
udzielanej na podstawie przepisów ustawy bêdzie
uzale¿niona od puli œrodków finansowych prze-
znaczonych na ten cel, s³uszne jest stworzenie ta-
kich zasad, które dadz¹ wszystkim samorz¹dom
równe szanse realizacji celu, jakim jest zapewnie-
nie mieszkañ dla najubo¿szych.

Sprzeciw budzi tak¿e art. 21 ust. 5 omawianej
ustawy, który dopuszcza w okresie piêciu lat od
chwili rozliczenia przedsiêwziêcia przeznaczenie
lokali socjalnych lub mieszkañ chronionych na lo-
kale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
gminy niestanowi¹ce lokali socjalnych lub miesz-
kañ chronionych. Rozwi¹zanie to jest wyraŸnie
sprzeczne z celem ustawy i budzi du¿y niepokój ró-
wnie¿ w organizacjach spo³ecznych, które prowa-
dz¹ wiêkszoœæ placówek dla osób bezdomnych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Widzê potrzebê
nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.,
a szczególnie jej art. 13. Myœlê, ¿e poprawki, które
chcia³bym w tej chwili z³o¿yæ, s¹ takimi popraw-
kami, które sprawi¹, ¿e ta ustawa bêdzie jeszcze
bardziej dopracowana.

Pragn¹³bym w zwi¹zku z tym, Panie Mar-
sza³ku, z³o¿yæ na pana rêce te poprawki. Dziêkujê
uprzejmie.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Ustawa, któr¹ siê zajmujemy, lokuje siê

w ci¹gu dzia³añ z zakresu polityki prorodzinnej
rz¹du i jest bardzo aktualna. Mo¿emy mieæ w¹t-
pliwoœci co do skutecznoœci tych zmian. Ale przy-
pomnê pañstwu, jakie mieliœmy, no mo¿e nie
wszyscy mieli, w¹tpliwoœci, jak zadzia³a uchwala-
na w listopadzie ustawa w sprawie zmiany ustawy
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³a-
snego mieszkania. Wydawa³o siê wtedy, ¿e te za-
chêty i nowe rozwi¹zania, które tam by³y, byæ mo-
¿e nie bêd¹ mia³y wiêkszego znaczenia dla pozys-
kiwania przez m³odych ludzi, przez ma³¿eñstwa
nowych mieszkañ z pomoc¹ kredytu czy dop³at do
odsetek od kredytów. Ale sta³o siê inaczej. Okaza-
³o siê, ¿e ogromne jest zainteresowanie banków.
Okaza³o siê, ¿e w trudnoœciach, jakie napotykaj¹
rodziny w zaci¹gniêciu kredytu, ten mechanizm,
¿e do zdolnoœci kredytowej mo¿na te¿ wliczyæ za-
soby cz³onków rodzin, budzi du¿e zainteresowa-
nie osób, które chc¹ rozwi¹zaæ swoje trudnoœci
mieszkaniowe.

Rozwi¹zania zawarte w tej ustawie dotycz¹
osób zdecydowanie biedniejszych. Nie tych, któ-
rzy szukaj¹ swojej szansy w TBS, nie tych, którzy
szukaj¹ swojej szansy na wolnym rynku, nawet
jeœli musz¹ skorzystaæ z finansowego wsparcia
z bud¿etu pañstwa, ale tych, których na zdobycie
w³asnego lokalu z pomoc¹ w³asnych zasobów nie-
mal¿e w ogóle nie staæ. Nie mo¿emy o nich zapom-
nieæ. To jest du¿a grupa osób nie tylko na wsi, jak
mówi³ mój przedmówca, ale przede wszystkim
w³aœnie w miastach.

Uwa¿am, ¿e te rozwi¹zania rokuj¹ zmianê ra-
dykaln¹, rokuj¹ du¿y postêp. Myœlê, ¿e powinniœ-
my uszanowaæ wypowiedzi przedstawicieli wielu
samorz¹dów, które pada³y w naszej komisji,
a które wita³y z nadziej¹ to przed³o¿enie rz¹dowe.
Jeœli nawet rezygnujemy z finansowania infra-
struktury, z finansowania uzbrojenia terenu, to
jednak nie wynika to z chêci oszczêdnoœci, tylko
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z dotychczasowego finansowania tego projektu.
Zaledwie kilka procent funduszy do tej pory wy-
dawano na ten cel. S¹ inne œrodki, tak¿e dla gmin
wiejskich, na sfinansowanie tego typu przed-
siêwziêæ, wiêc szkoda marnowaæ, ¿e tak powiem,
tych du¿o wiêkszych, kilkakrotnie wiêkszych
œrodków ni¿ do tej pory by³y wydawane na budo-
wanie uzbrojenia w sytuacji, kiedy te pieni¹dze s¹
mo¿liwe do zdobycia z innych Ÿróde³. Pan senator
Kaleta by³ na posiedzeniu komisji i te dane, o któ-
rych mówiê, powinien znaæ. Wydaje mi siê, ¿e pro-
pozycje, które zg³asza³, nie s¹ trafione.

Ale wyszed³em na mównicê przede wszystkim
po to, ¿eby w œlad za tym, co powiedzia³ pan mini-
ster, z³o¿yæ jednak poprawki do tej ustawy. One
w zakresie, który umo¿liwia towarzystwom budo-
wnictwa spo³ecznego lokowanie w ich zasobach
instytucji pomocy spo³ecznej, zmierzaj¹ do tego,
¿eby te przepisy w³aœciwie doprecyzowaæ. Nie
zmienia to istoty poprawek, które omawia³em
w czasie sk³adania sprawozdania komisji. S¹ to
jednak inne zapisy w innym artykule. Mam na-
dziejê, ¿e zyskaj¹ aprobatê komisji.

Panie Marsza³ku, sk³adam te poprawki na pa-
na rêce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nikt siê ju¿ wiêcej nie zg³osi³, zamy-

kam dyskusjê.
Podajêdowiadomoœci, ¿ewnioski legislacyjne z³o-

¿y³ zarównosenatorKaleta, jak isenatorAugustyn.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej, Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê Rodziny
i Polityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 431,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 431A
i 431B.

Przy okazji chcia³bym powitaæ pani¹ minister
Hall z jej licznie przyby³ymi do Senatu wspó³pra-
cownikami, a tak¿e podziêkowaæ za obecnoœæ.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu, senatora Zbigniewa Szaleñca
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Wysoka Izbo! Panie i Panowie

Senatorowie!
Mam wielk¹ przyjemnoœæ przedstawiæ w imie-

niu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu sprawozda-
nie z posiedzenia komisji, które by³o poœwiêcone
zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz zmianie
niektórych innych ustaw.

Szanowni Pañstwo! Ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia
2009 r. Jest ona wynikiem prac nad dwoma pro-
jektami ustaw, co chcê bardzo mocno podkreœliæ,
nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz ustawy o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego i nad
rz¹dowym projektem ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw. I rzeczywiœcie jest to kompilacja tych
dwóch projektów, projekt obywatelski w du¿ej
mierze zosta³ uwzglêdniony w przedstawianej
ustawie. Ustawa zmienia wiele zapisów, przede
wszystkim w ustawie o systemie oœwiaty i w usta-
wie – Karta Nauczyciela, ale dotyka równie¿ wielu
innych ustaw. Zmienia dostosowawczo ustawê –
Kodeks pracy, ustawê o podatku rolnym, ustawê
o podatkach i op³atach lokalnych, o podatku leœ-
nym, a tak¿e o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego.

Szanowni Pañstwo! Poniewa¿ ta ustawa jest
doœæ obszerna, nie chcia³bym przytaczaæ wszyst-
kich poszczególnych punktów czy artyku³ów,
chcia³bym tylko przedstawiæ pañstwu najwa¿-
niejsze, moim zdaniem, i jak myœlê, zdaniem ko-
misji. Tematy, o których bêdê mówi³, by³y przed-
miotem debaty w czasie posiedzenia Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu. Odby³o siê ono wczoraj, na-
wiasem mówi¹c.

I tak jedna z wa¿niejszych spraw, o której
chcia³bym powiedzieæ i któr¹ zawiera ustawa, to
przekazywanie osobom fizycznym szkó³ i placó-
wek oœwiatowych jednostek samorz¹du. Ustawa
wprowadza zasadê, zgodnie z któr¹ w przypad-
kach, kiedy jednostka samorz¹du terytorialnego
nie chce likwidowaæ szko³y lub placówki, mo¿e j¹
przekazaæ do prowadzenia innemu podmiotowi
gwarantuj¹cemu w³aœciwe wykonanie zadañ or-
ganu prowadz¹cego, to jest osobie prawnej bê-
d¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub,
w drodze umowy, osobie fizycznej. Proszê pañ-
stwa, to jest bardzo wa¿ny zapis. Zapis ten ma na
celu wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom spo³eczno-
œci lokalnych, które, zw³aszcza w niedu¿ych miej-
scowoœciach, chc¹ ratowaæ ma³e szko³y, maj¹ce,
zgodnie z tym, co okreœla ustawa, poni¿ej siedem-
dziesiêciu uczniów. Te szko³y na ogó³, prêdzej czy
póŸniej, przeznaczane s¹ do likwidacji, zw³aszcza
w ma³ych miejscowoœciach, a to powoduje odda-
lanie szko³y od miejsca zamieszkania. I czasem
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spo³ecznoœci lokalne, ró¿ne organizacje czy rodzi-
ce potrafi¹ siê stowarzyszaæ po to, by przejmowaæ
takie szko³y. Ustawa umo¿liwia podmiotom prze-
jêcie tych szkó³. Chcê od razu coœ powiedzieæ
w zwi¹zku z pojawianiem siê ró¿nych sygna³ów
medialnych, i¿ byæ mo¿e zmierza siê w kierunku
prywatyzacji szkó³. Absolutnie nie.

Chcê od razu wyjaœniæ i przekazaæ to, co wyjaœ-
nia³a na naszym posiedzeniu pani minister: abso-
lutnie nie, maj¹tek, który jest maj¹tkiem samo-
rz¹dowym, nie bêdzie przekazany stowarzysze-
niom, bêdzie on dalej w gestii samorz¹dów, szko³a
bêdzie jedynie prowadzi³a zajêcia w danym bu-
dynku. I w momencie, kiedy ewentualnie dojdzie
do sytuacji, ¿e dana organizacja nie poradzi sobie
z tym przedsiêwziêciem i bêdzie chcia³a zakoñ-
czyæ dzia³alnoœæ, wtedy samorz¹d ma obowi¹zek
przej¹æ szko³ê i doprowadziæ dany proces
kszta³cenia do kolejnego etapu, zanim ewentual-
nie w przysz³oœci zlikwiduje tê szko³ê. Tak wiêc
jest tu takie zabezpieczenie, gdyby poszczególne
organizacje nie da³y sobie z tym rady. Zapisy usta-
wy reguluj¹ równie¿ zasady przejœcia nauczycieli,
sposób zabezpieczenia ich interesów. Nauczyciel
musi zdeklarowaæ chêæ przejœcia. Je¿eli nie zrobi
tego, to przy likwidacji szko³y jest traktowany jak
zwolniony z winy zak³adu pracy. Myœlê wiêc, ¿e
jest to bardzo dobry krok w kierunku, aby utrzy-
maæ ma³e szko³y, funkcjonuj¹ce w ma³ych miej-
scowoœciach. Tam, gdzie spo³ecznoœæ lokalna ze-
chce to zrobiæ i bêdzie prê¿na, mo¿e to wykonaæ.

Kolejny punkt, na który chcia³bym zwróciæ
uwagê, proszê pañstwa, to ograniczenie upraw-
nieñ nadzorczych kuratora oœwiaty. Co prawda ja
bym ten punkt nazwa³ nieco inaczej, ale póki co
niech tak bêdzie. Zmiana polega na tym, ¿e zdej-
mie siê pewne obowi¹zki biurokratyczne, które
dzisiaj ci¹¿¹ na kuratoriach. Kuratoria nie bêd¹
musia³y ju¿ opiniowaæ arkuszy organizacyjnych
publicznych szkó³ i placówek. A w skali ca³ego
kraju to jest, proszê pañstwa, powiedzia³bym,
setki tysiêcy arkuszy, które kilkanaœcie razy w ro-
ku przewijaj¹ siê przez kuratoria po to, by kurato-
rium gdzieœ tam z daleka zatwierdzi³o arkusz or-
ganizacyjny, nie do koñca maj¹c rozeznanie, jak
wygl¹da sytuacja w terenie. Ta kompetencja zej-
dzie na szczebel samorz¹dowy. Wydaje mi siê, ¿e
jest to znakomite rozwi¹zanie, które z jednej stro-
ny odci¹¿a kuratoria, a z drugiej strony pozwala
realnie przyjmowaæ te arkusze organizacyjne
przez samorz¹dy. Nie trzeba bêdzie równie¿ opi-
niowaæ planów pracy placówek doskonalenia na-
uczycieli, zak³adania publicznych placówek do-
skonalenia zawodowego przez gminy i powiaty
w ramach zadañ w³asnych, zak³adów kszta³cenia
nauczycieli, ³¹czenia szkó³ i placówek w zespó³
oraz rozwi¹zywania zespo³ów, z wyj¹tkiem ³¹cze-
nia szko³y podstawowej z gimnazjum, ustalania

przez jednostki samorz¹du terytorialnego sieci
szkó³, likwidacji szkó³ prowadzonej przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego, likwidacji profili
kszta³cenia itd., itd. Wydaje siê, proszê pañstwa,
¿e s¹ tu dwa wa¿ne elementy. Po pierwsze, zdej-
muje siê wiele administracyjnej, biurokratycznej
pracy z kuratoriów, które przecie¿ powo³ane s¹
przede wszystkim po to, ¿eby sprawowaæ nadzór
pedagogiczny. Przy obecnym zakresie obowi¹z-
ków ten nadzór by³ ograniczony ze wzglêdu na
wiele innych zadañ. Po drugie, daje siê w terenie
wiêksz¹ swobodê samorz¹dom, które przez te kil-
kanaœcie lat, kiedy prowadz¹ szko³y, pokaza³y, ¿e
potrafi¹ znakomicie siê zajmowaæ szko³ami, które
pod ich opiek¹ od czasu przejêcia od kuratoriów
kwitn¹, rozwijaj¹ siê, czêsto s¹ w gminach takim
pozytywnym wyró¿nikiem czy wrêcz chlub¹, mo¿-
na siê nimi chwaliæ. Dlatego moim zdaniem krok
w kierunku przekazania tych kompetencji samo-
rz¹dom jest bardzo dobry, z tych dwóch powodów,
o których wspomnia³em.

Dalej, proszê pañstwa, zmiana definicji pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego
i kszta³cenia ogólnego. Jest to sprawa o kapital-
nym znaczeniu, która w ustawie mo¿e nie jest a¿
tak widoczna. Dotyczy ona, proszê pañstwa, obo-
wi¹zkowych zestawów celów i treœci nauczania,
w tym umiejêtnoœci, opisanych w formie ogól-
nych i szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych wie-
dzy. Chodzi o to, ¿eby zdobywano j¹ zgodnie z wy-
maganiami dotycz¹cymi wiedzy i umiejêtnoœci,
które powinien posiadaæ uczeñ po zakoñczeniu
okreœlonego etapu edukacji. To jest bardzo wa¿-
ny zapis. Podczas dyskusji jeden z senatorów na-
wet pyta³, czy skoñczy siê sytuacja, ¿e pewnych
rzeczy siê nie przerobi w szkole, bo œwiêta, bo to,
bo tamto. Ten zapis jest zabezpieczeniem. Pewne
treœci programowe musz¹ byæ zrealizowane
przez nauczyciela w ustalonym czasie, one s¹ za-
pisane w podstawach programowych i te lekcje
musz¹ siê odbyæ. Jak mówiê, ten zapis jest tutaj
ma³o zauwa¿alny. Ja o tym szerzej bêdê mówi³
w swoim wyst¹pieniu w dyskusji. Jest to bardzo
wa¿ne, bo w œlad za tym idzie nowa podstawa
programowa, która na nowo buduje system
kszta³cenia w Polsce w oparciu w³aœnie o zapisy,
o jakich dzisiaj wspomnia³em. To by³a wielka
praca ministerstwa i myœlê, ¿e to wielki krok do
przodu, je¿eli chodzi o poprawê jakoœci kszta³ce-
nia w naszych szko³ach.

Proszê pañstwa, kolejna sprawa, na któr¹ war-
to zwróciæ uwagê, to jest tworzenie oddzia³ów miê-
dzynarodowych w szko³ach oraz wspieranie inte-
gracji cudzoziemców w polskim systemie oœwiaty.
To jest te¿ odpowiedŸ na oczekiwania spo³eczne,
a wi¹¿e siê z powrotem do kraju Polaków, którzy
przez lata emigracji byli gdzieœ tam za granic¹
i dzisiaj chc¹ wracaæ do Polski. Oni czêsto maj¹
¿onê Angielkê czy Francuzkê i dziecko, które nie
potrafi mówiæ po polsku. I te dzieci trzeba, ¿e tak
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powiem, zagospodarowaæ w systemie naszej
oœwiaty. Trzeba stworzyæ im warunki, aby z jednej
strony mog³y siê uczyæ w naszych szko³ach, a je-
dnoczeœnie nadgoniæ ró¿nice, przynajmniej co do
jêzyka polskiego, je¿eli go nie znaj¹. Tutaj stwarza
siê tak¹ mo¿liwoœæ i wydaje mi siê, ¿e to bardzo
dobry pomys³, zachêcaj¹cy naszych rodaków do
powrotu z zagranicy.

Jednoczeœnie rozwi¹zuje to jeszcze jeden pro-
blem, który jest dla Polski pewnym wyzwaniem.
Przez lata, kiedy nie byliœmy pañstwem demo-
kratycznym, korzystaliœmy z pomocy innych
krajów. Czêsto nasi rodacy musieli uciekaæ z Pol-
ski i korzystali z pomocy systemów oœwiaty in-
nych krajów. Dzisiaj ten obowi¹zek jak gdyby
spoczywa równie¿ na nas. Pojawia siê spora gru-
pa uchodŸców i dzieci, które powinniœmy obj¹æ
naszym systemem, i ten zapis równie¿ stwarza
tak¹ mo¿liwoœæ, aby dzieci obcokrajowców,
chc¹cych u nas ratowaæ siê przed re¿imami
w swoich krajach, mog³y równie¿ uczyæ siê w Pol-
sce, zdobywaæ wiedzê i poznawaæ jednoczeœnie
jêzyk polski, nasz¹ kulturê. To te¿ jest jakiœ cel
pozytywny, dodatkowy.

Szanowni Pañstwo, kolejna sprawa, niezwykle
wa¿na, temat, który w³aœciwie przewija siê jako
g³ówny, je¿eli chodzi o tê ustawê. Tu jest wiele
wa¿nych zapisów, ale w mediach i w dyskusjach
przewijaj¹ siê w zasadzie dwa g³ówne tematy,
a najbardziej jeden, to znaczy obni¿enie wieku
obowi¹zku przedszkolnego i szkolnego. Rzeczywi-
œcie, ta ustawa wprowadza obowi¹zek obni¿enia
wieku szkolnego. Nasze dzieci bêd¹ siê uczyæ od
wieku szeœciu lat, ale chcê mocno powiedzieæ, ¿e
w sposób ostateczny wejdzie to od roku 2012. Pro-
szê pañstwa, dzisiaj s³yszy siê du¿o negatywnych
stwierdzeñ na ten temat, ale myœlê, ¿e one jednak
s¹ w zdecydowanej mniejszoœci. Przez wiele lat
mówi³o siê o tym w ró¿nych œrodowiskach, zw³a-
szcza oœwiatowych, ale i politycznych, ¿e trzeba
ten krok zrobiæ, ¿e to jest wyzwanie nowoczesno-
œci, ¿e tak robi ca³a rozwiniêta Europa.

Ja ogromnie siê cieszê, ¿e dzisiaj jako sprawo-
zdawca i przedstawiciel partii rz¹dz¹cej mam
przyjemnoœæ rekomendowaæ pañstwu ustawê,
w której proponujemy zrobienie w³aœnie tego, co
byæ mo¿e powinno zostaæ zrobione ju¿ kilka albo
kilkanaœcie lat temu. Mam tu na myœli obni¿enie
wieku obowi¹zku szkolnego i rozpoczêcie nauki
przez nasze uzdolnione – chcê to mocno podkreœ-
liæ – i dobrze rozwiniête dzieci, które obecnie ucz¹
siê w du¿ej mierze w przedszkolach. Ustawa prze-
widuje wprowadzenie szeœciolatków do szkó³
w trzech etapach, w poszczególnych latach,
okreœlaj¹c, które dzieci, to znaczy w jakim okresie
urodzone, mog¹ korzystaæ z tego dobrodziejstwa
w poszczególnych szko³ach. Ale jest to pewne
ograniczenie, które nie uniemo¿liwia ¿adnej ze

stron podjêcia dzia³añ w tym zakresie do 2012 r.,
czyli rodzic…

(G³os z sali: Jest du¿o dyskutantów.)
Wiem, ¿e s¹ obawy, s³uchamy ich wszyscy, do-

stajemy ró¿ne e-maile. Wiem, ¿e s¹ rodzice, którzy
obawiaj¹ siê, czy aby szko³y s¹ dobrze przygoto-
wane do przyjêcia szeœciolatków. Ta ustawa jest
tak sformu³owana, ¿e daje rodzicom prawo do
skorzystania z niej, do wys³ania dziecka do szko³y
wczeœniej, je¿eli rodzic s¹dzi, ¿e jego dziecko jest
na tyle rozwiniête i m¹dre, i¿ powinno wczeœniej
wejœæ w system kszta³cenia szkolnego. Z drugiej
strony daje te¿ dyrektorowi szko³y, placówki, któ-
ra nie jest jeszcze na to przygotowana, mo¿liwoœæ
zrezygnowania z tego. I rzeczywiœcie z ró¿nych po-
wodów mo¿e byæ tak, ¿e od wrzeœnia jeszcze nie
wszystkie placówki bêd¹ przygotowane do przyjê-
cia szeœcioletnich dzieci. Jest tu pe³na dowolnoœæ,
swoboda. Niektórzy mówi¹, ¿e najpierw powinno
siê wprowadziæ pilota¿. Jak uwa¿am, sformu³o-
wanie ustawowe, jakie tutaj jest zawarte, w³aœnie
powoduje, i¿ tam, gdzie s¹ odpowiednie warunki,
tam, gdzie rodzice chc¹ pos³aæ dzieci do szko³y,
tam ta nauka szkolna niejako pilota¿owo siê roz-
pocznie. I to bêdzie dobrym przyk³adem dla in-
nych szkó³, dla innych rodziców, przyk³adem, ¿e
to daje dobre efekty.

Jestem przekonany, i¿ w³aœnie te trzy lata po-
winniœmy wykorzystaæ na to, ¿eby w 2012 r.
wszyscy rodzice byli zdania, ¿e to jest znakomity
pomys³ i ¿e to jest dobra sprawa dla ich dzieci, dla
ich przysz³ego rozwoju, równie¿ w ¿yciu doros³ym.
Tak ¿e jestem przekonany, i¿ ten okres wykorzy-
stamy bardzo dobrze. Wiem te¿, ¿e wiele, bardzo
wiele gmin jest ju¿ przygotowanych do przyjêcia
takich dzieci.

Tak, ja rzeczywiœcie muszê uwa¿aæ, ¿eby nie
powtarzaæ rzeczy…

(G³os z sali: W³aœnie.)
…które bêdê chcia³ powiedzieæ w wyst¹pieniu

w dyskusji. Cieszê siê, ¿e pan senator mi pokazu-
je, i¿ mam troszkê siê ograniczaæ, i bêdê stara³ siê
ograniczaæ, ale akurat jestem emocjonalnie bar-
dzo pozytywnie zwi¹zany z tym tematem, chocia¿
za chwileczkê przedstawiê pewne zastrze¿enia,
które pad³y na posiedzeniu komisji.

Drugi temat wa¿ny w tym zakresie to równie¿
jak gdyby obowi¹zkowe roczne przygotowanie
przedszkolne dla piêciolatków, które planuje siê
wprowadziæ obowi¹zkowo w 2011 r. Jest takie za-
³o¿enie, ¿e szeœciolatek nie mo¿e pójœæ do szko³y,
je¿eli nie bêdzie mia³ przynajmniej rocznego przy-
gotowania przedszkolnego. I myœlê, ¿e z punktu
widzenia wyrównywania szans edukacyjnych to
s¹ wa¿ne sprawy, ale to bêdê rozwija³ w wypowie-
dzi w dyskusji.

Proszê pañstwa, kolejny wa¿ny punkt to dopre-
cyzowanie regulacji dotycz¹cej nauczania domo-
wego. Jest grupa rodziców – co prawda, je¿eli mo-
gê sobie pozwoliæ na osobisty wtrêt, ja nie jestem
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zwolennikiem takiego kszta³cenia – którzy chc¹
uczyæ dzieci w domach, samodzielnie. Kiedyœ tak
bywa³o, w dawnych, dawnych latach, i czêœæ ro-
dziców chce równie¿ dziœ tak kszta³ciæ dzieci. Jest
wolnoœæ, demokracja, trzeba ludziom umo¿liwiæ
taki sposób kszta³cenia dzieci, oczywiœcie pod
kontrol¹, przy odpowiedniej obserwacji takiego
procesu nauczania. Ta ustawa zabezpiecza to
i myœlê, ¿e rodzice, którzy tego pragn¹, bêd¹ usa-
tysfakcjonowani.

Proszê pañstwa, ustawa zwalnia równie¿ z po-
datku od nieruchomoœci i z innych podatków pla-
cówki szkolne; oœwiatowe ju¿ by³y zwolnione. Przy
tej okazji wspomnê, ¿e zwalnia równie¿ tak zwane
– jak to one siê nazywaj¹ – inne przedszkola, no,
innego rodzaju… Zaraz tutaj tê nazwê muszê so-
bie przypomnieæ… O, mam: inne formy wychowa-
nia przedszkolnego. Proszê pañstwa, co siê za tym
kryje, bo o tym w ustawie jest równie¿ du¿o powie-
dziane. Otó¿ wiemy, bêdê to rozwija³, ¿e w Polsce
jest bardzo ma³o przedszkoli, ¿e w minionych la-
tach, od 1991 r., zlikwidowano ogromn¹ ich licz-
bê. Dostêpnoœæ przedszkoli w Polsce jest bardzo
ma³a. Na pewno poprawi sytuacjê fakt przejœcia
szeœciolatków do szkó³, niemniej przedszkoli ci¹g-
le brakuje, zw³aszcza w ma³ych miejscowoœciach.
I te inne formy wychowania przedszkolnego to nic
innego, jak mo¿liwoœæ stworzenia ma³ych domo-
wych przedszkoli, w domowych warunkach, przez
mamê, która prowadzi wychowanie swojego
dziecka i byæ mo¿e przy okazji zaopiekuje siê kil-
korgiem cudzych dzieci. Na to s¹ zabezpieczone
œrodki finansowe, dotacja z pe³n¹ kontrol¹, któr¹
umo¿liwia siê gminie, dlatego ¿e to s¹ œrodki pub-
liczne. Wskazuje siê równie¿, na co te pieni¹dze
mog¹ byæ wydane. Myœlê, ¿e jest to szansa na
utworzenie wielu przedszkoli. Oczywiœcie waru-
nek jest jeden: osoba prowadz¹ca musi spe³niaæ
wymogi z Karty Nauczyciela, mieæ kwalifikacje,
aby takie przedszkole prowadziæ. Ale ja liczê oso-
biœcie na to, ¿e spora grupa tych, którzy maj¹ ta-
kie kwalifikacje, mo¿e z tego skorzystaæ.

Szanowni Pañstwo, na posiedzeniu komisji
by³a doœæ szeroka dyskusja, pojawi³y siê jednak
g³osy pewnego zaniepokojenia, czy aby nasze
szeœciolatki ju¿ s¹ na tym etapie rozwoju, ¿eby
sobie w szkole poradziæ, czy szko³y s¹ do tego
przystosowane, czy w ogóle ten szum informacyj-
ny w mediach, docieraj¹cy do dzieci, jest dobr¹
okolicznoœci¹ w kwestii tego, by dzieci startowa³y
wczeœniej lub póŸniej. By³y to g³osy troski, jakie
s³yszymy ogólnie w spo³eczeñstwie, tak ¿e ja siê
im akurat nie dziwiê. Mam nadziejê – zreszt¹
z kuluarów to wiem – ¿e wyjaœnienia pani mini-
ster, wyjaœnienia tych, którzy widz¹ pozytywnie
to zjawisko przygotowywane w ustawie, przeko-
na³y nie do koñca przekonanych. Mo¿e œwiad-
czyæ o tym fakt, ¿e ca³a ustawa zosta³a przyjêta 6

g³osami, nie by³o g³osów przeciwnych… tylko 3
g³osy by³y przeciwne.

Dodam jeszcze, ¿e w dyskusji wziêli udzia³ rów-
nie¿ goœcie – bo na posiedzeniu komisji byli te¿,
oprócz szerokiej reprezentacji ministerstwa edu-
kacji, przedstawiciele Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, Federacji Inicjatyw Oœwiatowych, fe-
deracji zwi¹zków zawodowych. Tak¿e z ust tych
osób pada³y ró¿ne pytania i w¹tpliwoœci, na które
pani minister stara³a siê odpowiedzieæ.

Chcia³bym równie¿ powiedzieæ, ¿e ustawa by³a
bardzo, bardzo szeroko konsultowana spo³ecznie.
Tu mam wypisane bodaj piêædziesi¹t cztery pod-
mioty zwi¹zane z oœwiat¹, z którymi konsultowa-
na by³a ta ustawa. Projekty by³y równie¿ przesy³a-
ne do rzecznika praw obywatelskich, rzecznika
praw dziecka. Wiem te¿, proszê pañstwa, ¿e ta
ustawa by³a mocno dyskutowana w Sejmie, gdzie
wprowadzono wiele poprawek, tak¿e opozycji,
wiêc pozwala to s¹dziæ, ¿e jest ona wynikiem kon-
sensusu politycznego. I mam nadziejê, ¿e Wysoka
Izba znacz¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów przyjmie tê
ustawê. A ustawa, proszê pañstwa, jest w treœci
zaproponowanej przez Sejm plus s¹ trzy popraw-
ki, które zg³osiliœmy na posiedzeniu komisji se-
nackiej. Dwie poprawki s¹, powiedzia³bym, legis-
lacyjne, poprawiaj¹ce pewne sformu³owania, i je-
dna dookreœlaj¹ca termin wprowadzenia pew-
nych rozwi¹zañ, które siê znajduj¹ w ustawie. Tak
¿e te trzy poprawki zosta³y przyjête, a jedna legis-
lacyjna zosta³a odrzucona.

Szanowni Pañstwo, na zakoñczenie jeszcze raz
proszê w imieniu komisji o przyjêcie tej ustawy
z poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê pani¹ senator Rotnick¹ o wy-

st¹pienie w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej. Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Szanowna Pani Minister!
Wysoka Izbo!

Pragnê pañstwu przedstawiæ w imieniu Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej sprawozdanie, opiniê komisji
o uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie usta-
wy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

W zasadzie po wyst¹pieniu mojego przedmów-
cy, senatora Szaleñca, sprawozdawcy Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, meritum ustawy omawiaæ
nie bêdê, bo musia³abym to wszystko, co mówi³,
powtórzyæ – a pan senator omówi³ to bardzo szcze-
gó³owo. Przedstawiê tylko atmosferê i dyskusjê na
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posiedzeniu komisji, które odby³o siê w dniu
wczorajszym, to jest 3 lutego 2009 r.

Otó¿ by³a zgodnoœæ co do tego, ¿e ustawa jest
bardzo dobrze przygotowana, wiêkszoœæ cz³on-
ków komisji wyrazi³a opiniê, ¿e spe³nia ona ocze-
kiwania spo³eczeñstwa, a przynajmniej wiêkszo-
œci spo³eczeñstwa, i¿by obowi¹zkiem edukacyj-
nym obj¹æ wczeœniejsze roczniki ni¿ dotychczas,
to jest aby szko³ê rozpoczyna³y dzieci szeœciolet-
nie. Celem nadrzêdnym tej czynnoœci jest przy-
spieszenie wejœcia w pe³niê zawodowego ¿ycia ro-
czników… Bo m³odzie¿ teraz czêsto uzyskuje
pe³noletnoœæ zawodow¹ w wieku dwudziestu piê-
ciu lat.

Komisja omawia³a te¿ sprawy zwi¹zane z finan-
sowaniem procesu nauczania szeœciolatków
id¹cych do szko³y, z finansowaniem nauczania
przedszkolnego oraz wspomina³a o ewentualnych
ubytkach w kasie samorz¹dowej wynikaj¹cych ze
zwolnieñ od podatku i op³at poszczególnych nie-
ruchomoœci szkolnych.

W g³osowaniu, w którym 6 senatorów g³osowa-
³o za, 3 przeciw i 1 wstrzyma³ siê od g³osu, komisja
podjê³a proponowan¹ uchwa³ê zawieraj¹c¹ dwie
poprawki, które s¹ zapisane w druku nr 431B. Po-
prawka pierwsza i druga s¹ zbie¿ne z poprawka-
mi, które przedstawi³a – z takimi samymi nume-
rami: 1 i 2 – Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Komisja wnosi do Wysokiej Izby o to, aby Sejm
raczy³ za³¹czony projekt uchwa³y przyj¹æ…

(G³os z sali: Senat.)
Senat. Aby Senat raczy³ przyj¹æ ów projekt

uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców – i bardzo proszê, ¿eby to
rzeczywiœcie nie trwa³o d³u¿ej ni¿ minutê.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, pan senator Ryszka, pan se-
nator…

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do sprawozdawcy, senatora Sza-

leñca. Wspomnia³ pan senator, ¿e ustawa zosta³a
uchwalona w wyniku konsensusu. O ile wiem, to
pos³owie PiS g³osowali przeciwko. O jaki wiêc
konsensus polityczny chodzi Platformie? Z lewic¹
tylko. To jest jedno pytanie…

(G³osy z sali: No nie…)
No tak, ca³y PiS g³osowa³ przeciw ustawie, wiêc

o jakim konsensusie mówimy?

(G³os z sali: Nie ca³y.)
(Senator S³awomir Kowalski: Nie mamy w ko-

misji przedstawicieli lewicy.)
Co do komisji w Senacie, to wiadomo, jakie ma

uk³ady. Tu chodzi o to, jak w Sejmie ustawa zosta-
³a przyjêta.

(G³osy z sali: Ale to jest Senat.)
(Senator Andrzej Owczarek: Ale to jest Senat.)
No tak, ale chodzi o konsensus polityczny – tu-

taj pad³o to okreœlenie.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Niech pan marsza-

³ek uspokoi tych goœci, bo siê odzywaj¹…)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o zadanie pytania.)
Druga sprawa, drugie pytanie dotyczy konsul-

tacji podczas tworzenia projektu tej ustawy. Mia-
nowicie, o ile wiem, to stowarzyszenia rodziców,
zw³aszcza stowarzyszenie „Ratuj maluchy”, sta-
nowczo w tej sprawie protestowa³y. By³o czterdzie-
œci tysiêcy protestuj¹cych rodziców – tych rodzi-
ców, którzy maj¹ takie dzieci – przeciwko zapêdza-
niu szeœciolatków do szko³y. Czyli nie mo¿na mó-
wiæ tu tak¿e o ¿adnym porozumieniu z tymi, którzy
s¹ najbardziej odpowiedzialni za dzieci w tym wie-
ku, czyli z rodzicami. To tyle na razie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Mo¿na? Dziêkujê.
Mówi³em o w miarê szerokim konsensusie,

myœl¹c o tym, ¿e znacz¹ca czêœæ opozycji – rzeczy-
wiœcie z wyj¹tkiem Prawa i Sprawiedliwoœci – po-
par³a tê ustawê. A jeœli chodzi o informacje z po-
siedzenia komisji, informacje dotycz¹ce przebie-
gu obrad, to zwróci³em uwagê, ¿e generalnie rzecz
bior¹c pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci nie pro-
testowali przeciwko idei obni¿enia wieku szkolne-
go – bo g³ównym przedmiotem sporu s¹ szeœcio-
latki – a ju¿ na pewno nie by³o mowy o zapêdza-
niu, tak jak tu pan senator powiedzia³, dzieci
wczeœniej do szko³y. Krytykowali jedynie przygo-
towanie rz¹du do podjêcia tej inicjatywy i do rze-
czywistego wprowadzenia szeœciolatków do szkó³.

Myœlê, ¿e te g³osy, równie¿ Prawa i Sprawiedli-
woœci, zosta³y w du¿ej mierze uwzglêdnione
w ustawie. Mo¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ nie do
koñca zawierzy³o rz¹dowi czy wiêkszoœci parla-
mentarnej, ¿e te rozwi¹zania bêd¹ pozytywne
i rzeczywiœcie nie wp³yn¹ negatywnie na dzieci,
tylko pozytywnie. Ale generalnie, jak mówiê, nie
byli przeciwko tej idei równie¿, jak s¹dzê, w wiêk-
szoœci cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci. Tak ¿e
ja w tym sensie mówi³em o konsensusie, to znaczy
chodzi³o o ideê.
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Rzeczywiœcie dostawa³em te¿ e-maile od rodzi-
ców przeciwstawiaj¹cych siê ustawie, ale myœlê,
¿e oni protestowali przeciwko rozwi¹zaniom, któ-
re pojawi³y siê w pierwszych wypowiedziach, za-
nim zosta³y uwzglêdnione opinie, ju¿ na etapie
prac sejmowych, czyli przeciwko rozwi¹zaniom
zobowi¹zuj¹cym stuprocentowo rodziców do wy-
s³ania dzieci do szko³y w okresie, jaki by³ wczeœ-
niej zapisany. Rodzice uznali, ¿e byæ mo¿e jest to
ostateczne rozstrzygniêcie. Ta miêkka forma zapi-
su, jaka dzisiaj jest w ustawie, daje rodzicom mo¿-
liwoœæ pe³nej swobody, je¿eli chodzi o decyzjê.
I myœlê, ¿e ci rodzice, którzy siê obawiaj¹, którzy
nie zostan¹ przekonani, ¿e szko³a jest gotowa, po
prostu swych dzieci nie poœl¹. Tak ¿e g³os rodzi-
ców, którzy maj¹ obawy, równie¿ jest uwzglêdnio-
ny w tej ustawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, moje pytanie dotyczy w art. 1

pktu 15, czyli art. 14. Jest tam miêdzy innymi taki
ustêp: „Dziecko w wieku 5 lat obowi¹zane jest od-
byæ roczne przygotowanie przedszkolne w przed-
szkolu, oddziale szkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub w innej formie wycho-
wania przedszkolnego”.

Moje pytanie tyczy siê tego ostatniego sformu-
³owania, „w innej formie wychowania przedszkol-
nego”. Co ustawodawca ma na myœli, dokonuj¹c
takiego zapisu?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Stara³em siê to wyt³umaczyæ, ale byæ mo¿e nie

zwróci³ pan senator na to uwagi. Konkretne roz-
porz¹dzenie, które doprecyzuje, co to jest ta „inna
forma”, bêdzie przedstawione przez ministerstwo.
Byæ mo¿e pani minister jeszcze nam doprecyzuje,
co siê za tym kryje.

Ja wiem, ¿e kryj¹ siê za tym w³aœnie te ma³e
prywatne przedszkola w mieszkaniach, byæ mo¿e
prywatnych. Nie musz¹ one spe³niaæ nadmiernie
wysokich standardów, ale s¹ szczególnie dobrym
rozwi¹zaniem na wsiach, gdzie nie ma infrastruk-
tury. Gdzieœ, w jakieœ œwietlicy albo w mieszka-

niu, albo nawet w jakimœ budynku prywatnym,
osoba uprawniona mo¿e prowadziæ zajêcia z piê-
ciolatkami w przedszkolu. I to jest w³aœnie ta „in-
na forma”, nienazwana, bo to mog¹ byæ równie¿
jakieœ przedszkola zak³adowe, nieuwzglêdnione
w systemie oœwiaty. St¹d jest takie bardzo enig-
matyczne stwierdzenie, bo pod nim mog¹ siê kryæ
bardzo ró¿ne formy zapewniania opieki i kszta³ce-
nia dzieciom w³aœnie piêcioletnim.

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

Senator Krzysztof Majkowski:
Ja mam jedno krótkie pytanie. Sk¹d taki po-

œpiech, Panie Senatorze, jeœli chodzi o uchwala-
nie tej ustawy?

Senator Zbigniew Szaleniec:
Mo¿na wymieniæ wszystko. Jeden z powodów

jest taki, ¿e jesteœmy ju¿ wiele, wiele lat spóŸnieni
w stosunku do…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To je-
den dzieñ nas nie zbawi.)

…ca³ej Europy, do krajów rozwiniêtych.
Ale jest te¿ jeden bardzo prozaiczny powód. Mia-

nowicie w tej chwili jest znakomita i byæ mo¿e nie-
powtarzalna przez nastêpne kilka czy kilkanaœcie
lat okazja, bo jest bardzo du¿y ubytek dzieci
w szko³ach. Jak nam na posiedzeniu komisji pani
minister przedstawi³a, œrednio opuszcza szko³y
osiemset piêædziesi¹t tysiêcy dzieci, a przychodzi
oko³o piêæset tysiêcy dzieci siedmioletnich. Tak
wiêc jest do³ek, który mo¿e spowodowaæ, ¿e wiele
klas bêdzie zamkniêtych, a wielu nauczycieli zwol-
nionych, przy tym subwencja oœwiatowa jest taka
sama jak w latach ubieg³ych. S¹ pieni¹dze, s¹
miejsca, s¹ nauczyciele, czyli jest znakomity czas,
¿eby ustawê wprowadziæ w³aœnie teraz, a nie za
dwa, trzy lata, kiedy znowu wroœnie liczba dzieci
i bêdzie to trudniejsze, i byæ mo¿e odsunie to wpro-
wadzenie obni¿enia wieku szkolnego o kolejnych
kilkanaœcie lat, a myœlê, ¿e tego byœmy nie chcieli

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-

torze, wed³ug obecnych uregulowañ dzieci sze-
œcioletnie mog¹ ju¿ iœæ do szko³y, wed³ug tych, co
bêd¹, dzieci szeœcioletnie mog¹ iœæ do szko³y.
A wiêc na czym polega ró¿nica?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Ró¿nica polega na tym, ¿e dzisiaj jest to insty-

tucjonalnie zagwarantowane i przygotowane. Do-
tychczas te dzieci by³y wt³aczane w klasy, które,
zgodnie z tym, o czym mówili rodzice, nie by³y do
koñca przygotowane. Dzisiaj daje siê sygna³ sa-
morz¹dom, ¿e ten kierunek powinien byæ prefero-
wany, i samorz¹dy siê do tego przygotowuj¹. Zre-
szt¹ z informacji ministerstwa wynika, ¿e samo-
rz¹dy w du¿ych miastach s¹ bardzo zaintereso-
wane, aby w³aœnie tak siê sta³o; tak¿e w bardzo
ma³ych miejscowoœciach. Chodzi o to, ¿e w ma-
³ych miejscowoœciach czy gdzieœ na wsi, gdzie, po-
wiedzmy, jest oœmioro dzieci siedmioletnich, kla-
sa mog³aby byæ znacznie liczniejsza, gdyby by³a
powiêkszona o piêcio- i szeœciolatków, a miejsca
w tych szko³ach s¹. Dlatego ustawa ma równie¿
zachêciæ rodziców do tego, ¿eby z jej dobrodziej-
stwa korzystali.

Ale rzeczywiœcie, poniewa¿ s¹ protesty i s¹ oba-
wy, lepiej to wprowadziæ w sposób miêkki. I jak
wiemy, w 2012 r. wszystkie dzieci bêd¹ musia³y
z tego skorzystaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Wojciechowski chcia³by uzupe³niæ

pytanie, jak rozumiem.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Sena-

torze, powiedzia³ pan, ¿e dzisiaj jest to doskonale
zinstytucjonalizowane i przygotowane. Rozu-
miem, ¿e w przysz³oœci nie bêdzie.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Bêdzie, ale, wie pan, musi byæ jakiœ pocz¹tek.

Ministerstwo uzna³o, ¿e akurat teraz jest bardzo
dobry moment, ¿eby siê to sta³o, bo, jak ju¿ t³uma-
czy³em, jest ten do³ek, je¿eli chodzi o liczbê ma-
³ych dzieci. W tej chwili jest to doskona³y moment,
¿eby siê to sta³o.

Myœlê, ¿e co roku bêdzie lepiej. Warunki powin-
ny byæ co roku lepsze, bo jedne szko³y bêd¹ naby-
wa³y doœwiadczeñ, a inne bêd¹ podgl¹da³y, jak to
funkcjonuje w szko³ach, które ju¿ prowadz¹ takie
klasy. Myœlê, ¿e wzorce bêd¹ pokazywane w me-
diach, a gminy siê do tego przygotuj¹.

Mam nadziejê, ¿e wszyscy rozumiej¹, i¿ potrze-
ba obni¿enia wieku szkolnego naprawdê wynika
nie tylko z ekonomicznych wzglêdów, ale przede

wszystkim st¹d, ¿e dzieci s¹ coraz m¹drzejsze, co-
raz szybciej siê ucz¹. Szkoda, ¿eby te dzieci sie-
dzia³y w przedszkolach, kiedy mog¹ rozpocz¹æ
proces kszta³cenia, szybciej skoñczyæ szko³ê,
szybciej wejœæ na rynek pracy, stworzyæ rodziny
i dzia³aæ dla dobra naszego pañstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, w obecnie

nowelizowanej ustawie brak jest jakiejkolwiek
procedury wyboru organu prowadz¹cego szko³ê –
ani nie ma sk³adu komisji konkursowej, ani nie
ma procedury czy jakichkolwiek zasad.

Czy pan nie uwa¿a, ¿e to jest jakieœ niedopa-
trzenie w tej ustawie? A tak pan chwali³, ¿e usta-
wa jest przyjazna ma³ym szko³om, lokalnym spo-
³ecznoœciom. Myœlê, ¿e nieuwzglêdnienie lokal-
nych spo³ecznoœci, czyli na przyk³ad rad rodziców
czy rad so³eckich, czy innych gremiów lokalnej
spo³ecznoœci, jest wielkim b³êdem. I nie mo¿na
ustawy w tym obszarze tak nadmiernie chwaliæ,
jak pan to zrobi³.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Przepraszam, ja-
kiego wyboru?)

Proszê pana, nie ma trybu wyboru organu pro-
wadz¹cego. Je¿eli samorz¹d decyduje siê daæ ko-
muœ do zarz¹dzania, do kierowania szko³ê, to nie
ma ¿adnego trybu. Czyli nie wiadomo, w jaki spo-
sób to robiæ?

Senator Zbigniew Szaleniec:
To jakieœ nieporozumienie. Organem prowa-

dz¹cym jest gmina, na której terenie znajduje siê
placówka, chyba ¿e jest to szko³a œrednia, a wtedy
wiadomo, ¿e podlega powiatowi. Tak ¿e tutaj nie
trzeba nic ustalaæ, bo to wszystko wynika z…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Znaczy, mnie chodzi
o instytucjê, która kieruje szko³¹, której siê po-
wierza szko³ê. Nie ma ¿adnego trybu.)

Nie ma tutaj trybu. Tu jest tylko wymienione,
¿e to mog¹ byæ organizacje, osoby indywidualne…
Paleta instytucji, które mog¹ siê tym zaj¹æ, jest
bardzo szeroka i…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie, nie. Katalog
jest, nie zaprzeczam. Tylko w jaki sposób wed³ug
tej ustawy trzeba dojœæ do wyboru osoby, która
bêdzie kierowa³a szko³¹, bêdzie j¹ prowadzi³a?)

Czyli zak³ada pan, ¿e dwie instytucje mog¹ siê
biæ o szko³ê, tak?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mog¹,
tak.)

No to rzeczywiœcie…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja po prostu ju¿…)
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To pytanie, powiem szczerze, mnie zaskoczy³o.
Ciekaw jestem, jak odpowie na nie pani minister.
Tak wiêc proponujê skierowaæ je do pani mini-
ster. Rzeczywiœcie nie braliœmy pod uwagê, ¿e mo-
g¹ siê o to ubiegaæ dwie instytucje. Myœlê, ¿e wte-
dy zdecyduje rada gminy. W takich sytuacjach
poddaje siê sprawê pod g³osowanie rady gminy.
Myœlê, ¿e taka jest procedura. Je¿eli siê mylê, to
pani minister zapewne mnie poprawi.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Mówi pan, Panie Se-
natorze, o rozstrzygniêciu, a nie o procedurze. No
nic, dziêkujê.)

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

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, czy prawd¹ jest, ¿e zasadni-

cza ró¿nica miêdzy tym, co by³o do tej pory, chodzi
o pójœcie szeœciolatków do klasy pierwszej, a pro-
pozycj¹ w tej niewielkiej czêœci zmiany ca³ej usta-
wy o systemie oœwiaty jest taka, ¿e do tej pory ro-
dzic musia³ mieæ badanie z poradni pedagogicz-
no-psychologicznej i odpowiedni¹ opiniê, ¿eby to
dziecko mog³o pójœæ do szko³y, a w tej chwili, po
uchwaleniu tej ustawy, nie bêdzie to konieczne?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Mój znakomity kolega bardzo mi pomóg³ w od-

powiedzi na pana pytanie. Równie¿ tym dotych-
czasowa sytuacja ró¿ni siê od tej, która bêdzie.
Dotychczas, tak jak pan senator powiedzia³, mu-
sia³y byæ te badania, a od tej chwili tych wymogów
ju¿ nie bêdzie. Tak ¿e dziêkujê za to pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski

chce kontynuowaæ…

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Sena-

torze! Jak rozumiem, obecnie do szko³y id¹ dzieci,
które s¹ w stanie temu sprostaæ, a w przysz³oœci
pójd¹ wszystkie: te, które s¹ w stanie sprostaæ

w tym wieku obowi¹zkowi szkolnemu, i te, które
nie bêd¹ w stanie sprostaæ temu obowi¹zkowi.

Chcia³bym zadaæ pytanie dotycz¹ce subwencji
oœwiatowej dla tych szkó³, które bêd¹ przekazy-
wane przez organ prowadz¹cy osobom fizycznym
czy jakimœ zwi¹zkom… Nie bêdê ju¿ wchodzi³
w szczegó³y. Jaki bêdzie poziom subwencji oœwia-
towej w tych¿e szko³ach? Dziêkujê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Je¿eli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, czy dzieci,

które bêd¹ mog³y sprostaæ… Nie ma tu takiego po-
dzia³u. Chodzi o dzieci, które rodzice zdecyduj¹
siê tam wys³aæ. Nie ma tu jakichœ badañ i rodzice
uznaniowo mog¹ oceniæ, czy dziecko poœl¹, czy
nie. Ja s¹dzê – i pani minister, mam nadziejê, to
powtórzy – ¿e ustawodawca uwa¿a, ¿e wszystkie
nasze dzieci szeœcioletnie s¹ dzisiaj w stanie spro-
staæ wymogom szko³y podstawowej. Jest tutaj pe-
wien okres przejœciowy, kiedy to rodzice bêd¹ po-
dejmowali te decyzje, ale jeszcze raz podkreœlê:
uwa¿am, ¿e sprostaæ temu mog¹ wszystkie dzieci.

Je¿eli chodzi o subwencjê, to przede wszystkim
subwencja jest przekazywana gminom, a dopiero
gminy dziel¹ to na szko³y, równie¿ prywatne. Sub-
wencja jest dzielona, tak jak zawsze, na ucznia,
czyli jakie zapotrzebowanie dana gmina zg³osi do
ministerstwa w odpowiednim czasie w oparciu
o dane statystyczne dotycz¹ce tego, ile ma dzieci,
tak¹ subwencjê, obliczon¹ wed³ug odpowiedniego
wzoru, dostanie. Tê subwencjê potem dzieli na
swoim terenie na poszczególne szko³y. Wiêkszoœæ
gmin robi tak, ¿e bierze pod uwagê liczbê dzieci
w danych szko³ach i przeznacza proporcjonaln¹
do tego subwencjê.

Je¿eli chodzi o szko³y prywatne czy niepublicz-
ne, to tutaj s¹ pewne zapisy ustawowe, które mó-
wi¹, jak¹ wysokoœæ subwencji mo¿na przekazaæ
tym szko³om. Jest to oparte na odpowiednich
przepisach i jest to wartoœæ sta³a i niezale¿na od
widzimisiê kogokolwiek, taka, jaka wynika z licz-
by uczniów w danej szkole.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-

tanie?
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak, Panie Mar-

sza³ku.)
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy po-

twierdzi pan opiniê, ¿e je¿eli teraz, w ci¹gu tych
kilku lat, dzieci szeœcioletnie pójd¹ do szko³y, to
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wkrótce tak¿e piêciolatki zobliguje siê do podjêcia
nauki przedszkolnej?

(Senator Kazimierz Kleina: To czterolatki te¿…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Bêd¹ mia³y…)
(Weso³oœæ na sali)
Pytam, czy pan potwierdza tak¹ opiniê. Nie

wiem, co w tym jest œmiesznego. Rodzice siê oba-
wiaj¹, ¿e szeœciolatki pójd¹ do szko³y, a wkrótce,
za kilka lat, piêcioletnie dzieci bêd¹ mia³y obo-
wi¹zek przedszkolny, czyli jakby tej dzisiejszej ze-
rówki. Czy o tym siê mówi?

Senator Zbigniew Szaleniec:
Tak, to wynika wprost z ustawy. Od 2011 r.

wszystkie dzieci obowi¹zkowo bêd¹ musia³y
przejœæ tak zwane roczne przygotowanie przed-
szkolne. Ale proszê tego nie wi¹zaæ z obecn¹ ze-
rówk¹, bo obecna zerówka jest wpleciona w pro-
ces edukacji ju¿ na poziomie szkó³ szeœcioletnich.
Czyli kiedyœ jakby przygotowywano ju¿ dzieci sze-
œcioletnie do szko³y. To bêdzie roczne przygotowa-
nie, czyli taka forma przystosowania dzieci do ¿y-
cia w grupie. Chodzi o to, ¿eby przejœcie do szko³y
by³o ³atwiejsze ni¿ wtedy, gdyby dzieci nie chodzi-
³y do przedszkola. Myœlê, ¿e nale¿y to uznaæ za
wielki plus. 97% szeœciolatków korzysta z zeró-
wek i taka sama liczba dzieci na pewno bêdzie
mog³a skorzystaæ z przedszkoli. To jest wielka
wartoœæ, któr¹ nale¿y tu podkreœliæ i tylko po-
chwaliæ.

Senator Czes³aw Ryszka:
To jest taka wartoœæ, ¿e… Kiedyœ, w peerelu

broniliœmy siê, ¿eby nie zabierano naszych dzieci
do przedszkoli, a teraz bêdzie to ju¿ obligatoryjne.
Piêcioletnie dziecko…

(Senator Ryszard Bender: Tak jest. Jak do woj-
ska.)

To jest po prostu… To jest œmieszne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie widzê wiêcej…
(Senator Zbigniew Szaleniec: Czy mogê? Bo to

trochê komentarz, trochê pytanie.)
Tak, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Proszê pañstwa, mam nadziejê, ¿e to jest bar-

dzo skrajny pogl¹d. Przedszkole to jest uzupe³nie-
nie wychowania, a nie jakieœ zabieranie dzieci.
Tam dzieci s¹ kilka godzin, w domu zaœ kilkana-
œcie. Chcê te¿ panu senatorowi powiedzieæ, ¿e

masa dzieci trzyletnich i czteroletnich chodzi do
przedszkola nie dlatego, ¿e jest jakiœ nakaz, tylko
dlatego, ¿e rodzice chc¹ tam te dzieci zaprowa-
dzaæ. I bardzo dobrze. Wiem, ¿e brakuje miejsc
w przedszkolach. Tak ¿e cieszê siê, ¿e tych miejsc
bêdzie wiêcej i ¿e wiêcej dzieci bêdzie mog³o z tego
skorzystaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, jeszcze senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy potwierdzi pan badania

Akademii Œwiêtokrzyskiej, ¿e dzieci, które chodzi-
³y tylko do przedszkola, s¹ o wiele lepiej przygoto-
wane do nauki w szkole podstawowej ni¿ dzieci,
które chodzi³y do zerówki?

Senator Zbigniew Szaleniec:
Nie znam opracowania akademii, o której pan

mówi, ale znam inne opracowanie, przynajmniej
dla mnie bardziej wiarygodne. Jest to opracowanie
„Szeœciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza ba-
danych sfer rozwoju” pod redakcj¹ pani Aldony
Kopik, Kielce 2007 r. Przebadano trzydzieœci cztery
tysi¹ce dwieœcie dwadzieœcioro piêcioro dzieci uro-
dzonych w 2000 r., które w kwietniu i maju 2006 r.
koñczy³y roczne przygotowanie przedszkolne. Au-
torzy badañ stwierdzili, ¿e nie mo¿na jednoznacz-
nie powi¹zaæ rodzaju placówki z prezentowanym
przez dzieci poziomem zdolnoœci motorycznych,
a ró¿nice w ogólnym przygotowaniu do rozpoczêcia
nauki pomiêdzy dzieæmi uczêszczaj¹cymi do
przedszkoli a dzieæmi uczêszczaj¹cymi do oddzia-
³ów przedszkolnych przy szko³ach s¹ minimalne.
Dzieci koñcz¹ce roczne przygotowanie przedszkol-
ne, bez wzglêdu na rodzaj placówki, s¹ dobrze
przygotowane do podjêcia nauki. To jest opinia,
która znalaz³a siê w materia³ach sejmowych, i któ-
ra, jak s¹dzê, odpowiada na pytanie pana senato-
ra. Wed³ug badañ nie ma ró¿nicy. Do tej pory wiele
zerówek funkcjonowa³o w szko³ach, zw³aszcza
w ma³ych miejscowoœciach, gdzie nie ma przed-
szkoli, tworzono takie zespo³y przedszkolno-szkol-
ne. Te wyniki badañ nie potwierdzaj¹ tego, o czym
pan senator mówi, ale przyznajê, ¿e nie znam opi-
nii, o której pan wspomnia³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pytania zosta³y wyczerpane.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d,

a tak¿e przez obywateli. Do prezentowania stano-
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wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister edukacji.

Poproszê pani¹ minister Hall o zabranie g³osu.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo wyczerpuj¹co zosta³a tu przedstawiona

ca³a ustawa, tak ¿e myœlê, ¿e ju¿ nie warto pew-
nych rzeczy powtarzaæ. Chcia³abym odnieœæ siê
do pytañ, które pad³y, ¿eby ewentualnie rozwiaæ
jakieœ w¹tpliwoœci i coœ jeszcze dopowiedzieæ.

Inna forma wychowania przedszkolnego zosta-
je w tej chwili dopisana do katalogu ró¿nego ro-
dzaju placówek oœwiatowych. Ta kategoria zosta-
³a wprowadzona do ustawy, mo¿na powiedzieæ,
ju¿ dwie nowelizacje temu, bo to by³o jeszcze
w 2007 r., ale by³a dopisana tylko w jednym miej-
scu, a w tej chwili jest uzupe³nione to wyliczenie,
tam, gdzie s¹ przedszkola, s¹ dopisane równie¿
inne formy. Jest delegacja ustawowa, która daje
ministrowi mo¿liwoœæ dok³adnego zdefiniowania,
jak mog¹ byæ zorganizowane te inne formy. Do
projektu ustawy do³¹czyliœmy równie¿ projekt
rozporz¹dzenia, które nowelizuje to szersze po-
wiedzenie o tych innych formach, dlatego ¿e
w ustawie zmieniamy sytuacjê. W ustawie noweli-
zuj¹cej ustawê o systemie oœwiaty z 2007 r. by³o
napisane, ¿e w tych innych formach bêdzie mo¿na
realizowaæ czêœæ podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego. Poniewa¿ chcieliœmy, ¿eby
wszystkie dzieci by³y w jednakowy sposób przygo-
towywane do szko³y, czyli ¿eby mia³y mo¿liwoœæ
osi¹gania tych samych efektów edukacyjnych,
proponujemy, aby w tych innych formach
edukacji przedszkolnej te¿ by³a realizowana ca³a
podstawa programowa. Uwa¿am za szalenie wa¿-
ne to, ¿e bez wzglêdu na to, czy to jest taka forma,
¿e jest piêcioro czy dziesiêcioro dzieci, czy to jest
taka forma, ¿e jest dwadzieœcioro piêcioro dzieci
jak w typowym, du¿ym przedszkolu, efekty edu-
kacyjne maj¹ byæ te same, czyli dzieci maj¹ byæ
dobrze przygotowane do szko³y. To jest obecnie
cel wychowania przedszkolnego, ¿eby po prostu
dziecko dobrze siê czu³o w szkole, umia³o funkcjo-
nowaæ w grupie, nie mia³o problemów, trudnoœci,
deficytów, ¿eby to wszystko wyrównaæ na etapie
przedszkolnym, ¿eby dziecko czu³o siê pewnie,
by³o dobrze przygotowane do nauki czytania, pi-
sania, która w szkole odbywa siê ju¿ w usystema-
tyzowany sposób, ¿eby mog³o sprawnie, szybko
przejœæ przez ten proces edukacyjny, potem dob-
rze sobie radziæ.

W zwi¹zku z tym chcemy, aby ca³oœæ podstawy
programowej by³a realizowana równie¿ w tych
innych formach wychowania przedszkolnego.
I to jest g³ówna zmiana, która tu ma miejsce. Do-

pisujemy inne formy do kategorii ustawowych
i w odniesieniu do ka¿dej formy edukacji przed-
szkolnej zapisujemy zobowi¹zanie do realizowa-
nia ca³oœci podstawy programowej. Uwa¿am to
za szczególnie wa¿ne w tej propozycji zmiany roz-
porz¹dzenia. Tam wrêcz stwierdzamy, ¿e w takiej
ma³ej formie, gdzie jest kilkoro dzieci, wystarczy
nawet dwanaœcie godzin w tygodniu, ¿eby spro-
staæ tym wymaganiom. Bo jak jest kilkoro dzieci,
to jest indywidualizacja edukacji. Te inne formy
s¹ przewidziane przede wszystkim dla rodzin,
które tradycyjnie nie mia³y potrzeby, ¿eby na
dziesiêæ godzin dziennie oddawaæ dziecko pod
opiekê. Kwestia opieki w pe³nowymiarowych
przedszkolach dotyczy rodzin pracuj¹cych, któ-
re nie maj¹ czasu, ale w przypadku, powiedzmy,
rodzin wielopokoleniowych, w których dziecko
mia³o zapewnion¹ opiekê domow¹, chodzi tylko o
efekt edukacyjny, ¿eby tych kilka godzin dzien-
nie dziecko mog³o uczyæ siê funkcjonowaæ w gru-
pie i w³aœnie realizowaæ pewne konkretne zada-
nia edukacyjne, a jak najwiêcej czasu spêdzaæ
w rodzinie. To jest forma przewidziana w³aœnie
dla rodzin, dla regionów, gdzie nie by³o dotych-
czas tradycji korzystania z takiej pe³nowymiaro-
wej, ¿e tak powiem, opieki przedszkolnej. Tak ¿e
tyle o innych formach.

Druga kwestia. Dzisiejsza ustawa nie tylko
mówi, ¿e dyrektor szko³y mo¿e przyj¹æ szeœcio-
letnie dziecko wtedy, kiedy uzyska pozytywn¹
opiniê w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
ale dodatkowo mówi, ¿e mo¿e byæ to tylko i wy-
³¹cznie dziecko urodzone przed 1 wrzeœnia, czyli
takie, którego data urodzenia przypada w po-
cz¹tkowych miesi¹cach roku, które ju¿ skoñczy-
³o szeœæ lat, a jeœli urodzi³o siê w koñcowych mie-
si¹cach roku, to nie. Tak wiêc my, po pierwsze,
nie wymagamy w tej ustawie badania psycholo-
giczno-pedagogicznego, tylko wymagamy ewen-
tualnego poprzedzenia tego wychowaniem
przedszkolnym, wymagamy przygotowania
przedszkolnego; a po drugie, rozszerzamy tê ka-
tegoriê na wszystkie dzieci, które koñcz¹ w da-
nym roku kalendarzowym szeœæ lat, czyli nie tyl-
ko urodzone przed wrzeœniem, ale równie¿ i póŸ-
niej. Tak ¿e ta wolnoœæ dla rodzica daje pewnoœæ,
¿e to rodzic jak gdyby zapozna siê z warunkami
opieki i edukacji w szkole i ¿e jak gdyby w natu-
ralny sposób w tym okresie przejœciowym te
oczekiwania rodziców wp³yn¹ na poprawê wa-
runków w szko³ach. Liczymy jednak na to, ¿e rze-
czywiœcie szko³a… Bo to nie jest tak, ¿e dziecko
nagle ma sprostaæ czemuœ, tylko to szko³a musi
dostosowaæ swoje metody pracy do dzieci m³od-
szych. Pamiêtajmy bowiem, ¿e s¹ kraje, jest wiele
takich krajów, w których rzeczywiœcie obowi¹zek
szkolny zaczyna siê wczeœniej, na przyk³ad na-
wet w wieku piêciu lat, nie tylko szeœciu, ale wte-
dy metody pracy szko³y s¹, mo¿na powiedzieæ,
bardziej przedszkolne. To szko³a ma pracowaæ
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w sposób bardziej przyjazny, odpowiednio dosto-
sowuj¹c swoje metody pracy do potrzeb dzieci
w danym wieku. Bo oczywiœcie dzieci w wieku
przedszkolnym w przedszkolach równie¿ siê
edukuj¹, ale stosowane s¹ inne metody ni¿
w przypadku dzieci starszych. Inaczej siê wyk³a-
da na studiach m³odym ludziom, a inaczej siê
uczy w przedszkolu. Wszêdzie siê uczymy, ale do
wieku dziecka dostosowujemy metody pracy.

Jest sk¹din¹d ciekawy pomys³, ¿e mo¿na by
powierzaæ zadanie publiczne, jakim jest prowa-
dzenie szko³y, w drodze konkursu. Takie mo¿li-
woœci wynikaj¹ z innych przepisów, na mocy któ-
rych ró¿nego rodzaju zadania publiczne, na przy-
k³ad z zakresu pomocy spo³ecznej, powierza siê
w ten sposób. I myœlê, ¿e w ró¿nych szczególnych
przypadkach zadanie publiczne mo¿e byæ przez
samorz¹d powierzane w formie konkursu.

Na przyk³ad samorz¹d ma jakiœ budynek, który
chce zagospodarowaæ na cele edukacyjne. Samo-
rz¹d lokalny ma prawo og³osiæ konkurs na to, kto
w tym budynku chcia³by realizowaæ jakieœ zada-
nia edukacyjne, konkurs na tego rodzaju zadanie
publiczne, odpowiednio to okreœliæ zale¿nie od
swoich potrzeb. To nie wyklucza takiej mo¿liwo-
œci, bo na mocy innych przepisów samorz¹d tery-
torialny mo¿e og³aszaæ ró¿nego rodzaju konkursy
na zadania publiczne.

W ustawie przewidzieliœmy tak¹ sytuacjê, ¿e
szko³a ju¿ istnieje i pojawia siê pomys³, ¿e jakiœ
podmiot chce j¹ przej¹æ, ¿eby ustrzec przed lik-
widacj¹. Bo najczêœciej takie ma³e szko³y, w któ-
rych jest niewielu uczniów… No, bywa tak, ¿e sa-
morz¹d z powodu racjonalizacji sieci szkolnej
podejmuje uchwa³ê o likwidacji szko³y. I chodzi
o to, ¿eby zamiast podejmowaæ uchwa³ê o likwi-
dacji, kiedy faktycznie nie mamy zamiaru likwi-
dowaæ szko³y, bo jest ktoœ chêtny do jej poprowa-
dzenia, ¿eby po prostu nie straszyæ likwidacj¹,
gdy nie chcemy zlikwidowaæ, podj¹æ uchwa³ê
o przekazaniu. A jakiemu podmiotowi rada gmi-
ny czy rada odpowiedniego szczebla samorz¹du
terytorialnego by chcia³a j¹ przekazaæ, to, jak wy-
³oni ten podmiot, sk¹d siê on w ogóle weŸmie…
Bo mo¿e byæ tak, ¿e rada by chêtnie przekaza³a,
ale w ogóle nie ma komu. Mo¿e te¿ byæ taka sy-
tuacja, ¿e chcemy zlikwidowaæ i w ogóle nie ma
¿adnego takiego podmiotu. Wiêc jak gmina by
ewentualnie to og³asza³a, szuka³a chêtnych…
Byæ mo¿e i w taki sposób. Ale w tym momencie
rzeczywiœcie nie przewidzieliœmy tego typu pro-
cedury.

Myœlê, ¿e w ogóle po raz pierwszy wprowadza-
my do stanu prawnego tak¹ kategoriê, jak¹ jest
przekazanie szko³y do prowadzenia. Tu staraliœ-
my siê przewidzieæ wiele szczegó³ów. Najpierw,
w tym pierwszym projekcie to by³o bardzo w¹sko
zapisane, chyba w dwóch punktach by³o to za-

warte. Po wp³ywem dyskusji, konsultacji, uwag,
w tym organizacji i zwi¹zków zawodowych, lista
punktów opisuj¹cych to przekazanie doœæ mocno
siê rozros³a. I myœlê, ¿e dopiero wtedy, kiedy za-
czn¹ wystêpowaæ pierwsze przypadki przekaza-
nia szko³y na podstawie tych przepisów, bêdzie-
my to monitorowaæ. Byæ mo¿e pojawi siê potrzeba
dalszego doprecyzowywania tych przepisów, byæ
mo¿e rzeczywiœcie równie¿ uzupe³nienia ich
o drogê konkursow¹. Ale pewnie ¿ycie musi poka-
zaæ, jak ta kategoria w ogóle zafunkcjonuje, na ile
szeroko i samorz¹dy, i organizacje zechc¹ z tego
korzystaæ, bo jest to coœ zupe³nie nowego w pra-
wie. Co prawda mamy w Polsce piêæset osiemdzie-
si¹t szkó³ publicznych prowadzonych przez inne
podmioty. Dotychczas najczêœciej odbywa³o siê to
po likwidacji. Nastêpowa³a likwidacja i tworzy³ siê
zupe³nie nowy podmiot, który prze¿ywa³ zreszt¹
ró¿ne trudnoœci, bo na przyk³ad przynajmniej
przez cztery miesi¹ce nie mia³ finansowania. Tu
chcemy, ¿eby to finansowanie by³o p³ynne, ¿eby
u³atwiæ p³ynne przejœcie w tê now¹ sytuacjê.

Jak mówiê, staraliœmy siê uwzglêdniaæ ró¿ne
uwagi, pewnie uwag dalej jest du¿o. Ale trzeba od
czegoœ zacz¹æ i obserwowaæ, jak ta kategoria za-
funkcjonuje. Byæ mo¿e tego typu pomys³y równie¿
bêd¹ mog³y mieæ zastosowanie w przysz³oœci w tej
procedurze.

Jeszcze jedna sprawa, która tu zosta³a poru-
szona, to w³aœnie kwestia piêciolatków. Chcê tu
dobitnie podkreœliæ, ¿e proponujemy ju¿ od
1 wrzeœnia 2009 r. prawo ka¿dego piêciolatka do
edukacji przedszkolnej. Nie jest to obowi¹zek, ale
prawo. Je¿eli rodzice chc¹, mog¹ zwróciæ siê do
odpowiedniej jednostki samorz¹du i musz¹ zys-
kaæ dostêp do edukacji przedszkolnej…

(Senator Ryszard Bender: Ale od 2011 r. to bê-
dzie obowi¹zek.)

Tak, ale z tego punktu widzenia, ¿e od 2012 r.
wprowadzamy obowi¹zek szkolny dla szeœciolat-
ków. Uwa¿am, ¿e bezwzglêdnie edukacja szkolna
powinna byæ poprzedzona przygotowaniem
przedszkolnym. Czyli na razie przez kolejne trzy
lata bêdzie prawo piêciolatka do przedszkola
i mo¿liwoœæ wyboru rodzica, czy chce pos³aæ do
szko³y dziecko szeœcioletnie, ale realizowane tylko
wtedy, kiedy to dziecko chodzi³o wczeœniej do
przedszkola. Rodzic, który rozwa¿a pos³anie swo-
jego dziecka do szko³y jako szeœciolatka, bêdzie
móg³ skorzystaæ z prawa piêciolatka do przygoto-
wania przedszkolnego. Najpierw przygotowanie
przedszkolne, a potem edukacja szkolna. Zoba-
czymy, w jakim tempie obywatele bêd¹ korzystaæ
z tego prawa, i z prawa piêciolatka do przedszkola,
i z prawa wyboru, czy dzieci mog¹ pójœæ do szko³y
jako szeœciolatkowie. To s¹ dwa prawa: jedno wte-
dy, kiedy dziecko ma piêæ lat, drugie wtedy, kiedy
ma szeœæ. Bêdziemy patrzeæ, jak wielu rodziców
dobrowolnie z tego korzysta i wtedy, kiedy ten
obowi¹zek nast¹pi, bêdziemy wiedzieæ, jak du¿o
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osób przez pierwsze trzy lata samodzielnie pode-
jmie tak¹ decyzjê.

Bêdziemy ten proces monitorowaæ, poniewa¿
pos³owie dodatkowo w trakcie dyskusji sejmowej
zaproponowali i wprowadzili do ustawy taki za-
pis, ¿e minister edukacji powinien rokrocznie
w Sejmie przedk³adaæ sprawozdanie, w jakim
tempie to postêpuje, jak dzia³a ten proces zmia-
ny. Rzeczywiœcie jest to zmiana, która wymaga
monitorowania, wymaga obserwowania, jak ta
rzeczywistoœæ szkolna siê zmienia, jak siê przy-
stosowuj¹ szko³y, jaki odsetek rodziców chce ko-
rzystaæ z danych im praw. Bo pewnie bêdzie taka
refleksja parlamentu, ¿e jeœli oka¿e siê, ¿e za dwa
lata, nie wiem, 80% dzieci, rodziców, ju¿ korzysta
z tego prawa, to bêdzie jasne, ¿e ten obowi¹zek
w sposób naturalny zaczyna wchodziæ w ¿ycie.
Jeœli siê oka¿e, ¿e jest wrêcz przeciwnie, ¿e ma³y
odsetek korzysta, to byæ mo¿e pojawi siê wów-
czas pomys³, ¿eby to roz³o¿yæ na kolejne lata, ¿e-
by w 2011 r. nie wyst¹pi³a jakaœ du¿a kumulacja
tych dzieci.

Jest to proces wymagaj¹cy starannego monito-
rowania i mam wra¿enie, ¿e zapis ustawowy
o tym, ¿e mamy liczyæ dzieci, sprawozdawaæ, in-
formowaæ, zabezpiecza przed tym, ¿eby nic nie
umknê³o uwadze, ¿ebyœmy wiedzieli, jak ten pro-
ces przebiega. Dopiero jest rok 2009, bêdzie na-
bór dzieci do przedszkoli i szkó³ podstawowych
w 2009 r., potem w 2010 r. bêdziemy patrzeæ, jaki
odsetek dzieci poszed³ do szkó³ w tym wieku, a po-
tem dopiero bêdzie rok 2011 i 2012. Tak wiêc bê-
dzie to proces w pe³ni monitorowany.

Myœlê, ¿e w ten sposób wyczerpa³am kwestie,
które stara³am siê przynajmniej wynotowaæ
w trakcie zadawania pytañ. Jestem do dyspozycji,
je¿eli trzeba jakieœ kolejne jeszcze kwestie wyjaœ-
niæ, przybli¿yæ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Pierwsze pytanie – pan Waldemar Kraska

i potem kolejno panowie Skurkiewicz, Ortyl
i Gruszka…

(Senator Czes³aw Ryszka: I jeszcze Ryszka.)
Tak, Gruszka i Ryszka. A po tej stronie sali nikt

nie ma pytañ do pani minister.
(G³os z sali: Bo to wszystko jest jasne.)
(Rozmowy na sali)
Wszystko jest jasne, dobrze. (Weso³oœæ na sali)
Pan senator Wojciechowski – zapisa³eœ?
(Senator Sekretarz Waldemar Kraska: Zaraz

zapiszê.)
W takim razie proszê, pan senator Kraska. Pro-

szê bardzo, pierwsze pytanie.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam takie oto pytanie. Samo-

rz¹d mo¿e przekazaæ szko³ê licz¹c¹ nie wiêcej ni¿
siedemdziesiêciu uczniów. Najczêœciej przekazu-
je szko³y, które s¹, brzydko mówi¹c, nierentowne,
to znaczy takie, do których samorz¹d musi dop³a-
caæ. Jak pani myœli, czy osoba fizyczna lub praw-
na przejmuj¹ca tak¹ szko³ê nie bêdzie na niej tra-
ci³a? Czy ona bêdzie wypracowywa³a sobie jakiœ
zysk i jaki to bêdzie mechanizm?

I drugie pytanie. W ustawie mamy zapisane, ¿e
z chwil¹ przejêcia szko³y przez osobê prawn¹, ta-
ka osoba prawna bêdzie zobowi¹zana zapropono-
waæ nauczycielom nowe warunki pracy i p³acy.
Rozumiem, ¿e na starych warunkach nie mo¿na
pracowaæ w takiej szkole.

I jeszcze jedno pytanie. Czy w takiej szkole bê-
dzie obowi¹zywa³a Karta Nauczyciela? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Liczba siedemdziesiêciu uczniów wziê³a siê

z poprawki, zg³oszonej w Sejmie, ¿eby w sposób
bardziej konkretny i wyrazisty zapisaæ nasz¹ in-
tencjê, ¿e rzecz dotyczy ma³ych szkó³. Zasady
utrzymania s¹ takie, ¿e szko³a publiczna prowa-
dzona przez inny organ ni¿ samorz¹dowy otrzy-
muje co miesi¹c dotacjê, która jest równa iloczy-
nowi liczby uczniów i œredniego kosztu kszta³ce-
nia ucznia w szkole danego typu na terenie danej
jednostki samorz¹du. Czyli przyk³adowo gmina
w wypadku szko³y podstawowej musi sobie poli-
czyæ œredni koszt kszta³cenia w szkole podstawo-
wej i co miesi¹c otrzymywaæ informacjê, ilu ucz-
niów ma szko³a przejêta przez ten inny podmiot,
i stosownie do liczby uczniów na ka¿de dziecko
przekazywaæ œredni koszt kszta³cenia w gminie
w szkole podstawowej. Je¿eli szko³a przekazana
mia³a dotychczas koszt wy¿szy ni¿ œredni, to mo¿-
na powiedzieæ, ¿e bud¿et tej szko³y bêdzie doœæ
ciasny. Mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e on jest mniej wiêcej
równy œredniej. Nowoœci¹ jest to, ¿e jest to p³ynne,
¿e nie trzeba czekaæ. Od pierwszego dnia po prze-
kazaniu szko³y przekazywane s¹ dotacje, czyli ten
podmiot ma pewien bud¿et i musi sobie zrobiæ od-
powiedni¹ kalkulacjê. Oczywiœcie przed podpisa-
niem umowy o przekazaniu nowy podmiot bêdzie
mia³ informacje, jak siê kszta³tuj¹ œrednie koszty.
Pewnie musi sobie zrobiæ biznesplan, na ile mu
siê to wszystko zbilansuje.

Karta Nauczyciela dotyczy wszystkich nauczy-
cieli, równie¿ zatrudnionych w szko³ach publicz-
nych prowadzonych przez inne podmioty, nie tyl-
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ko przez samorz¹dy, równie¿ nauczycieli zatrud-
nionych w szko³ach niepublicznych. Ale dotyczy
nie w ca³oœci, dotyczy na przyk³ad w czêœci
zwi¹zanej z awansem zawodowym, z emerytura-
mi, dotyczy praw i obowi¹zków ka¿dego nauczy-
ciela. Sposób zatrudniania nauczycieli w placów-
kach samorz¹dowych jest natomiast nieco inny
i nie wszystkie odnosz¹ce siê do tego stosunku
pracy przepisy szczegó³owe, takie jak na przyk³ad
dok³adne przepisy o wysokoœci wynagradzania,
dotycz¹ zatrudniania nauczycieli w tamtych
szko³ach.

Logiczne jest, ¿e ten nowy podmiot… S¹ takie
przepisy kodeksu pracy, które umo¿liwiaj¹…
Czasami podmioty przekazuj¹ sobie siê jakieœ
miejsca pracy o zupe³nie innej naturze. Zawsze
wtedy musi siê odbyæ coœ takiego, ¿e ten nowy
podmiot przedstawia now¹ ofertê. Pracownik
mo¿e na przyk³ad powiedzieæ: ja nie ufam,
w ogóle nie chcê przejœæ do nowego pracodawcy,
chcê byæ pracownikiem samorz¹dowym. I po to
s¹ te zapisy. Je¿eli nauczyciel siê uprze i powie,
¿e on chce pracowaæ w samorz¹dzie, ¿e nie chce
przejœæ do nowego pracodawcy, to albo od swo-
jego poprzedniego pracodawcy samorz¹dowego
dostanie ofertê przeniesienia do innej szko³y lub
placówki tego samorz¹du – mo¿e byæ taka po-
trzeba, mo¿e akurat, nie wiem, w innej szkole
ktoœ o tej samej specjalnoœci odchodzi na eme-
ryturê i pracownika mo¿na przesun¹æ, prze-
nieœæ – albo dostaje odprawê dok³adnie w takiej
samej wysokoœci jak wtedy, gdyby ta placówka
by³a likwidowana. Ten pracownik wie w mo-
mencie, kiedy otrzymuje informacjê, ¿e szko³a
ma byæ przekazywana do innego podmiotu, ¿e
mo¿e mieæ wybór: biorê odprawê albo pytam
o ofertê przeniesienia do innej placówki, albo
rozmawiam z nowym podmiotem o warunkach,
jakie mi zaproponuje.

Mog¹ byæ bardzo ró¿ne sytuacje i te warunki
te¿ mog¹ byæ ró¿ne. Mo¿e siê okazaæ, ¿e jest nieco
korzystniej, nieco mniej korzystnie – tak siê mo¿e
zdarzyæ. Ale musi to byæ œwiadomy wybór i œwia-
doma zgoda. Bywaj¹ i takie sytuacje, ¿e w ma³ej
szkó³ce nauczyciele siê podejm¹ wykonywaæ do-
datkowo jakieœ inne obowi¹zki, na przyk³ad
zwi¹zane z administracyjn¹ obs³ug¹ szko³y. Jak
to jest niedu¿a szko³a, to pewne czynnoœci wyko-
nywane do tej pory przez kogoœ innego nauczycie-
le mog¹ podj¹æ dodatkowo, coœ dodatkowo jesz-
cze na rzecz szko³y wykonywaæ, i w ten sposób
mieæ wynagrodzenie podobnej wysokoœci. To jest
kwestia do omówienia z nowym pracodawc¹. I ta-
ka jest tu ró¿nica. Czêœæ punktów Karty Nauczy-
ciela dotyczy tych nauczycieli, czêœæ nie. Musi byæ
dok³adna oferta i informacja, ¿eby nauczyciel wie-
dzia³, czy chce przejœæ, czy woli raczej rozmawiaæ
z samorz¹dem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, najpierw podziêkowanie za to, ¿e

pani jest dziœ w Senacie, bo rzeczywiœcie bardzo
rzadko ministrowie konstytucyjni goszcz¹ w Se-
nacie. Bardzo dziêkujemy, ¿e w³aœnie pani mo¿e-
my zadawaæ pytania, a nie wiceministrom.

(Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall:
Wiceministrom te¿, wszyscy s¹ obecni.)

Oczywiœcie, ale w dalszej kolejnoœci.
Mam trzy pytania.
Pierwsze. Pani Minister, sk¹d ta cyfra: siedem-

dziesi¹t? Sk¹d tych siedemdziesiêciu uczniów?
Dlaczego na przyk³ad nie szeœædziesiêciu, dlacze-
go nie stu? Jeœli pani by zechcia³a to wyjaœniæ, to
proszê. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Pan senator Szaleniec wspomina³, ¿e
jednym z celów tej ustawy jest ograniczenie upra-
wnieñ nadzorczych kuratorów oœwiaty. Ale czy
w zwi¹zku z tym nie powinno nast¹piæ równie¿
ograniczenie liczby pracowników kuratoriów?
Wiemy, ¿e w ró¿nych regionach kraju bywa z tym
ró¿nie. Kuratoria i delegatury s¹ bardzo czêsto
nadmiernie rozdête i zbyt wiele osób tam pracuje.
A zatem czy wi¹¿e siê to równie¿ z ograniczeniem
liczby osób pracuj¹cych w kuratoriach?

Trzecie pytanie, chyba najwa¿niejsze w tej ca³ej
sprawie. Pani Minister, piêciolatki pójd¹ do szko-
³y, do oddzia³ów przedszkolnych. A kto pokryje
koszty zwi¹zane z dostosowaniem tych placówek
oœwiatowych do wymogów zupe³nie innych ni¿ do
tej pory? To bêd¹ czêsto bardzo kosztoch³onne in-
westycje. Kto wy³o¿y pieni¹dze na to, aby to reali-
zowaæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Po kolei. Sk¹d wziê³a siê liczba siedemdziesi¹t?

W pierwotnym projekcie rz¹dowym nie by³o tej li-
czby, wziê³a siê ona z poprawki zg³oszonej w trak-
cie prac parlamentarnych przez pos³ów Lewicy,
którzy demonstrowali brak zaufania do tego, ¿e
ministerstwu chodzi tylko o ma³e szko³y – mo¿e
w wyniku tej poprawki oka¿e siê, ¿e nagle wszyst-
kie szko³y zostan¹ rozdane innym podmiotom.
Mam œwiadomoœæ tego, ¿e w systemie edukacji ta
kategoria po raz pierwszy zafunkcjonuje, i uwa-
¿am, ¿e warto zobaczyæ, jak taki zapis zadzia³a,
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czego potrzeba, ¿eby nauczyciele czuli siê bezpie-
cznie, ¿eby ta procedura gwarantowa³a spokój
spo³eczny, czego potrzeba, ¿eby nie denerwowaæ
lokalnej spo³ecznoœci, nie wzbudzaæ lêku, ¿e
szko³a bêdzie zlikwidowana. I w³aœnie z uwagi na
to uznaliœmy, ¿e warto siê do tej poprawki przy-
chyliæ. Ja osobiœcie powiedzia³am, ¿e jestem
sk³onna poprzeæ tê poprawkê, maj¹c œwiado-
moœæ, ¿e równie dobrze to mog³oby byæ osiemdzie-
si¹t, sto, piêædziesi¹t. W³aœciwie do koñca nie wie-
my, co nale¿y powiedzieæ. W tym momencie poja-
wi³a siê definicja ma³ej szko³y jako szko³y licz¹cej
do siedemdziesiêciu osób. O, tak mo¿na powie-
dzieæ, od czegoœ trzeba zacz¹æ. Bêdziemy monito-
rowaæ ten proces, byæ mo¿e dwa lata to pofun-
kcjonuje, a potem zastanowimy siê, czy to by³a
dobra liczba, czy mo¿e czegoœ jeszcze brakuje
w tych zapisach. Jak mówiê, jest to po raz pier-
wszy i rzeczywiœcie trudno mi powiedzieæ, na ile
trafiona jest ta liczba. O, tak mo¿na powiedzieæ.

Je¿eli chodzi o kuratoria, to rzeczywiœcie chcie-
libyœmy przesuniêcia akcentu z tego, czym kura-
toria obecnie siê zajmuj¹, czyli z czynnoœci czêsto-
kroæ bardzo biurokratycznych, na czynnoœci stri-
cte zwi¹zane z nadzorem pedagogicznym, z jako-
œci¹ pracy szkó³. Od tych pierwszych odci¹¿amy
kuratorów. Jest specjalny zespó³ ekspercki, który
pracuje nad modernizacj¹ nadzoru pedagogicz-
nego. Taki projekt jest realizowany z funduszy eu-
ropejskich. Liczê, ¿e ten zespó³ ekspertów w nie-
d³ugim czasie przyczyni siê do przygotowania no-
welizacji rozporz¹dzenia o nadzorze pedagogicz-
nym, bo minister zgodnie z ustaw¹ – i obecnie
obowi¹zuj¹c¹, i po tej zmianie – ma prawo wyda-
waæ takie rozporz¹dzenie. My dostrzegamy po-
trzebê modernizacji tego rozporz¹dzenia, bo wte-
dy bardziej bêdzie wiadomo, co tak naprawdê ku-
ratorzy maj¹ robiæ i na ile jedne czynnoœci mog¹
byæ zast¹pione innymi.

W okresie przejœciowym widzimy wa¿ne zada-
nie dla kuratoriów, a bêdzie nim monitorowanie
procesu obni¿ania wieku szkolnego, s³u¿enie po-
moc¹, informacj¹. Jest to doœæ istotny proces, wy-
magaj¹cy pewnej mobilizacji i zorganizowania po-
mocy dla dyrektorów szkó³, organów samorz¹du,
¿eby jak najlepiej te wszystkie zmiany mog³y byæ
wdra¿ane. Ale jak mówiê, dopiero po zakoñczeniu
pracy ekspertów nad modernizacj¹ nadzoru pe-
dagogicznego oraz po wydaniu nowego rozpo-
rz¹dzenia bêdzie mo¿na w sposób jasny stwier-
dziæ, jakie zasoby kadrowe s¹ potrzebne, aby rea-
lizowaæ czynnoœci dotycz¹ce pilnowania, stania
na stra¿y jakoœci pracy szkó³, co jest dla mnie sza-
lenie wa¿ne. Chcia³abym, ¿eby nie powtarza³y siê
sytuacje, ¿e w istotnym odsetku szkó³ czegoœ tam
nie przeczytano, jakichœ zadañ nie umiano roz-
wi¹zaæ. Chodzi o to, ¿ebyœmy naprawdê pilnowali,
aby wymagania okreœlone w podstawie progra-

mowej by³y we wszystkich szko³ach porz¹dnie, je-
dnolicie realizowane. To jest dla mnie szalenie is-
totne i na tym bêdziemy siê koncentrowaæ, jeœli
chodzi o pracê nadzoru.

Nastêpna kwestia, dostosowanie placówek dla
szeœciolatków. Warto zwróciæ uwagê na jeden fakt
– mamy w kraju ponad czternaœcie tysiêcy szkó³
podstawowych, z czego w ponad dziewiêciu ty-
si¹cach ju¿ dziœ s¹ oddzia³y przygotowania przed-
szkolnego dla szeœciolatków, potocznie nazywane
zerówkami. A wiêc w wiêcej ni¿ po³owie, w 2/3
szkó³ ucz¹ siê szeœciolatki, rodzice wysy³aj¹ do
tych szkó³ swoje szeœcioletnie dzieci. S¹ tam od-
powiedniej wysokoœci krzese³ka, stoliki, bo s¹
oczywiœcie normy sanepidu uzale¿niaj¹ce od wie-
ku dziecka umeblowanie itd. A je¿eli szeœciolatki
w wiêkszoœci szkó³ ju¿ siê ucz¹, to nie jest tak naj-
gorzej. Trzeba stwierdziæ, na ile s¹ dostosowane te
szko³y, gdzie nie ma jeszcze szeœciolatków. Wiem,
¿e ju¿ dziœ samorz¹dy czêstokroæ wk³adaj¹ spory
wysi³ek w to, ¿eby sale by³y jak najbardziej przy-
jazne dla dzieci, jak najlepiej wyposa¿one. Ale na
pewno nie jest tak w ka¿dej szkole. Mo¿na pewnie
podaæ pojedyncze przyk³ady, gdzie jeszcze czegoœ
brakuje. Chcieliœmy wesprzeæ te przygotowania
specjalnym programem rz¹dowym, ale w obecnej
sytuacji finansowej tych œrodków ma byæ trochê
mniej. Pracujemy w tej chwili doœæ intensywnie
nad tym, aby przeznaczyæ na to œrodki z funduszy
europejskich. Chodzi o to, aby zast¹piæ czêœæ
œrodków planowanych w rz¹dowym programie
wsparciem z funduszy europejskich. Uwa¿am, ¿e
czêœci szkó³, tym, które tego wyposa¿enia nie ma-
j¹, jest potrzebna pewna pomoc. Bêdziemy siê
staraæ zorganizowaæ to wsparcie. Proces jest, jak
mówiê, p³ynny, niekoniecznie od razu, niekonie-
cznie od pierwszego roku wszystkie szko³y musz¹
byæ gotowe na przyjêcie szeœciolatków.

Trzeba pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e dotychczas obo-
wi¹zek przygotowania przedszkolnego szeœciolat-
ków jest realizowany jako zadanie w³asne gminy,
czyli jest to finansowane z pieniêdzy samorz¹do-
wych, a nie z subwencji edukacyjnej. W momen-
cie, kiedy ten sam szeœciolatek zostaje uczniem
pierwszej klasy, automatycznie, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, nale¿y mu siê finanso-
wanie z subwencji edukacyjnej. W zwi¹zku z tym
docelowo edukacja przedszkolna, obecnie finan-
sowana przez samorz¹dy, w mniejszym lub wiêk-
szym zakresie, zale¿nie od potrzeb i mo¿liwoœci,
trzy-, cztero-, piêcio- i szeœciolatków, czyli czte-
rech roczników, bêdzie po tych wszystkich zmia-
nach w procesie trzyletnim… Bêdzie potrzeba fi-
nansowania edukacji przedszkolnej trzy-, cztero-
i piêciolatków. A wiêc automatycznie, mo¿na po-
wiedzieæ, wiêksz¹ czêœæ dzieci w wieku przed-
szkolnym bêdzie mo¿na obj¹æ edukacj¹ za te sa-
me jak gdyby œrodki, bo docelowo szeœciolatek
przechodzi, mo¿na powiedzieæ w cudzys³owie, na
garnuszek subwencji edukacyjnej. To finansowa-
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nie z subwencji tak czy inaczej nast¹pi od kolejne-
go roku w przypadku wszystkich szeœciolatków,
których rodzice podjêli decyzjê o zapisaniu ich do
szko³y, a odpowiednie szko³y stworzy³y odpowied-
nie ku temu warunki. Tak wygl¹da, zgodnie z pra-
wem, sytuacja. Tak ¿e œrodki, które zaoszczêdzi
siê w tym okresie przejœciowym na pe³nowymiaro-
wej edukacji w zakresie przygotowania przed-
szkolnego szeœciolatków, mog¹ byæ przeznaczone
na zmianê warunków organizacyjnych.

Jeszcze jedno przy okazji dodam, bo przypom-
nia³o mi siê, ¿e pan senator powo³ywa³ siê na ba-
dania Akademii Œwiêtokrzyskiej. Tak siê z³o¿y³o,
¿e drugi pan senator cytowa³ dok³adnie te same
badania. To jest gruba ksi¹¿ka, te badania Akade-
mii Œwiêtokrzyskiej…

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie wiedzia³, co cy-
tuje. Inne strony, inne strony.)

To s¹ dok³adnie te same badania, wyraŸnie po-
kazuj¹ce, ¿e dzieci szeœcioletnie naprawdê s¹ ju¿
gotowe do podjêcia nauki szkolnej – oczywiœcie po
odpowiednim dostosowaniu bazy oœwiatowej –
i ¿e jednak obecnie nie jest tak najgorzej z t¹ edu-
kacj¹ szeœciolatków w naszym systemie edukacji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêki nauczaniu
przedszkolnemu.)

Dlatego trzeba przygotowywaæ dzieci przed-
szkolne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ortyl, nastêpne pytanie.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, dziêkujê za tê odpowiedŸ w spra-

wie konkursów. Myœlê, ¿e ona pokazuje zrozumie-
nie o dwie klasy wiêksze, ni¿ to, które wykazywa³
pan senator sprawozdawca. Ale chcê jeszcze wy-
raziæ swoje zaniepokojenie, dlatego ¿e dzisiaj
w przypadku likwidacji szko³y jednostka samo-
rz¹du terytorialnego musi wyartyku³owaæ zamiar
likwidacji, dopiero potem dokonuje czynnoœci lik-
widacyjnej, a w przypadku przekazania szko³y nie
ma sygna³u o zamiarze przekazania, jest tylko
sam sygna³ o przekazaniu szko³y, i to bez trybu
konkursowego, o którym mówi³em.

Myœlê, ¿e wszyscy mamy œwiadomoœæ, i pani
minister to potwierdzi³a, ¿e jest to swego rodzaju
eksperyment. A wiêc skoro to jest eksperyment
i czynimy to po raz pierwszy, to powinniœmy siê
jak najlepiej zabezpieczyæ, ¿eby nie by³o ofiar
w sprzêcie, w ludziach czy braku pokoju spo³ecz-
nego, o który pani minister tak zabiega… Ta spo-

³ecznoœæ powinna w jakimœ stopniu byæ informo-
wana i jednoczeœnie uczestniczyæ w tym procesie,
spo³ecznoœæ szeroko rozumiana, bez rozró¿nia-
nia. To jeœli chodzi o tryb konkursowy i samo
przekazanie.

I jeszcze druga kwestia i jednoczeœnie pytanie.
Otó¿ w tej nowelizacji ustawy jest zapis, który mó-
wi, ¿e o nowych warunkach pracy i p³acy w prze-
kazywanej szkole informuje jednostka samo-
rz¹du terytorialnego. I to jest nieco niepokoj¹ce,
dlatego ¿e to ten nowy podmiot prowadz¹cy powi-
nien ustaliæ warunki pracy i p³acy. Je¿eli my mu
coœ narzucimy, to mo¿e powstaæ sytuacja, ¿e
w tym procesie zostanie wymuszone pe³ne stoso-
wanie Karty Nauczyciela i w przypadku ma³ej
szko³y mo¿e siê okazaæ, ¿e jest ona z góry skazana
na niepowodzenie. Ja myœlê, ¿e to jest niepotrzeb-
ny zapis, który daje pewne negatywne wiano te-
mu, który chcia³by tê ma³¹ szko³ê prowadziæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê. Pani minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:

To s¹ dwie ró¿ne kwestie, bo jednostka samo-
rz¹du w momencie informowania… Tak na-
prawdê ta procedura jest bardzo zbli¿ona do
procedury likwidacyjnej, bo informujemy nau-
czycieli i w ogóle wszystkich pracowników szko-
³y o tym, ¿e rozwa¿amy zamiar przekazania. Bo
to jest w³aœnie ten etap, to jeszcze nie jest etap,
w którym klamka zapada. Jest punkt mówi¹cy,
¿e informujemy, i to dok³adnie szeœæ miesiêcy
naprzód, czyli tak samo jak w przypadku pode-
jmowania uchwa³y likwidacyjnej, tych praco-
wników, ¿e jest taki zamiar i ¿e maj¹ siê zasta-
nowiæ, czy chc¹ pójœæ do nowego pracodawcy,
który gdzieœ tam siê na horyzoncie musi pojawiæ
i coœ zaproponowaæ, bo przecie¿ gmina nie bê-
dzie informowaæ o przekazaniu, je¿eli nie bêdzie
tego nowego podmiotu, który coœ proponuje.
I wtedy ci ludzie siê zastanawiaj¹, maj¹ okreœlo-
ny czas na zastanowienie i odpowiadaj¹, czy s¹
zainteresowani t¹ ofert¹, czy nie. Jak mówimy,
najczêœciej bêdzie siê to odbywa³o w ma³ych
spo³ecznoœciach lokalnych, bo rzecz dotyczy
rzeczywiœcie niewielkiej szko³y, wiêc myœlê, ¿e
nie zachodzi tu niebezpieczeñstwo, ¿e ci praco-
wnicy nie zetkn¹ siê z przedstawicielem nowego
pracodawcy, z którym bêd¹ mogli porozmawiaæ,
uzgodniæ warunki. Ale formalnie ten nowy pra-
codawca nie mo¿e proponowaæ warunków za-
trudnienia, gdy ci pracownicy jeszcze do niego
nie przeszli. Czyli dopiero gdy zostanie podpisa-
na umowa i ci pracownicy bêd¹ u niego, wtedy
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bêdzie podpisywa³ z nimi umowy, ale wczeœniej
musi siê odbyæ ten dialog. Bo to siê wydaje doœæ
oczywiste, ¿e przecie¿ pracownicy nie zaufaj¹
i w ciemno nie wyra¿¹ zgody, ¿e przejd¹, je¿eli
nie bêd¹ czuæ, ¿e ufaj¹ temu nowemu podmioto-
wi, ¿e zaproponowa³ im coœ, co mo¿e byæ dla
nich satysfakcjonuj¹ce.

Pamiêtajmy, ¿e s¹ ca³e miesi¹ce na ten proces.
Od powziêcia pewnej informacji, ¿e jest podmiot,
który coœ proponuje, nauczyciele maj¹ trzy mie-
si¹ce, ¿eby siê zastanowiæ, podj¹æ rozmowy, kon-
sultacje, dowiedzieæ siê, jakie maj¹ mo¿liwoœci,
oferty innej pracy, je¿eli je rozwa¿aj¹. Tak ¿e jest
parê miesiêcy na zastanowienie siê i na konsulta-
cje, wiêc miejmy nadziejê, ¿e ten czas zostanie op-
tymalnie wykorzystany, a nauczyciele dziêki te-
mu bêd¹ czuæ siê bezpiecznie.

Poinformowanie wszystkich pracowników to
jednak nie to samo co podjêcie uchwa³y rady
gminy o zamiarze likwidacji wraz z powiadomie-
niem… Tu raczej chodzi³o w³aœnie o to, ¿eby ro-
dziców nie niepokoiæ, ¿eby oni mieli bezp³atn¹,
powszechnie dostêpn¹ ofertê, bo pamiêtajmy, ¿e
przekazanie dotyczy wy³¹cznie szkó³ publicz-
nych, czyli bezp³atnych i dostêpnych dla wszyst-
kich. A wiêc rodzic w momencie przekazania ma
wrêcz nie zauwa¿yæ tego, ¿e coœ siê istotnie zmie-
ni³o. Szko³a dzia³a dalej, ma nauczycieli, naj-
prawdopodobniej tych samych, podobn¹, niepo-
gorszon¹ ofertê – to musi w ten sposób wygl¹daæ.
Chodzi o to, ¿eby ten proces by³ w³aœnie jak naj-
mniej denerwuj¹cy, mo¿na powiedzieæ, dla spo-
³ecznoœci lokalnej, bo czêsto w takich ma³ych
spo³ecznoœciach dyskusja o likwidacji szko³y jest
dla nich ogromn¹ traum¹. Chodzi o to, ¿eby
zaoszczêdziæ im takiej traumy, ¿eby szukaæ roz-
wi¹zañ polubownych, koncyliacyjnie, rozmawia-
j¹c z tymi, którzy s¹ zainteresowani.

Przypuszczam, ¿e te zapisy wystarczaj¹co za-
bezpieczaj¹ nauczycieli, ale mo¿e siê okazaæ, ¿e
wcale nie bêdzie tak wielu chêtnych do korzysta-
nia z tych mo¿liwoœci, bo jest trudnym przedsiê-
wziêciem utrzymaæ tak ma³¹ szko³ê, poradziæ so-
bie z tym i umieæ te¿ w odpowiedni sposób zapro-
ponowaæ nauczycielom warunki pracy. Bo prze-
cie¿ szko³y bez nauczycieli siê nie za³o¿y, nie
przywiezie siê ich te¿ z bardzo daleka, trzeba ich
mieæ gdzieœ na miejscu, trzeba siê dogadaæ, za-
proponowaæ satysfakcjonuj¹ce warunki pracy,
¿eby w ogóle chcieli tam funkcjonowaæ. Byæ mo¿e
ci nauczyciele sami, nie wiem, za³o¿¹ stowarzy-
szenie, zechc¹ sprawy wzi¹æ w swoje rêce w ta-
kiej sytuacji, bo takich przyk³adów te¿ mamy
sporo. Tak ¿e pojawia siê taka mo¿liwoœæ, ¿e bêd¹
sami zarz¹dzaæ, sami prowadziæ to w ten sposób.
W ka¿dym razie tak to sobie, pisz¹c te przepisy,
wyobra¿aliœmy. I nauczyciele maj¹ szeœæ miesiê-
cy do namys³u.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê. Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, odnoœnie do ostatniego w¹tku

chcê powiedzieæ, ¿e mechanizm w zasadzie istnie-
je. Pani powiedzia³a, ¿e nauczyciel nie jest pozo-
stawiany sobie ze swoim problemem, ale de facto
sytuacja jest inna, bo jeœli przeœledziæ ca³y etap,
nie ma zapisu dotycz¹cego obligatoryjnego prze-
jêcia takiego nauczyciela przez samorz¹d. On go
przyjmuje, ale daje wypowiedzenie zgodnie z Kar-
t¹ Nauczyciela, wiêc nauczyciel, widz¹c w kon-
sekwencji, ¿e tak czy owak samorz¹d pozbawi go
pracy, zostanie na ³asce czy nie³asce nowego pra-
codawcy. Byæ mo¿e pani to skomentuje, jeœli mo¿-
na prosiæ.

I drugie pytanie, które zwi¹zane jest z ustaw¹.
W roku szkolnym 2009/2010, jak mówi art. 12,
dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 kwietnia
2003 r. mog¹ uczêszczaæ do szko³y. Ten artyku³
zosta³ podtrzymany, dlatego dziwiê siê, gdy pani
mówi, ¿e samorz¹dy na to przyjaŸnie patrz¹, sko-
ro one zainteresowane by³y t¹ zmian¹ w oœwiacie
dziêki zapewnieniom, które pad³y z pani ust, ¿e
bêd¹ dofinansowane w sposób dostateczny na
przeprowadzenie ca³ej tej reformy. Do dnia wczo-
rajszego odbywa³y siê konsultacje w zwi¹zku
z szukaniem oszczêdnoœci w bud¿ecie i pewnych
ciêæ dokona³a pani tak¿e w swoim ministerstwie.
Czy te ciêcia dotycz¹ wy³¹cznie, je¿eli siê nie mylê,
350 milionów z³, które by³y przeznaczone w³aœnie
na uruchomienie tego programu?

Wyra¿am w tym momencie obawê, ¿e samo-
rz¹dy zostan¹ potraktowane tak, jak to czêsto by-
wa: dodatkowe zadanie zostanie wrzucone do
worka pe³nego ich obowi¹zków, bez zapewnienia
œrodków finansowych. Pani wspomnia³a o pew-
nych dodatkowych œrodkach. Chcia³bym tu uzys-
kaæ jakieœ zapewnienia. Jakie to bêd¹ œrodki? Czy
samorz¹dy rzeczywiœcie mog¹ liczyæ na te pie-
ni¹dze, czy musz¹ radziæ sobie same? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Sytuacja jest taka: co prawda rzeczywiœcie by³y

konsultacje rz¹dowe, ale doprowadzi³y do takiego
wniosku, i¿ mo¿e siê okazaæ w drugiej po³owie ro-
ku, ¿e z uwagi na trudnoœci bud¿etowe trzeba bê-
dzie zrobiæ korektê bud¿etu i zmniejszyæ czêœæ re-
zerw celowych, które s¹ w ka¿dym ministerstwie.
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To jest jedna z rezerw, która by³aby uruchomiona
dopiero póŸniej. To nie jest rezerwa, która ju¿
w styczniu musi byæ komuœ za coœ wyp³acona, bo
rz¹d jest do tego zobowi¹zany. St¹d w³aœnie mowa
o tym, ¿e najprawdopodobniej nast¹pi czêœciowa
redukcja tej rezerwy. Mo¿e sytuacja bud¿etowa siê
odmieni, mo¿e bêd¹ lepsze warunki, ale rzeczywi-
œcie trudno w tej chwili daæ stuprocentow¹ pew-
noœæ, tak jak jeszcze parê tygodni temu zapewnia-
³am, ¿e te œrodki w bud¿ecie bêd¹. Wtedy wszystkie
znaki na to wskazywa³y, w tej chwili sytuacja siê
zmieni³a. Ale chcê powiedzieæ jedno. Otó¿ tak czy
inaczej zagwarantowane s¹ œrodki z subwencji
edukacyjnej.

Generalnie w skali ca³ego kraju liczba uczniów,
którzy s¹ finansowani z subwencji, co roku, po-
cz¹wszy od wrzeœnia, maleje w sposób bardzo is-
totny, bo liczba uczniów, którzy koñcz¹ szko³y
podstawowe, gimnazja, licea, jest istotnie wiêksza
ni¿ uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w klasach
pierwszych tego typu szkó³. I nawet je¿eli, powie-
dzmy, jedna trzecia szeœciolatków rozpocznie nau-
kê, to po zsumowaniu wszystkiego liczba uczniów
w systemie edukacji i tak bêdzie istotnie mniejsza
od tego, co mamy teraz. Czyli, jak mówiê, je¿eli
weŸmiemy pod uwagê tych, których mamy w sys-
temie edukacji do koñca czerwca 2009 r., wszyst-
kich uczniów finansowanych z subwencji eduka-
cyjnej, bo tak przede wszystkim te zadania s¹ fi-
nansowane, je¿eli dodamy uczniów, którzy rozpo-
czn¹ naukê od wrzeœnia, tych, którzy musz¹ j¹ roz-
pocz¹æ z uwagi na obowi¹zek nauki szkolnej, plus,
powiedzmy, t¹ jedn¹ trzeci¹ szeœciolatków, to naw-
et jeœli wszyscy rodzice skorzystaj¹ z tego prawa…
A to wcale nie jest pewne i prawdopodobne, bo jak
wiadomo, czêœæ rodziców ma obawy, opory, nie
chce, wiêc my zak³adamy, ¿e to raczej bêdzie
mniejszy procent. Byæ mo¿e w³aœnie z uwagi na tê
ca³¹ sytuacjê jeszcze mniej rodziców podejmie tê
decyzjê, bo bêd¹ oczekiwaæ dobrych warunków,
które nie wszêdzie da siê zapewniæ. St¹d ten wybór
rodzica. Bo mo¿e samorz¹dowi zbraknie œrodków,
nie zd¹¿y dostosowaæ sal, i kiedy rodzic je obejrzy,
oceni warunki, to powie: nie, moje dziecko jest ma-
³e, ja chcê dobr¹ opiekê, dobr¹ œwietlicê, dobre wa-
runki. I w tym momencie mo¿e nie podj¹æ tej de-
cyzji. Zak³adamy, ¿e w zwi¹zku z tym ten odsetek
bêdzie raczej niewielki. I w tym momencie ta liczba
dzieci bêdzie mniejsza ni¿ liczba finansowanych
przez pierwsze pó³rocze, st¹d te¿ mo¿na powie-
dzieæ, ¿e na sfinansowanie edukacji tych dzieci
œrodki w subwencji bêd¹ wystarczaj¹ce. Z kolei
subwencja na kolejny rok bêdzie naliczana wed³ug
liczby uczniów, którzy bêd¹ w szkole we wrzeœniu.
Tak wiêc tak czy inaczej wydaje siê, ¿e na ogó³ bêd¹
to œrodki zdecydowanie wystarczaj¹ce na zorgani-
zowanie edukacji tych dzieci, poza wyj¹tkowymi
lokalnymi przypadkami, gdzie demografia bêdzie

inna ni¿ statystycznie w kraju, bo mog¹ byæ i takie
sytuacje. I z tego, co wiemy na podstawie ró¿nych
lokalnych symulacji, bo robiliœmy takie w konsul-
tacjach z poszczególnymi samorz¹dami, te zada-
nia oœwiatowe nawet na podstawie subwencji daj¹
siê sfinansowaæ.

Ale pan senator pyta³ te¿ o inne œrodki. Chcemy
w tej chwili dodatkowo wesprzeæ tê zmianê, korzy-
staj¹c w³aœnie z funduszy europejskich. W ostat-
nich dniach bardzo intensywnie szukaliœmy ta-
kich mo¿liwoœci. Chodzi o to, aby po ewentual-
nym zredukowaniu rezerwy celowej przy korekcie
bud¿etu by³a mo¿liwoœæ uzupe³nienia tych œrod-
ków z funduszy europejskich. Ba³abym siê jednak
w tej chwili odpowiedzialnie podawaæ jakiœ nu-
mer, tytu³ programu czy kwoty, z tego wzglêdu, ¿e
rzeczywiœcie wymaga to paru dni pracy, ¿eby to
bardzo odpowiedzialnie i sensownie zaprojekto-
waæ. Nie ukrywam te¿, ¿e sytuacja kryzysowa
w pewnym sensie nas zaskoczy³a i w tej chwili
bardzo intensywnie siê tutaj mobilizowaliœmy.
Tych funduszy europejskich, równie¿ tych, które
s¹ w gestii ministerstwa edukacji, jest jednak na-
prawdê sporo, a odpowiednie procedury umo¿li-
wiaj¹ nam przekierowanie czêœci tych œrodków na
trochê inne cele, ni¿ pierwotnie zak³adaliœmy.
Wobec tego, poniewa¿ te zmiany w systemie edu-
kacji s¹ naprawdê naszym priorytetem, postara-
my siê do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby to odpowie-
dnio poprzesuwaæ, zabezpieczyæ mo¿liwoœæ dofi-
nansowania tego i stworzenia lepszych warun-
ków tym najm³odszym dzieciom. Mam nadziejê,
¿e za parê dni bêdê w stanie ju¿ bardziej precyzyj-
nie odpowiadaæ na pytania o to dodatkowe wspar-
cie z funduszy europejskich. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê.
(Senator Tadeusz Gruszka: Panie Marsza³ku,

je¿eli mogê…)
Za chwileczkê.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale to bêdzie konty-

nuacja myœli. Jeœli wrócê do tego po trzech g³o-
sach…)

Ale niech to bêdzie krótka myœl.
(Senator Tadeusz Gruszka: Krótka, tak.)
(Senator Antoni Piechniczek: Szybka.)

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, kwestiê subwencji bardzo dobrze

pani wyjaœnia³a i myœlê, ¿e wszyscy zainteresowani
wiedz¹, o co chodzi. Ale mnie chodzi³o o te dodatko-
we pieni¹dze, które samorz¹d mia³ zagwarantowa-
ne. W tej sytuacji ich nie ma. Nie chcê teraz pomyliæ
kwoty, ale to ju¿ by³o przeliczane, 1950 z³ na ka¿de-
go takiego ucznia. A wiêc o tych pieni¹¿kach mówi-
³em, a nie o subwencji, bo ona wynika z innych
przepisów. Mówiê to, ¿eby by³o jasne.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister?

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
No, có¿ mam do powiedzenia… Pan senator le-

piej wyjaœni³ swoj¹ myœl. Ja by³am œwiadoma tego
równie¿ wczeœniej, tak ¿e…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli myœl jest i krótka, i jasna.
Teraz, Panowie Senatorowie, przeczytam kolej-

nych pytaj¹cych: Wojciechowski, Kowalski, Ben-
der, Majkowski, Piechniczek. To s¹ kolejni pyta-
j¹cy. Dobrze, i pan senator Cichosz.

W takim razie pan senator Wojciechowski, za-
praszam. Pytanie.

Czyli czeka jeszcze pani¹ minister ta przyjem-
noœæ.

Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja te¿ dawno temu

siê zapisa³em, Panie Marsza³ku.)
Ale to ten osobnik prowadzi listê, a nie ja. To ja

zaraz pana senatora dopiszê przed senatorem Ci-
choszem. Przepraszam. Przyjdzie czas i na pana.

(Senator Czes³aw Ryszka: Zapomnê pytañ.
A o pieni¹dze mia³em pytaæ.)

(Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall:
Ju¿ powiedzia³am o pieni¹dzach.)

Proszê bardzo, senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-
ster! Mam trzy pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy szans tych dzieci
w ró¿nych szko³ach. Jak wiadomo, z m³odszymi
dzieæmi ³atwiej siê pracuje w ma³ych grupach.
Ró¿nice w jakoœci pracy s¹ tu du¿o wiêksze ni¿
w przypadku dzieci starszych. Jak pani minister
zauwa¿y³a, inaczej siê pracuje z ma³ymi dzieæmi,
a inaczej ze studentami. Studentów mo¿na wzi¹æ
ca³¹ aulê i przeprowadziæ dla nich wyk³ad,
a z ma³ymi dzieæmi tego siê zrobiæ nie da.
W zwi¹zku z tym mo¿e nast¹piæ znaczne rozwar-
stwienie miêdzy ma³ymi prywatnymi szko³ami
a szko³ami publicznymi, gdzie w klasie jest trzy-
dzieœci osób. Uczyæ trzydzieœcioro szeœciolat-
ków? Nie zazdroszczê.

Druga kwestia. Czy w tej chwili s¹ jakieœ wstêp-
ne wymagania wobec dzieci, które id¹ do klasy
pierwszej? O ile wiem, to w zerówce one musz¹ siê
nauczyæ czytaæ i pisaæ. Tutaj, jak rozumiem, nie
ma takich wymagañ i one dopiero w klasie pier-
wszej bêd¹ siê tego uczyæ, a wiêc czy przypadkiem
ta reforma nie polega tak naprawdê na tym, ¿e

skracamy o rok naukê, zaliczaj¹c zerówkê jako
klasê pierwsz¹?

I trzecia kwestia. Chodzi o dowóz dzieci do
szkó³. W mojej miejscowoœci, tam, gdzie miesz-
kam, autobus odje¿d¿a o godzinie 6.10, wiêc nie-
które dzieci, maj¹ce do pokonania jakieœ pó³tora
kilometra, by dojœæ na ten przystanek, musz¹
z domu wyjœæ za dwadzieœcia szósta.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, to s¹ minutowe pytania, minutowe…)

Ju¿ koñczê, ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku.
Czy by³a brana pod uwagê kwestia dowozu ma-

³ych dzieci w takich warunkach jak, na przyk³ad,
w mojej miejscowoœci? Dziêkujê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dzieci bêd¹ noco-
waæ w szkole.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Proszê pañstwa, przepisy dotycz¹ce potrzeby

organizacji dowozu dzieci do szkó³ pozostaj¹,
mo¿na powiedzieæ, bez zmiany. Zosta³y wprowa-
dzone pewne niewielkie korekty umo¿liwiaj¹ce
w³aœnie w wypadku dzieci specjalnej troski refi-
nansowanie rodzicom tego dojazdu dowolnie zor-
ganizowanego, ale s¹ to tylko korekty. A normy
dotycz¹ce odleg³oœci itd., itd., to wszystko pozo-
staje bez zmian.

Myœlê, ¿e pewn¹ nowoœci¹ jest to, ¿e dopusz-
czamy w³aœnie z uwagi na dopisanie koniecznoœci
realizowania ca³oœci podstawy programowej
w tych innych formach wychowania przedszkol-
nego równie¿ realizowanie tego obowi¹zkowego
przygotowania przedszkolnego w innych for-
mach. Czyli obojêtne, czy dziecko realizuje przy-
gotowanie przedszkolne obowi¹zkowe jako piê-
cio- czy szeœciolatek, bo w tym okresie przejœcio-
wym pewnie razem i piêcio-, i szeœciolatki bêd¹
uczestniczyæ w przygotowaniu przedszkolnym,
mo¿e siê to dziaæ w takich ma³ych formach, po kil-
koro, kilkanaœcioro dzieci, w³aœnie jak najbli¿ej
miejsca zamieszkania.

Ja tu jeszcze jedn¹ rzecz chcê sprostowaæ
i uzupe³niæ, bo na pocz¹tku, wydaje mi siê, za-
pomnia³am powiedzieæ, ¿e te inne formy niekonie-
cznie musz¹ byæ niepubliczne, one mog¹ byæ rów-
nie¿ publiczne. Gmina mo¿e zorganizowaæ tak¹
sieæ ma³ych punktów, ¿eby w³aœnie dzieci mia³y
bli¿ej, ¿eby nie woziæ tych najm³odszych. Bo cho-
dzi o to, ¿eby edukacja przedszkolna by³a jak naj-
bli¿ej dziecka...

(Senator Czes³aw Ryszka: Najlepiej, ¿eby pod
koœcio³em siê zbiera³y.)

…¿eby na przyk³ad do jakiejœ œwietlicy œrodo-
wiskowej, jakiejœ salki, która jest gdzieœ blisko, te
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dzieci po kilkoro, kilkanaœcioro, mog³y na te trzy,
cztery godziny dziennie pójœæ pobawiæ siê, pou-
czyæ i byæ lepiej przygotowane do szko³y.

Mam nadziejê, ¿e dziêki tym zmianom wzroœnie
sieæ ma³ych punktów edukacji przedszkolnej i te
najmniejsze dzieci z tego przygotowania przed-
szkolnego bêd¹ korzystaæ bli¿ej domu, nie bêd¹,
¿e tak powiem, wyrywane na odleg³oœæ. Bo dzisiaj
czêsto szeœciolatki do zerówek s¹ gdzieœ daleko
dowo¿one. Tymczasem chodzi o to, ¿eby to przy-
gotowanie przedszkolne mog³o byæ w ma³ych
punktach bli¿ej domu. Ta zmiana daje tak¹ mo¿li-
woœæ i mam nadziejê, ¿e to spowoduje, ¿e przed-
szkole bêdzie bardziej przyjazne i bli¿sze.

Pytanie o wymagania merytoryczne. Jak rozu-
miem, chodzi o przygotowanie do szko³y, tak?
Rzeczywiœcie zmienia siê w tej chwili podstawa
programowa, bo chcemy, ¿eby wraz z t¹ zmian¹
umo¿liwiaj¹c¹ uczestnictwo w przygotowaniu
przedszkolnym piêciolatkom i uczestnictwo
w klasie pierwszej szeœciolatkom – choæby pocz¹t-
kowo ono by³o stosunkowo niedu¿e, bo bêdzie
kszta³towane na podstawie wyboru rodzica, za-
k³adamy, ¿e mo¿e nast¹piæ zwiêkszenie o kilka
procent liczby tych m³odszych dzieci – one by³y
przygotowywane inaczej ni¿ obecnie. Bo dziœ czê-
sto do tak zwanej zerówki szeœciolatek idzie bez
¿adnego przygotowania, a zerówka, mimo ¿e na-
zywa siê przygotowaniem przedszkolnym, jest
prób¹ podejœcia do nauki czytania, pisania, kali-
grafowania, chocia¿ jeszcze raz tego samego
dziecko uczy siê potem jako siedmiolatek. Ale je-
¿eli posz³o bez przygotowania, czêsto ma trudno-
œci i jako szeœciolatek w zerówce, i potem jako
pierwszak w pierwszej klasie, i przez to jest ju¿
troszkê zniechêcone do nauki.

Nam chodzi o to, ¿eby przygotowanie przed-
szkolne polega³o na tym, ¿e dziecko bêdzie dobrze
przygotowywane do szko³y, czyli je¿eli na przy-
k³ad ma ma³o sprawn¹ r¹czkê, ¿eby robi³o jakieœ
æwiczenia usprawniaj¹ce tê r¹czkê, przygotowu-
j¹ce do czynnoœci pisania; je¿eli ma k³opoty z wy-
mow¹, a wiele ma³ych dzieci ma k³opoty z wymo-
w¹, ¿eby mia³o odpowiednie æwiczenia uspra-
wniaj¹ce wymowê, ¿eby ju¿ siê precyzyjnie i spra-
wnie umia³o wypowiadaæ, ¿eby te æwiczenia by³y
odpowiednie. Chodzi te¿ o to, ¿eby by³o uspo³ecz-
nione, bo dziecko trafiaj¹c do szko³y, musi umieæ
funkcjonowaæ w grupie, i nawet przebywanie
wœród kilkunastu osób w jakiejœ takiej ma³ej for-
mie wychowania przedszkolnego ju¿ uczy dziecko
dobrego zachowania siê, funkcjonowania w gru-
pie rówieœniczej.

Tak ¿e te wymagania wychowania przedszkol-
nego maj¹ dziecku zapewniæ dobre przygotowa-
nie do rozpoczêcia nauki szkolnej. Oczywiœcie je-
¿eli dana grupa œwietnie sobie radzi z tymi wyma-
ganiami, nic nie zabrania nauczycielowi uczyæ

wiêcej, lepiej, wzbogacaæ ten proces kszta³cenia.
Ale chodzi o to, ¿eby ka¿de dziecko spe³nia³o
okreœlone wymagania, koñcz¹c edukacjê przed-
szkoln¹, i sz³o jak najlepiej przygotowane do
szko³y, ¿eby jak najlepiej sobie w niej radzi³o.
St¹d wymóg, ¿e równie¿ w tych ma³ych formach
wychowania przedszkolnego obowi¹zuje ca³a
podstawa programowa, która ma daæ pe³n¹ goto-
woœæ do pracy w szkole. I mam nadziejê, ¿e w³aœ-
nie nowa podstawa programowa u³atwi przygo-
towanie szkolne i zlikwiduje sytuacjê, któr¹ ma-
my obecnie. To nie jest tak, ¿e to jest skrócenie
edukacji, bo dziecko bêdzie siê uczyæ tyle samo
lat: rok przygotowania przedszkolnego, szeœæ lat
w szkole podstawowej, trzy lata w gimnazjum,
trzy lata w liceum czy cztery lata w technikum.
System szkolny ma zostaæ taki sam, natomiast
w zwi¹zku z t¹ zmian¹ wieku szkolnego metody
pracy troszeczkê dostosowuj¹ siê, mo¿na powie-
dzieæ, do dzieci. Zak³adamy, i ja zachêcam do
lektury ca³ej podstawy programowej, ¿e docelo-
wo dzieci bêd¹ lepiej przygotowane do studiów,
lepiej przygotowane do kontynuowania nauki,
do ¿ycia we wspó³czesnym œwiecie, ¿e rzeczywi-
œcie troszkê nam siê ta podstawa programowa,
mo¿na powiedzieæ, unowoczeœni³a. To, co w tej
chwili jest dokumentem, rozpoczyna³o swoje
funkcjonowanie w 1999 r., czyli minê³o dziesiêæ
lat, dyskusja odœwie¿y³a tê podstawê i my przy jej
tworzeniu korzystaliœmy nie tylko z badañ Aka-
demii Œwiêtokrzyskiej, ju¿ tu wspominanych, ale
te¿ z badañ PISA, tak ¿e jest jakiœ kontekst miê-
dzynarodowy. No i naprawdê bardzo nam zale¿y,
¿eby wyniki by³y jak najlepsze.

Mam nadziejê – to ju¿ ostatnie pytanie – ¿e w³a-
œnie im wczeœniej obejmiemy dzieci edukacj¹
przedszkoln¹, tym wiêksze bêd¹ ich szanse na jak
najlepsze poradzenie sobie z wyzwaniami
wspó³czesnoœci. Bez wzglêdu na to, czy szko³a jest
publiczna, czy niepubliczna, wymagania podsta-
wy programowej s¹ te same, œrednia liczebnoœæ
dzieci, równie¿ w szko³ach publicznych, w gru-
pach klasowych w tej chwili nie jest tak du¿a, na-
wet w warunkach wielkomiejskich to jest raczej
niewiele ponad dwadzieœcioro uczniów, a w wa-
runkach wiejskich czêsto klasy s¹ kilkuosobowe.
Tak ¿e to nie jest tak, ¿e oœwiata publiczna oferuje
bardzo prze³adowane klasy w szko³ach podstawo-
wych. Taki jest stan faktyczny na dziœ. To tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Zanim znowu udzielê komuœ g³osu, przypomi-

nam, ¿e pytania s¹ minutowe. To maj¹ byæ pyta-
nia, a nie wypowiedzi, jak w dyskusji.

I to powiedziawszy, oddajê g³os – to nie by³o,
S³awku, do ciebie – panu senatorowi Kowal-
skiemu.

Proszê bardzo.
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Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Ja siê na pewno
zmieszczê w czasie.

Pani Minister, chcia³bym tylko prosiæ o pewne
doprecyzowanie. Jak jest ju¿ stowarzyszenie, któ-
re przejmuje ma³¹ szko³ê, to na jaki dzieñ liczy siê
stan dzieci, kiedy szko³a ma mieæ siedemdziesiê-
cioro dzieci? Ja rozumiem, ¿e ta szko³a mo¿e siê
rozrastaæ bez liczbowych ograniczeñ, je¿eli jest
dobra. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Oczywiœcie, je¿eli szko³a bêdzie dobra, mo¿e siê

okazaæ, ¿e tych dzieci w niej przybywa. Ale data
przekazania, podejrzewam, musi byæ wtedy, kie-
dy zaczyna siê rozwa¿aæ tê decyzjê, wtedy musi
byæ ich tak ma³o.

(Senator Czes³aw Ryszka: Pani minister podej-
rzewa.)

(Minister Edukacji Narodowej Katarzyna
Hall: Mo¿e ja siê Ÿle wyrazi³am, ¿e podejrzewam,
ale chodzi o stan faktyczny, a nie o to, co bêdzie
za rok.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Pani Minister, chcia³bym zapytaæ, czy los tak

zwanego bonu szkolnego jest ju¿ pogrzebany. Ten
pomys³, bardzo zreszt¹ wa¿ny i cenny, pojawi³ siê
po 1989 r. w krêgach „Solidarnoœci” i ¿adna z ekip
rz¹dowych go nie zrealizowa³a. Teraz zupe³nie
o nim g³ucho. Czy ju¿ mo¿na go uznaæ za pogrze-
bany na zawsze?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Finansowanie subwencji edukacyjnej jest,

mo¿na powiedzieæ, finansowaniem bonowym, bo
proporcjonalnym do liczby uczniów, i du¿a czêœæ
organów prowadz¹cych dzieli to na szko³y bono-
wo. W szczególnoœci je¿eli na przyk³ad szko³a jest
przekazana innemu podmiotowi, to on dostaje
dok³adnie tê œredni¹, czyli bêdzie to takie finanso-

wanie bonowe. Tak ¿e w bardzo du¿ym stopniu
tak ju¿ jest. My wrêcz zachêcamy organy samo-
rz¹dy terytorialnego, ¿eby te¿ tak bonowo dzieli³y
finanse na swoim terenie. Mo¿na podaæ wiele
przyk³adów takich rozwi¹zañ, tego typu praktyk.

(Senator Ryszard Bender: …mo¿na przekazaæ,
Pani Minister, tak jak to by³o w pierwotnych kon-
cepcjach – mój s¹siad, senator Ryszka mówi, ¿e to
wspó³tworzy³ – zwi¹zaæ z dzieckiem i przekazywaæ
bony rodzicom, a rodzice przekazywaliby bony
szkole.)

(Senator Czes³aw Ryszka: A potem bêdzie nau-
ka na kartki.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pañstwo Senatorowie, pani minister odpowia-

da na pytanie, a to jest dopowiedzenie. Krótkie py-
tanie, krótka odpowiedŸ.

Proszê.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Niepubliczne szko³y czy szko³y publiczne pro-

wadzone przez inne organy w³aœnie na tej zasa-
dzie otrzymuj¹ œrodki, organy samorz¹du teryto-
rialnego równie¿, wiêc maj¹ zapewnione finanse
proporcjonalnie do liczby dzieci. Jednak nie wszy-
stkie organy samorz¹du terytorialnego w ten sam
sposób przydzielaj¹ te finanse szko³om. Dzieje siê
tak z ró¿nych przyczyn. Czasami jest tak, ¿e zale-
¿y im na utrzymaniu szko³y nieproporcjonalnie
kosztowniejszej, bo na przyk³ad jest bardzo ma³a.
Tak ¿e nie chcemy naruszaæ autonomii samo-
rz¹dów, ale zachêcamy do tego, ¿eby samorz¹dy
tak robi³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz senator Ryszka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam takie pytanie. Mówi³a pani

o podstawie programowej. Pojawi³y siê niedobre
opinie, dotycz¹ce tego, ¿e wyda³a pani to rozpo-
rz¹dzenie zbyt wczeœnie. Normalnie w³adztwo mi-
nisterstwa do wydawania rozporz¹dzeñ nastêpu-
je na podstawie ustawy, a ustawa dopiero teraz
jest w Senacie i wraca jeszcze do Sejmu. W sumie
ponad miesi¹c wczeœniej pani to wyda³a. S¹ i takie
opinie, ¿e zostanie to zaskar¿one do Trybuna³u
Konstytucyjnego. Gdyby trybuna³ wypowiedzia³
siê negatywnie dla pani, to co wtedy? Czy ma pani
jakiœ wariant? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Ustawa mówi, ¿e rodzice w ci¹gu pier-
wszych trzech lat maj¹ wybór, maj¹ sami zdecy-
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dowaæ, czy pos³aæ szeœciolatka do szko³y. Jednak
samorz¹dy ju¿ teraz likwiduj¹ zerówki przed-
szkolne i przenosz¹ je do szkó³ podstawowych.
Ten proces na pewno siê jeszcze nasili. W tej sy-
tuacji rodzice w³aœciwie nie maj¹ ¿adnego wyboru
i to, co pan senator Szaleniec tak piêknie mówi³
o wyborach rodziców, bêdzie fikcj¹.

Trzecie pytanie to jest pytanie o pieni¹dze,
o których pani ju¿ tu wspomina³a. Przypomnê tyl-
ko, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaro-
wa³o pewne kwoty na przebudowê szkó³, w czer-
wcu to by³o pó³ miliarda z³otych, dzisiaj mówi siê
ju¿ tylko o 150 milionach. To jest ju¿ w³aœciwie
bardzo œmieszna kwota, bo nie wystarczy nawet
na nowe ³awki dla szeœciolatków, które musz¹ siê
znaleŸæ w tych w szko³ach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Ja przypominam, ¿e równie¿ w regionach ist-

niej¹ fundusze na budowê obiektów oœwiatowych
i tam, gdzie s¹ potrzebne wiêksze inwestycje,
mo¿na z tych funduszy, które s¹ u marsza³ków,
na takie cele korzystaæ. To s¹ spore fundusze
i akurat tam, gdzie s¹ potrzebne wiêksze inwesty-
cje, mo¿na z nich korzystaæ.

Je¿eli chodzi o podstawê programow¹, to
w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie równie¿ jest de-
legacja dla ministra do wydawania podstawy pro-
gramowej. Podstawa programowa jest dokumen-
tem, który ju¿ bywa³ wielokrotnie nowelizowany
i od czasu, od kiedy w ustawie o systemie oœwiaty
jest zapis mówi¹cy o tym, ¿e minister mo¿e wydaæ
podstawê, on mo¿e j¹ wydawaæ. Chcia³abym
zwróciæ uwagê, ¿e równie¿ bodaj dwa lata temu
nast¹pi³a nowelizacja podstawy programowej
z matematyki, która dostosowa³a do tego tê pod-
stawê, a zwi¹zana by³a z dyskusj¹ o obowi¹zkowej
maturze. To zosta³o przeprowadzone dwa lata te-
mu, a przy okazji od razu mówiono: pracujmy nad
t¹ matematyk¹ tak, ¿eby w przysz³oœci, gdy bêdzie
obni¿any wiek szkolny, i do tego j¹ dostosowaæ.
Tak ¿e to, ¿e przy okazji nowelizacji podstawy
myœli siê o tym, ¿e je¿eli by³by obni¿any wiek
szkolny, to ¿eby to ju¿ by³o dobre, to, ¿e siê przyj-
muje dodatkowo takie za³o¿enie nie oznacza, ¿e
ten dokument nie jest równie dobry, nie jest ofert¹
dobrej jakoœci dla dzieci starszych, bo tak jest. To
samo dotyczy tak podstawy programowej z mate-
matyki, nowelizowanej bodaj dwa lata temu, jak
i tego dokumentu. Przecie¿ gimnazjaliœci, którzy
zaczynaj¹ naukê, jeszcze przez szeœæ lat bêd¹
o rok starsi, dopiero za szeœæ czy siedem lat bêd¹

o rok m³odsi. Ja mam pe³ne przekonanie, ¿e oferta
przedstawiona w podstawie programowej dla
gimnazjalistów i licealistów jest po prostu lepsza,
bardziej nowoczesna. Myœlê, ¿e jedno drugiemu
nie przeszkadza i przy okazji obni¿ania wieku
szkolnego bêdzie mo¿na tak¿e z tego skorzystaæ,
bo minister mia³ prawo nowelizowaæ równie¿ pod-
stawê programow¹, by³o to w pe³ni uprawnione,
zreszt¹ mamy tu opinie prawne na ten temat.

Trzecie pytanie to by³o pytanie o wybór rodzi-
ców, gdzie ma siê odbywaæ edukacja dziecka. To
jest tak, ¿e samorz¹d podejmuje decyzje o tym,
gdzie i jak¹ ma ofertê edukacyjn¹. Minister decy-
duje o tym, jaka podstawa programowa ma byæ
realizowana w przedszkolu, w szkole podstawo-
wej, jakie warunki musi spe³niaæ obiekt oœwiato-
wy, ¿eby móg³ tam byæ prowadzony okreœlony ro-
dzaj edukacji, czyli jaka ma byæ na przyk³ad mini-
malna powierzchnia na ucznia, jakie ma byæ wy-
posa¿enie itd. Pewne sprawy okreœlone s¹ w prze-
pisach o bezpieczeñstwie i higienicznych warun-
kach edukacji. Jednak to samorz¹d decyduje
o tym, pod jakim to bêdzie adresem. Jestem w sta-
nie podaæ wiele przyk³adów, gdzie w skrzydle do-
tychczasowej szko³y podstawowej otwarto przed-
szkole, gdzie w budynku dotychczasowego przed-
szkola utworzono filiê szko³y podstawowej i pro-
wadzono nauczanie pocz¹tkowe czy wrêcz w przy-
chodni zdrowia uruchomiono punkt przedszkol-
ny, bo samorz¹d zmieni³ funkcjê budynku u¿yte-
cznoœci publicznej. Te adresy wskazuje rodzicom
samorz¹d: pod tym adresem jest mo¿liwe skorzy-
stanie z oferty przygotowania przedszkolnego,
pod tym adresem jest mo¿liwa edukacja w pier-
wszej klasie. To jest autonomiczna decyzja samo-
rz¹du. My decydujemy o ofercie programowej, ale
nie jesteœmy w stanie dyrygowaæ samorz¹dami,
wskazuj¹c konkretne adresy, w którym miejscu
i jak¹ ofertê maj¹ zaproponowaæ. To jest zadanie
oœwiatowe i samorz¹d ma autonomiê w gospoda-
rowaniu tym wszystkim.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Majkowski.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam dwa pytania. Byæ mo¿e ja

nie s³ysza³em wszystkich informacji dotycz¹cych
subwencji, ale proszê mi powiedzieæ, czy nie
uwa¿a pani, ¿e do tej sytuacji, która na skutek
wejœcia ustawy w ¿ycie dotknie oœwiatê, bêdzie
mo¿na niejako odnieœæ powiedzenie, ¿e od same-
go mieszania herbata nie stanie siê s³odsza.
Otó¿, je¿eli bud¿et jest uchwalony i odpowiednia
iloœæ œrodków przeznaczona jest na oœwiatê, a te-
raz wprowadzamy w ¿ycie ustawê, nad któr¹ dzi-
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siaj debatujemy, a która sprawi, ¿e systemem bê-
dzie objêta zwiêkszona liczba uczniów, to wiado-
mo, ¿e co najwy¿ej mo¿e siê zmieniæ koszt jedno-
stkowy subwencji, ale nie s¹dzê, ¿eby w tym cza-
sie zmieni³a siê wielkoœæ subwencji. W tym celu
musia³yby nast¹piæ zmiany w bud¿ecie, a z tego,
co tu mówi pani minister, wynika, ¿e zmiany
w bud¿ecie s¹ raczej wykluczone. Gdy przegl¹da-
my tê ustawê, znajdujemy zapisy, które obliguj¹
jednostki samorz¹du terytorialnego do wprowa-
dzania rozwi¹zañ, które bêd¹ kosztoch³onne. Ja
ju¿ nie chcê powtarzaæ po panu senatorze Skur-
kiewiczu, ale znalaz³em tu na przyk³ad zapis do-
tycz¹cy internetu, jakichœ programów os³ono-
wych chroni¹cych przed korzystaniem z niedoz-
wolonych stron, zwiêkszy siê liczba szeœciolet-
nich uczniów i trzeba bêdzie tych uczniów w jakiœ
sposób dowoziæ do szko³y. Krótko mówi¹c, bêd¹
dodatkowe koszty. Moje pytanie jest takie. Pani
Minister, czy s¹ na to pieni¹dze zagwarantowane
przez ministerstwo?

Drugie pytanie, zdecydowanie krótsze. Czy nie
uwa¿a pani, ¿e w sytuacji kryzysu, kiedy odpo-
wiedzialnoœæ pañstwa – wiadomo – powinna byæ
zdecydowanie wiêksza, oddawanie pewnych
kompetencji, które ma w tej chwili ministerstwo,
jednostkom samorz¹du terytorialnego bêdzie
s³u¿y³o niejako pozbyciu siê wrzodu, a nie bêdzie
skutkowa³o tym, ¿e nadzór sprawowany przez
ministerstwo nad oœwiat¹ bêdzie wiêkszy? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:

Powiem szczerze, ¿e drugie pytanie nie bardzo
rozumiem, bo ja mam pe³ne przekonanie, ¿e zale-
¿y mi na jak najlepszym, najbardziej jednolitym
nadzorze pedagogicznym i nie zamierzam tu ni-
czego oddawaæ, je¿eli chodzi o nadzór pedagogicz-
ny, taki jakoœciowy, a wrêcz go wzmocniæ, ¿eby
wymagaæ okreœlonych efektów edukacyjnych.

Jeœli zaœ chodzi o mechanizmy finansowania,
to sytuacja jest taka, ¿e subwencja edukacyjna
jest okreœlana raz do roku w ustawie bud¿etowej.
Subwencja na rok 2009 oczywiœcie jest ju¿ okreœ-
lona i sposób podzia³u tej subwencji równie¿.
Rz¹d absolutnie nie zamierza zmniejszaæ kwoty
subwencji, takie zmiany po prostu nie s¹ plano-
wane i zarówno finansowanie podwy¿ek dla nau-
czycieli, jak i zapewnienie edukacji dla wszyst-
kich uczniów objêtych t¹ subwencj¹ jest tu
w pe³ni gwarantowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Lucjan Cichosz.
To s¹ chwile, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Chcia³bym

spojrzeæ na to zagadnienie od strony samorz¹du
terytorialnego. Oczywiœcie wierzê w to, ¿e pani mi-
nister chce dobrze dla polskiej szko³y. Propozycje
pani na pewno s¹ dobrze widziane równie¿ przez
ró¿ne samorz¹dy. Ja bym tu jednak zró¿nicowa³
samorz¹d miasta i samorz¹d wsi. Jest tam na pe-
wno ró¿nica. Moje pytanie by³oby takiej natury:
kto bêdzie mia³ obowi¹zek finansowania dowozu
dzieci i utrzymywania budynków, skoro samo-
rz¹d odda te sprawy szkole publicznej, ale prowa-
dzonej przez inny podmiot ni¿ gmina? Drugie py-
tanie by³oby takiej natury: czy ministerstwo prze-
widuje w dalszym ci¹gu finansowanie zakupów
transportu, samochodów, dla gmin? I jeszcze py-
tanie trzecie. Nale¿a³oby zapytaæ pani¹ minister,
czy nie mo¿na by raczej zró¿nicowaæ algorytmu
oœwiatowego dla samorz¹dów, gdzie s¹ szko³y
ma³o liczebne, w których jest niewielu uczniów –
s¹dzê, ¿e wszystkim nam zale¿y na tym, aby one
funkcjonowa³y – te w ma³ych œrodowiskach, gdzie
dostêpnoœæ placówek jest ³atwiejsza, je¿eli chodzi
o odleg³oœæ miêdzy wsi¹ i szko³¹, ni¿ tworzyæ taki
schemat, wed³ug którego likwiduje siê ma³e szko-
³y i przenosi siê te wszystkie piêcio-, szeœcioletnie
dzieciaki do szkó³ odleg³ych o dziesiêæ, piêtnaœcie
kilometrów. Czy nie lepiej by³oby zostawiæ te pla-
cówki w³aœnie tam, w terenie, wspomagaj¹c je do-
datkowo zwiêkszon¹ subwencj¹ oœwiatow¹?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Ju¿ mówi³am, ¿e zale¿y nam bardzo na tworze-

niu sieci ma³ych form edukacji przedszkolnej, aby
nie by³o potrzeby wo¿enia tych najm³odszych
dzieci i aby ta edukacja by³a tak¹ sieci¹ najbli¿sz¹
uczniowi. Je¿eli chodzi o algorytm, podzia³ sub-
wencji, jest on oczywiœcie na ten rok ustalony,
uwzglêdnia te czynniki. Z tego, co pamiêtam… Nie
umiem tego na pamiêæ, a nie mam przed sob¹ tego
rozporz¹dzenia, bo bardziej przygotowa³am siê,
przepraszam, do odpowiedzi na temat ustawy, ale
jak bêdzie potrzeba, dostarczymy tak¹ odpo-
wiedŸ, ze szczegó³ami. Jest tam na pewno inny
wskaŸnik w wypadku w³aœnie szkó³ wiejskich.
Szko³y wiejskie maj¹ trochê inne finansowanie
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ni¿ szko³y miejskie i obecnie obowi¹zuj¹cy algo-
rytm równie¿ to uwzglêdnia. Tak ¿e te œrodki na
dowóz równie¿ tam s¹ jakoœ wkomponowane,
w³aœnie w ramach myœlenia, ¿e to jest inna oferta.
Jeœli pañstwo senatorowie maj¹ tak¹ potrzebê,
przygotujemy na piœmie dok³adn¹ informacjê, jak
dzia³a ta subwencja, co tam jest dok³adnie, jakie
s¹ proporcje wed³ug tej wagi: wiejskie a miejskie;
to jest zró¿nicowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Widzê, ¿e Senat RP chce daæ pani minister do-

br¹ szko³ê, to widaæ wyraŸnie po tych pytaniach.
(Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall:

Ju¿ ca³e prawo oœwiatowe, nie tylko ustawa.)
W zwi¹zku z tym teraz pan senator Piechniczek.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Ka¿dy mini-

ster oœwiaty jest kontynuatorem prac swoich po-
przedników. Chcia³bym zapytaæ, czy przy budo-
wie reformy nawi¹za³a pani do osi¹gniêæ, jakie
mieli na polu oœwiaty tacy ministrowie, jak pani
Anna Radziwi³³, pan Handke, £ybacka, Wittbrodt,
Giertych? Dlatego, ¿e nie da siê, tak powiem, bu-
dowaæ wszystkiego od nowa. I drugie pytanie. ¯y-
cz¹c jak najlepiej, pytam, czy potrafi³aby pani
wskazaæ s³absze albo kontrowersyjne punkty tej
reformy i czy mog¹ nimi byæ brak finansów, nie-
dojrza³oœæ rodziców – przepraszam, ¿e u¿yjê ta-
kiego okreœlenia – czy jakieœ inne czynniki mo-
g¹ce zadecydowaæ o tym, ¿e reforma nie w pe³ni
siê powiedzie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Zmiany w edukacji wymagaj¹ czasu. To jest ten

problem: trzeba mieæ czas, ¿eby osi¹gn¹æ efekty.
My œledziliœmy, skoro mówimy o historii, jak d³u-
go urzêdowali poszczególni ministrowie edukacji
od 1989 r. Rekordzist¹ by³ minister Handke, któ-
ry najbardziej jest znany z tego, ¿e coœ zmieni³,
mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e by³ ministrem najd³u¿ej,
trzydzieœci cztery miesi¹ce, a w edukacji to i tak
bardzo ma³o. Mówi¹c w cudzys³owie i trochê tak
pó³ ¿artem, pó³ serio, cykl produkcyjny w edukacji
trwa oko³o dwudziestu lat, od przedszkola do
ukoñczenia studiów. Nikt tak d³ugo edukacj¹ nie
zarz¹dza³ i nie móg³ doczekaæ tych efektów, wiêc
to jest zbiorowy wysi³ek, tak trzeba na to patrzeæ.

Czasami coœ siê kontynuuje, ale mo¿na te¿ pew-
nie podaæ, na pewnych odcinkach i fragmentach,
przyk³ady prób w³¹czania ca³ej wstecz. A to jest
taki du¿y okrêt i trudno sterowaæ przy ca³ej
wstecz, nie zawsze to siê udaje, wiêc na pewno le-
piej kontynuowaæ, ni¿ w³¹czaæ tê ca³¹ wstecz.

Muszê powiedzieæ, ¿e pani minister Anna Ra-
dziwi³³, ju¿ niestety œwiêtej pamiêci, zreszt¹ mia-
³am okazjê niedawno j¹ ¿egnaæ, jest osob¹, która
w zmianach w edukacji uczestniczy³a w³aœciwie
od pocz¹tku do ostatnich swoich dni. Przecie¿
w 1989 r. by³a wiceministrem pierwszego rz¹du,
a potem w³aœciwie ca³y czas, na przemian, albo
wiceministrem, albo doradc¹ ministra edukacji,
z niewielk¹ tylko przerw¹. Na pewno jest to osoba,
która czuwa³a do ostatnich dni nad tymi zmiana-
mi, by³a te¿ wspó³twórc¹ zmienionej podstawy
programowej, wspó³autorem, cz³onkiem tego ze-
spo³u, uczestniczy³a w przygotowaniu tego pro-
jektu zmiany ustawy. Ostatniego dnia swojego ¿y-
cia jeszcze dopytywa³a mnie o poprawki, jakie na-
nosi³ Sejm, czuwa³a nad tym naprawdê do ostat-
nich godzin. Powiedzia³am potem na pogrzebie, ¿e
naprawdê ¿egnamy anio³a stró¿a polskiej eduka-
cji, i tak te¿ postrzegam tê jej misjê. Zawsze gdzieœ
tam by³a, troszkê z dala, ale czuwa³a nad tym.
Myœlê, ¿e by³a takim g³ównym elementem ci¹g³o-
œci, tak czy inaczej bra³a udzia³ w tych wszelkich
wa¿nych zmianach.

A wiêc na pewno kontaktujê siê… Powo³a³am
Radê Edukacji Narodowej, do której zaprosi³am
wiceministrów wszystkich rz¹dów od 1989 r., od-
powiedzialnych za sprawy edukacji. I muszê tu
powiedzieæ, ¿e wszyscy z nich jakoœ tam to ze mn¹
konsultowali, dyskutowali, starali siê mieæ na to
wp³yw, tak ¿eby ca³a ta moja Rada Edukacji Naro-
dowej by³a w³aœnie te¿ tak¹ izb¹ refleksji nad tym,
co robimy, która ma dystans, ale jednoczeœnie
wiêcej wiedzy i praktycznego doœwiadczenia, jak
to wszystko dzia³a. Tak ¿e na pewno ten element
kontynuacji, korzystania z ró¿nych doœwiadczeñ
poprzedników, wystêpuje. Zespó³ opracowuj¹cy
podstawê programow¹ sk³ada³ siê te¿ z wielu eks-
pertów od ró¿nych wczeœniejszych prac. Tak to
ju¿ jest, dlatego ¿e liczba tych ekspertów jest za-
wsze ograniczona.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Rozpoczynamy drug¹ turê pytañ.
Pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do pani minister. Czy znane s¹ pani mi-

nister badania, w których jest mowa, ¿e blisko
50% gmin jest przeciw wprowadzeniu tej, w cu-
dzys³owie, reformy szeœciolatków? Czy w momen-

26. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 91

(minister K. Hall)



cie, kiedy zosta³a pani zmuszona do obciêcia bu-
d¿etu, nie rozwa¿a³a pani przesuniêcia przynaj-
mniej o rok ca³ej tej, znów w cudzys³owie, reformy
szeœciolatków? Czy dalej bêdzie pani g³oœno na-
mawiaæ samorz¹dy do realizacji zapisów tej usta-
wy odnoœnie do szeœciolatków poprzez wysy³anie
w teren inspektorów? Oni chyba nosili jak¹œ spe-
cjaln¹ nazwê, nie pamiêtam, jak¹; byli wysy³ani
w teren, gdzie mieli namawiaæ do reformy, agito-
waæ, równie¿ przez emitowanie filmów reklamo-
wych, które ja te¿ mia³em okazjê zobaczyæ. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Powiem tak: myœlê, ¿e to, co robiliœmy, te kwe-

stie zwi¹zane z tym, i¿ mieliœmy osoby przeszkolo-
ne do zajmowania siê organizowaniem takich
szkoleniowych konferencji dla samorz¹dowców
czy dyrektorów szkó³, s³u¿y³y g³ównie upowsze-
chnianiu nowej podstawy programowej i by³y pro-
wadzone w ramach projektów realizowanych
z funduszy europejskich. A wiêc by³y to œrodki eu-
ropejskie na konkretny projekt zwi¹zany z przy-
gotowaniem, a nastêpnie z upowszechnianiem
nowej podstawy programowej. Jak mam wra¿e-
nie, to o tych sprawach pan senator mówi. Tu rze-
czywiœcie zosta³o w³o¿one sporo pracy i ta nowa
podstawa programowa – mam co do tego pe³ne
przekonanie – po prostu daje polskim dzieciom
lepsz¹ ofertê programow¹ i lepsz¹ jakoœæ eduka-
cji. Jest to ju¿ dokument prawnie obowi¹zuj¹cy.
Pierwszego dnia z³o¿ono sto osiemdziesi¹t ofert
podrêczników do nowej podstawy, pierwszego
dnia, kiedy to by³o mo¿liwe, pewnie teraz jest ju¿
ich wiêcej, tak ¿e ten proces programowy ju¿ ru-
szy³. Wprowadzanie szeœciolatków do szkó³ opiera
siê tylko i wy³¹cznie na wyborze rodzica i poziomie
przygotowania szko³y przez organ prowadz¹cy.
Czêœæ samorz¹dów bardzo w to siê zaanga¿owa³a,
ju¿ wszystko, mo¿na powiedzieæ, na tip-top przy-
gotowa³a, informuje rodziców itd. I wydaje siê, ¿e
w tych miejscach, gdzie to jest gotowe… Ten trzy-
letni okres i tak traktujemy jako taki okres pilota-
¿owy, bo obowi¹zek bezwzglêdny, zgodnie z tym
projektem, przecie¿ bêdzie od 2012 r. A te trzy la-
ta? Tam, gdzie rodzice maj¹ przekonanie, a samo-
rz¹d przygotowa³ dobre warunki… Dlaczego ro-
dzic nie ma z tego skorzystaæ, je¿eli ma tak¹ wolê,
chêæ i przekonanie? Jak wiemy, tych przekona-
nych rodziców nie jest tak du¿o. Tam, gdzie samo-
rz¹d tych warunków nie zapewni³, rodzic przecie¿
na to siê nie zdecyduje. Tak wiêc traktujmy to jako

pilota¿, jako czas takiego rozruchu, zale¿nego od
stopnia gotowoœci i samorz¹dów, i rodziców. Obo-
wi¹zek bêdzie w 2012 r. Tak ¿e ja mam wra¿enie,
¿e tu nie ma takich zagro¿eñ. Nowe, lepsze pro-
gramy ju¿ s¹, podrêczniki lada moment bêd¹ do-
puszczone, a to, ilu rodziców zechce z tego skorzy-
staæ, ile samorz¹dów zechce przygotowaæ warun-
ki, które przekonaj¹ rodziców, bêdzie kierowaæ
procesem przez te trzy lata. Ten trzyletni okres
traktujemy jako pilota¿owy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ortyl…

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku, przepraszam, ale nie by³o od-
powiedzi na pierwsze pytanie, dotycz¹ce znajo-
moœci wyników, które mówi¹, ¿e prawie 50% gmin
nie chce do tego przyst¹piæ. Czy pani znane s¹ ta-
kie wyniki?

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Powiem szczerze, ¿e jestem w systematycznym

kontakcie z przedstawicielami wszystkich organi-
zacji samorz¹dowych i raczej dotychczas wszelkie
opinie, jakie otrzymywaliœmy, i od Zwi¹zku Gmin
Wiejskich RP, i od Zwi¹zku Powiatów Polskich,
i od Unii Metropolii Polskich, od wszystkich tych
organizacji samorz¹dowych, opinie w sprawie tej
ustawy – zreszt¹ w uzasadnieniu to jest uwzglê-
dnione – by³y bardzo pozytywne. Tak ¿e nie do
koñca wiem, na jakie badania pan senator siê po-
wo³uje, jakie konkretnie pytanie by³o zadane. Je-
¿eli o to, ¿e trzeba wykonaæ jak¹œ pracê, ¿eby do-
stosowaæ siê do tych zmian, to oczywiœcie tak,
czêœæ samorz¹dów potrzebuje czasu i pracy. Ale
jak mówiê, mamy bardzo pozytywne opinie wszy-
stkich zwi¹zków samorz¹dowych o samym przed-
³o¿eniu ustawowym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
PansenatorOrtyl.PanieSenatorze,proszêbardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, w art. 90, który jest nowelizo-

wany, jest moim zdaniem wprowadzona pewna
presja i restrykcyjnoœæ, wynikaj¹ca z kontroli,
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która by dotyczy³a tych szkó³. Nie doœæ, ¿e wpro-
wadzamy tê kontrolê i taki obowi¹zek, to jeszcze
wprowadzamy przepis, który mówi, ¿e osoby
upowa¿nione do przeprowadzenia kontroli maj¹
prawo wstêpu do szkó³. Ja nie wiem, z czego to
wynika. Ponadto jeszcze jest kolejny przepis,
który mówi, ¿e po kontroli jest mo¿liwoœæ prze-
twarzania danych osobowych uczniów, którzy do
tych szkó³ uczêszczaj¹. Mnie siê wydaje, ¿e tutaj
jest wprowadzona taka swoista nowa policja czy
mo¿e coœ na kszta³t prokuratury. Na pewno mi to
siê kojarzy z jakimœ organem œcigania, bo to tak
dosyæ restrykcyjnie wygl¹da. Ja nie wiem,
sk¹d… Byæ mo¿e s¹ jakieœ przyk³ady negatywne,
ale na pewno jest tryb, zgodnie z którym mo¿na
to œcigaæ, a tutaj dosyæ specyficznie to wygl¹da.
Ja bym prosi³ o komentarz i wyjaœnienie w tej
sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:

Rozumiem, ¿e panu senatorowi chodzi o po-
prawkê dotycz¹c¹ kontroli wydawania œrodków
publicznych na edukacjê, przekazywanych w od-
powiednich, nale¿nych zgodnie z prawem, dota-
cjach organom prowadz¹cym szko³y innym ni¿
samorz¹dy. Mamy raport Najwy¿szej Izby Kontro-
li, która sprawdza³a te dotacje i uzna³a, ¿e mamy
dziurawe prawo, które nie pozwala tego odpowie-
dnio kontrolowaæ. Rzecz dotyczy zw³aszcza pozio-
mu policealnego, bo zdaje siê, ¿e w œwietle tego ra-
portu zdarzaj¹ siê dotacje na uczniów faktycznie
niekorzystaj¹cych z edukacji. Chodzi w³aœnie
o to, ¿eby organ dotuj¹cy mia³ przeœwiadczenie, ¿e
te œrodki nie s¹ marnowane, ¿eby móg³ wejœæ
i obejrzeæ dokumentacjê procesu nauczania i oce-
niæ, czy faktycznie jacyœ konkretni uczniowie,
w konkretnej liczbie pobieraj¹ edukacjê, spraw-
dziæ, czy oni faktycznie istniej¹ w tej szkole i w pla-
nie nauczania. Inaczej gro¿¹ nam po prostu wy³u-
dzenia œrodków publicznych i nadal negatywne
dla nas efekty pracy Najwy¿szej Izby Kontroli.
Uwa¿amy, ¿e te przepisy musz¹ tu byæ doprecyzo-
wane, ¿ebyœmy po prostu kontrolowali, czy œrodki
publiczne wydawane s¹ na to, na co powinny byæ
wydawane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja mam do pani takie pytanie: ja-

ka jest pani opinia na temat art. 1 pkt 29 ustawy,
który mówi, ¿e szko³¹ lub placówk¹ bêdzie mog³a
równie¿ kierowaæ osoba niebêd¹ca nauczycielem.
Czy pani minister nie obawia siê, ¿e taka osoba
bêd¹ca dyrektorem, która w zasadzie nie czuje
szko³y, aczkolwiek na pewno bêdzie korzystaæ
z pomocy wicedyrektorów b¹dŸ wicedyrektora,
mo¿e nie wykonaæ tego zadania, jeœli chodzi o pra-
cê dydaktyczn¹, wychowawcz¹, ¿e stanie siê me-
ned¿erem? Z jednej strony to dobrze, ¿e gdy pla-
cówka upada, powstaje stowarzyszenie czy znaj-
duje siê osoba, która jest gotowa prowadziæ tak¹
szko³ê, i chwa³a jej za to, ale z drugiej strony
w skali ogólnej mo¿e to byæ niewypa³. Zw³aszcza,
¿e ja nie znam przypadku, ¿eby dyrektorem szko³y
nie zosta³a osoba „mi³a” samorz¹dowi, wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta. Oczywiœcie
wielki jest wk³ad samorz¹du w rozwój oœwiaty, ja
nie podwa¿am tego, poniewa¿ w bud¿ecie miasta
najwiêksz¹ czêœci¹ s¹ wydatki w³aœnie na oœwia-
tê. To jest taka pierwsza w¹tpliwoœæ. Chodzi mi
o opiniê pani minister.

(SenatorRyszardBender:Bardzowa¿nepytanie.)
Drugie pytanie. Myœlê, ¿e bêdê wyrazicielem

opinii chyba wszystkich rodziców, szczególnie
tych, którzy maj¹ dzieci w szkole podstawowej. Czy
jest mo¿liwe, ¿eby odci¹¿yæ tych uczniów? Bo ucz-
niowie ze szkó³ podstawowych, ale tak¿e z gimnaz-
jów, dŸwigaj¹ w plecakach masê podrêczników. To
jest szalenie du¿e obci¹¿enie dla krêgos³upa. Pani
minister wspomina³a o szeœciolatkach, o krze-
se³kach profilowanych itd., ale czy nie mo¿na by³o-
by… Ja rozumiem, ¿e nie jesteœmy takim bogatym
krajem jak kraje Zachodu, gdzie podrêczniki s¹
w szko³ach, ale ¿eby chocia¿ czêœæ tych podrêczni-
ków by³a w szkole. To mo¿na w jakiœ sposób za³at-
wiæ, oczywiœcie nie we wszystkich szko³ach, ale ja
s¹dzê, ¿e jest to do zrealizowania.

I trzecia sprawa. By³em w swoim czasie sprawo-
zdawc¹ ustawy o do¿ywianiu dzieci. Otó¿ wed³ug
raportu Komisji Europejskiej wœród polskich dzie-
ci sfera ubóstwa siêga 26%. W Rumunii, które to
pañstwo nie jest bogate, wszystkie dzieci otrzymu-
j¹ bezp³atnie bu³kê i mleko. Ja ju¿ nie wspomnê
o Finlandii, gdzie jest darmowe do¿ywianie. Wy-
ci¹gn¹³em po prostu raport Komisji na temat
czternastu krajów Unii Europejskiej. W Finlandii
ju¿ za czasów carskich, kiedy to by³o Wielkie Ksiê-
stwo Finlandii, by³o darmowe do¿ywianie. Ja mó-
wiê o zwiêkszeniu u nas tego do¿ywiania, zw³asz-
cza ¿e mamy pewien kryzys, który prawdopodob-
nie bêdzie siê pog³êbia³. Czy ministerstwo nie pla-
nuje czegoœ takiego? Naprawdê by³oby to wielkie
odci¹¿enie, jak ju¿ wspomnia³em, dla rodziców
tych dzieci pod wzglêdami, o których mówi³em.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:

Panie Senatorze, mamy specjalny program
rz¹dowy do¿ywiania dzieci w szko³ach, z tym ¿e
jest to dzia³anie z zakresu zadañ resortu polityki
spo³ecznej. Ja na posiedzeniu Rady Ministrów ca-
³ym sercem by³am za tym programem. Myœlê, ¿e
on okreœla jasno pewne kryteria, na podstawie
których… Nie chcê siê ju¿ rozwodziæ, jakie s¹ jego
szczegó³y, ale jest taki program, myœlê, ¿e doœæ
dobry.

(Senator Ryszard Bender: Pozostaje tylko pro-
gramem.)

Je¿eli chodzi o dŸwiganie podrêczników, to ró-
wnie¿ nie w tej ustawie mo¿emy to uregulowaæ.
Przygotowujê w tej chwili rozporz¹dzenie doty-
cz¹ce bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy szko³y i tam bêdzie okreœlone, ¿e szko³a po-
winna zapewniaæ jakieœ miejsce do przechowywa-
nia podrêczników. Ale nie jest to, jak mówiê, ma-
teria tej ustawy.

Je¿eli chodzi o dyrektora niebêd¹cego nau-
czycielem, to w dzisiejszym stanie prawnym jest
to w pe³ni mo¿liwe. Powiem szczerze, ¿e znam
takie przyk³ady, bo pan senator mówi³, ¿e nie
ma takich przyk³adów. Podam dwa przyk³ady
z Gdañska. Jeden jest taki: w gdañskim œrodo-
wisku jest bardzo znane technikum ³¹cznoœci,
które kszta³ci bardzo dobre kadry zawodowe,
i tym technikum kieruje jego absolwent, profe-
sor Politechniki Gdañskiej, niebêd¹cy nauczy-
cielem. Mimo to zdecydowaliœmy siê temu profe-
sorowi… Jest on niejako patriot¹ w odniesieniu
do tej szko³y, chcia³ ni¹ zarz¹dzaæ, cieszy siê
wielkim zaufaniem uczniów i nauczycieli jako
absolwent, patriota i jednoczeœnie profesor spe-
cjalnoœci tam nauczanych. Dla takich w³aœnie
wyj¹tków jest ten przepis. Drugi przyk³ad: do-
œwiadczony nauczyciel, po iluœ latach zarz¹dza-
nia edukacj¹ w Gdañsku, zdecydowa³ siê starto-
waæ w takim konkursie. Tak wiêc pracownicy
samorz¹dowi przestaj¹ byæ nauczycielami, ale
mog¹ wróciæ do zawodu i zarz¹dzaæ. To s¹ kon-
kretne, znane mi przyk³ady z Gdañska, przyk³a-
dy osób czêsto wysokiej klasy, z wiêksz¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem – w sensie tego, czym za-
rz¹dzaj¹ – ni¿ przeciêtny dyrektor spe³niaj¹cy
kryteria z Karty Nauczyciela. A wiêc ten wymie-
niany przepis jest na takie wyj¹tkowe przypad-
ki. Mo¿na pewnie podawaæ wiêcej takich przy-
k³adów, bo to funkcjonuje dziœ w systemie pra-
wa. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz, w kolejnoœci, panowie senatorowie Maj-

kowski, Ryszka i Wojciechowski.
Proszê bardzo, senator Majkowski… A, to teraz

senator Czes³aw Ryszka.
Proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, pad³o tutaj takie uzasadnienie

wprowadzenia reformy oœwiaty: potrzeba dosto-
sowania polskiego systemu szkolnictwa do stan-
dardów europejskich. Problem w tym, moim zda-
niem, ¿e takich standardów w ogóle nie ma. Dla-
czego Polska mia³aby zrezygnowaæ z w³asnych
standardów, czyli ze szko³y dla uczniów od lat
siedmiu do dziewiêtnastu? Rozwi¹zanie z takim
przedzia³em wiekowym przynosi bardzo dobre
efekty w nauczaniu, oczywiœcie poprzedzone obo-
wi¹zkowym nauczaniem przedszkolnym dla sze-
œciolatków. Dlatego mam takie pytanie: czy cho-
dzi tu o to, o czym mówi³ minister Boni, to znaczy
¿eby – w obawie przed czekaj¹cym nas za kilkana-
œcie lat kryzysem co do wyp³at rent i emerytur –
zapêdziæ, za te kilkanaœcie lat w³aœnie, m³odych
ludzi o rok wczeœniej do roboty? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Powiem szczerze, ¿e jako wieloletni dyrektor

szko³y œredniej mam, w ujêciu wychowawczym,
przekonanie, ¿e miejsce dziewiêtnastolatka jest
raczej na studiach lub na rynku pracy ni¿
w szkole. On siê mêczy w rygorach szkolnych,
które nie do koñca s¹ odpowiednie dla doros³ego
cz³owieka. I tak rzeczywiœcie jest w wielu kra-
jach. Ale to nie jest tak, ¿e my jakoœ dostosowuje-
my ca³y system edukacji – wrêcz przeciwnie – bo
nie ma ¿adnych wymogów europejskich i ka¿dy
kraj ma swoje zasady. Moje przekonanie jest ta-
kie, równie¿ w ujêciu wychowawczym, jak mó-
wiê, ¿e dla tego dziewiêtnastolatka lepsze bêdzie
coœ innego. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e to rozwi¹za-
nie ma sens. Chodzi te¿ jednoczeœnie o wyrówny-
wanie szans, bo je¿eli ju¿ piêciolatki bêd¹ odpo-
wiednio wspomagane, to po prostu szybciej, ³at-
wiej i efektywniej bêdzie siê wyrównywa³o szanse
ma³ych dzieci. To te¿ jest powód.

26. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2009 r.
94 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Senator Grzegorz Wojciechowski. Potem sena-

tor Skurkiewicz.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Pani Mini-

ster! Chodzi mi o dostosowanie podrêczników. Nie
tak dawno w tym miejscu, gdzie stoi pani mini-
ster, sta³ przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego
i omawia³ kwestie zwi¹zane z podrêcznikami,
zw³aszcza podrêcznikami dla najm³odszych, ku
wielkiej radoœci Wysokiej Izby. Czy przyk³ad po-
dany przez pana przewodnicz¹cego, ¿e w podrêcz-
niku do klasy pierwszej s¹ zdania z³o¿one, sk³ada-
j¹ce siê z siedemnastu wyrazów… Czy to jest dob-
ra rzecz dla szeœciolatka? To by³o jeszcze wtedy
dla siedmiolatka, ale czy teraz dla szeœciolatka
ten sam podrêcznik bêdzie dobry? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani Minister, proszê o odpowiedŸ.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Mam nadziejê, ¿e od przysz³ego roku szkolnego

w pierwszych klasach szko³y podstawowej – bez
wzglêdu na to, czy z szeœcio-, czy z siedmiolatkami
– bêd¹ lepsze podrêczniki; oczywiœcie bêdziemy
w nich nadal uczyæ czytaæ, pisaæ i liczyæ. Bêdzie to
te¿ okazja do ewaluacji materia³ów dydaktycz-
nych, bo ka¿dy podrêcznik, zgodnie z równie¿ no-
wym rozporz¹dzeniem o dopuszczaniu podrêcz-
ników, musi przejœæ opiniê rzeczoznawców tak¿e
pod wzglêdem jêzykowym. S¹ w tym rozporz¹dze-
niu opisane konkretne kryteria. Ja mam wiêc na-
dziejê, ¿e te ró¿ne kiksy i b³êdy bêd¹ z dotychcza-
sowych podrêczników, dziêki tej zmianie progra-
mowej, wyeliminowane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Senator Wojciech Skurkiewicz.
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, zanim zadam swoje dwa pyta-

nie, chcia³bym jeszcze prosiæ o… Pan senator Pie-
chniczek zada³ bardzo interesuj¹ce pytanie o s³a-
be punkty nowelizacji tej ustawy, ale tak jedno-
znacznie nie udzieli³a pani odpowiedzi. Jeœli by

pani minister by³a ³askawa i rzeczywiœcie wskaza-
³a… To pytanie pana senatora Piechniczka by³o
bardzo interesuj¹ce.

A moje dwa pytania dotycz¹ ponownie tych…
Przyjêliœmy ju¿ rozwi¹zanie co do ma³ych szkó³,
tego, jaka jest w nich liczba dzieci. Ale teraz chodzi
mi o maj¹tek, na którym te szko³y bêd¹ prowadzo-
ne. Tutaj, w ustawie, nie ma o tym zapisu, czyli
mogê wnioskowaæ, ¿e maj¹tkiem, czyli t¹ placów-
k¹, nadal bêdzie w³ada³ samorz¹d, a nie podmiot
prowadz¹cy czy osoba fizyczna prowadz¹ca szko-
³ê. Tak? Jak to bêdzie rozwi¹zane? I czy nie oba-
wia siê pani, ¿e w pewnym momencie samorz¹d –
bo przecie¿ zmieniaj¹ siê kadencje, zmieniaj¹ siê
uk³ady si³ – mo¿e dojœæ do wniosku, ¿e budynek
szko³y jest mu zbêdny i go sprzeda? A wtedy
wszyscy zostaj¹ na lodzie, a szczególnie te osoby,
które prowadz¹ tê ma³¹, siedemdziesiêcioosobo-
w¹ na przyk³ad, szko³ê. To mo¿e dotyczyæ przede
wszystkim gmin wiejskich. Mieliœmy ju¿ takie
przyk³ady, miêdzy innymi w powiecie grójeckim,
gdzie samorz¹d zlikwidowa³ w³aœnie tak¹ ma³¹
szko³ê. Czy nie obawia siê pani, ¿e… Czy nie po-
winno byæ zapisane, ¿e wraz z prowadzeniem
szko³y powinno nast¹piæ… no nie wiem, mo¿e
u¿yczenie, mo¿e umowa dzier¿awy dotycz¹ca sa-
mego maj¹tku tej szko³y?

Drugie pytanie jest ju¿ zwi¹zane z Kart¹ Nau-
czyciela, z art. 12. Do tej pory by³ taki zapis, to jest
w ust. 3, ¿e organ sprawuj¹cy nadzór pedagogicz-
ny mo¿e zobowi¹zaæ nauczyciela do podjêcia do-
skonalenia zawodowego w okreœlonej formie. Te-
raz pañstwo z tego zapisu zupe³nie rezygnujecie.
Dlaczego? Ja, posy³aj¹c dziecko do szko³y,
chcia³bym, ¿eby nauczyciele, którzy bêd¹ je
uczyæ, ca³y czas siê szkolili, i to nie w jakiejœ for-
mie dowolnej, tylko jasno okreœlonej i sprecyzo-
wanej. Pozbycie siê tego zapisu z ustawy mo¿e do-
prowadziæ do tego, ¿e choæ mamy bardzo dobrych
nauczycieli, to oni nie bêd¹ siê rozwijaæ, bêd¹ staæ
w miejscu. A czas pokazuje, ¿e nauczyciel musi
siê ca³y czas kszta³ciæ i doskonaliæ, ¿eby nad¹¿yæ
chocia¿by za nowinkami technicznymi. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:

Powiem szczerze, ¿e nasi nauczyciele s¹ doœæ
dobrze wykszta³ceni i bardzo du¿o siê szkol¹, ale
niekoniecznie dlatego, ¿e zaleca im to organ nad-
zoru. To jest raczej zapis martwy. Tak, dyrektor
szko³y mo¿e kierowaæ poszczególnych nauczy-
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cieli, ale niekoniecznie gdzieœ tam daleko, w ku-
ratorium… Tak ¿e ta zmiana to jest korekta
urealniaj¹ca, dostosowuj¹ca zapis do stanu fak-
tycznego.

Je¿eli chodzi o maj¹tek, to istniej¹ osobne prze-
pisy, które decyduj¹ o tym, w jaki sposób gmina,
samorz¹d terytorialny ma prawo gospodarowaæ
swoim maj¹tkiem. Zgodnie z tymi przepisami naj-
czêœciej to istniej¹ce prawo lokalne reguluje staw-
ki najmu, dzier¿awy, a tak¿e mo¿liwoœæ u¿ycze-
nia. Zgodnie z tym prawem lokalnym w umowie
przekazania z pewnoœci¹ musz¹ takie sprawy zo-
staæ uregulowane. O tym zreszt¹ piszemy, ¿e
w umowie musi to byæ uregulowane. Tak¿e to nie
jest tak, ¿e w dowolny sposób rada gminy mo¿e
coœ zrobiæ, wymyœliæ, bo s¹ tu okreœlone warunki
i przepisy, na podstawie których gmina mo¿e do-
konaæ umowy u¿yczenia. W umowie bêdzie z pew-
noœci¹ uregulowane, czy bêdzie to jakiœ najem,
u¿yczenie, jakie s¹ warunki remontowania, ko-
rzystania z innego u¿yczonego mienia. Tak ¿e bê-
dzie to zgodnie z innymi przepisami, których nie
musimy okreœlaæ w ustawie oœwiatowej. Takie
przepisy dotycz¹ce gospodarowania maj¹tkiem
komunalnym ju¿ s¹.

Je¿eli chodzi o s³abe punkty, to mo¿e niedosta-
tecznie wyraŸnie o tym powiedzia³am. Ta zmiana,
któr¹ zaplanowaliœmy, jest bardzo dok³adnie –
programowo i organizacyjnie – rozpisana na szeœæ
lat. Podaj¹c czas najd³u¿szego urzêdowania na
stanowisku ministra w historii od 1989 r., jasno
powiedzia³am, ¿e oceniam jako ma³o prawdopo-
dobne zarz¹dzanie przeze mnie edukacj¹ przez
szeœæ lat. Ale w takim czasie z pewnoœci¹ ta zmia-
na osi¹gnê³aby efekt, którego bym chcia³a. I to
jest w³aœnie s³aba strona tej zmiany: ma³e praw-
dopodobieñstwo realizowania jej pod jednym kie-
rownictwem przez szeœæ lat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Pani Minister.
Nie ma wiêcej pytañ…
(Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall:

Ja nie umiem tego zrobiæ szybciej, tak zaplano-
waæ tego…)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Lucjan Cichosz:

Pani Marsza³ek! Pani Minister! Chcia³bym za-
pytaæ o jedno: czy nie by³aby zasadna likwidacja
oddzia³ów kuratorium w terenie? Czy wymiar,
w jakim teraz funkcjonuje kuratorium, jest na
d³u¿ej potrzebny? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
By³ pan zapisany jako senator Krajczy, Panie

Senatorze.
(Senator Lucjan Cichosz: No có¿, dobrze.)
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Có¿, mówi³am ju¿ na ten temat. Dok³adnie zde-

finiujemy potrzeby co do liczby pracowników nad-
zoru pedagogicznego z chwil¹ zakoñczenia pro-
jektu dotycz¹cego nadzoru pedagogicznego
i zmian w rozporz¹dzeniu o nadzorze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê pañstwu bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Pani Minister,

krótkie pytanie. Ja ju¿ wczeœniej je zadawa³em,
jednak nie dosta³em pe³nej odpowiedzi – oczywi-
œcie zadawa³em to pytanie senatorowi sprawo-
zdawcy.

Chodzi mi o wysokoœæ subwencji na ucznia
w tej szkole, która powstanie w wyniku prze-
kszta³cenia czy przekazania innej osobie. Czy ona
bêdzie taka sama, jak dotychczas w przeliczeniu
na ucznia, czy te¿ tam bêdzie na tego ucznia przy-
pada³o mniej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Nasza ustawa dok³adnie to reguluje ju¿ obecnie.

Szko³a publiczna prowadzona przez inny organ
otrzymuje na ka¿dego ucznia dotacjê w wysokoœci
œredniego kosztu kszta³cenia na terenie danej je-
dnostki samorz¹du w szkole tego samego typu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze s¹ pytania? Bo jest wiele osób, któ-

re siê zg³osi³y do dyskusji. Nie ma pytañ. Dziêkujê
pañstwu bardzo.

Pani Minister, dziêkujê. Proszê teraz odpocz¹æ,
s³uchaj¹c wyst¹pieñ senatorów.
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Otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e przemówienie senatora

w dyskusji nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ mi-
nut. Lista jest d³uga.

Zapraszam w kolejnoœci senatora Marka Kono-
pkê, potem Czes³awa Ryszkê i… A nie, pan sena-
tor Konopka z³o¿y³ przemówienie do protoko³u*,
przepraszam bardzo.

Zaczyna pan Czes³aw Ryszka, potem panowie
senatorowie Kazimierz Wiatr i Zbigniew Szaleniec
– w tej kolejnoœci.

Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Pani Mini-

ster!
Chcia³bym podzielaæ pani optymizm wobec re-

formy oœwiaty, ale niestety nie jest ³atwo wygasiæ
emocje i niepokoje, jakie budzi ta reforma oœwia-
ty. Niepokój wzbudzaj¹ g³ównie trzy kwestie: pro-
blem obni¿enia wieku szkolnego, sprawa podsta-
wy programowej oraz przekazywanie szkó³ oso-
bom prywatnym. Z braku czasu tego ostatniego
zagadnienia nie poruszê.

W pierwszej sprawie na czo³o wysuwa siê kilka
problemów. Najpierw odbieranie maluchom dzie-
ciñstwa, a tak¿e odbieranie dzieci rodzinie. Psy-
chologowie ostrzegaj¹, ¿e oderwanie tak ma³ego
dziecka od rodziców, od domu, zaburzy jego roz-
wój emocjonalny. Jeden rok mo¿e nie jest istotny
dla cz³owieka doros³ego, ale dla dziecka w tym
wieku ma kolosalne znaczenie. W tej sprawie
czterdzieœci tysiêcy rodziców wyrazi³o swój sprze-
ciw przeciwko obecnemu projektowi ustawy.
MEN ca³kowicie ten ruch spo³eczny zlekcewa¿y³o.

Nastêpny problem to nieprzygotowanie szko³y,
a tak¿e rodziny na wprowadzenie reformy. Oka¿e
siê wkrótce, ¿e szeœciolatki bez ¿adnego przygoto-
wania maj¹ usi¹œæ w ³awkach obok starszych ko-
legów, którzy ukoñczyli ju¿ zerówki. Co powie-
dzieliby na przyk³ad licealiœci, gdyby dowiedzieli
siê, zostali zaskoczeni koniecznoœci¹ zdawania
matury o rok wczeœniej? To tylko taki przyk³ad.

Z kolei przeciêtna szko³a podstawowa absolut-
nie nie jest na reformê przygotowana. Minister-
stwo deklaruje pieni¹dze na przebudowê szkó³.
Jakie? W czerwcu by³a mowa o blisko pó³ miliarda
euro, teraz jest ju¿ tylko 150 milionów, a w³aœci-
wie zrzuca siê ca³y koszt na samorz¹dy, mówi siê,
¿e maj¹ jakieœ rezerwy i marsza³kowie, i starosto-
wie, i burmistrzowie itd. W ka¿dym b¹dŸ razie jeœli
nawet s¹ jakieœ pieni¹dze, to przy podziale tych
pieniêdzy na poszczególne szko³y mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e s¹ to sumy œmiesznie ma³e. Mamy dobrze

funkcjonuj¹ce przedszkola, w których dzieci maj¹
warunki dostosowane do swojego wzrostu, po-
trzeb, wra¿liwoœci. Tutaj w³aœnie wspomina³em,
¿e badania Akademii Œwiêtokrzyskiej dowiod³y
mia¿d¿¹cej przewagi wychowania przedszkolnego
nad szkolnym.

Pani minister Hall uzasadni³a wprowadzenie
reformy najni¿szym wskaŸnikiem demograficz-
nym szeœciolatków z rocznika 2003. Minister Bo-
ni natomiast uzasadnia³ reformê potrzeb¹ napra-
wy systemu emerytalnego i koniecznoœci¹ trafie-
nia m³odzie¿y jak najszybciej na rynek pracy. Ale
gdzie w tym wszystkim jest jako najwa¿niejszy in-
teres dziecka? Oczywiœcie ono jest za ma³e, ¿eby je
w ogóle o cokolwiek zapytaæ.

Kolejny problem to podstawa programowa.
Niestety nie zawiera ona programu nauczania dla
dzieci szeœcioletnich, których rodzice zdecyduj¹
siê pozostawiæ je w przedszkolu. Ich rówieœnicy
w klasach pierwszych bêd¹ realizowaæ program
wraz z dzieæmi siedmioletnimi, a dzieci siedmio-
letnie bêd¹ w du¿ej mierze powtarzaæ program,
który ju¿ przerobi³y rok wczeœniej. No jest to pe-
wien chaos.

Podstawa programowa, takie mamy informa-
cje, zosta³a napisana przez stuosobowy wybitny
zespó³ ekspertów. Szkoda, ¿e jest to zespó³ ca³ko-
wicie anonimowy, co niepokoi zw³aszcza œrodo-
wisko akademickie, bo nie pozwala na jakiœ, po-
wiedzmy, formalny dyskurs nad t¹ podstaw¹ pro-
gramow¹. Wydzia³y pedagogiczne nie otrzyma³y
¿adnych informacji ani merytorycznego wsparcia
w zakresie kszta³cenia zgodnie z planowanymi
zmianami programowymi kadry pedagogicznej.

Kolejna sprawa, jeszcze wa¿niejsza, w zamie-
rzeniach ministerstwa to zmiana podstawy pro-
gramowej w polskich liceach. Oznacza ona w³a-
œciwie koniec liceów ogólnokszta³c¹cych, ponie-
wa¿ kszta³cenie ogólne bêdzie siê koñczyæ na pier-
wszej klasie liceum. Takie przedmioty jak historia
skoñcz¹ siê, tak jak powiedzia³em, w pierwszej
klasie liceum. Dlaczego? Dlatego, ¿e w klasach
drugich i trzecich dla tych, którzy nie wybior¹ pro-
filu humanistycznego, a wiêkszoœæ zapewne nie
wybierze, pozostan¹ jako przedmioty uzupe³nia-
j¹ce. Czyli przez ostatnie dwa lata liceum, najwa¿-
niejsze w³aœciwie dla m³odego cz³owieka, kiedy siê
dojrzewa, kiedy jest okazja powa¿nie podejœæ do
spraw historycznej wspólnoty, do swojej to¿sa-
moœci jako Polaka, ten m³ody cz³owiek jest tych
szans pozbawiony. I co ma w zamian w klasie dru-
giej i trzeciej zamiast historii? No mo¿e wybraæ so-
bie takie zagadnienia, jak „Kobieta i mê¿czyzna”,
„Nauka”, „Wojsko i wojskowoœæ”, „Swojskoœæ i ob-
coœæ”, „Gospodarka”, „Jêzyk, komunikacja i me-
dia”. Pozostawiam to bez komentarza.

Obawiam siê, ¿e po reformie edukacji, któr¹
wprowadzamy, dla wiêkszoœci m³odych Polaków
obraz dziejów wyniesiony ze szko³y bêdzie siê
musia³ zatrzymaæ na poziomie infantylnym.
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Oznacza to, ¿e bêdziemy kszta³ciæ fachowców dla
gospodarki, specjalistów w w¹skich dziedzinach
niemaj¹cych w ogóle poczucia narodowej to¿sa-
moœci.

Ale co siê dziwiæ, skoro za³o¿enia reformy
edukacji opracowywano, korzystaj¹c ze wspar-
cia funduszy europejskich, czyli zapewne tak¿e
wed³ug wytycznych unijnych. Nie mówiê tego
bez pokrycia, poniewa¿ pomys³ reformy uzasa-
dniony zosta³ przez pani¹ minister potrzeb¹ do-
stosowania polskiego systemu szkolnictwa do
standardów europejskich. Problem w tym, ¿e ta-
kich standardów w ogóle nie ma. Ale có¿, Unia
Europejska daje pieni¹dze i domaga siê takiego
kszta³cenia, które wzmacnia³oby poczucie
wspólnoty europejskiej, patriotyzm europejski,
budowa³o europejskie spo³eczeñstwo obywatel-
skie.

Moim zdaniem to budowanie to¿samoœci eu-
ropejskiej jest bardzo sztuczne, poniewa¿ nie da
siê po³¹czyæ tradycji polskiej, hiszpañskiej, nie-
mieckiej itd. W koñcu, i to jest w³aœciwie pewne,
któraœ z tych tradycji zostanie narzucona innym
narodom. Zupe³nie inaczej uczy siê historii
w Niemczech. Tam buduje siê muzea wypêdzo-
nych, przedstawia siê wspania³ych Niemców
w roli bohaterów albo biednych Niemców w roli
ofiar. Dam przyk³ad ostatnio wyœwietlanego fil-
mu o pu³kowniku Klausie von Stauffenbergu. To
jest postaæ typowego pruskiego kolonizatora,
traktuj¹cego Polaków, swoich wschodnich
s¹siadów, jak pó³ludzi. W filmie zosta³ przedsta-
wiony jako wielki bohater. Dlaczego? Dlatego, ¿e
zorganizowa³ zamach na Hitlera i za to zgin¹³. Ale
zgin¹³ nie po to, ¿eby uwolniæ Europê od tego
wielkiego zbrodniarza. Zgin¹³, bo chcia³ ocaliæ
wielkie Niemcy i ich panowanie na Wschodzie.
I taka jest prawda.

Konkluduj¹c: uwa¿am, ¿e przygotowana przez
rz¹d reforma oœwiaty to jakaœ próba zafa³szowa-
nia tego, co nazywa siê reform¹ oœwiaty. Kolejna
ekipa rz¹dowa manipuluje przy oœwiacie i za-
miast poprawiaæ, utrwala i pog³êbia negatywne
tendencje w polskim szkolnictwie. To jest jakaœ
taka dzia³alnoœæ ze wzglêdów politycznych i ideo-
logicznych. Rezygnuje siê z klasycznego, solidne-
go wykszta³cenia na rzecz uzawodowienia, a kon-
sekwencj¹ tego, wbrew intencjom autorów, bê-
dzie dalsze obni¿enie poziomu wykszta³cenia.

Nie rozumiem, dlaczego Polska mia³aby rezyg-
nowaæ z przynosz¹cego dziœ dobre efekty prze-
dzia³u nauczania od siedmiu do dziewiêtnastu
lat, poprzedzonego obowi¹zkowym wychowaniem
przedszkolnym szeœciolatków.

I na koniec, niech sobie wezm¹ reformatorzy do
serca m¹dre s³owa kanclerza Jana Zamoyskiego:
„Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y
chowanie”. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora profesora Wiatra.

Te¿ proszê o dyscyplinê czasow¹.
Dziêkujê bardzo panu senatorowi Ryszce.

Zmieœci³ siê pan, nawet jeszcze zosta³a minuta.
Dziêkujê.

(Senator Ryszard Bender: Ale jak ³adnie mówi³.
Pani Marsza³ek, jedn¹ minutê mo¿na dodaæ.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale ju¿ nie wyst¹piê
drugi raz.)

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Panie Minister! Panowie Mini-

strowie! Panie i Panowie Senatorowie!
Wiele ju¿ s³ów pad³o na tej sali. Wyj¹tkowo d³u-

go trwa³y i referaty sprawozdawcy komisji oraz
pani minister, i pytania do pani minister, ale
trudno siê dziwiæ, bo ustawa oœwiatowa jest usta-
w¹ niezwykle wa¿n¹, a modyfikacja, któr¹ siê zaj-
mujemy, nie tylko jest niezwykle rozleg³a, jeœli
chodzi o regulowan¹ materiê, ale tak¿e dotyka
spraw niejednoznacznych. Nie wszyscy jesteœmy
zgodni w ocenie, ¿e przynios¹ one dobro. Ta usta-
wa oœwiatowa, oczywiœcie, jest bardzo wa¿na, bo
dotyczy naszych dzieci. To jest nasza przysz³oœæ.
By³ ju¿ tu cytowany Zamoyski, ale te¿ warto po-
wiedzieæ, ¿e stoimy na progu kolejnego prze³omu
cywilizacyjnego zwi¹zanego z budow¹ spo³eczeñ-
stwa informacyjnego i rozwojem gospodarki opar-
tej na wiedzy, a zatem element wiedzy staje siê
nies³ychanie wa¿ny, wydaje siê, ¿e nawet wa¿niej-
szy ni¿ surowce naturalne. Tak wiêc zapisy te do-
tycz¹ bardzo wielkiej grupy osób, a poœrednio ca-
³ego spo³eczeñstwa. Spo³eczeñstwo to s¹ w³aœnie
te dzieci, rodzice i dziadkowie. Dlatego wszyscy je-
steœmy tym zainteresowani.

Jako senatorowie otrzymaliœmy wiele listów,
szczególnie w sprawie wieku szkolnego. I tym pro-
blemem chcia³bym siê zaj¹æ. Czy szeœciolatki po-
winny iœæ do szko³y? Czy naœladowanie w tym za-
kresie rozwi¹zañ z zagranicy, szczególnie zacho-
dniej, jest trafne? Wiemy, ¿e w wielu przypadkach
to naœladownictwo nastêpuje u nas dok³adnie
wtedy, kiedy tam od pewnych rozwi¹zañ siê od-
chodzi. Podam przyk³ad z obszaru szkolnictwa
wy¿szego. W Polsce zosta³o rozpoczête wdra¿anie
procesu boloñskiego, tymczasem wiele najwiêk-
szych pañstw zachodnich – Francja czy Wielka
Brytania – wcale wszystkich tych elementów nie
wdro¿y³o, bo trzeba zobaczyæ pewien szerszy sys-
tem, wielosk³adnikowy.

Wracaj¹c do tematu szeœciolatków i obni¿enia
wieku szkolnego do lat szeœciu, myœlê, ¿e tu gene-
ralnie s¹ dwie koncepcje wychowania – wychowa-
nie przez pañstwo i wychowanie przez rodzinê,
aczkolwiek mam wra¿enie, ¿e przynajmniej na tej
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sali wszyscy siê zgadzamy, ¿e oba te sk³adniki po-
winny istnieæ, powstaje tylko pytanie w jakich
proporcjach. I tu ju¿, myœlê, tacy zgodni byœmy
nie byli.

Ale ja bym chcia³ powiedzieæ o innym elemen-
cie, o którym mówi³em na posiedzeniu komisji.
Trudno jest go w sposób lapidarny i prosty sfor-
mu³owaæ, bo generuje siê wtedy pewne skróty
myœlowe, które od razu koncentruj¹ uwagê nie na
tym, co jest istotne. Otó¿ czy my chcemy wycho-
wywaæ spo³eczeñstwo m¹dre, czy spo³eczeñstwo
wykszta³cone, nauczone, nawiedzone, to znaczy
nape³nione wiedz¹? Niekoniecznie te dwa pojêcia
id¹ ze sob¹ w parze.

Muszê powiedzieæ, ¿e przez cztery lata mia³em
zaszczyt byæ doradc¹ pana premiera Buzka i za-
jmowa³em siê tymi sprawami doœæ intensywnie,
w szczególnoœci wychowaniem przedszkolnym
i domowym, o czym ju¿ tutaj by³a mowa. I rzeczy-
wiœcie wiele badañ wskazywa³o, ¿e wychowanie
domowe jest korzystne z wielu powodów – ze
wzglêdu zdrowotnego i emocjonalnego, ze wzglê-
du na pewn¹ dojrza³oœæ i indywidualizacjê. Czê-
stokroæ sami rodzice i ci, którzy prowadz¹ przed-
szkola, uznawali, ¿e jest to pewna koniecznoœæ cy-
wilizacyjna zwi¹zana z tym, ¿e rodzice id¹ do pra-
cy, ¿e jest przymus ekonomiczny. W zasadzie wie-
le uznanych na œwiecie rozwi¹zañ idzie w³aœnie
w tym kierunku, ¿eby budowaæ taki system za-
bezpieczenia materialnego rodziny, dziêki które-
mu matka czy ojciec, czêœciej matka, bêd¹ mogli
te dzieci wychowywaæ.

Spraw¹ zasadnicz¹ jest to, czy dzieci szeœcio-
letnie s¹ na tyle dojrza³e, aby iœæ do szko³y. Na pe-
wno dziœ dzieci du¿o wczeœniej stykaj¹ siê z wie-
dz¹, z du¿¹ iloœci¹ wiedzy, ale czy one s¹ przez to
m¹drzejsze? Nie przeciwstawiam tego innemu
sformu³owaniu, które jest kontrowersyjne. Ale
mówi¹c o tym, czy s¹ m¹drzejsze, mam na myœli
m¹droœæ ¿yciow¹ stosown¹ do tego wieku, dojrza-
³oœæ intelektualn¹ i emocjonaln¹. Ponadto nie
mam w¹tpliwoœci, ¿e w wychowaniu niezwykle
wa¿ne s¹ progi wychowawcze. Na przyk³ad matu-
ra. Kiedy zbli¿a siê matura, to nastêpuje niesamo-
wita mobilizacja i m³odzie¿ poch³ania ogromne
iloœci wiedzy i umiejêtnoœci. Przygotowania na
studia. Jakie to s¹ wspania³e etapy mobilizacji
i rozwoju, jeœli chodzi nie tylko o wiedzê, ale tak¿e
o emocje, pewn¹ dyscyplinê czy samodyscyplinê.
Myœlê, ¿e temu te¿ s³u¿¹ egzaminy zewnêtrzne,
które s¹ po szkole podstawowej i po gimnazjum.

A zatem czy wolimy, ¿eby przed rozpoczêciem
pierwszej klasy siedmiolatek mobilizowa³ siê
i wchodzi³ do szko³y, pokonuj¹c jednak to, ¿e to
ju¿ nie jest przedszkole, czy raczej idziemy w kie-
runku, ¿e jest ³agodne przejœcie, ¿e jest takie roz-
mydlenie, ¿e w zasadzie pierwsze klasy w szkole to
jest trochê takie przedszkole? Oczywiœcie, ¿e obe-

cnie kszta³cenie w pierwszych trzech latach jest
kszta³ceniem zintegrowanym i nosi takie znamio-
na, niemniej jednak pytanie pozostaje.

W trakcie posiedzenia naszej komisji jeden
z panów senatorów s³usznie zauwa¿y³ pewn¹ no-
woœæ w naszym systemie kszta³cenia i wychowa-
nia. Powiedzia³ tak: dawniej na uczelniach nie za-
stanawiano siê, czy nale¿y wychowywaæ, a nawet
jeœli siê ktoœ zastanawia³, to wydawa³o siê, ¿e ra-
czej nie, ¿e po maturze na studia przychodzi m³o-
dzie¿ dojrza³a, dobrze wychowana. Dzisiaj raczej
wszyscy s¹ zgodni, ¿e na uczelni trzeba wychowy-
waæ, bo jednak m³odzie¿ po maturze jest w czêœci
niedojrza³a, a i z wychowaniem bywa ró¿nie. Na
przyk³adzie tej górnej granicy wiekowej widaæ, ¿e
z siedmiolatkami i szeœciolatkami nie jest do koñ-
ca tak, ¿e to jest takie jednoznaczne. A zatem ta
granica dojrza³oœci, m¹droœci ¿yciowej, przesunê-
³a siê, mimo wszystko, na m³ody wiek. Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e m³ody cz³owiek, dziecko, patrzy
w telewizor, gra w gry komputerowe i wirtualizuje
ca³y œwiat, a m¹droœæ ¿yciowa siê odsuwa, odsu-
wa siê na czas, kiedy ono odchodzi od telewizora,
od komputera. Wiemy o tym, ¿e nawet wiele tragi-
cznych wypadków wynika z tego, ¿e dla dzieci czy
m³odzie¿y œmieræ jest te¿ wirtualna. Przecie¿ ten
zabity w grze wstaje i walczy dalej.

Powstaje pytanie, jak to wychowanie i jak to
kszta³cenie dostosowaæ do potrzeb. Wydaje siê,
na podstawie obserwacji, listów i badañ, a bada-
nia s¹ ró¿ne, ¿e trzeba na to popatrzeæ szerzej. Czy
mamy zmierzaæ do tego, ¿e szko³a ma siê dostoso-
waæ do ucznia, czy te¿ raczej uczeñ powinien siê
dostosowaæ do wymagañ szko³y, która oczywiœcie
powinna uwzglêdniaæ realia i to, jaka jest m³o-
dzie¿ i jakie s¹ wspó³czesne wymagania? Dysku-
towaliœmy o tym przy okazji mundurków, praw-
da? Wtedy by³a co do tego du¿a akceptacja, dlate-
go ¿e szko³a w jakimœ stopniu powinna dyscypli-
nowaæ, powinny byæ m¹dre wymagania, bo na
tym w³aœnie polega wychowanie, szko³a powinna
uwzglêdniaæ realia i to, jaka jest ta m³odzie¿ i jakie
s¹ wspó³czesne wymagania. Dyskutowaliœmy
o tym przy okazji mundurków i by³a du¿a akcep-
tacja, dlatego ¿e szko³a w jakimœ stopniu powinna
dyscyplinowaæ, powinny byæ m¹dre wymagania,
na tym w³aœnie polega wychowanie.

Kolejn¹ spraw¹ jest w¹tek…
(Senator Czes³aw Ryszka: I po co to robili?)
Kolejna kwestia. Przygotowanie przedszkolne.

Przesuwamy wiek szkolny do lat szeœciu, dalej
mówimy o przygotowaniu przedszkolnym, a za-
tem piêciolatki obowi¹zkowo pójd¹ do przedszko-
la. Czy to bêdzie te¿ coœ w rodzaju zerówki dla
dzieci od lat piêciu, czy to bêdzie przesuniêcie ze-
rówki, czy te¿ to bêdzie trochê coœ innego? Tutaj
rodzi siê wiele pytañ. I muszê powiedzieæ, ¿e na-
wet stwierdzenie, ¿e tym piêciolatkom wystarczy
dwanaœcie godzin w tygodniu… No po d³u¿szym
zastanowieniu… Przypomnia³em sobie, ¿e jak ja
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chodzi³em do pierwszej klasy, wtedy jeszcze cho-
dziliœmy od poniedzia³ku do soboty w³¹cznie, na
trzy godziny dziennie, to by³y dwie i pó³ godziny ze-
garowe z dwoma przerwami, co daje piêtnaœcie
godzin w tygodniu, czyli nie ma za bardzo ró¿nicy,
bo to prawie to samo, co dwanaœcie. A wiêc de fa-
cto robimy zerówkê dla piêciolatków. I tutaj jest
wiele w¹tpliwoœci, a w szczególnoœci niepokoi
mnie, ¿e te badania, którymi tutaj ministerstwo
siê podpiera, s¹ mimo wszystko jednostronne.
Badania mog¹ byæ ró¿ne, to zale¿y, kogo siê pyta,
jakie siê zadaje pytania.

I ja, bazuj¹c na swoich doœwiadczeniach i bio-
r¹c pod uwagê, ¿e szko³a powinna siê jednak ró¿-
niæ od przedszkola, postulujê wprowadzenie sto-
sownych poprawek, które przekazujê do protoko-
³u. Dziêkujê bardzo za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zanim zaproszê pana senatora Szaleñca, po-

wiem, ¿e wœród nas s¹ te¿ tacy, którzy rozpoczêli
naukê w wieku szeœciu lat. Ja do nich nale¿ê. I ni-
gdy nie przypuszcza³am, a zw³aszcza wtedy, kiedy
jakiœ czas temu posz³am do pierwszej klasy, ¿e to
wywo³uje u doros³ych a¿ tyle emocji.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale to by³y tylko wy-
bitne jednostki.)

Dziêkujê bardzo za mi³e s³owo.
Bardzo proszê, pan senator Zbigniew Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja nawi¹¿ê do ostatniego zdania pani minister.

Moja ¿ona te¿ rozpoczê³a naukê jako szeœciolatek,
a by³a nazywana takim cielêciem majowym, i da³a
sobie radê. I dzisiaj myœlê, ¿e nie ma czego ¿a³o-
waæ. (Weso³oœæ na sali)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czas leci,
Panie Senatorze. Ja to wliczam w ten limit dziesiê-
ciu minut, wiêc proszê o rygor.)

No w³aœnie, czas leci. A jeszcze chcia³bym siê
odnieœæ w dwóch s³owach do pewnych uwag co do
mojej wypowiedzi jako sprawozdawcy. Chcia³bym
przeprosiæ pana senatora Ortyla, ¿e moja odpo-
wiedŸ nie by³a satysfakcjonuj¹ca. Ale proszê przy-
j¹æ do wiadomoœci, ¿e stara³em siê odpowiadaæ na
miarê swojej wiedzy, a ¿e moja wiedza jest mniej-
sza od wiedzy pani minister, to jest to chyba zro-
zumia³e. I myœlê, ¿e w tej kadencji jeszcze siê zda-
rzy, ¿e panu te¿ siê przytrafi odpowiedŸ na ni¿-
szym poziomie ni¿ odpowiedŸ ministra. Ale to jest
chyba normalne. Tak ¿e przepraszam, ale stara-
³em siê odpowiadaæ na miarê swoich mo¿liwoœci,

tym bardziej ¿e pytanie nie dotyczy³o materii
ustawy.

Proszê pañstwa, chcia³bym rozpocz¹æ… A, je-
szcze jedna uwaga, chcia³bym powiedzieæ, ¿e bar-
dzo siê cieszê, ¿e mogê wystêpowaæ po senatorze
Wiatrze, bo jest to wielka przyjemnoœæ polemizo-
waæ z osob¹, która nawet jak krytykuje, to z sen-
sem, i ta krytyka wyra¿a troskê, i nie jest to taka
krytyka demagogiczna, jak¹ stosuje pan senator
Ryszka, który ma tê wielk¹ zaletê, ¿e zna siê na
wszystkim…

(Senator Ryszard Bender: Cycero.)
…tak, zna siê na wszystkim, równie¿ na eduka-

cji. No, ja bym, Panie Senatorze, nie œmia³ o dzien-
nikarstwie mówiæ tak wiele, jak pan senator
o oœwiacie. No ale s¹ ludzie omnibusy, pan do
nich nale¿y. Tak nawiasem mówi¹c, jest to mój ro-
dak z Czeladzi i mam nadziejê, ¿e zaproszê pana
kiedyœ do naszych szkó³ i przedszkoli. Zobaczy
pan, jak dzisiaj wygl¹daj¹, bo mam wra¿enie, ¿e
pan dawno nie by³ w tych placówkach, a na pewno
stworzê panu tak¹ okazjê.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Czas leci.)
Szanowni Pañstwo, czas leci, ale musia³em na

to odpowiedzieæ.
Szanowni Pañstwo, ja uwa¿am… I znowu nie

bêdê tutaj mile przyjêty, zaraz us³yszê zarzut „wa-
zelina” itd., ale jednak powiem to, co chcê powie-
dzieæ. Uwa¿am tê nowelizacjê ustawy za jedn¹
z najwa¿niejszych i najwartoœciowszych noweli-
zacji ustawy oœwiatowej po 1998 r., dlatego ¿e od
kilku lat w œrodowiskach nauczycielskich, oœwia-
towych kr¹¿¹ takie dwa istotne has³a. Pierwsze
has³o: wyrównywanie szans edukacyjnych, i dru-
gie has³o: polepszenie jakoœci kszta³cenia albo po-
lepszenie jakoœci pracy szko³y. To s¹ takie dwa
has³a, o których wszyscy mówi¹, ale ¿adna nowe-
lizacja po 1998 r., czyli po tym okresie, kiedy by³a
wprowadzana ostatnia wielka reforma ministra
Handkego, nie robi³a praktycznie nic w tym kie-
runku, aby rzeczywiœcie wyrównywaæ szanse, aby
polepszaæ jakoœæ pracy szko³y. A uwa¿am, ¿e ta
ustawa niemal w ca³oœci idzie w tym kierunku,
o którym bardzo wiele siê mówi w œrodowiskach
oœwiatowych.

Je¿eli chodzi o pierwsz¹ sprawê, czyli wyró-
wnywanie szans edukacyjnych, to jest to zwiêk-
szenie dostêpnoœci przedszkoli, ale te¿ obni¿enie
wieku edukacyjnego dzieci. Uwa¿am, ¿e to jest
wielki krok w³aœnie w kierunku wyrównywania
szans, bo wyrównywanie szans edukacyjnych
mo¿e nastêpowaæ tylko u dzieci w wieku od trzech
do szeœciu lat, póŸniej jest to bardzo trudne, nie-
mal¿e niemo¿liwe. Na ten okres przypada taki z³o-
ty wiek dziecka, w tym okresie dziecko wch³ania
wiedzê, chce siê uczyæ i szybko pojmuje nowe wia-
domoœci. I je¿eli ten okres zostanie zmarnowany,
to potem ju¿ czêsto jest nie do nadrobienia. PóŸ-
niej to dziecko siê mêczy w szkole, jest s³absze, za-
czyna rozrabiaæ i dochodzi do tego, co widzieliœmy

26. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2009 r.
100 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator K. Wiatr)



ostatnio w telewizji, ¿e uczniowie postêpuj¹ tak,
jak postêpuj¹, bo gdzieœ tam byli zaniedbani
w okresie, kiedy kszta³tuje siê ich osobowoœæ.

I oby zawsze tak by³o, Szanowni Pañstwo, ¿e ro-
dzice, dziadkowie, ciocie wype³niaj¹ swoj¹ rolê
w sposób w³aœciwy. Ale jestem przekonany, ¿e
tam, gdzie jest ten w³aœciwy rodzic, babcia, dzia-
dek, ciocia, przedszkole na pewno nie zaszkodzi.
Jest doskona³ym uzupe³nieniem procesu wycho-
wawczego, tego wychowania, którego udzielaj¹
rodzice. Ba! Uwa¿am wrêcz, ¿e rodzice pope³niaj¹
bardzo wiele b³êdów pedagogicznych, dopuszcza-
j¹ dzieci, o czym ju¿ wspomniano, do komputera,
do telewizji, przed którymi dzieci siedz¹ godzina-
mi. W przedszkolu tego nie ma. Tam dzieci siê
ucz¹, tam nie ma telewizji, komputera. Tam dzieci
zajmuj¹ siê tym, czym powinny siê zajmowaæ.
Niestety w domach siedz¹ przed telewizorami.
Proszê to przyj¹æ do wiadomoœci, spora grupa ro-
dziców tak wychowuje swoje dzieci. I przedszkole
mo¿e w tym znacz¹co pomóc, jestem o tym prze-
konany.

Szanowni Pañstwo, to wa¿na sprawa. Przeko-
nujê pañstwa, mo¿e ju¿ niektórych przekona³em,
¿e przedszkole rzeczywiœcie mo¿e pomagaæ w pro-
cesie wychowawczym. Ale to fakt, ¿e przedszkoli
jest ma³o. I w tej ustawie ministerstwo stara siê
przyczyniæ do tego, aby by³o ich wiêcej. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o przedszkola, to na-
st¹pi³a ma³a katastrofa. W 1991 r. mieliœmy
w ma³ych miastach i wsiach piêæ tysiêcy dwieœcie
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ przedszkoli, a w 2006 r.
tylko dwa tysi¹ce piêæset osiemdziesi¹t cztery.
Nieco lepsza sytuacja jest w du¿ych miastach, ale
tam równie¿ przedszkoli dramatycznie uby³o.
I dzisiaj odtworzenie tej infrastruktury, która zo-
sta³a zniszczona w pierwszych latach reformowa-
nia pañstwa, jest bardzo trudne. Ustawa robi pe-
wien krok w³aœnie w tê stronê, aby liczbê przed-
szkoli zwiêkszyæ, ¿eby wiêksza liczba dzieci mog³a
z tego korzystaæ.

Obni¿enie wieku szkolnego to równie¿ wyró-
wnywanie szans, bo m³odsze dzieci szybciej tra-
fiaj¹ na w³aœciwych pedagogów, nauczycieli,
szybciej mog¹ zdobywaæ wiedzê, tym bardziej ¿e
rzeczywiœcie – nie wiem, czemu pan senator widzi
w tym wadê – musimy dogoniæ Europê, która roz-
wija siê szybciej, która jest bogatsza, a my chcieli-
byœmy te¿ byæ tacy jak oni. Tak ¿e tu siê nie ma
czego wstydziæ, ¿e idziemy w tym kierunku. Wy-
korzystujemy, tak jak ju¿ powiedzia³em, ten z³oty
wiek dziecka i mo¿liwoœæ szybszego nabywania
wiedzy i rozwoju dziecka w tym okresie.

Proszê pañstwa, drugi element, poza wyrówny-
waniem szans, jak powiedzia³em, drugie has³o,
o którym siê mówi, to polepszenie jakoœci pracy
szko³y. Czyli uznajemy, ¿e szko³a ma jeszcze re-
zerwy, ¿e mo¿na to poprawiæ. I tutaj znowu usta-

wa robi krok w dobrym kierunku, przede wszyst-
kim ograniczaj¹c biurokracjê w kuratoriach. K³a-
dzie nacisk na nadzór pedagogiczny nad szko³ami
w³aœnie po to, ¿eby wy³apaæ szko³y, które Ÿle pra-
cuj¹ i nauczycieli, którzy Ÿle pracuj¹, bo s¹ tacy
w zawodzie, nie da siê ukryæ. I trzeba ich wy³apaæ,
trzeba naprawiæ te placówki. Ale kto to mia³ zro-
biæ, skoro wizytatorzy zajmowali siê opiniowa-
niem tysiêcy ró¿nych dokumentów, zamiast kon-
trolowaæ w³aœnie jakoœæ pracy szko³y? Tak ¿e
uwa¿am, ¿e równie¿ to jest dobry kierunek w tej
ustawie.

Doda³bym te¿, proszê pañstwa, zwiêkszenie
kompetencji samorz¹dów. Pamiêtam, jak przed
laty oburzano siê, kiedy szko³y mia³y przejœæ do
samorz¹dów. Ile to by³o obaw, uwag, ¿e oto ciocie
burmistrzów bêd¹ dyrektorami, ¿e coœ siê stanie
w tych szko³ach! A dzisiaj szko³y s¹ wizytówkami.
Byæ mo¿e s¹ jakieœ pojedyncze przypadki, ale gre-
mialnie jestem przekonany, ¿e 99% to s¹ w³aœci-
wie prowadzone placówki, bêd¹ce wzorcem do
naœladowania, jeœli chodzi o bazê, o wygl¹d na-
szych szkó³. I to wszystko dziêki samorz¹dom. Ja
wiem, ¿e pañstwo patrzycie krzywo na samo-
rz¹dy, ale ja jestem przekonany, ¿e w³aœnie tak to
wygl¹da.

(G³os z sali: Jak to krzywo? To wy patrzycie
krzywo!)

No nie, skoro pañstwo to kwestionujecie, to wi-
docznie nie ma tu zaufania…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam bardzo, proszê poczekaæ na swoj¹ kolejkê.)
Proszê pañstwa, kolejna sprawa to równie¿ od-

powiedŸ na zapotrzebowanie spo³eczne. Chodzi
o tworzenie w szko³ach tych oddzia³ów miêdzyna-
rodowych. To te¿ tak siê przeœliznê³o, nikt o tym
nie mówi³, a jest to bardzo wa¿ny element, bo jes-
tem przekonany, ¿e coraz wiêcej Polaków bêdzie
wracaæ do Polski. Mo¿e u nas przejœciowo te¿ bê-
dzie trochê gorzej, ale w niektórych krajach na Za-
chodzie te¿ nie jest najlepiej. Ludzie wracaj¹ do
nas i trzeba o tê m³odzie¿ zadbaæ.

Na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ kilka
s³ów o podstawie programowej; pan senator Wiatr
mówi³ o niej z pewn¹ rezerw¹. Ja uwa¿am, ¿e ta
sprawa, która ma ma³y wymiar w ustawie, jest
kluczowa, jest niezmiernie wa¿na, je¿eli chodzi
o podwy¿szenie jakoœci pracy szko³y. W reformie
pana ministra Handkego podstawa nie regulowa-
³a dobrze poszczególnych etapów kszta³cenia.
Rzeczywiœcie, w szkole podstawowej, w szkole
gimnazjalnej i w liceum niektóre zajêcia siê po-
dwaja³y, ponownie by³y robione. Nie wykorzysty-
wano w³aœciwie tych lat, które uczeñ mia³ spêdziæ
w szkole, aby dojœæ do matury. Wydaje mi siê, ¿e
tutaj wykonana zosta³a naprawdê wielka, wielka
praca. I widzê osobiste zaanga¿owanie pani mini-
ster, bo czujê ten temat. Ja po prostu z tego miej-
sca serdecznie gratulujê ca³emu zespo³owi,
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a szczególnie pani minister, ¿e stworzy³a now¹
podstawê programow¹. Jestem przekonany, ¿e
zdecydowanie polepszy ona jakoœæ pracy naszych
szkó³ i jakoœæ kszta³cenia.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziesiêæ
minut minê³o.)

Dziêkujê serdecznie za uwagê i apelujê do pañ-
stwa, ¿ebyœmy jak najszerszym frontem przyjêli tê
ustawê, bo jest ona tego warta. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujemy.
Zapraszam pana senatora Piotra Kaletê, który

ju¿ siê wyrywa³ na mównicê.
Proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Pani marsza³ek jest dobrym obserwatorem.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Wielce Szanowni Pañstwo!
Nie sposób siê nie ustosunkowaæ do wypowie-

dzi mojego szanownego przedmówcy, który na po-
cz¹tku w³aœnie jak gdyby próbowa³ okie³znaæ mój
rogaty charakter, mówi¹c, ¿e trzeba dyskutowaæ
merytorycznie. W zwi¹zku z tym postaram siê, Pa-
nie Senatorze. W Wielkopolsce jest takie powie-
dzenie: mówi i ma.

Szanowni Pañstwo! Pad³o tutaj bardzo dziwne,
wed³ug mnie, sformu³owanie, ¿e Prawo i Spra-
wiedliwoœæ – nie wiem, czy dobrze to odebra³em,
Panie Senatorze – nie lubi samorz¹dów czy ma do
nich nie taki stosunek, jaki by mieæ nale¿a³o. Otó¿
w³aœnie dlatego, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ doce-
nia rolê polskich samorz¹dów, nie bardzo zgadza
siê na ten projekt, który jest pewnym kuku³czym
jajem. I wydaje mi siê, ¿e aby mówiæ o szkolnic-
twie, równie¿ o tym szkolnictwie wiejskim, bo wy-
daje mi siê, ¿e tego tutaj brakuje nam we wszyst-
kich wypowiedziach, to trzeba je po prostu po-
znaæ, poznaæ klimat i specyfikê, w jakim pracuj¹
nauczyciele, a tak¿e szko³y, do jakich uczêszczaj¹
dzieci. A odnoszê wra¿enie, ¿e o tym siê po prostu
zapomnia³o. Ja, Szanowni Pañstwo, by³em samo-
rz¹dowcem, mam to w swoim ¿yciorysie, prze-
szed³em, wydaje mi siê, dwa szczeble samorz¹du,
bardzo istotne, bo najpierw przez dwie kadencje
by³em samorz¹dowcem w ma³ej gminie, a póŸniej
by³em radnym powiatowym, jednoczeœnie pe³ni¹c
funkcjê wicestarosty. Dlaczego o tym mówiê, Sza-
nowni Pañstwo? Ano, mówiê o tym dlatego, ¿e by-
³a to bardzo dobra okazja do tego, aby poznaæ te
szko³y, aby dowiedzieæ siê, ¿e szko³a to nie jest tyl-
ko budynek, ¿e to nie s¹ tylko nauczyciele, ale
tak¿e pewne œrodowisko. W œrodowiskach wiej-

skich bardzo czêsto wokó³ szko³y skupia siê ¿ycie
jej mieszkañców.

Pan senator wspomina³, ¿e te rozwi¹zania id¹
w dobrym kierunku, wspomina³ o tym, kiedy
w ogóle zaczê³a siê reforma oœwiatowa. Ale pan
senator nie by³ ³askaw wspomnieæ o tym, jakie
straszne konflikty wywo³a³a w³aœnie ta reforma,
kiedy wchodzi³y gimnazja, kiedy trzeba by³o lik-
widowaæ szko³y podstawowe, kiedy trzeba by³o
likwidowaæ ma³e szko³y. A przecie¿ tak na dobr¹
sprawê teraz ta sytuacja pójdzie znowu w tym
kierunku, ¿e samorz¹dy bêd¹ musia³y likwido-
waæ ma³e szko³y, a to siê jakby k³óci z polityk¹
prorodzinn¹. Bo jak mo¿na likwidowaæ szko³y,
które s¹ ma³e? Mo¿emy siê zgadzaæ, ¿e one nie
przynosz¹ efektów. Ale to w³aœnie z tego bêdzie
wynika³o, to dlatego samorz¹dy bêd¹ szukaæ osz-
czêdnoœci. A sk¹d o tym wiem? Mogê jedynie ¿a-
³owaæ i wyraziæ ubolewanie, ¿e pan marsza³ek nie
zezwoli³ na to, ¿eby debata nad t¹ ustaw¹ odby³a
siê w terminie trochê póŸniejszym, poniewa¿ ja
w pewnym sensie nie jestem do niej przygotowa-
ny. A przygotowywa³em siê do niej doœæ d³ugo, bo
prawie do wszystkich samorz¹dów okrêgu, z któ-
rego siê wywodzê, wys³a³em zapytania o to, jaki
jest ich stosunek do proponowanej ustawy. Sza-
nowni Pañstwo, jedna odpowiedŸ by³a pozyty-
wna – jedna odpowiedŸ na bodaj¿e osiemdziesi¹t
wys³anych przeze mnie maili! – i wynika³o z niej,
¿e szko³a w danej gminie jest przygotowana do
wprowadzenia tej reformy. O czym to œwiadczy?
Albo ministerstwo nie ma bladego pojêcia o tym,
co chce zrobiæ, albo jest coœ jeszcze, o czym nie
wiemy, ale byæ mo¿e dowiemy siê póŸniej. Ale to
„póŸniej” mo¿e nast¹piæ za póŸno.

Szanowni Pañstwo! Myœlê, ¿e nie tylko ja,
myœlê, ¿e tak¿e pañstwo jesteœcie zarzucani ró¿-
nego rodzaju poczt¹, czy to elektroniczn¹, czy t¹
tradycyjn¹, przez osoby, które pragn¹, aby ta
ustawa zosta³a storpedowana. I ja tego nie ukry-
wam – myœlê, ¿e moi koledzy z Prawa i Sprawied-
liwoœci te¿ wpisuj¹ siê w tê dyskusjê – bowiem
jest to z³a ustawa. Zdajmy sobie sprawê, ¿e
dziecko szeœcioletnie naprawdê nie jest przygo-
towane. Ja nie chcê ju¿ powielaæ tego, co mówi³
senator Ryszka, co tak piêknie opowiada³ sena-
tor Wiatr od tej strony programowej, ale jako sa-
morz¹dowiec jeszcze wracam do innej sprawy.
Wiem, ¿e pod wzglêdem infrastruktury bardzo
ma³o szkó³ jest do tego przygotowanych. Pañ-
stwo wyrz¹dzicie krzywdê samorz¹dom. Je¿eli
krzyczycie z tego miejsca, ¿e samorz¹dy oczeku-
j¹ na tê ustawê, to naprawdê nie macie o tym po-
jêcia. Ja po prostu siê obawiam, ¿e w ogóle, tak
jak zwykle to bywa…

(Senator Zbigniew Szaleniec: To trzy lata.)
Co to jest trzy lata, Panie Senatorze? Pan sena-

tor powiedzia³, ¿e mówimy o okresie trzyletnim.
Czy pan zdaje sobie sprawê, jak nale¿y przygoto-
waæ szko³ê pod wzglêdem wyposa¿enia? Odnoszê
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wra¿enie, ¿e pan nie zdaje sobie z tego sprawy.
Odnoszê wra¿enie, ¿e pan nie zdaje sobie sprawy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie, on by³ burmi-
strzem, zdaje sobie sprawê.)

Tak jak ju¿ powiedzia³em, Pani Marsza³ek, Wy-
soka Izbo, ¿a³ujê, ¿e ta debata nie odbywa siê
w terminie trochê póŸniejszym, bowiem by³bym
wtedy w stanie lepiej przedstawiæ wszystkie doku-
menty, które przychodz¹ do mojego biura. Bardzo
siê cieszê, ¿e pani minister wróci³a na salê obrad,
bowiem by³em przygotowany na to, ¿eby wrêczyæ
pani pewien prezent. Tym prezentem mia³ byæ tor-
nister mojej dziewiêcioletniej córeczki Agnieszki,
która chodzi do drugiej klasy. Wydaje mi siê, ¿e
trudno by³oby pani minister podnieœæ ten torni-
ster. Byæ mo¿e, Szanowna Pani, jest to obszar,
którym powinna siê pani zaj¹æ, a niekoniecznie
czymœ, co wywo³uje tyle negatywnych emocji
i zdecydowanie racjonalnych argumentów za
tym, ¿e tê ustawê trzeba odrzuciæ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zdajê sobie spra-
wê, ¿e pewnie mój czas na wypowiedŸ ju¿ siê koñ-
czy, w zwi¹zku z tym chcia³bym teraz tak osobiœcie
zwróciæ siêdopaniminister zpewnymapelem.Otó¿
niech pani zrobi coœ dla polskiej edukacji, Pani Mi-
nister. Mo¿e niech pani wróci do domu… (weso³oœæ
na sali) …zrobi pyszn¹ kolacjê, przytuli siê do mê¿a
z lampk¹ pysznego czerwonego wina…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bardzo proszê… Jesteœmy w izbie wy¿szej
parlamentu. Zachowajmy troszeczkê powagi.)

…i wyszepcze mu do ucha: kochanie, wróci-
³am, mo¿esz byæ ze mnie dumny, dzieci i rodzice
nie boj¹ siê ju¿ ministra edukacji, i mo¿esz byæ ze
mnie dumny, dlatego ¿e niczego nie zepsu³am; zo-
stanê ju¿ z tob¹.

Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Mamybardzo ró¿nepoczuciehumoru, jakwidzê.
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator, profesor Ryszard

Górecki.
(Rozmowy na sali)

Senator Ryszard Górecki:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Kolegium

Ministerialne!
Jest to dobra ustawa, jest to naprawdê dobra

ustawa.
(Senator Ryszard Bender: Tylko dobra? Nie

bardzo dobra?)
Ta ustawa jest potrzebna. Ona nawi¹zuje do

strategicznych zmian w edukacji powszechnej
wprowadzonych przed laty przez pana profesora

Miros³awa Handkego. On te¿ wprowadzi³ œmia³o
wielk¹ reformê – wtedy siê jej bano, ale dziœ
wszyscy j¹ akceptuj¹. Nawi¹zywaliœmy wtedy,
w tamtym czasie, do rozwi¹zañ, które ju¿ mia³y
miejsce w Europie, w œwiecie zachodnim. Mówiê
o tym, poniewa¿ ten minister, mój przyjaciel, two-
rzy³ ze mn¹ uniwersytety, wprowadza³ zmiany
w szkolnictwie wy¿szym. Dziêki niemu podjêliœ-
my inicjatywê utworzenia piêknego, wielkiego
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Nie wszystkim to siê podoba³o.

To jest ustawa nawi¹zuj¹ca do tamtych strate-
gicznych zmian. W mojej ocenie ma ona kilka
punktów, które s¹ naprawdê strategiczne – na
przyk³ad przekazywanie przez jednostki samo-
rz¹du szkó³, placówek oœwiatowych osobom fizy-
cznym i prawnym. Jest element ratowania upa-
daj¹cych szkó³. Jest klimat sprzyjaj¹cy rozwi¹zy-
waniu problemów, z którymi samorz¹dy borykaj¹
siê od wielu lat. Jest zmiana w definicji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego,
kszta³cenia ogólnego. Bardzo wa¿ny element tej
ustawy to tworzenie oddzia³ów miêdzynarodo-
wych w szko³ach oraz wspieranie integracji cu-
dzoziemców w polskim systemie oœwiaty – szale-
nie wa¿ne otwarcie siê na œwiat. No i wreszcie rea-
lizowanie obowi¹zkowego rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego i innych form wychowania,
obni¿enie wieku szkolnego, o czym tyle mówimy.
I doprecyzowanie bardzo wa¿nej dla wielu rodzin
sprawy – regulacji dotycz¹cych nauczania w do-
mu. To s¹ bardzo wa¿ne kwestie. My nie znamy
problemów wielu rodzin – na przyk³ad dzieci nie-
pe³nosprawnych – które tutaj s¹ rozwi¹zywane.
Dlatego nie przeszkadzajmy ministerstwu, niech
zrobi coœ dobrego dla oœwiaty. Mówmy rozs¹dnie.

Przejdê teraz do drugiego w¹tku. Zawsze by³em
zwolennikiem doskonalenia przepisów. Z per-
spektywy kilku lat obserwujê, ¿e w niektórych
ustawach s¹ czêsto zbyt szczegó³owe zapisy, doty-
cz¹ce tak naprawdê tego, co mog³oby byæ regulo-
wane zarz¹dzeniami ministerialnymi. S¹ pewne
elementy w art. 12, co do których chcia³bym z³o-
¿yæ poprawki. One uproszcz¹ rozumienie okresu
przejœciowego. W zapisie pierwotnie przedstawio-
nym na posiedzeniu komisji, nad którym dysku-
towaliœmy, jest podzia³ na miesi¹ce, od 2009 do
2012… Ju¿ nie bêdê tego cytowa³, jest to doœæ
skomplikowane, niekomunikatywne. To uprosz-
czenie pokazuje, ¿e regulacje opisuj¹ce w sposób
szczegó³owy harmonogram obni¿ania wieku, roz-
poczynania obowi¹zku szkolnego, zawarte w ist-
niej¹cych jeszcze obecnie art. 12, 14, mówi¹ o je-
dnolitym zakresie przyjmowania do szko³y pod-
stawowej dzieci szeœcioletnich w okresie trzech
lat. Warunkiem przyjêcia dziecka szeœcioletniego
do szko³y podstawowej by³oby wczeœniejsze objê-
cie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz
posiadanie przez szko³ê podstawow¹ odpowied-
nich warunków organizacyjnych. A wiêc szko³a
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musi spe³niaæ pewien warunek. Dzieci szeœciolet-
nie, które nie by³y dotychczas objête ¿adn¹ form¹
wychowania przedszkolnego, mog³yby zostaæ
przyjête do szko³y podstawowej, jeœli uzyska³yby
pozytywn¹ opiniê poradni psychologiczno-peda-
gogicznej. Istota zmiany, któr¹ proponujê, polega
na odst¹pieniu od ró¿nicowania sytuacji dzieci
szeœcioletnich w zakresie mo¿liwoœci wczeœniej-
szego przyjêcia do szko³y podstawowej ze wzglêdu
na miesi¹c urodzenia. Wszystkie dzieci szeœcio-
letnie urodzone w danym roku bêd¹ mog³y ubie-
gaæ siê o przyjêcie do szkó³ podstawowych na je-
dnakowych zasadach. A wiêc w tej poprawce jest
bardzo upraszczaj¹ce sformu³owanie, komunika-
tywne i daj¹ce, ¿e tak powiem, mo¿liwoœæ pew-
nych regulacji doprecyzowuj¹cych tê ustawê po-
przez zarz¹dzenie ze strony ministra. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Ryszarda Bendera.
(Senator Czes³aw Ryszka: Do szko³y od poczê-

cia powinno siê chodziæ.)

Senator Ryszard Bender:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Us³yszeliœmy od pana senatora sprawozdawcy,

¿e obowi¹zek szkolny od lat szeœciu nie nast¹pi
natychmiast, dopiero z czasem. To dobrze, bo mo-
¿e zamys³ upadnie, wyparuje jak woda zbyt d³ugo
gotuj¹ca siê w naczyniu.

Pan senator sprawozdawca, pan senator Sza-
leniec mówi³, ¿e jego zdaniem wszystkie dzieci
ju¿ teraz mog¹ wykonywaæ obowi¹zek szkolny od
szeœciu lat i sprostaj¹ temu. Có¿… Sk¹d to prze-
konanie? Sk¹d ta wiedza? Chyba nie powie pan
senator Szaleniec za Mickiewiczem: nazywam siê
Milion, bo za miliony… i mam to rozeznanie, tak
jak poeta mia³ g³êbokie przekonanie, ¿e nazwa³
siebie Milionem. Jeœli pan posiada rozeznanie
wiedzy milionów, to winszujê. To trzeba wyraŸnie
powiedzieæ.

Jest pewien problem. S³yszymy, ¿e niebawem
piêciolatki bêd¹ zobligowane do uczêszczania do
przedszkoli – co prawda od 2011 r. czy te¿ od
2012 r., ju¿ pogubi³em siê trochê w tej chronolo-
gii, któr¹ przedstawiali i senator sprawozdawca,
i pani minister Hall.

Drodzy Pañstwo, s¹ dzieci, które broni¹ siê
przed kszta³towaniem ich umys³owoœci w grupie,
nawet uciekaj¹ z przedszkoli. Tak, nawet uciekaj¹
z przedszkoli. Do tego trzeba podejœæ indywidual-
nie, to rodzice musz¹ decydowaæ, to nie powinien
byæ przymus szkolny. Taki przymus szkolny

i przedszkolny ju¿ istnia³, ale w Zwi¹zku Sowiec-
kim, gdzie dzieci, nad którymi rodzice nie mogli
zapanowaæ i za bardzo wp³ywali na ich osobo-
woœæ, przenoszono, brano przymusowo do tak
zwanych diet-domów. Naturalnie, s¹ w przed-
szkolach i czteroletnie dzieci, ale o specjalnej oso-
bowoœci. One tam trafiaj¹ za spraw¹ rodziców, to
zale¿y od decyzji rodziny.

Tak¹ drogê przeszed³ mówi¹cy te s³owa, gdy za-
czyna³ swoj¹ szko³ê, przed edukacj¹ szkoln¹.
Przed wojn¹, by rodzice mogli pos³aæ dziecko
w wieku szeœciu i pó³ lat do szko³y, musieli mieæ
na to zgodê, poprzedzon¹ rozmow¹, wrêcz egza-
minem, z kierownikiem szko³y czy osob¹ przez
niego upowa¿nion¹. Dalej, musia³a byæ te¿ opinia
b¹dŸ lewicowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego lub chrzeœcijañsko-narodowego Stowarzy-
szenia Nauczycieli. Ostateczn¹ decyzjê wydawa³
inspektor szkolny. Dopiero wtedy mog³em zostaæ
uczniem szko³y powszechnej, jak wówczas siê
mówi³o, w roku szkolnym 1938–1939. Dzisiaj s³y-
szymy, ¿e dziecko bêdzie mog³o iœæ do szko³y, cza-
sami nawet nie maj¹c w danym roku ukoñczo-
nych szeœciu lat. A w szkole bêdzie problem. Bê-
dzie problem, bo to bêd¹ ró¿ne osoby. Pamiêtam,
¿e w Szkole Podstawowej nr 4 w mojej rodzinnej
£om¿y dzieci z obrze¿y miasta czy z najbli¿szych
wsi, które w tej szkole siê znalaz³y, niekiedy mia³y
trudnoœci, dlatego ¿e nie kontaktowa³y siê ze œro-
dowiskiem osób wykszta³conych. I by³o nam nie-
raz przykro, ¿e my wzajemnie nie nawi¹zujemy ze
sob¹ kontaktu. Dzieci te nawet radia nie s³ucha³y,
bo chocia¿ radia by³y – pamiêtajmy, ¿e przed woj-
n¹ by³o ich ponad milion – to w wiêkszoœci to by³y
radia na s³uchawki, których s³uchali tylko rodzic
czy mama, czy ciocia, czy babcia. Dziœ dzieci nie
s³uchaj¹ radia, tak zwany ma³olat poch³oniêty
jest ponad miarê internetem i jak wiemy, maj¹
miejsce zaburzenia wirtualne.

To siê powtórzy, gdy szeœciolatki zmuszone zo-
stan¹ do podjêcia obowi¹zków szkolnych. Czêœæ
dzieci, których rodzice zaaferowani s¹ prac¹, bê-
dzie uczyæ siê s³abiej, mo¿e znienawidziæ szko³ê
i odbije siê to na ich poziomie w wy¿szych klasach,
w gimnazjum i w liceum, a musimy zadbaæ o wy-
soki poziom tych szkó³. Broñmy nasze dzieci
przed uniformizacj¹, broñmy nasze dzieci i wnuki
przed przymusow¹ edukacj¹, gdy s¹ ma³olatami.

Za cenn¹ nale¿y uznaæ reformê szkoln¹ prze-
prowadzon¹ w latach trzydziestych przez mini-
stra WROP, Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego, Wac³awa Jêdrzejewicza. Ja siê z nim
spotyka³em, gdy by³ cz³owiekiem ju¿ oko³o stulet-
nim, w Nowym Jorku w Instytucie Józefa Pi³sud-
skiego i winszowa³em mu, ¿e zamiast oœmiolet-
niego gimnazjum utworzy³, obok szkó³ podstawo-
wych, gimnazja i licea, z tym ¿e to by³ system:
szeœæ lat, cztery i trzy. Dzisiaj mamy szeœæ lat, trzy
i trzy. To by³a rzeczywiœcie prze³omowa reforma,
ale byli i nauczyciele. Pamiêtajmy, ¿e wtedy, cho-
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cia¿by w Kongresówce, niekiedy w szko³ach rze-
czywiœcie uczyli sekretarze gmin i to Jêdrzejewicz
sprawi³, ¿e nauczyciel, przysz³y nauczyciel, absol-
went danego przedmiotu musia³ odbyæ jednorocz-
n¹ darmow¹ praktykê w szkole i zdaæ egzamin
pañstwowy, tak jak dzisiaj zdaj¹ go chocia¿by
prawnicy czy lekarze. Tak, Wac³aw Jêdrzejewicz,
czo³owa postaæ Polskiej Partii Socjalistycznej,
o pogl¹dach lewicowych, ale o niepodleg³oœciowej
przesz³oœci pepeesowskiej… Dzisiaj ju¿ zapomi-
namy, ¿e by³a kiedyœ socjalistyczna formacja poli-
tyczna o obliczu niepodleg³oœciowym bez korzeni
marksistowskich czy internacjonalnych komuni-
stycznych. Jego zas³ug¹ jest to, ¿e dzisiaj te¿ ode-
szliœmy od jedenastolatek, ¿e ten system u nas siê
rozwija. Ale, Drodzy Pañstwo, inicjatorom usta-
wy, którzy j¹ przygotowali, nie chcê zarzucaæ z³ej
woli, œwiadomej realizacji z³ych, nie mówiê:
zdradliwych, koncepcji, niemniej za poet¹ powtó-
rzmy: nie niszczmy przesz³oœci o³tarzy, dlatego ¿e
to, co wypracowali nasi ojcowie i dziadowie w od-
niesieniu do szkó³, ma ogromne znaczenie.

Nasze dzieci, byæ mo¿e dlatego, ¿e ju¿ jako doj-
rza³e, gdy mia³y siedem lat, rozpoczyna³y i z regu³y
nadal rozpoczynaj¹ naukê, kiedy znajd¹ siê za
granic¹, nale¿¹ do najlepiej siê ucz¹cych, najle-
piej zdaj¹cych egzaminy. Dlatego te¿ starajmy siê
o stonowanie „nowatorskoœci” ustawy, nad któr¹
debatujemy. Pamiêtajmy, ¿e lepsze jest czêsto
wrogiem dobrego. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê. Równo dziesiêæ minut, dziê-
kujê bardzo. To by³a szko³a nr 4 w £om¿y, tak?

(Senator Ryszard Bender: Tak, tak.)
Dziêkujê bardzo, bardzo znana szko³a, przy-

najmniej w Senacie.
Bardzo proszê, pan senator Andrzej Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Pañstwo Ministrowie! Wysoka

Izbo!
Odnoszê takie dziwne wra¿enie, ¿e czêœæ z nas

cierpi na amnezjê polityczn¹. To¿ przecie¿ pójœcie
szeœciolatków do szko³y…

(Senator Ryszard Bender: Nie wszyscy, Panie
Senatorze.)

Ja wiem, ¿e nie wszyscy, bo czêœæ by³a w LPR,
a czêœæ by³a w PiS, ale ci, którzy byli w PiS, dosko-
nale pamiêtaj¹ o tym, ¿e w programie PiS by³ za-
warty element pos³ania szeœciolatków do szkó³.
I wszyscy siê zgadzali, ¿e coœ trzeba zrobiæ dla wy-
równania… Pana i pana Ryszkê usprawiedli-

wiam, panowie macie prawo mieæ takie pogl¹dy
do dzisiaj, ale reszcie kolegów siê…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale dlaczego? Ja nie
by³em w LPR.)

No ale zdaje siê, ¿e w klubie LPR pan by³.
Proszê pañstwa, po co tak naprawdê robimy tê

reformê? G³ówny problem to jest problem wyró-
wnywania szans edukacyjnych i o to tak napraw-
dê chodzi.

Czêœæ z nas mo¿e siê przekonywaæ nawzajem,
¿e rodzina jest lepszym miejscem wychowania,
ale przypominam, ¿e nie ka¿da rodzina. Takich
rodzin, w których to wychowanie w wieku przed-
szkolnym jest z³e, jest niestety sporo i coœ musimy
dla tych dzieci zrobiæ. Najlepszym sposobem na
to, aby wyrównywaæ szanse edukacyjne, szcze-
gólnie na wsi, jest stworzenie odpowiedniej sieci
przedszkoli. To, ¿e kiedyœ przedszkola by³y likwi-
dowane, to proszê pañstwa, jest normalne. Ja
sam jako burmistrz kilka przedszkoli zlikwidowa-
³em. To by³o przedszkole w bloku, w którym by³y
piece z otwartym ogniem, to przedszkola, które
w ogóle siê do tego nie nadawa³y. Trzeba tworzyæ
w³aœciwe przedszkola, cieszymy siê, ¿e s¹ pie-
ni¹dze unijne na ten cel. I myœlê, proszê pañstwa,
¿e ten rz¹d i ta pani minister bêd¹ doprowadzali
do tego, ¿eby sieæ przedszkoli jak najszybciej siê
rozwija³a. Uwa¿am, ¿e to jest pierwszy warunek,
aby wyrównaæ szanse edukacyjne.

Drugim warunkiem, proszê pañstwa, jest pój-
œcie dzieci do szko³y od szeœciu lat. Wokó³ tej spra-
wy stworzono pewien klimat, klimat psychologi-
czny, wrêcz stworzono psychozê. Jeden z kole-
gów, pos³ów PiS rzuci³ siê na mnie w telewizji, ¿e
jest to eksperyment na ¿ywych dzieciach. Proszê
pañstwa, to nie jest ¿aden eksperyment. W mie-
œcie, w którym by³em burmistrzem, od kilkuna-
stu lat zerówki mieszcz¹ siê w szko³ach, nikt na
nikogo nie napad³, nic z³ego siê nie dzieje, nie s³y-
sza³em o ¿adnym takim przypadku. Po co mamy
siê, proszê pañstwa, nawzajem straszyæ? Raczej
myœlmy o tym, jak stworzyæ tak dobre warunki,
aby te dzieci w szkole siê czu³y dobrze. Jest to
mo¿liwe. W swojej karierze by³em dyrektorem
szko³y, te¿ by³a tam zerówka, stworzy³em im od-
powiednie miejsce do zabawy. To wszystko jest
mo¿liwe, trzeba tylko tego wymagaæ, trzeba tylko
tego chcieæ, a ministerstwo musi siê zatroszczyæ,
aby samorz¹dy mia³y na to odpowiednie pie-
ni¹dze.

I kwestia terminu, tego, dlaczego w tym roku
powinno siê to wprowadzaæ. Któryœ z panów po-
wiedzia³: bo siê mówi, ¿e to okres ni¿u demografi-
cznego, bo siê mówi, ¿e te dzieci szybciej pójd¹ do
pracy. I to wszystko jest, proszê pañstwa, prawda.
Najwa¿niejsze jest wyrównanie szans, ale oprócz
tego trzeba pamiêtaæ, ¿e w tym roku w szko³ach
bêdzie o kilkadziesi¹t tysiêcy dzieci mniej, czyli
samorz¹dy powinny dostaæ mniej pieniêdzy i iluœ
nauczycieli mo¿e straciæ pracê, ileœ szkó³ byæ mo-
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¿e zostanie z tego powodu zamkniêtych. Tak wiêc,
proszê pañstwa, ten termin jest terminem ideal-
nym. A faktycznie wszyscy… Trudno mi siê poró-
wnywaæ z panem profesorem Benderem, ale zdaje
siê, ¿e obydwaj koñczyliœmy szko³y w wieku
osiemnastu lat, i myœlê, ¿e to nic z³ego nie by³o.

(G³os z sali: W £om¿y?)
Nie, nie w £om¿y, przykro mi bardzo, zazdrosz-

czê bardzo, ale niestety w Pabianicach.
Proszê pañstwa…
(Senator Ryszard Bender: Ciekawostka.)
Proszê pañstwa, by³a mowa o stosunku do sa-

morz¹dów. Ja nie wypominam tego, bo do tej pory
jestem wdziêczny czêœci kolegów z PiS, ale w po-
przedniej kadencji mieliœmy projekt ustawy
o zmianach w oœwiacie, zgodnie z którym o tym,
kto bêdzie dyrektorem w szkole w gminie, mia³ de-
cydowaæ minister edukacji narodowej. I czêœæ ko-
legów z PiS popar³a odrzucenie tego wniosku. Wy-
obra¿acie sobie pañstwo, jakie to by³oby Ÿród³o
konfliktów dla samorz¹dów? Samorz¹d prowadzi
szko³ê, a o tym, kto jest dyrektorem, decyduje ku-
ratorium. By³aby nieustanna wojna. Jeœli to ma
byæ, proszê pañstwa, szacunek dla samo-
rz¹dów… Ale jeszcze raz powiem, ¿e cieszê siê – na
sali nie ma chyba tych kolegów, którzy nas wtedy
poparli – ¿e PiS wycofa³ siê z tej bardzo trudnej de-
cyzji.

Proszê pañstwa, ustawa nie pomaga likwido-
waæ ma³ych szkó³, bo upraszcza system. Dlaczego
my mówimy, ¿e ta ustawa ma likwidowaæ ma³e
szko³y? Wrêcz przeciwnie, gdy szko³a jest nieop³a-
calna dla samorz¹du, mo¿e byæ op³acalna, o ile
wprowadzi siê pewne zmiany, niemi³e co prawda
dla nauczycieli, którzy mog¹ siê na nie zgodziæ,
ale te¿ nie musz¹.

(Senator Piotr Kaleta: To jest dobre, to ju¿ fun-
kcjonuje.)

(Senator Czes³aw Ryszka: To akurat jest do-
bre.)

Dziêkujê, ¿e mi pan zwróci³ uwagê. Cieszê siê,
¿e w tej formie, bo powinien pan do mnie inaczej
powiedzieæ, no ale…

(Senator Piotr Kaleta: Jako burmistrz pan powi-
nien to wiedzieæ…)

(Rozmowy na sali)
Proszê pana, ostatni¹ czêœæ mojej wypowiedzi

zamierza³em poœwiêciæ panu. Ju¿ nie bêdê tu d³u-
¿ej mówi³. Chcia³bym jeszcze tylko powiedzieæ,
proszê pana, ¿e kiedy mówimy o tym, i¿ upadaj¹
autorytety, a dzieci nie maj¹ szacunku do nauczy-
cieli, to pana wypowiedŸ w stosunku do pani mi-
nister przekroczy³a wszelkie granice. Jak rozu-
miem, chce pan stworzyæ podbudowê do twier-
dzenia pana szefa, prezesa PiS, o tym, ¿e Senat
trzeba zmniejszyæ do piêædziesiêciu osób, i wobec
tego trzeba wszystkim pokazywaæ, ¿e w Senacie
s¹ takie osoby, co do których nie warto, ¿eby by³o

ich sto, i ¿e jak bêdzie piêædziesi¹t, to bêdziemy
rozmawiali w kulturalnej, spokojnej atmosferze.
I myœlê, ¿e o ile ma pan odrobinê refleksji, to po
posiedzeniu podejdzie pan do pani minister
i przeprosi j¹ za to, co pan powiedzia³. Dziêkujê.
(Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Ca³kiem jak…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Teraz zapraszam pana senatora Dobkowskiego.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Chcia³bym siê odnieœæ do wprowadzonej zmia-

ny dotycz¹cej powo³ania komisji konkursowej do
wy³onienia dyrektora szko³y lub placówki. Nowela
ustawy przewiduje wiêkszy udzia³ przedstawicieli
organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê oraz
przedstawicieli organu sprawuj¹cego nadzór pe-
dagogiczny. W komisji konkursowej bêd¹ te¿
przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodzi-
ców oraz zak³adowych organizacji zwi¹zkowych,
przy czym ³¹czna liczba tych przedstawicieli nie
mo¿e byæ wiêksza od ³¹cznej liczby przedstawicie-
li organu prowadz¹cego i organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny. Jednak praktyka jest taka,
¿e organ prowadz¹cy, na przyk³ad prezydent mia-
sta lub wójt – ale g³ównie chodzi o miasta – organi-
zuje fikcyjny zwi¹zek zawodowy, formalnie dzia³a-
j¹cy na przyk³ad w jednej szkole, faktycznie zaœ
niedzia³aj¹cy, a robi to tylko po to, ¿eby za jego po-
œrednictwem zwiêkszyæ liczbê swoich przedstawi-
cieli w komisjach konkursowych, które wy³aniaj¹
dyrektorów we wszystkich podleg³ych mu szko-
³ach lub placówkach. Aby takim praktykom zapo-
biec, proponujê wprowadziæ poprawkê, która
uœciœla, ¿e chodzi o zak³adowe organizacje zwi¹z-
kowe, ale te dzia³aj¹ce w danej szkole lub placów-
ce. I przy tej okazji zwracam uwagê, ¿e przypadek
nowo zak³adanych szkó³ i placówek, gdzie nie ma
organizacji zwi¹zkowych, uregulowany jest
w art. 36a w ust. 10 nowelizowanej ustawy. I w³a-
œnie dlatego chcia³bym tak¹ poprawkê z³o¿yæ na
rêce pani marsza³ek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.

A zakoñczy dzisiaj pan senator Piotr Wach.
(Senator Czes³aw Ryszka: Mo¿e jeszcze siê ktoœ

zg³osi.)
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Senator Tadeusz Gruszka:

Szanowna Pani Marsza³ek! Pañstwo Ministro-
wie! Wysoka Izbo! Na pocz¹tek, w odpowiedzi pa-
nu sprawozdawcy senatorowi Szaleñcowi chcê
powiedzieæ…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Sprawozdawco, odpowiadam

panu!
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze Sprawozdawco, tutaj jest teraz adres do
pana!)

Chcê powiedzieæ, ¿e nad samorz¹dem pochyla-
my siê szczególnie.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Bardzo mi³o to
s³yszeæ.)

Ta szczególnoœæ polega na tym, ¿e chcemy dla te-
go samorz¹du jak najlepiej. A wiêc zdania, które tu-
taj pan wypowiedzia³ w naszym kierunku, dalece
mijaj¹ siê z prawd¹. Mo¿e tyle gwoli komentarza.

W³aœnie à propos tego, ¿e szczególn¹ uwagê po-
œwiêcamy samorz¹dowi, bêdzie wypowiedŸ, jaka
teraz nast¹pi. Samorz¹dy w chwili obecnej, z po-
wodu ustawy, która zosta³a nam przedstawiona,
nie posiadaj¹, tak powiem, warunków ostrych,
kiedy ten uczeñ ma trafiæ do szko³y. To pozosta-
wiono do decyzji rodzicom, to bêdzie na wniosek
rodzica. A wiêc terminy, gdyby ju¿ rozpatrywaæ
ten rok 2009, s¹ dalece opóŸnione, aby samorz¹d
móg³ wystarczaj¹co dobrze siê przygotowaæ. Byæ
mo¿e w nastêpnych latach bêdzie to korzystne, bo
bêdzie mo¿na narzuciæ harmonogram, ale
w chwili obecnej ustawa jest debatowana u nas,
s¹ wprowadzane poprawki, potem bêdzie w Se-
jmie. A wiêc o kolejny miesi¹c odracza siê to, co
jak s³owo mia³oby byæ cia³em. Kiedy wrócimy do
swoich miast i kiedy powiemy samorz¹dom, pre-
zydentom, radom miast – zreszt¹ na pewno ju¿
wiedz¹, wiadomoœæ o ciêciach w bud¿ecie na pew-
no ju¿ do nich dotar³a, my to tylko potwierdzimy –
¿e ministerstwo wycofuje siê z finansowania tej
reformy, to na pewno padnie na nich blady
strach, mówi¹c kolokwialnie.

Sukces tej reformy, Pani Minister, odda³a pani
w rêce samorz¹du, który nie zosta³ wyposa¿ony
w odpowiednie œrodki finansowe. A ten sukces
bêdzie zale¿a³ w³aœnie od tego, co pani z tej mó-
wnicy wiele razy powiedzia³a: ¿e to rodzic bêdzie
mia³ okazjê pójœæ, zobaczyæ, jakie s¹ warunki
w tej szkole i tego swojego dzieciaka tam pos³aæ
albo nie.

Nie przyk³ada pani wystarczaj¹co du¿o woli,
¿eby ten wizerunek, jaki przedstawi samorz¹d,
a dok³adnie wizerunek pani reformy, by³ godny.
To w³aœnie tego tu brakuje. Brakuje, o czym nikt
nie mówi³, przygotowania œwietlic. W obecnej
chwili dzieci mog¹ byæ w przedszkolu. My, posy³a-
j¹c te dzieci do szko³y, sprawimy, ¿e oprócz czasu,
kiedy bêd¹ mia³y zajêcia lekcyjne, a wiêc prakty-
cznie od siódmej do siedemnastej, bêd¹ przeby-

waæ w œwietlicy. O tych œwietlicach, generalnie
rzecz bior¹c, zapomnieliœmy. A wiêc znów zrzuci-
liœmy na samorz¹dy potrzebê odpowiedniego
przystosowania œwietlic. O tym nikt nie mówi.
Mówimy o standardach europejskich. Z czym te
standardy bêd¹ siê kojarzy³y? Z dywanikiem,
przysuniêtymi ³awkami, dopasowanymi krze-
se³kami. Ale nie na tym polega europejski stan-
dard klas dla szeœciolatków. Nie ma pieniêdzy –
nie bêdzie standardu.

Z tych spraw, co do samorz¹du i nauczyciela,
najbardziej dotknê³o mnie to, o czym wspomnia-
³em, mówi¹c o reklamówce, jaka mia³a przekony-
waæ samorz¹dy do przekazywania tych szkó³,
dlatego ¿e s¹ nierentowne lub z innych powodów.
To, ¿e pani podjê³a takie dzia³ania, to pani spra-
wa. Gorzej, ¿e w tej samej reklamówce, w jakiej
pani to promuje, pokazuje siê, i¿ w ca³ym tym
mechanizmie kszta³cenia m³odzie¿y samorz¹d
jest organem nieudolnym. Dochodzê do wnios-
ku, ¿e pani nie wie, jak jest w samorz¹dach. Sub-
wencja oœwiatowa, o której pani tu tyle powie-
dzia³a, jest niedostateczna, nie wystarcza na to,
¿eby na ró¿nych etapach kszta³ciæ na dobrym po-
ziomie. Praktycznie chyba ka¿dy samorz¹d, mó-
wi¹c kolokwialnie, dop³aca grube miliony z w³as-
nych dochodów, by ta oœwiata jako tako wy-
gl¹da³a. Wróæmy do tej reklamówki. Tam jest po-
kazane, ¿e ca³ym lekarstwem jest w³aœnie prze-
kazanie tego pewnym organom, stowarzysze-
niom. Co takie stowarzyszenie pocznie, kiedy tej
subwencji nie starczy na op³acenie bie¿¹cych ko-
sztów, na op³acenie nauczyciela, a nie bêdzie te-
go dodatkowego dofinansowania, o którym przed
chwileczk¹ wspomnia³em mówi¹c, ¿e samorz¹dy
daj¹ pieni¹dze na oœwiatê? Bêdzie ci¹æ koszty,
mniej pieniêdzy bêdzie przeznaczanych dla nau-
czyciela, a w najgorszym wypadku nast¹pi za-
mkniêcie takiej szko³y.

To jest wizja, jaka tu siê wy³ania po lekturze
chyba pktu 5 ustawy, w którym mowa, o czym
wspomnia³em w pytaniach, ¿e nauczyciel sk³ada
oœwiadczenie. Ale w konkluzji ca³ego tego zapêtle-
nia sk³adania oœwiadczeñ i oczekiwania na odpo-
wiedŸ generalnie i tak zostaje on na ³asce stowa-
rzyszenia, o którym powiedzmy jedno: ¿e nieko-
niecznie musi dobrze funkcjonowaæ.

Na koniec – choæ chyba powinienem od tego za-
cz¹æ – o uczniu. Generalnie wszyscy prezentuj¹
podobne zdanie, z czym wiele razy spotyka³em siê
w rozmowach na temat tej ustawy. Otó¿ to zdanie
pedagogów jest takie: intelektualnie szeœciolatki
generalnie s¹ przygotowane, emocjonalnie – nie
wszystkie. Z czego to wynika? W moim mieœcie
25% dzieci pozostaje poza edukacj¹ przedszkoln¹
i one bêd¹ w najgorszej sytuacji co do emocjonal-
nego przystosowania siê do nowych warunków.
Wa¿nym etapem jest upowszechnienie edukacji
przedszkolnej, pani o tym mówi³a. Pani minister
k³ad³a nacisk na te ma³e przedszkola, które bêd¹

26. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 107



dzia³a³y w gminach, w so³ectwach. Ale tu te¿ nie
by³o ani jednego s³owa, jak pomóc samorz¹dom.
I znów: ¿eby reforma oœwiaty siê powiod³a, samo-
rz¹dy musz¹ same wygenerowaæ odpowiednie
œrodki bez pomocy z ministerstwa. Pomys³ zosta³
rzucony, a brakuje konkretnych œrodków i pomo-
cy ze strony pani minister.

W pierwszym etapie szeœciolatki bêd¹ siê uczyæ
zgodnie z now¹ podstaw¹ programow¹, i dobrze,
bo dostosowan¹ do ich poziomu. Ale dokonano te-
go z krzywd¹ dla siedmiolatków, które bêd¹ uczy-
³y siê na obni¿onym poziomie edukacji, przysto-
sowanym do potrzeb szeœciolatków. A wiêc w tym
przypadku siedmiolatki w³aœciwie trac¹ rok ze
swojej edukacji, bêd¹ to powtarzaæ, tak jakby nie
zosta³y promowane i kolejny raz bêd¹ odrabiaæ to
samo. To prawdopodobnie niekorzystnie wp³ynie
na kszta³cenie tych szeœciolatków, bo one bêd¹
znudzone, nie bêd¹ reagowa³y na zadania, które
pani bêdzie im podawa³a, bo ju¿ to przerobi³y. Ta-
ka jest ludzka natura.

Nasuwa siê wiêc wniosek, ¿e nale¿a³o d¹¿yæ do
tego, aby rozbiæ to wiekowo, abyœmy mieli sied-
miolatki w jednej klasie i szeœciolatki w drugiej
klasie. By³oby to z korzyœci¹ dla tych nowo pos³a-
nych do szko³y.

W koñcu nie odpowiedzia³a pani na moje py-
tanie, czy rozwa¿a³a pani odsuniêcie w czasie
wprowadzenia reformy przynajmniej o rok ze
wzglêdów bud¿etowych. Byæ mo¿e nastêpny rok
te¿ nie bêdzie wystarczaj¹co optymistyczny, ¿e-
by przedstawiaæ te reformy. Dlatego przygoto-
wa³em poprawkê, która przynajmniej o rok od-
suwa wprowadzenie edukacji szeœciolatków,
nie odrzuca ca³kowicie tego pomys³u, ale daje
czas na rzetelne przygotowanie edukacji sze-
œciolatków w nowym systemie oœwiatowym.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:

Pani Minister! Pani Marsza³ek!
Nasza dzisiejsza debata jest nie tylko d³uga, ale

doœæ emocjonalna. Myœlê, ¿e mo¿emy to przypisaæ
temu, ¿e nasza troska o dzieci, szczególnie ma³e
dzieci, o ich los i rozwój, jest bardzo du¿a. Tak ¿e
na pewno jest to spowodowane najszlachetniej-
szymi i najlepszymi pobudkami. Ja jednak sta-
ra³bym siê raczej odnieœæ merytorycznie do g³ó-

wnych punktów, które by³y tutaj podnoszone
i które budz¹ w¹tpliwoœci.

Jednym z nich jest sprawa przedszkolaków
i przygotowania piêciolatków, od roku 2011 obo-
wi¹zkowego. Chcia³bym przede wszystkim powie-
dzieæ, ¿e to nie jest ¿adna wielka nowoœæ, jedynie
ten obowi¹zek jest nowoœci¹, ale w³aœciwie m³od-
sze dzieci w przedszkolu bywa³y i bywaj¹. Ja pañ-
stwu powiem z w³asnego doœwiadczenia, ¿e cho-
cia¿ mieliœmy matkê, która nie pracowa³a i bardzo
dobrze siê nami zajmowa³a, myœmy szli do przed-
szkola w wieku piêciu lat. By³ to okres stalinowski
– mnie siê wydaje, ¿e to by³ rok 1950 czy 1949, ra-
czej rok 1950. To przedszkole by³o prowadzone
przez siostry s³u¿ebniczki.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja te¿, tak samo.)
Ono by³o bardzo by³o wartoœciowe i wnosi³o

wiele w rozwój m³odych ludzi. Myœlê, ¿e wiele na
tym skorzysta³em.

Obecna ustawa równie¿ poprzez inne formy
wychowania przedszkolnego stwarza takie i inne
bardzo liczne mo¿liwoœci. A wiêc to, ¿e piêciolatki
powinny korzystaæ z przygotowania do wspó³¿ycia
w grupie i przygotowania do przysz³ej szko³y, nie
jest ¿adn¹ nowoœci¹, a ustawa otwiera tutaj nowe
pola, i dobrze, ¿e nak³ada przymus z pewnym od-
roczeniem.

Druga sprawa, o której tu mocno dyskutowa-
no, to by³a kwestia przekazywania ma³ych szkó³
oraz definicji ma³ej szko³y. Proszê pañstwa, zapi-
sy ustawy s¹ w tym zakresie zdecydowanie korzy-
stniejsze od stanu obecnego, i dlatego nale¿y je
poprzeæ. One s¹ korzystniejsze, bo wprowadzaj¹
miêkk¹ likwidacjê lub brak likwidacji. Dziêki
przepisom nowej ustawy jest siê w stanie urato-
waæ wiêksz¹ liczbê ma³ych szkó³, przej¹æ przez
stowarzyszenia, jak równie¿ osoby fizyczne, z za-
chowaniem wszelkich warunków szko³y i z wyko-
rzystaniem pewnego pêdu spo³ecznego do tego,
aby utrzymaæ szko³y w ma³ych œrodowiskach
i aby one nadal pe³ni³y swoj¹ funkcjê kulturo-
twórcz¹ i skupiaj¹c¹ wysi³ki spo³eczne ma³ych
spo³ecznoœci. To jest bardzo istotna i dobra zmia-
na ustawy.

Najbardziej dyskutowano nad spraw¹ szeœcio-
latków w szko³ach. Myœlê, ¿e nad t¹ dyskusj¹
ci¹¿y³y nieporozumienia. Ustawa w tym zakresie
jest równie¿ miêkka i bardzo liberalna, i to nale¿y
podkreœliæ, szczególnie po poprawce z³o¿onej
przez pana senatora Góreckiego, któr¹ popieram
i któr¹ pani minister, jak myœlê, równie¿ poprze
i do której powinna siê przychyliæ. Wybór jest po
obu stronach. Rodzice przez najbli¿sze trzy lata
mog¹ siê decydowaæ na wysy³anie dzieci do szko³y
w wieku lat szeœciu, to zale¿y od nich. I tak powin-
no byæ. Tak samo samorz¹dy mog¹ te dzieci przyj-
mowaæ w zale¿noœci od tego, czy s¹ do tego przy-
gotowane, oraz w zale¿noœci od objêtoœci, czyli li-
czby miejsc, które przygotowa³y. A wiêc obawy,
które tutaj bardzo mocno artyku³owa³ pan sena-
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tor Gruszka i z którymi mo¿na by siê po czêœci
zgodziæ, w œwietle tej poprawki zupe³nie upadaj¹.
Dopiero od roku 2012… I dlatego myœlê, ¿e po-
prawka, któr¹ pan senator proponuje, jest bez-
przedmiotowa, bo po pierwsze, rodzice maj¹ wy-
bór przez najbli¿sze trzy lata, po drugie, samo-
rz¹dy maj¹ wybór, gdyby przyj¹æ tê poprawkê, bo
mog¹ tych oddzia³ów nie otwieraæ lub otwieraæ na
tyle, na ile s¹ przygotowane.

Oczywiœcie wtedy nast¹pi syndrom dobra re-
glamentowanego, to znaczy nagle siê oka¿e, ¿e
nie wszêdzie wszystkie dzieci szeœcioletnie
znajd¹ miejsce w szko³ach, a wtedy sytuacja
psychologiczna mo¿e siê zmieniæ i mo¿e po-
wstaæ innego rodzaju kwestia. Ale to jest co in-
nego. Myœlê, ¿e to rozwi¹zanie jest najbardziej
miêkkie, a przygotowuje nas na przysz³oœæ,
przysz³oœæ, która jednak powinna wprowadziæ
z biegiem czasu obowi¹zek kszta³cenia dzieci
szeœcioletnich. I teraz przystêpujê do omówie-
nia tej kwestii.

Jeden czy kilku z panów senatorów – wydaje mi
siê, ¿e pamiêtam kto, ale nie bêdê cytowa³, bo mo-
gê siê pomyliæ – zapyta³ czy zapytali, dlaczego
chcemy zmieniaæ model „od siedmiu do dziewiêt-
nastu lat”, który jest modelem dobrym. Otó¿
twierdzê, ¿e to nie jest model dobry, nie mamy do-
wodów na to, ¿e on jest dobry, a wrêcz odwrotnie.
Gdybym mia³ czas i okazjê siê, ¿e tak powiem, sze-
roko wypowiedzieæ, dowodzi³bym, ¿e to jest model
niedobry, my jako zbiorowoœæ jesteœmy tego przy-
k³adem i nale¿y go zmieniæ. Nale¿y go zmieniæ
w sposób umiejêtny, przygotowany i ³agodny, i ta
ustawa do tego zmierza.

Ma³o tego, ten obowi¹zek, tak miêkko sformu-
³owany dla szeœciolatków, równie¿ odpowiada na
obawy rodziców, które doœæ szeroko by³y przed-
stawiane. Ja nie wiem, jaka liczba rodziców siê za
tym opowiada, dlatego ¿e liczba e-maili i listów ni-
gdy nie jest proporcjonalna do tego, co ludzie na-
prawdê myœl¹, bo ci, którzy siê zgadzaj¹, na ogó³
nie reaguj¹ i nie artyku³uj¹ tego, ale jednak odpo-
wiada siê na te zastrze¿enia, które by³y przez pew-
ne stowarzyszenia i znaczn¹ liczbê rodziców for-
mu³owane.

Dlatego na koniec chcia³bym z czysto meryto-
rycznych powodów wyraziæ poparcie dla ustawy
i powiedzieæ, ¿e w tej trudnej sytuacji, w której s¹
ministerstwo i bud¿et pañstwa, znaleziono sto-
sunkowo bardzo dobre wyjœcie, kto wie, czy nie
optymalne. Przy czym wyraŸnie mówiê, ¿e opo-
wiadam siê za poprawk¹, któr¹ proponowa³ pan
senator Górecki i która wyraŸnie mówi, ¿e wybór
jest zarówno po stronie rodziców posy³aj¹cych
szeœciolatki, jak i samorz¹dów, które mog¹ otwie-
raæ oddzia³y przyjmuj¹ce te dzieci, ale nie musz¹
tego robiæ lub mog¹ otwieraæ je w takiej liczbie, na
jak¹ je staæ. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Ortyla
Jeszcze piêæ minut, bo to jest drugie wyst¹pie-

nie. Czy pierwsze?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie, pierwsze.)
Pierwsze? Dobrze, to dziesiêæ minut.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Oczywiœcie szybkoœæ zmian, a w³aœciwie szyb-

koœæ, z jak¹ zmieniaj¹ siê decyzje w obszarze tej
ustawy w ostatnim czasie, musi zadziwiaæ. Myœlê,
¿e to nie jest dobry przyk³ad, bo przecie¿ wszyscy,
którzy œledz¹ losy tej ustawy, w jakimœ stopniu siê
do niej przygotowuj¹. I w³aœciwie pañstwo, rz¹d
i pani minister, jako twórcy tej ustawy wielokrot-
nie zaskoczyli i samorz¹dy, i rodziców. W koñcu
dzisiaj jakoœ tak miêkko i ³agodnie wchodzi siê
w te zmiany, proponuje siê te zmiany. Oczywiœcie
rodzi siê pytanie, czy to jest dobra propozycja czy
z³a. Ale mo¿e o tym powiem w koñcowej konkluzji.

Ja naprawdê uwa¿am, ¿e ta ustawa nie poma-
ga ma³ym szko³om, które w tym uk³adzie funkcjo-
nuj¹. Pomijane s¹ ewidentnie czynnik spo³eczny
i aktywnoœæ spo³eczna, które doprowadzi³y do
funkcjonowania tych szkó³, czyli do uratowania
i samej placówki, i miejsc pracy dla nauczycieli.
Myœlê, ¿e samorz¹d terytorialny nie powinien, je-
szcze raz to podkreœlê, pokazywaæ i wskazywaæ
nowych warunków pracy i p³acy, bo mo¿e narzu-
ciæ temu nowemu prowadz¹cemu placówkê wa-
runki nie do przyjêcia i zniszczyæ tê aktywnoœæ.

Bardzo restrykcyjnie podchodzimy te¿ do kon-
troli, któr¹ uruchamiamy. Nale¿y uznaæ, ¿e je-
dnostka samorz¹du powinna mieæ takie prawo,
skoro by³y jakieœ nieprawid³owoœci. Ale ju¿ posu-
wanie siê tak daleko, aby ustawowo potwierdzaæ,
¿e ktoœ ma mo¿liwoœæ wejœcia do szko³y, na teren
szko³y, poza poprzednimi artyku³ami, gdzie jest
ju¿ mowa wy³¹cznie o kontroli, jest, myœlê, prze-
sad¹. Tak¿e przesad¹ jest mo¿liwoœæ przetwarza-
nia danych osobowych uczniów. W ogóle nie cytu-
jemy ustawy o ochronie danych osobowych, a na
pewno s¹ tutaj obostrzenia. Jeszcze raz podkreœ-
lê: wchodzimy w pewn¹ formu³ê tworzenia nowe-
go „organu œcigania” – takie wra¿enie mam po od-
czytaniu tych dwóch artyku³ów dotycz¹cych kon-
troli. Nale¿y siê zgodziæ, jeszcze raz to powiem, ¿e
nale¿y kontrolowaæ. Ale s¹ regionalne izby obra-
chunkowe, które œwietnie sobie z tymi sprawami
radz¹ i myœlê, ¿e naruszenie dyscypliny finansów
publicznych ³atwo jest, je¿eli siê tylko chce,
stwierdziæ czy skontrolowaæ.

Padaj¹ tu zarzuty, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ
jest antysamorz¹dowe, ale to s¹ tylko, myœlê,
przypuszczenia. Ta ustawa jest natomiast pew-
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nym dowodem na to, ¿e taka jest Platforma Oby-
watelska, która coœ samorz¹dom przekazuje
i w œlad za tym nie daje œrodków. I któryœ ju¿ raz
z kolei trzeba przypomnieæ z tej trybuny deklara-
cjê, ¿e nie bêdzie ¿adnych zadañ bez œrodków
adekwatnych do tych zadañ. A tutaj tego oczywi-
œcie nie ma.

Je¿eli patrzymy na czas kryzysu, który nadcho-
dzi, coraz wiêcej instytucji pañstwowych, tak¿e
rz¹d, zaczyna to dostrzegaæ, to wyraŸnie mo¿na
powiedzieæ, ¿e pewne inwestycje w edukacjê,
w oœwiatê powinny byæ traktowane w pewnym
wymiarze priorytetowo. A tutaj mamy wycofanie
siê z za³o¿eñ. I na pewno nie jest to, przynajmniej
dla mnie, opcja zwi¹zana z finansami. Wobec po-
wszechnej krytyki, która ten system i te propozy-
cje dotknê³a, próbuje siê znaleŸæ jakieœ ³agodne
wyjœcie z tej sytuacji.

Oczywiœcie odpowiednio do tych komentarzy
i uzasadnieñ, które przedstawi³em, chcia³bym
z³o¿yæ na rêce pani marsza³ek poprawki do tej
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Piotra Kaletê. Piêæ

minut dla pana, bo to ju¿ drugie dziœ wyst¹pienie.
(Oklaski)

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja naprawdê potrafiê powiedzieæ s³owo „prze-

praszam”, Panie Senatorze, i to s³owo w tej chwili
pod adresem pani minister wypowiadam. Powiem
w ten sposób, ¿e w odró¿nieniu od niektórych par-
lamentarzystów Platformy Obywatelskiej my to
powiedzieæ potrafimy.

Ja siê ca³y czas bijê z myœlami, Szanowni Pañ-
stwo…

(Poruszenie na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Siadaj, ch³opie.)
(G³os z sali: Po co by³o…)
(G³os z sali: Usi¹dŸ!)
Czasami bijê siê z myœlami, Panie Senatorze,

jakich s³ów nale¿y u¿ywaæ w polityce, ¿eby móc
powiedzieæ, ¿e nie zgadzam siê z pewn¹ koncep-
cj¹. A wiêc powiem to mo¿e tak, ¿eby zabrzmia³o
inaczej: uwa¿am, ¿e proponowana przez rz¹d Rze-
czypospolitej Polskiej ustawa, wprowadzana rê-
kami pani minister Hall, jest szkodliwa dla pol-
skiej edukacji.

(G³osyzsali:No i towystarczy.Taktrzebamówiæ.)
Uwa¿am, ¿e moja wypowiedŸ, która mia³a mieæ

charakter raczej romantyczny, tak bym to okreœ-

li³, zosta³a inaczej zrozumiana. Widocznie pan se-
nator nie jest romantykiem. Ale to tak na margi-
nesie.

(G³os z sali: No, pan na pewno jest.)
(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale, Panie

Senatorze, przepraszam bardzo, drugi raz wcho-
dzimy w te same dyskusje.)

Pani Marsza³ek, ja chcia³bym kontynuowaæ
swoj¹ wypowiedŸ.

Nie sposób mi siê nie ustosunkowaæ do wypo-
wiedzi mojego szanownego przedmówcy, pana se-
natora Owczarka.

Panie Senatorze, pan by³ ³askaw powiedzieæ, ¿e
jako dyrektor szko³y likwidowa³ pan przedszkola,
szko³y itd. Tak zrozumia³em pana wypowiedŸ.
W zwi¹zku z tym chcia³bym to w ten sposób sko-
mentowaæ, ¿e cieszyæ siê trzeba, ¿e nie jest pan ju¿
dyrektorem, Bogu dziêkowaæ, ¿e nie jest pan bur-
mistrzem i smuciæ siê, ¿e jest pan senatorem.

(Poruszenie na sali) (Oklaski)
(Senator Andrzej Owczarek: Gratulujê, pier-

wszy raz pan mê¿czyznê zaatakowa³.) (Weso³oœæ
na sali) (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan marsza³ek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Chcê powiedzieæ, ¿e jestem oburzony tym, co

powiedzia³ pan senator Kaleta nie tylko do kobie-
ty, ale tak¿e do przedstawiciela rz¹du. To przepro-
szenie, które pan z³o¿y³, spowodowa³o, ¿e musia-
³em powstrzymaæ pani¹ minister od wyjœcia z sali.
Uwa¿am, ¿e naruszy³ pan art. 25 Regulaminu Se-
natu, ¿e zachowa³ siê pan w sposób, który nie li-
cuje z godnoœci¹ senatora, poni¿aj¹c publicznie
w Senacie pani¹ minister Hall. Stwierdzam, ¿e po-
dejmê w stosunku do pana kroki regulaminowe.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os w dyskusji? Nie. Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ w dyskusji senatorowie zg³osili wnios-

ki o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Na-
uki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec…
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Bardzo przepraszam, ale chyba siê zagalopo-
wa³am.

Bardzo przepraszam, chcia³abym jeszcze zapy-
taæ pani¹ minister, czy zechce siê ustosunkowaæ
do poprawek.

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall:
Ja ju¿ dziêkujê, myœlê, ¿e nie bêdê zabiera³a

g³osu. Popieram w szczególnoœci poprawkê pana
senatora Góreckiego. I dziêkujê, nie bêdê zabiera-
³a g³osu, ju¿ wczeœniej, odpowiadaj¹c na pytania,
wyczerpa³am temat. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Pani Minister.
Kierujê te poprawki do komisji.
(G³os z sali: W jakim trybie?)
Bardzo proszê. Czy to jest jakaœ sprawa regula-

minowa?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Kiedy pani marsza-

³ek zakoñczy procedowanie, poproszê o g³os.)
Dobrze.
W takim razie przypominam raz jeszcze, ¿e teraz

kierujê te poprawki do Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej. G³osowanie zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo.
Za moment og³oszê przerwê do jutra, do godzi-

ny 10.00 rano, przedtem jeszcze komunikaty.
A teraz pan senator W³adys³aw Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: W jakim

trybie…)
W sprawie formalnej.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: W spra-

wie formalnej.)
Tak, w sprawie formalnej.
Chcia³bym zapytaæ, w jakim trybie pan mar-

sza³ek zabiera³ g³os w trakcie debaty nad spraw¹
merytoryczn¹ i wprowadzi³ do dyskusji element
niejako pozamerytoryczny i pozadyskusyjny.
Myœlê, ¿e…

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan marsza³ek zabra³ g³os równie¿ w kwestii
formalnej.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Przepraszam, ale siê
nie zg³asza³, nikt nie zg³asza³, ¿e to…)

Zg³asza³ siê, ja widzia³am, ¿e siê zg³osi³ i powie-
dzia³: w kwestii formalnej.

(G³os z sali: Mo¿e dajmy ju¿ sobie spokój.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie, ja mo¿e nie

znam regulaminu…)
Tak ¿e dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo. To by-

³a taka wypowiedŸ, jak pana w tej chwili.
Teraz komunikaty.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Komunikaty. Wspólne posiedzenie Komisji Go-

spodarki Narodowej z Komisj¹ Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sj¹ Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjal-
nych, mieszkañ chronionych, noclegowni i do-
mów dla bezdomnych odbêdzie siê jutro o godzi-
nie 8.15 w sali nr 217.

Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej z Ko-
misj¹ Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej rozpatrzy wnioski do ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu odbêdzie siê 5 lutego,
to jest w czwartek, o godzinie 9.00 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty nad ustaw¹ o udzieleniu
przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finan-
sowym odbêdzie siê w dniu dzisiejszym o godzi-
nie 20.30 w sali nr 182.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Przerwa do jutra, do godziny 10.00.
Dziêkujê bardzo pañstwu ministrom za to, ¿e

przybyli i do koñca uczestniczyli w naszym spot-
kaniu.

Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 33)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek Zió³kow-
ski, Krystyna Bochenek i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji
przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Tekst zawarty jest w druku nr 442, sprawozda-
nie komisji w druku nr 442A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Jurcewicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 23 stycznia 2009 r. ustawie
o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla nie-
których podmiotów. Komisja rozpatrzy³a niniejsz¹
ustawê na posiedzeniu w dniu 3 lutego i wnosi, aby
Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony projekt
uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê panu.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster gospodarki.

Czy pani minister pragnie zabraæ g³os w spra-
wie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Tak.)

Proszê bardzo.
Pani minister Joanna Strzelec-£obodziñska.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu ministra gospodarki proszê

o uchwalenie ustawy, przy uwzglêdnieniu faktu,
¿e Kopalnia Soli „Bochnia”, której dotyczy prze-
d³u¿enie dotacji, jest obiektem wyj¹tkowym nie
tylko w skali Polski, ale i w skali œwiata. By³a to
kopalnia czynna przez siedemset piêædziesi¹t lat.
A przed³u¿enie dotacji wi¹¿e siê z pracami rekul-
tywacyjnymi, utrzymywaniem czêœci historycz-
nej, muzealnej i sanatoryjnej.

Jeœli s¹ jakieœ pytania szczegó³owe, na co prze-
znaczane s¹ te œrodki, to jesteœmy w stanie odpo-
wiedzieæ, mamy szczegó³owy wykaz. To nie s¹
œrodki du¿e, w ci¹gu piêciu lat bêdzie to dotacja
w wysokoœci 18 do 20 milionów z³ na rok. I mamy
nadziejê, ¿e przez te piêæ lat zostan¹ zakoñczone
prace rekultywacyjne bezpoœrednio pod miastem
Bochnia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Faktycznie,

mam pytanie, na co te pieni¹dze pójd¹. Osobiœcie
bêdê g³osowa³ za, ale panie i panowie senatorowie
powinni to wiedzieæ, dlatego ¿e teraz jest prywat-
ny w³aœciciel tej kopalni, ona nie jest ju¿ pañstwo-
wa. Tak ciekawie siê sk³ada, ¿e nie jest to ten pan



Urban z gazety „Nie”, tylko inny Urban, o tym sa-
mym nazwisku, ale z Telefoniki. A wiêc na co pój-
d¹ te pieni¹dze? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:
Tak, pieni¹dze pójd¹ do Kopalni Soli „Bo-

chnia”, która nie jest…
(Senator Stanis³aw Kogut: Bochnia, przepra-

szam, Bochnia, tak, tak.)
„Bochnia” nie jest prywatna, nie, nie, nadal jest

w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
(Senator Stanis³aw Kogut: Dziêkujê, ale na co

jeszcze pójd¹?)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, pan

senator Wojciechowski…)
A, na co pójd¹?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Na co pójd¹?)
Ju¿ mówiê. Jest opracowany bardzo szczegó³o-

wy program ca³kowitej likwidacji niezabytkowej
czêœci kopalni. Takiej likwidacji poddawane s¹
komory i wyrobiska poeksploatacyjne powsta³e
na przestrzeni tych siedmiuset piêædziesiêciu lat,
zalegaj¹ce bezpoœrednio pod zwart¹ zabudow¹
miasta Bochnia. To s¹ prace rekultywacyjne, od-
wodnieniowe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Minister!

Jak wygl¹da, ¿e tak powiem, sprawa zabytkowo-
œci tej kopalni, to znaczy, jaki to jest poziom, czy
s¹ jakieœ wpisy. Proszê o kilka s³ów na ten temat,
tak ogólnie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Tak, tak,
tak.)

Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:
Te ¿upy w Bochni, ze wzglêdu na wyj¹tkowy

uk³ad przestrzenny i wartoœæ techniczn¹ – mo¿na
tam bowiem przeœledziæ postêp prac czy rozwoju
górnictwa na przestrzeni ponad siedmiuset lat,

¿upy by³y czynne nieprzerwanie od XIII wieku –
zosta³y uznane przez prezydenta Rzeczypospolitej
za pomnik historii jako zabytek o szczególnej war-
toœci dla kultury narodowej. Kopalnia czyni sta-
rania o wpisanie na listê œwiatowego dziedzictwa
kultury. Wpis na tê listê, gdyby to siê uda³o,
oprócz splendoru, umo¿liwi³by tak¿e pozyskanie
dodatkowych œrodków unijnych. St¹d wzmo¿one
dzia³ania w tym kierunku, ¿eby tak jak Wieliczka,
tak i Bochnia zosta³a wpisana na œwiatow¹ listê
dziedzictwa kultury.

Aktualnie s¹ w Bochni czêœci muzealna i lecz-
nicza. I tu mo¿e odniosê siê do pytania poprzed-
niego, byæ mo¿e tu jest powód pomy³ki co do tej
prywatnoœci, bo owszem, czêœæ tych podziemnych
pomieszczeñ dzier¿awi prywatna spó³ka pod na-
zw¹: Uzdrowisko „Kopalnia Soli «Bochnia»”, to byæ
mo¿e jest myl¹ce. Sama kopalnia jest jednak w³a-
snoœci¹ Skarbu Pañstwa.

(Rozmowy na sali)
Poziom w g³¹b? Przepraszam, nie us³ysza³am.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi

o grupê. Jakiej to jest grupy? Bo tam s¹, jak wiem,
zerowe czy pierwsze…)

A, jakiej klasy to zabytek?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak, tak.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jakiej klasy to

zabytek.)
Zabytkiem klasy pierwszej ju¿ jest, zabytkiem

klasy zerowej bêdzie po wpisaniu na listê œwiato-
wego dziedzictwa kultury.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Massalski.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Jeszcze nie
uzupe³ni³am…)

Senator Adam Massalski:

Ja mam tylko takie porz¹dkowe pytanie, jes-
tem pewien, ¿e odpowiedŸ bêdzie pozytywna: czy
te sprawy s¹ uzgadniane z konserwatorem zabyt-
ków i z ministrem kultury? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Oczywiœcie, ta czêœæ muzealna funkcjonuje
w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Kogut, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ogromnie siê cieszê, ¿e kopalnia „Bochnia” jest

w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. A czy tam ta czêœæ
jest wydzier¿awiana spó³ce pana Urbana?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:
W³aœnie pod nieobecnoœæ pana senatora,

udzielaj¹c odpowiedzi na kolejne pytanie, powie-
dzia³am, ¿e byæ mo¿e ta pomy³ka wynika z faktu,
i¿ czêœæ uzdrowiskowa kopalni jest dzier¿awiona
Uzdrowisku „Kopalnia Soli «Bochnia»” Spó³ka
z o.o. Tak, jest. Ale to nie czêœæ historyczna, tylko
lecznicza.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, czy w tej kopalni prowadzi siê je-

szcze jakieœ wydobycie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:
Wtejkopalninieprowadzi siêwydobycia, dlatego

musi ona byæ dotowana œrodkami zewnêtrznymi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, nie widzê wiêcej zg³oszeñ.
Dziêkujê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:
W zwi¹zku z tym, ¿e w sprawie ochrony konser-

watorskiej tej kopalni by³o tutaj kilka pytañ,
chcia³bym tylko wyjaœniæ, po pierwsze, ¿e ju¿ od

kilkunastu lat nie ma klasyfikacji zabytków, nie
ma podzia³u na klasê zerow¹, pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹ itd., tego siê nie stosuje.

Po drugie, jeœli idzie o wpis na Listê Œwiatowego
Dziedzictwa UNESCO, mo¿liwe by to by³o wy³¹cz-
nie poprzez rozszerzenie wpisu Kopalni Soli „Wie-
liczka”, ale kopalnia „Wieliczka” jest zdecydowa-
nie przeciw. Oni chc¹ byæ jedyn¹ kopalni¹ na tej
liœcie. I to jest bardzo powa¿ny problem, dlatego
Polski Komitet do spraw UNESCO nie móg³ do tej
pory formalnie z³o¿yæ wniosku w sprawie kopalni
w Bochni. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 423,
a sprawozdanie komisji w druku nr 423A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Janusza Sepio³a, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

która pochodzi z roku 1989, by³a do tej pory trzy-
krotnie nowelizowana w bardzo jednak w¹skim
zakresie. A trzeba sobie zdaæ sprawê, ¿e od tego
czasu tak¿e w tej dziedzinie dokona³a siê rewolu-
cja informatyczna, nast¹pi³y zmiany w ca³ym fun-
kcjonowaniu informacji o geoprzestrzeni i bardzo
wzros³o znaczenie ochrony danych osobowych.
I to jest istotny kontekst nowelizacji, któr¹ dzisiaj
rozpatrujemy.

Nowelizacja objêtoœciowo jest w gruncie rzeczy
niewielka, ale co do istoty bardzo powa¿na. Na
czym rzecz polega? Otó¿ do tej pory ustawa powia-
da³a, ¿e dane z ewidencji gruntów i budynków s¹
jawne i udzielane odp³atnie. W tej chwili propozy-
cja jest taka, aby by³y one jawne i powszechnie do-
stêpne. A je¿eli jawne i powszechnie dostêpne, to
znaczy, ¿e poszerza siê kr¹g osób, które mog¹ od-
p³atnie otrzymywaæ wypisy i wyrysy z ewidencji.
Dot¹d ten katalog obejmowa³ tylko osoby, które
maj¹ interes prawny, teraz natomiast mog¹ to byæ
tak¿e osoby, które maj¹ interes faktyczny. A skoro
ten kr¹g osób siê poszerza, to trzeba zastrzec dane
osobowe. St¹d ca³y szczegó³owy zapis, komu mo¿-
na udostêpniaæ dane osobowe i jakie.
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Kolejny punkt tej nowelizacji to katalog insty-
tucji, które bêd¹ mog³y otrzymywaæ wypisy i wy-
rysy bezp³atnie. Do tej pory otrzymywa³y je samo-
rz¹dy i to w okreœlonym celu, to znaczy do prac
melioracyjnych, oraz Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa do celów zwi¹zanych
z systemem p³atnoœci. W tej chwili bêd¹ je otrzy-
mywa³y samorz¹dy wszystkich szczebli do swoich
dzia³añ inwestycyjnych, a tak¿e wszystkie insty-
tucje kontrolne, a wiêc s¹dy i prokuratury. Czyli
znowu rozszerza siê katalog, tym razem instytu-
cji, które mog¹ otrzymywaæ dane z ewidencji
gruntów i budynków bezp³atnie.

Na czym polega donios³oœæ…(Sygna³ telefonu
komórkowego) Przepraszam bardzo, przepraszam
pañstwa.

Otó¿ dot¹d, jeœli ktoœ przygotowuj¹c proces inwe-
stycyjny chcia³ rozeznaæ, jak wygl¹da otoczenie inte-
resuj¹cej go nieruchomoœci, to w³aœciwie, aby móc
otrzymaæ wypis, wyrys z ewidencji, musia³ wejœæ
wkontakt zosob¹,któramia³a interesprawny.Teraz
informacjewpostaci informacjiustnej czywgl¹dudo
map bêdzie móg³ otrzymaæ bezp³atnie i bêdzie móg³
staraæ siê o otrzymanie wypisów i wyrysów.

Dlaczego to jest kwestia istotna?
Musimy sobie zdawaæ sprawê, ¿e Polska, podob-

nie jak wszystkie kraje, realizuj¹c miêdzy innymi
dyrektywê INSPIRE, bêdzie musia³a – w wielu wy-
padkach ju¿ to robi – udostêpniaæ internetowo bazy
danych zbli¿one do ewidencji gruntów i budynków.
I trzeba powiedzieæ, ¿e jeœli dzisiaj robi siê to inter-
netowo, to robi siê to na granicy legalnoœci, ponie-
wa¿ w ten sposób udostêpnianie jest nieodp³atne.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e jest to nowelizacja,
która s³u¿y obywatelom, poniewa¿ zwiêksza za-
kres dostêpnej dla nich informacji, i która ogólnie
zmierza w dobrym kierunku. W czasie posiedzenia
komisji nie zg³oszono ¿adnych wniosków legisla-
cyjnych i propozycja komisji jest taka, aby przyj¹æ
tê nowelizacjê bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Najpierw senator Andrzej Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, czy

nie niepokoi pana brak w tej nowelizacji przepi-
sów przejœciowych?

(Senator Janusz Sepio³: A czego mia³yby doty-
czyæ przepisy przejœciowe?)

Chodzi o tak¹ sytuacjê, kiedy jakieœ czynnoœci
by³y w toku, a teraz wchodzi w ¿ycie nowelizacja.
Co siê dzieje z tym, co by³o ju¿ wczeœniej zaczête?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê.

Senator Janusz Sepio³:

Tu nie ma ¿adnego postêpowania administra-
cyjnego. Tu nie ma ¿adnych decyzji ani postêpo-
wania administracyjnego. Nie bardzo rozumiem
pytanie.

Senator Andrzej Grzyb:
Chodzi o takie przypadki, kiedy wniosek zosta³

z³o¿ony w momencie obowi¹zywania dotychcza-
sowej ustawy, a czynnoœci zwi¹zane z wydaniem
odpowiednich dokumentów nie zosta³y dokona-
ne. Czy pod rz¹dami znowelizowanej ustawy te
dokumenty zostan¹ wydane? Co siê teraz stanie?

Senator Janusz Sepio³:
Myœlê, ¿e tutaj wchodzi³yby w grê przepisy ogól-

ne, w myœl których sprawy nieza³atwione pod
rz¹dami dotychczasowej ustawy bêd¹ musia³y
byæ za³atwione w nowym trybie. Sprawy nieza-
koñczone ostateczn¹ decyzj¹ s¹ procedowane we-
d³ug nowych zasad.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Bêdziemy jeszcze mogli zadawaæ pytania

przedstawicielowi rz¹du.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-

torze, czy nie bêdzie przypadkiem konfliktu w mo-
mencie, kiedy uchwalona zostanie ta zmiana,
miêdzy tym co jest w ewidencji gruntów i budyn-
ków, a tym co mo¿na uzyskaæ w ksiêgach wieczy-
stych?

Chodzi o to, ¿e wypis z ewidencji gruntów mo¿-
na otrzymaæ w starostwie. Ten sam wypis znaj-
duje siê w aktach ksiêgi wieczystej i on ju¿ nie
jest publiczny. Ksiêga wieczysta jest oczywiœcie
publiczna, natomiast akta ksiêgi publiczne nie
s¹. Mo¿e w zwi¹zku z tym nie nale¿a³oby udo-
stêpniaæ równie¿ tego wypisu, który jest w ksiê-
dze wieczystej, albo nie udostêpniaæ ¿adnego wy-
pisu. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
O to pytaliœmy w komisji przedstawiciela rz¹du

i zapewniano nas, ¿e tutaj nie mam ¿adnego kon-
fliktu. To znaczy zastrze¿enia dotycz¹ce danych
osobowych s¹ tak skonstruowane, ¿eby nie by³o
sytuacji, w której mo¿na dostaæ coœ, co jest
w ksiêgach wieczystych, a czego nie mo¿na by³o
uzyskaæ z ewidencji gruntów, b¹dŸ na odwrót.
Tak ¿e takiego zagro¿enia nie ma.

Rzeczywiœcie jest odrêbn¹ kwesti¹ to, czy ewi-
dencja gruntów i budynków jest zgodna z tym, co
jest w ksiêgach wieczystych. Ale to ju¿ trochê inny
problem.

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

Senator Leon Kieres:
Dwa pytania, ale jedno do pana, drugie do pana

ministra.
Panie Senatorze, czy badaliœcie relacje miêdzy

t¹ ustaw¹ a ustaw¹ o ochronie danych osobo-
wych?

Ja popieram rozwi¹zanie, które jest w tej usta-
wie, ale praktyka stosowania przepisów o ochro-
nie danych osobowych – nie mówiê tu o organie,
bo to by³y dwa organy, dwóch generalnych in-
spektorów, nie chcê tutaj wskazywaæ na konkret-
ny organ – jest niekiedy tak rygorystyczna, by nie
powiedzieæ, ¿e kuriozalna, ¿e dewastuje dobre in-
tencje ustawodawcy. Czy badaliœcie pañstwo re-
lacje miêdzy tymi dwoma ustawami? Chodzi o to,
¿eby póŸniej nagle siê nie okaza³o, ¿e znowu bêd¹
ró¿nego rodzaju opinie, zalecenia co do tego, jak
nale¿y stosowaæ przepisy ustawy o ochronie da-
nych osobowych do postanowienia, ¿e starosta
wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawiera-
j¹cy dane osobowe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Przyznajê, ¿e czujê siê bezradny wobec tego py-

tania, poniewa¿ dotyczy ono przede wszystkim
praktyki, i to jeszcze takiego organu jak inspektor
ochrony danych osobowych, z którym do tej pory
nie mia³em specjalnie kontaktu…

(Senator Leon Kieres: Ma pan szczêœcie.)

Pewnie mam szczêœcie, tak. Nie potrafiê wiêc
na to pytanie odpowiedzieæ. Wydaje mi siê, ¿e za-
pis ustawowy jakichœ nadzwyczajnych zagro¿eñ
nie niesie, ale byæ mo¿e jestem naiwny.

(Senator Leon Kieres: Powtórzê wiêc to pytanie
pani minister.)

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

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Sena-
torze, za³ó¿my, ¿e przychodzi pan do starostwa
w Rawie Mazowieckiej i ¿yczy pan sobie wypis do-
tycz¹cy dzia³ek nr 1 i nr 2 w Regnowie. Jakie dane
bêdzie zawiera³ ten wypis z ewidencji gruntów?
Dziêkujê.

(Senator Janusz Sepio³: To zale¿y, czy pan…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.
(Senator Janusz Sepio³: …wyka¿e swój interes

prawny, dlatego ¿e…)

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Ale nie, chodzi mi o to, ¿e pan senator przycho-
dzi do starostwa w Rawie i pyta o dzia³kê, której
akurat ja jestem w³aœcicielem. Co bêdzie na tym
wypisie, który pan senator otrzyma?

Senator Janusz Sepio³:

Granice, numer, klasa gruntu, informacja, czy
jest objêty ochron¹ konserwatorsk¹, ewentualnie
wartoœæ nieruchomoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze. Nie ma wiêcej pytañ.
(Senator Janusz Sepio³: Mo¿e w dyskusji jesz-

cze powiem. Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sje sejmowe.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pani prezes urzêdu, g³ówny geodeta kraju Jo-

lanta Orliñska.
Proszê bardzo, Pani Prezes.
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Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³abym dodaæ dwa s³owa do tego, co po-

wiedzia³ pan senator sprawozdawca, i stwierdziæ,
¿e uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotycz¹ca
zmiany art. 24, wychodzi naprzeciw inicjatywie
wnioskodawcy, czyli Komisji Nadzwyczajnej
„Przyjazne Pañstwo”. Znosi ona bowiem – a w³aœ-
nie taki by³ wniosek – bariery w procesie inwesty-
cyjnym poprzez u³atwienie potencjalnym inwe-
storom dostêpu do informacji o gruntach, budyn-
kach i lokalach dziêki wprowadzeniu zasady ja-
wnoœci i powszechnoœci, tak jak to ju¿ by³o powie-
dziane. Jednoczeœnie, co te¿ warto podkreœliæ,
uzupe³nia zasady udostêpnienia wypisów i wyry-
sów o przepisy zapewniaj¹ce ochronê danych oso-
bowych, czyli prywatnoœci obywateli bêd¹cych
w³aœcicielami nieruchomoœci.

Chcê równie¿ dodaæ, ¿e ustawa reguluje, po-
rz¹dkuje sprawy bezp³atnego udostêpnienia, po-
niewa¿ wymienia kr¹g podmiotów, które s¹ upra-
wnione do nieodp³atnego dostêpu do wypisów
i wyrysów. Chodzi o s¹dy, organy kontroli pañ-
stwa i organy administracji publicznej – w zwi¹z-
ku z wykonywaniem ich dzia³añ dotycz¹cych
praw do nieruchomoœci Skarbu Pañstwa i jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

Chcê równie¿ nawi¹zaæ do wypowiedzi pana se-
natora sprawozdawcy dotycz¹cej dyrektywy
INSPIRE i upowszechnienia danych z rejestrów
publicznych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e przepisy
przed³o¿onej ustawy s¹ zbie¿ne z aktualnie pro-
wadzonymi pracami zwi¹zanymi z pe³n¹, kom-
pleksow¹ nowelizacj¹ ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne w zwi¹zku z transpozycj¹ dyrek-
tywy INSPIRE do polskiego porz¹dku prawnego.
Dlatego wydaje nam siê, ¿e wprowadzenie tego
przepisu jest zasadne, poniewa¿ jest spójne
z ogóln¹ polityk¹ udostêpniania danych z reje-
strów publicznych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Prezes.
Ale poprosi³bym o pozostanie, bo wiem, ¿e bêd¹

pytania.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Ponawiam pytanie, które zadawa³em panu se-
natorowi sprawozdawcy, o ochronê danych oso-
bowych. Czy pañstwo rozwa¿aliœcie relacje miê-
dzy tymi dwiema…

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:

Ale tutaj nie ma konfliktu z ustaw¹…
(Senator Leon Kieres: Ja nie mówiê o konflikcie,

tylko o tym, czy ta kwestia by³a rozwa¿ana.)
…o ochronie danych osobowych. Ustawa

o ochronie danych osobowych w naszym rozu-
mieniu jest ustaw¹, która mówi o ochronie da-
nych osobowych. W artykule, którego w tej chwili
byæ mo¿e nie przytoczê dok³adnie, jest wpisane,
¿e dane osobowe udostêpnia siê podmiotom, któ-
re na podstawie innych przepisów s¹ upowa¿nio-
ne do ich uzyskania. I przepis, który dzisiaj wpro-
wadzamy, jest takim przepisem szczególnym,
który mówi, jakim podmiotom mo¿na udostêpniæ
dane osobowe. Podzielamy zdanie pana senatora,
¿e byæ mo¿e niekiedy ta ustawa jest nadu¿ywana,
ten przepis jest nadu¿ywany do nieuzasadnione-
go ograniczania dostêpu do danych osobowych.

Senator Leon Kieres:
W pe³ni podzielam pogl¹d pani minister. Te¿

uwa¿am, ¿e ust. 3 w art. 24 jako lex specialis po-
winien byæ interpretowany wprost jako zezwala-
j¹cy na ujawnianie danych osobowych przez sta-
rostê wydaj¹cego ten wypis z operatu ewidencyj-
nego.

I drugie moje pytanie: jak pañstwo sobie radz¹
z interpretacj¹ pojêcia „podmioty publiczne”?

(Prezes G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
Jolanta Orliñska: To jest…)

Jeszcze tylko dodam, Pani Minister – jeœli mo-
gê, Panie Marsza³ku – ¿e pojêcie „podmiot publi-
czny” nie ma swojej definicji ustawowej, a usta-
wy szczegó³owe, jak na przyk³ad ustawa o ochro-
nie danych osobowych, zawieraj¹ specyficzne ro-
zumienie tego pojêcia, podobnie jak dyrektywy
unijne. Jak pañstwo w praktyce interpretuj¹ to
okreœlenie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
Tutaj muszê powiedzieæ, ¿e u¿ywamy okreœle-

nia „podmiot publiczny” zaczerpniêtego tak na-
prawdê z ustawy o informatyzacji pañstwa, dlate-
go ¿e staramy siê zachowaæ spójnoœæ pomiêdzy ty-
mi dwiema ustawami. My œciœle wspó³pracujemy
z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji. Przygotowujemy projekt aktu prawnego,
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który jest nowelizacj¹ ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne, i wspó³pracujemy z Minister-
stwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji, któ-
re przygotowuje czy ju¿ przygotowa³o nowelizacjê
ustawy o informatyzacji pañstwa. I ta nomenkla-
tura jest zbie¿na z ustaw¹, czyli definicji podmio-
tu publicznego nale¿y poszukiwaæ w tej ustawie,
w art. 15 ustawy o informatyzacji pañstwa.

(Senator Leon Kieres: Panie Marsza³ku, czy mo-
gê jeszcze tylko jedno zdanie… Przepraszam.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, za chwilê, dobrze?
(Senator Leon Kieres: Dobrze.)
Bo senatorowie ju¿ siê ustawili w kolejce.
Pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowna Pani Prezes, prosi³bym o dopowie-

dzenie, o wyjaœnienie, w jaki sposób owo wydawa-
nie informacji dotyczy obywateli i w jaki sposób to
jest bezp³atne. Czy to jest bezp³atne w ca³oœci, czy
s¹ te¿ takie czynnoœci zwi¹zane z t¹ informacj¹,
które jednak podlegaj¹ op³acie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
A czy mo¿na prosiæ o powtórzenie pytania? Czy

to dotyczy wypisów i wyrysów?
(Senator Andrzej Grzyb: Tak jest.)
Wypisy i wyrysy dla tych podmiotów, które s¹

wymienione w ustawie, s¹ ca³kowicie bezp³atne,
czyli ¿adna czynnoœæ wynikaj¹ca z przygotowania
tych dokumentów nie jest objêta odp³atnoœci¹.

(Senator Andrzej Grzyb: Ale ja pyta³em o oby-
wateli.)

Jeœli chodzi o obywateli, to wypisy i wyrysy dla
obywateli s¹ p³atne, odp³atne.

(Senator Andrzej Grzyb: Dziêkujê.)
To znaczy oprócz informacji dla tych podmio-

tów, które s¹ wymienione, dane z ewidencji grun-
tów i budynków s¹ odp³atne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski:

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Prezes,
interesuje mnie jeszcze kwestia zawartoœci da-
nych, które znajduj¹ siê w ewidencji gruntów i bu-
dynków. Chodzi mi o pewne zderzenie z podobny-
mi danymi, które posiada odrêbnie Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te dane
w ¿aden sposób nie maj¹ siê do siebie. Chodzi mi
o powierzchnie dzia³ek, rodzaje u¿ytków itd. Jak
to wygl¹da? Wiem, ¿e dane z ortofotomapy ró¿ni¹
siê czasami o 50% w stosunku do danych z ewi-
dencji gruntów. Rozumiem, ¿e dane z ortofotoma-
py s¹ zbli¿one do stanu faktycznego na gruncie.
Jak to wygl¹da? Bo wiem, ¿e dane z ortofotomapy
ró¿ni¹ siê czasami o 50% w stosunku do danych
z ewidencji gruntów. Rozumiem, ¿e dane z ortofo-
tomapy s¹ zbli¿one do stanu faktycznego. Jak wy-
gl¹da stan bazy ewidencji gruntów i budynków?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
Rozumiem, ¿e tu chodzi g³ównie o u¿ytkowanie

gruntów, o jego rozbie¿noœæ z tym, co jest ujawnio-
ne w ewidencji gruntów i budynków. Chcê powie-
dzieæ, ¿e obydwa te rejestry – rejestr publiczny, ja-
kim jest ewidencja gruntów i budynków, i system
identyfikacji dzia³ek rolnych to s¹ ró¿ne rejestry,
prowadzone na podstawie innych przepisów.
W przypadku ewidencji gruntów i budynków, poza
oczywiœcie sytuacjami, kiedy modernizacja ewiden-
cji gruntów i budynków odbywa siê na zlecenie sta-
rosty, zmiany wprowadza siê na wniosek w³aœcicie-
la czy w³adaj¹cego. W zwi¹zku z tym, jeœli w³aœciciel
czyw³adaj¹cynie zaktualizowa³danychwewidencji
gruntów i budynków, czyli nie z³o¿y³ wniosku o za-
ktualizowanie danych dotycz¹cych u¿ytkowania, to
one nie s¹ ujawniane w ewidencji do momentu, kie-
dy nie zostan¹ ujawnione przez w³aœciciela.

Jeœli chodzi o system identyfikacji dzia³ek rol-
nych, to z przepisów dotycz¹cych zintegrowanego
systemu zarz¹dzania i kontroli wynika, ¿e w sys-
temie referencyjnym, s³u¿¹cym do kontroli admi-
nistracyjnych, ma byæ ujêty stan rzeczywisty, czy-
li stan u¿ytkowania. Dlatego u¿ytkowanie w tym-
¿e systemie jest pozyskiwane z ortofotomap, które
zgodnie z przepisem nie powinny byæ starsze ni¿
piêæ lat. Dlatego bywa tak, ¿e jest pewna rozbie¿-
noœæ, jeœli chodzi o u¿ytkowanie, miêdzy tym, co
jest w ewidencji gruntów, a tym, co jest wykazane
w systemie identyfikacji dzia³ek rolnych. Ale tak
jak wspomnia³am, prace aktualizacyjne, aktuali-
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zacje ewidencji gruntów i budynków odbywaj¹ siê
na podstawie innych przepisów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Skorupa, proszê

bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Prezes!

Mam nastêpuj¹ce pytanie. Czy wykazy zmian i ich
wyrysy, i wykazy map katastralnych te¿ s¹ wyda-
wane nieodp³atnie i czy mog¹ byæ wydawane tak-
¿e na proœbê w³aœciciela?

I drugie pytanie: czy G³ówny Urz¹d Geodezji
i Kartografii mo¿e zweryfikowaæ przypadki,
w których mapy ewidencyjne zosta³y zrobione
niezgodnie z mapami katastralnymi i s¹ ci¹g³e
konflikty, spory co do przebiegu granic miêdzy
tymi dwoma ró¿nymi mapami i czy jest taka
mo¿liwoœæ, aby zleciæ G³ównemu Urzêdowi Geo-
dezji i Kartografii ponowne zbadanie spraw i wy-
konanie map geodezyjnych na nowo, zgodnie
z katastrem? Jak to ustawowo jest okreœlone?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:

W tej chwili zadanie prowadzenia ewidencji
gruntów i budynków jest zadaniem rz¹dowym
powierzonym starostwom i tak naprawdê inicja-
tywa modernizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków le¿y g³ównie po stronie starostw. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami G³ówny Urz¹d
Geodezji i Kartografii nie bardzo mo¿e wspó³fi-
nansowaæ modernizacjê ewidencji gruntów i bu-
dynków. My planujemy w nowelizacji ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne wpisaæ tak¹
mo¿l iwoœæ ju¿ l i teralnie, ¿ebyœmy mogl i
wspó³dzia³aæ ze starostwami w modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków. Tak ¿e, jeœli to tylko
bêdzie mo¿liwe, chcemy wspomagaæ starostów
w tym zadaniu.

Generalnie na dzieñ dzisiejszy w starostwach
odbywa siê doœæ du¿o modernizacji ewidencji
gruntów i budynków. W ubieg³ym roku wprowa-

dziliœmy ze œrodków funduszu gospodarki zaso-
bem geodezyjnym i kartograficznym zasadê dofi-
nansowywania prac w starostwach wy³¹cznie na
rzecz modernizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków, bo chcemy ten proces przyspieszyæ. I bardzo
dobrze by by³o, gdyby w bud¿ecie pañstwa znalaz-
³y siê œrodki na modernizacjê ewidencji gruntów
i budynków, szczególnie w³aœnie w rejonach,
gdzie to jest naprawdê konieczne, czyli w po³u-
dniowej Polsce. Tak ¿e jeœli bêdzie taka inicjaty-
wa, a takie inicjatywy chcemy podj¹æ, aby w miarê
mo¿liwoœci pozyskiwaæ te œrodki na moderniza-
cje, to my oczywiœcie jesteœmy bardzo otwarci i bê-
dziemy w tym uczestniczyæ. I jeœli bêdzie literalnie
wskazana mo¿liwoœæ wspó³finansowania, to bê-
dziemy finansowaæ to zadanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
PansenatorJurcewicz.Proszê,PanieSenatorze.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku, ja

jeszcze nie uzyska³em odpowiedzi.)

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Ja mam bar-
dzo konkretne pytanie. Mamy do czynienia z na-
rastaj¹c¹ liczb¹ jednostek, instytucji, agend
rz¹dowych, które s¹ zwolnione z odp³atnoœci.
Czy by³a jakaœ symulacja dotycz¹ca powiatów
i czy w trakcie tych prac zapytano o wp³ywy z tego
tytu³u, czy one spadn¹, czy wzrosn¹?

Moje pytanie wi¹¿e siê z tym, i¿ byliœmy z kole-
g¹, senatorem Sidorowiczem, zaproszeni na kon-
went powiatów województwa dolnoœl¹skiego
i tam wyra¿ono niepokój, i¿ nast¹pi zmniejszenie
wp³ywów z tytu³u op³at za udostêpnianie danych
Pañstwowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w powiecie, i to
znaczne. My nawet dysponujemy wyliczeniami;
mo¿emy siê z nimi zgadzaæ, mo¿emy siê nie zga-
dzaæ. Ja podam tylko wielkoœæ procentow¹. Sza-
cuje siê, ¿e to bêdzie zmniejszenie wp³ywów o oko-
³o 17%. Dodam, ¿e to wyliczenie jest zrobione miê-
dzy innymi na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœ-
nia 2007 r., która zak³ada ujawnienie w ksiêgach
wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du do
19 listopada 2009 r.

Ja s¹dzê, ¿e jest w tym jakaœ racja i prosi³bym
o odpowiedŸ na pytanie, czy w pani ocenie nast¹pi
zmniejszeniewp³ywów,czy te¿nie.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To by³a bardzo d³uga minuta, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale jedna.)
Proszê bardzo, Pani Prezes.
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Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:

Chcê powiedzieæ, ¿e w nowelizacji zaproponowa-
nej przez pos³ów jest rozszerzony kr¹g podmiotów
uprawnionych do pozyskania wypisu z operatu
ewidencji gruntów i budynków, zawieraj¹cego dane
osobowe, w zwi¹zku z tym zwiêkszy siê kr¹g odbior-
ców w ogóle, równie¿ tych, którzy pozyskuj¹ ten wy-
pis odp³atnie. Liczba tych podmiotów, które uzys-
kuj¹ wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów
i budynków nieodp³atnie, jest ograniczona. W³aœci-
wie jest to takiprzepisporz¹dkuj¹cy,dlatego ¿ewiê-
kszoœæ tych podmiotów tak naprawdê ju¿ dzisiaj
uzyskuje wypisy i wyrysy nieodp³atnie na podsta-
wie innych ustaw, i to chyba oko³o trzynastu. Te
podmioty zapewni³y sobie nieodp³atny dostêp do
danych ewidencji gruntów i budynków, wiêc de fa-
cto byæ mo¿e… A jeszcze chcê powiedzieæ, ¿e nieod-
p³atnoœæ dotyczy tylko i wy³¹cznie wypisów i wyry-
sów, co stanowi tylko – czy mo¿e a¿ – 30% wp³ywów
do bud¿etu funduszu gospodarki zasobem geode-
zyjnym i kartograficznym. I z tej kwoty tylko czêœæ
dotyczy administracji publicznej.

Chcê powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e nast¹pi jakiœ uby-
tek, ale on bêdzie rekompensowany wiêkszym za-
interesowaniem danymi, które s¹ udzielane od-
p³atnie. Przypomnê, ¿e w pkcie 2 jest napisane, ¿e
informacje o gruntach i budynkach, lokalach, s¹
jawne i powszechnie dostêpne, w zwi¹zku z tym za-
interesowanie ca³ym tym zasobem wzroœnie. Tak
¿e mamy nadziejê, ¿e to bêdzie rekompensowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skorupa na jedno pytanie nie do-
sta³ odpowiedzi, tak?

Na które? Niech pan je powtórzy.
(Prezes G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii

Jolanta Orliñska: Na jedno, tak.)

Senator Tadeusz Skorupa:

Nie dosta³em odpowiedzi na pytanie w sprawie
wypisu i wyrysu z map katastralnych. Nie wyjaœni-
³a te¿ pani kwestii mo¿liwoœci weryfikacji wykazu
zmian map ewidencyjnych z mapami katastralny-
mi tam, gdzie te mapy by³y ewidentnie Ÿle wykona-
ne, niezgodnie z mapami katastralnymi i gdzie s¹
spory. Tak jak pani powiedzia³a, w po³udniowej
Polsce czêste s¹ takie przypadki. Czy to jest do na-
prawienia? Czy w³aœciciele nadal maj¹ chodziæ po
s¹dach i regulowaæ te sprawy s¹downie, czy te¿
G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii mo¿e wp³yn¹æ
na to, ¿eby b³êdy poprzednich geodetów zosta³y
naprawione? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
Myœlê, ¿e to nie s¹ b³êdy poprzednich geode-

tów, chocia¿ jest to niejako kwestia spuœcizny
historycznej. Dotyczy to tak naprawdê prowa-
dzenia map katastralnych, czyli ewidencji
gruntów i budynków w ca³ym przesz³ym okre-
sie. Ja odpowiedzia³am na to pytanie, powie-
dzia³am, ¿e uregulowanie tych kwestii z urzêdu
mo¿e nast¹piæ tylko w trybie modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków. Weryfikacja, wy-
jaœnienie czy naprawa tej sytuacji, uaktualnie-
nie tych danych z urzêdu mo¿e nast¹piæ tylko
w tym trybie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Senator Leon Kieres:
Moje pytanie dotyczy relacji miêdzy ustaw¹

o informatyzacji, o której pani mówi³a, a usta-
w¹ – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pani
prezes powiedzia³a, ¿e w tej ustawie pojêcie czy
definicja podmiotu publicznego jest zaczer-
pniête z tamtej ustawy. Czy ja pani¹ dobrze zro-
zumia³em?

(Prezes G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
Jolanta Orliñska: Tak.)

Ta ustawa jest w³aœciwa.
Dobrze, Panie Marsza³ku, ja to poruszê na po-

siedzeniu Komisji Ustawodawczej. To nie jest za-
rzut, ale to bêdzie wymaga³o pewnej interpretacji,
tak¿e jeœli chodzi o przysz³e prace legislacyjne, bo
wydaje siê, ¿e brakuje powi¹zania miêdzy usta-
wami ogólnymi a szczegó³owymi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, bardzo mnie cieszy, ¿e pan

deklaruje w dalszym ci¹gu aktywn¹ pracê w Ko-
misji Ustawodawczej.

To powiedziawszy, oddajê g³os panu senatoro-
wi Misio³kowi.

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Pani Prezes!
Proponowany przepis art. 3a tej ustawy wska-

zuje instytucje, które maj¹ prawo otrzymaæ nie-
odp³atnie odpisy i wyrysy, ale te instytucje maj¹
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ju¿ takie prawo na podstawie innych ustaw w celu
ich wykonywania. Czy zatem sensowne jest po-
wtarzanie tego zapisu w omawianej ustawie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
Tak, dlatego ¿e ten przepis ma charakter po-

rz¹dkuj¹cy, bo jest mnóstwo w¹tpliwoœci interpre-
tacyjnych. W przepisie w tej chwili literalnie wy-
mienione s¹ te organy, podmioty, co w szczególno-
œci jest istotne dla samorz¹dów terytorialnych,
dlatego ¿e z powodu niejasnoœci obowi¹zuj¹cych
przepisów, przepisów obecnej ustawy, bywa³o tak,
¿e samorz¹dy, mo¿na tak to nazwaæ, same sobie
p³aci³y, odp³atnie same od siebie pozyskiwa³y wpi-
sy i wyrysy do realizacji w³asnych celów. Myœlê, ¿e
wa¿ne jest to, ¿eby te kwestie zosta³y raz na zawsze
uporz¹dkowane i ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci inter-
pretacyjnych, co w szczególnoœci dla samorz¹dów,
dla starostw jest istotne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Druga tura.
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Prezes!

Gdy zadawa³em poprzednie pytanie, to chodzi³o
mi o sytuacjê, w której rolnik u¿ytkuje ca³¹ po-
wierzchniê dzia³ki, to jest konkretna sytuacja.
W ewidencji gruntów i budynków dzia³ka ma po-
wierzchniê 4 ha 15 a. S¹ graniczniki, nie wszyst-
kie, ale czêœciowo s¹. Powierzchnia tej dzia³ki na
pewno siê nie zmienia³a. Rolnik wzi¹³ wypis z ewi-
dencji gruntów, przyszed³ do agencji, wpisa³ tê
powierzchniê. Po przeprowadzeniu kontroli na
miejscu okaza³o siê, ¿e dzia³ka ma powierzchniê
2 ha 30 a, a wiêc mniejsz¹, i otrzyma³ wieloletnie
sankcje. W czym te dane udostêpnione przez ewi-
dencjê gruntów mu pomog³y? Pomog³y mu w taki
sposób, ¿e otrzyma³ dosyæ wysok¹ karê.

Drugie pytanie, krótkie, je¿eli pan marsza³ek
pozwoli.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pozwalam,
ale krótkie.)

Chodzi mi o stare wyrysy i nowe wyrysy. Stare
wyrysy by³y ³adne, piêkne, ale by³a tam tylko
dzia³ka i skrócony wypis z ewidencji gruntów, a do
nowych wykorzystuje siê ksero i ¿ó³ty zakreœlacz.
Czy zdaniem pani prezes te dane s¹ takie same,
czy inne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
Zakres merytoryczny wypisu i wyrysu reguluje

rozporz¹dzenie, wiêc myœlê, ¿e s¹ one takie same,
¿e wszêdzie wypisy i wyrysy s¹ wydawane z tak¹
sam¹ treœci¹, zgodnie z tym, co nakazuje rozpo-
rz¹dzenie.

Je¿eli zaœ chodzi o pierwsze pytanie, to ustawa
o krajowym systemie mówi, ¿e podstaw¹ tworze-
nia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieru-
chomoœciach jest ewidencja gruntów i budynków.
Taki jest polski przepis. Na tej podstawie zosta³
zbudowany System Identyfikacji Dzia³ek Rol-
nych. Przyczyny rozbie¿noœci pomiêdzy wielkoœ-
ci¹ powierzchni, która wpisana jest w ewidencji
gruntów, a t¹, która wynika³a z pomiaru na miej-
scu, z przeprowadzenia kontroli na miejscu, mo-
g¹ byæ ró¿ne, ale trudno mi w tej chwili odpowie-
dzieæ, jakie. Trzeba by by³o badaæ dokumenty
i w ka¿dym indywidualnym przypadku analizo-
waæ, dlaczego tak jest. Zgodnie z przepisami unij-
nymi agencja jest zobowi¹zana wyp³aciæ œrodki
odpowiednio do aktualnie u¿ytkowanej powierz-
chni. Je¿eli na miejsce przychodz¹ kontrolerzy,
mierz¹ i stwierdzaj¹ tak¹ to a tak¹ wielkoœæ po-
wierzchni, to na tak¹ powierzchnê powinny byæ
przyznane œrodki. Zreszt¹ we wszystkich mate-
ria³ach informacyjnych s¹ takie informacje, rol-
nik jest uprzedzany o tym, ¿e ma podaæ rzeczywi-
ste u¿ytkowanie, a wypis z ewidencji gruntów
i budynków jest dla niego pewn¹ wskazówk¹. Je-
¿eli stwierdzi, ¿e coœ nie gra w tych dokumentach
i w terenie, to powinien siê tym zainteresowaæ
i wyjaœniæ sprawê. Jednak mog¹ to byæ zupe³nie
ró¿ne przypadki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, nie wiem, chyba dobrze tego nie

zrozumia³em, wiêc powtórzê. Dopuszcza pani
mo¿liwoœæ zmniejszenia wp³ywu op³at z powodu
rozszerzenia pewnego katalogu. Us³ysza³em czêœæ
wypowiedzi, mianowicie, ¿e bêdzie to niejako re-
kompensowane przez dochody zwi¹zane ze zwiêk-
szaj¹c¹ siê liczb¹. Wydaje mi siê, ¿e jeœli wprowa-
dzamy ustawê, która powoduje konsekwencje fi-
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nansowe dla samorz¹du, to te konsekwencje nie
powinny byæ rekompensowane w ten sposób.
Konkretne pytanie. Czy w przypadku, kiedy przy-
puszczenia Konwentu Starostów Dolnego Œl¹ska
zostan¹ potwierdzone, nast¹pi rekompensata?
Przypominam, ¿e ustawa z 2007 r., któr¹ cytowa-
³em, nak³ada obowi¹zek ujawnienia nieruchomo-
œci Skarbu Pañstwa w ksiêgach wieczystych, cho-
dzi o wyrysy, wypisy itd. Czy zatem nast¹pi po-
wrót i zostan¹ zrekompensowane – oczywiœcie
udokumentowane w zwi¹zku z tymi operacjami –
straty z tytu³u op³at i przychody z tego tytu³u?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
To zadanie, o którym pan mówi, Panie Senato-

rze, jest realizowane na podstawie innych przepi-
sów. Tego nie obejmuje ustawa – Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne, w zwi¹zku tym trudno jest mi
siê do tego odnieœæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skorupa chcia³ zadaæ pytanie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Tak, Panie Marsza³ku.
Pani Prezes!
(Prezes G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii

Jolanta Orliñska: Ja ca³y czas pamiêtam, Panie
Senatorze, o tych informacjach dostêpnych od-
p³atnie, o tym, ¿e nie by³ pan usatysfakcjonowany
odpowiedzi¹ na pierwsz¹ czêœæ pytania.)

Tak, ale chcia³bym zapytaæ o jeszcze jedn¹
sprawê. Na podstawie map ewidencyjnych wyda-
wane s¹ akty w³asnoœci ziemi. W zwi¹zku z tym
mam pytanie. Mapy ewidencyjne okreœlaj¹ w wy-
pisach, jakie to s¹ u¿ytki. czy to s¹ u¿ytki rolne,
czy te¿ dzia³ki maj¹ inne przeznaczenie. Jeœli na
podstawie wypisu i mapy ewidencyjnej zosta³y
wydane akty w³asnoœci ziemi na korycie rzeki, to
kto poniesie konsekwencje zwi¹zane z napraw¹
tej sytuacji. Znam taki przypadek, byli u mnie pe-
tenci i wiem, ¿e sprawa jest aktualnie nie do od-
krêcenia, nie mo¿na uchyliæ aktów w³asnoœci zie-
mi, które zosta³y wydane na p³yn¹c¹ rzekê. Co
w takiej sytuacji mo¿na teraz zrobiæ? Wina le¿y
ewidentnie po stronie geodetów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Prezes, proszê bardzo. Co z p³yn¹c¹ rzek¹?
(Senator Janusz Sepio³: Mo¿e zamarznie.)

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
Myœlê, ¿e to te¿ jest indywidualny przypadek.

I wydaje mi siê, ¿e on podlega ju¿ innym przepi-
som, nie ustawie – Prawo geodezyjne i kartografi-
czne. Byæ mo¿e trzeba by by³o w tej sprawie
wszcz¹æ postêpowanie z innych przepisów. Ale
gdybym mia³a okazjê poznaæ… przed s¹dem…

(Senator Tadeusz Skorupa: S¹d tego nie rozpa-
trzy, bo jest ustawa… A aktów w³asnoœci nie mo¿-
na uchyliæ, prawda?)

(Senator Leon Kieres: To jest tak¿e szczegó³owa
kwestia.)

(Senator Tadeusz Skorupa: Ja siê zwrócê do pa-
ni pisemnie…)

Panie Senatorze, w takim razie – i w ogóle jeœli
chodzi o takie szczególne przypadki – proszê
zwróciæ siê pisemne, ja wtedy postaram siê usto-
sunkowaæ do tego i wskazaæ odpowiedni¹ drogê
postêpowania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pañstwo Senatorowie…
(Senator Tadeusz Skorupa: Ja mo¿e…)
Przepraszam.
W odniesieniu do uwagi pana profesora Kiere-

sa… Prosi³bym, ¿eby nie podnosiæ w dyskusji ple-
narnej tak bardzo szczegó³owych, pojedynczych
przypadków – je¿eli one nie maj¹ znaczenia ogól-
niejszego, to oczywiœcie mo¿na prosiæ o wyjaœnie-
nie w inny sposób. Poza tym ja mam wra¿enie, ¿e
niektóre pytania wykraczaj¹ poza materiê tej
ustawy, bo odnosz¹ siê do innych regulacji,
a w zwi¹zku z tym odpowiadanie jest bardziej
skomplikowane.

Teraz pan senator Jurcewicz jedno zdanie
chcia³ powiedzieæ. Tak?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Tak. Ja bym, Panie Marsza³ku, bardzo prosi³

pani¹ minister, aby pisemnie odpowiedzia³a na
pytanie: czy w razie wprowadzenia niniejszej
ustawy zostan¹ zrekompensowane uszczuplone
dochody powiatowych funduszy gospodarki zaso-
bami geodezyjnymi i kartograficznymi, a jeœli tak,
to w jaki sposób? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Teraz pan senator Wojciechowski, ale proszê

o krótkie pytania, Panie Senatorze.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Krótkie pytania, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, Pani Prezes, jeszcze raz wra-

cam do sprawy jakoœci danych. Nastêpna kwestia:
dane w ewidencji gruntów i budynków kiedyœ by³y
podawane z dok³adnoœci¹ do jednego ara, a póŸniej
to zosta³o zmienione, poprzez dopisanie dwóch zer,
by okreœlano to z dok³adnoœci¹ do jednego metra
kwadratowego. Zgadza siê? I czêœæ nowych opera-
tów by³a robiona tak, by dane by³y ju¿ z dok³adno-
œci¹ do jednego metra kwadratowego. Tylko czy
mo¿na poznaæ, które z nich uwzglêdniaj¹ dok³a-
dnoœæ jedn¹, a które drug¹? Bo w tym momencie
mamy coœ wpisane, ale nie wiemy, do jakiego stop-
nia te dane s¹ dok³adne.

I jeszcze po raz trzeci nawi¹¿ê do mojego wczeœ-
niejszego pytania. Chodzi mi o to, ¿e powierzchnia
naprawdê bardzo niewielu – mo¿e dwóch, trzech,
mo¿e piêciu procent – dzia³ek w ZSZiK odpowiada
powierzchni w ewidencji gruntów. Zazwyczaj s¹ to
ró¿nice dwóch, trzech procent – to jest w tych gra-
nicach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Prezes, albo ustnie, albo na

piœmie niektóre rzeczy… Je¿eli pani prezes chcia-
³aby tak odpowiadaæ.

Prezes
G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii
Jolanta Orliñska:
To mo¿e ja na piœmie odpowiem. A teraz tylko

krótko powiem, ¿e niektóre ró¿nice, rozbie¿noœci
wynikaj¹ po prostu z technologii, jak¹ siê przyj-
muje do pomiaru, ale one s¹ w jakimœ procencie
dopuszczalne, pewna tolerancja jest przyjmowa-
na. Tak ¿e jeœli pan pozwoli, to ja rzeczywiœcie,
zgodnie z sugesti¹ pani marsza³ek i pana mar-
sza³ka, odpowiem na te pytania na piœmie.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziêkujê,
Pani Prezes.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Prezes.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Henryk Górski wyst¹pi jako pier-

wszy dyskutant. Potem, jako drugi, pan senator Se-
pio³. Na razie mam tych dwóch mówców na liœcie.

Proszê bardzo.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê zg³osiæ poprawkê do tej ustawy i mo¿e po-

wiem kilka zdañ, w ramach uzasadnienia, na te-
mat tego, co spowodowa³o moj¹ inicjatywê.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne, wniesiona przez komisjê „Przy-
jazne Pañstwo”, ma na celu u³atwiæ inwestorom
uzyskiwanie informacji dotycz¹cych nierucho-
moœci. Ale nie bêdê o tej czêœci mówi³, tylko zajmê
siê czêœci¹, w której ustawodawca wymienia orga-
ny zwolnione z odp³atnoœci za uzyskiwanie doku-
mentów. S¹ to prokuratury, s¹dy i tutaj ju¿ wy-
mieniane organy administracji samorz¹dowej
i kontroli pañstwa. Tak siê sk³ada, ¿e organem,
który wykonuje te wszystkie czynnoœci geodezyj-
ne, jest samorz¹d powiatowy, a w zwi¹zku z tym
ustaleniem on bêdzie ponosi³ niejako pewne kosz-
ty, ale nic nie bêdzie za to otrzymywa³, jak ju¿ tu-
taj wspomina³ pan senator Jurcewicz. Ja mo¿e
tylko jeszcze dodam jedno zdanie, które tutaj nie
zosta³o wyartyku³owane w tej sprawie. Otó¿ to na-
rusza art. 167 ust. 4 ustawy zasadniczej, czyli
konstytucji, który brzmi: „Zmiany w zakresie za-
dañ i kompetencji jednostek samorz¹du teryto-
rialnego nastêpuj¹ wraz z odpowiednimi zmiana-
mi w podziale dochodów publicznych”. Czyli po
prostu samorz¹d powiatowy bêdzie mia³ niejako
zmniejszone te dochody czy te¿ nast¹pi utrata do-
chodów, przy czym nie mówi siê tu o ¿adnej re-
kompensacie. W zwi¹zku z tym proponujê po-
prawkê. Zreszt¹ jeszcze tak¿e w Europejskiej Kar-
cie Samorz¹du Lokalnego, ratyfikowanej przez
Polskê, jest tak powiedziane: s¹ nowe zadania – to
i nowe œrodki. I tyle mojego uzasadnienia do tego.

Je¿eli senator Jurcewicz poprze to… Bo ja nie
jestem cz³onkiem komisji, nie bra³em wiêc udzia-
³u w jej pracach, a tylko podczas przegl¹dania
materia³ów dotycz¹cych tej ustawy… Zw³aszcza
¿e znam siê trochê na sprawach samorz¹dowych
– a samorz¹dowcy s¹ bardzo wyczuleni na tym
punkcie… Zreszt¹ to jest normalna sprawa, skoro
tak siê umówiliœmy i w przepisach to jest. I st¹d
moja poprawka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Janusz Sepio³, kolejny samo-

rz¹dowiec.
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Pan marsza³ek to

najwy¿szy samorz¹dowiec.)

Senator Janusz Sepio³:

Panie Przewodnicz¹cy, nie ma hierarchii wœród
samorz¹dowców.

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym nawi¹zaæ do kwestii poruszonej

i przez senatora Jurcewicza, i przez senatora Gór-
skiego, zw³aszcza ¿e ta sprawa by³a bardzo mocno
dyskutowana równie¿ w Sejmie, tak¿e w kontekœ-

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 123



cie tego, czy przypadkiem ta ustawa w ogóle nie
jest niekonstytucyjna, bo nak³ada na samorz¹dy
zadania, nie gwarantuj¹c dochodów. Oczywiœcie
przytaczana by³a w tej kwestii Europejska Karta
Samorz¹du Lokalnego itd. Dlaczego tak nie jest?
Otó¿ w moim przekonaniu ustawa stwarza mo¿li-
woœci nowych dochodów dla samorz¹dów – o tym
mówi³a pani prezes – poniewa¿ rozszerza siê kata-
log tych, którzy mog¹ staraæ siê o informacje od-
p³atne. A wiêc bêdzie radykalnie wiêcej us³ug od-
p³atnych i dziêki temu powinno siê pokryæ koszty
wydawanych bezp³atnie wypisów i wyrysów. To
jest kwestia pierwsza.

Kwestia druga to s¹ owe przepisy szczególne,
na podstawie których niektóre instytucje ju¿
otrzymywa³y takie materia³y bezp³atnie. Szczerze
mówi¹c, katalogu nie mamy, nie wiemy, có¿ to by-
³y za przepisy szczególne i które z instytucji na-
prawdê otrzymywa³y te materia³y bezp³atnie.
Okazuje siê jednak – praktyka na to wskazuje – ¿e
prawie wszystkie otrzymywa³y to bezp³atnie
w drodze takiej interpretacji, ¿e organy admini-
stracji powinny ze sob¹ wspó³pracowaæ. Tak ¿e
wielu starostów odstêpowa³o od naliczania op³at,
dbaj¹c o dobr¹ wspó³pracê.

Ale teraz trzecia kwestia. No dobrze, ale gdy-
byœmy chcieli rzeczywiœcie to rekompensowaæ,
na przyk³ad dotacjami z Centralnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficz-
nym, to trzeba by teraz za³o¿yæ specjaln¹ ewi-
dencjê tych wszystkich decyzji. A one siê rozk³a-
daj¹ kompletnie przypadkowo w przestrzeni –
oto gdzieœ jest prowadzone postêpowanie s¹do-
we, gdzieœ indziej CBA czegoœ szuka… W ogóle
to jest nie do przewidzenia. Czyli trzeba by to tyl-
ko refinansowaæ. Oznacza to specjaln¹ sprawo-
zdawczoœæ, potrzeba by to potem kontrolowaæ…
No a jakie to s¹ pieni¹dze? Zosta³o to zbadane
dla powiatu warszawskiego – okaza³o siê, ¿e to
oko³o 4%… Jest to oko³o 20 tysiêcy z³ w powiecie
warszawskim, czyli, jak mo¿na by siê spodzie-
waæ, takim, w którym by³o takich wypisów i wy-
rysów du¿o. Ale te¿ bêd¹ takie powiaty, gdzie
w ogóle coœ takiego nie wyst¹pi, gdzie takie
sprawy to bêd¹ jakieœ zupe³nie groszowe kwe-
stie, a wiêc system rekompensaty na podstawie
rocznych zestawieñ i sprawozdañ by³by praw-
dopodobnie znacznie dro¿szy ni¿ to wszystko
jest warte. Ale podstawa jest taka: ustawa gwa-
rantuje zwiêkszenie dochodów samorz¹du z ty-
tu³u wydawania wypisów i wyrysów – i te docho-
dy powinny zrekompensowaæ wypisy i wyrysy
wydawane bezp³atnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Leon Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ pani

minister za ten projekt ustawy. On jest dobrze
i kompetentnie przygotowany, mimo moich uwag,
które nadal, w moim przekonaniu, s¹ aktualne.
Dlatego te¿ jakoœ sam do siebie nawi¹zujê w tym
wyst¹pieniu.

Panie i Panowie Senatorowie, wydaje mi siê, ¿e
w naszej pracy – to dotyczy przede wszystkim Ko-
misji Ustawodawczej, ale tak¿e innych komisji –
powinniœmy badaæ nie tylko spójnoœæ rozwi¹zañ
ustawowych z systematyk¹ ustawy, ale tak¿e z in-
nymi ustawami. W tej ustawie, w moim przekona-
niu, mog¹ byæ pewne w¹tpliwoœci co do pojêæ, któ-
rymi siê ustawodawca pos³uguje, mówiê tutaj
o podmiotach publicznych. Pani minister na-
wi¹za³a do ustawy o informatyzacji pañstwa, któ-
ra jednak reguluje zupe³nie inn¹ materiê. Znam
szereg ustaw, które pojêciem podmiotu publicz-
nego, jednostki publicznej, interesu publicznego
pos³uguj¹ siê w swoisty sposób. Nie bez powodu
nawi¹za³em tak¿e do ustawy o ochronie danych
osobowych, bo ona jednak pozostaje w istotnym
zwi¹zku z t¹ ustaw¹. Wyjaœnienia pani minister
oczywiœcie s¹ merytorycznie uzasadnione, ale wy-
daje mi siê, ¿e w naszych badaniach, pracach po-
winniœmy spogl¹daæ na regulacje prawne szerzej
niŸli tylko na treœæ konkretnego przepisu prawne-
go, który w przed³o¿eniu sejmowym znajduje siê
w tych ustawach. I takim apelem chcia³bym, Pa-
nie Marsza³ku, zakoñczyæ moje wyst¹pienie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Zwrócê swoje myœlenie w troszkê innym kie-

runku ni¿ mój szanowny przedmówca, czy te¿ po-
przednio pan senator Sepio³. Dla mnie oczywiste
jest, ¿e rozszerzanie katalogu, daj¹ce mo¿liwoœci
zwiêkszenia dochodów, to bardzo dobry kieru-
nek. Ja mówi³em o czym innym. Nawi¹zujê do
ostatniego zdania wypowiedzi pana senatora Kie-
resa, ¿e wprowadzenie przepisu powinno zawie-
raæ nie tylko aspekt formalny, ustawodawczy, bo
to rzutuje na dzia³alnoœæ konkretnego organu
w samorz¹dzie powiatowym. I mówiê o tym, bo
mam w¹tpliwoœæ, wyra¿on¹ przez konwent, a nie
pojedynczego starostê, gdzie moglibyœmy mieæ
w¹tpliwoœæ co do zbyt daleko id¹cej obawy o
uszczuplenie tych dochodów. Ale to jest opinia
Konwentu Powiatów Województwa Dolnoœl¹skie-
go. Mówi siê o tym, ¿e na przyk³ad przepis, który
przywo³a³em, jest bardzo mocno zwi¹zany z t¹
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ustaw¹, bo okazuje siê, ¿e podstaw¹ ujawnienia
s¹ wyrys i wypis z operatu ewidencji gruntów,
i mówiê tu o nieruchomoœciach Skarbu Pañstwa.

A wiêc powsta³ niepokój, czy w wyniku tych czyn-
noœci i rozszerzania katalogu na nieodp³atne korzy-
stanie z us³ug… Bo chyba wszyscy zdajemy sobie
sprawê, ¿e je¿eli ma to byæ udostêpnione drog¹ in-
formatyczn¹, to jest to pewnego rodzaju ekskluzy-
wna us³uga, o wysokiej jakoœci. Tu w³aœnie wspo-
minano o jakoœci, o tym, jak ona wygl¹da itd. A wiêc
do samego fizycznego wykonania trzeba mieæ dobre
oprzyrz¹dowanie. Sk¹d te pieni¹dze miêdzy innymi
by³y? No w³aœnie z tych czynnoœci. I tutaj jest oba-
wa, któr¹ ja jednak w dalszym ci¹gu, mimo wyjaœ-
nienia pana senatora Sepio³a, podtrzymujê, czy nie
nast¹pi z tego tytu³u zmniejszenie wp³ywów z op³at.
Ja nie mówiê o potencjalnych klientach, którzy mo-
g¹ byæ albo nie, mówiê o czynnoœciach, które s¹
przewidzianewwyniku tejustawy, i o tym,czy to zo-
stanie zrekompensowane, je¿eli ¿ycie poka¿e, ¿e
w³aœnie tak siê sta³o. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zg³oszono jeden

wniosek o charakterze legislacyjnym, chcê zapy-
taæ pani¹ prezes, czy chcia³aby siê do niego usto-
sunkowaæ. Widzê, ¿e pani prezes nie ma ochoty,
jak rozumiem. Dziêkujê bardzo.

Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, poniewa¿ zg³oszono wniosek

o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej o ustosunkowanie siê do tego wniosku i przy-
gotowanie sprawozdania. G³osowanie zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu

Pani Prezes, dziêkujê bardzo za obecnoœæ. Za-
mykam ten punkt.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Tekst ustawy jest w druku nr 418, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 418A i 418B.

Pan senator S³awomir Sadowski, sprawozdaw-
ca Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, jest ju¿ gotowy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator S³awomir Sadowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Pañstwo!

Mam obowi¹zek z³o¿yæ w imieniu Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-

wej sprawozdanie dotycz¹ce uchwalonej przez
Sejm w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach. Ale zanim przejdê do sprawozdania,
chcia³bym kilka s³ów poœwiêciæ samej ustawie.

Mianowicie ustawa jest przed³o¿eniem rz¹do-
wym. Jak ju¿ wspomnia³em, zosta³a uchwalona
9 stycznia 2009 r. Przesz³a jednog³oœnie. Je¿eli cho-
dzi o g³osowanie, to w Sejmie by³o 421 g³osów za, 0
przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu. Ustawa nie
budzi wiêkszych kontrowersji. Jej celem jest utwo-
rzenie archiwum wyodrêbnionego Rady Ministrów
w miejsce archiwum wyodrêbnionego prezesa Rady
Ministrów w zakresie zadañ zwi¹zanych z obronno-
œci¹ i bezpieczeñstwem pañstwa.

Otó¿ zasób archiwalny tworzonego archiwum
bêd¹ stanowiæ materia³y archiwalne prezesa Ra-
dy Ministrów, Rady Ministrów oraz Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów powsta³e i powstaj¹ce
w toku ich dzia³alnoœci, a tak¿e zasób historyczny
Rady Ministrów. Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³y-
wie trzydziestu dni od dnia og³oszenia.

Szanowni Pañstwo, nowelizacja nie powoduje
skutków bud¿etowych, nie jest objêta regulacj¹
prawa Unii Europejskiej. I warto jeszcze podkreœ-
liæ, ¿e ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach okreœla, które archiwa ze wzglêdu na
rodzaj wytwarzanych i gromadzonych materia³ów
archiwalnych s¹ zaliczane do archiwów wyodrêb-
nionych. Z tym ¿e niektóre archiwa wyodrêbnio-
ne, na przyk³ad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Rady Mini-
strów, zosta³y utworzone ustaw¹. Z tego wzglêdu,
do utworzenia archiwum wyodrêbnionego Rady
Ministrów by³a konieczna zmiana ustawy o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Szanowni Pañstwo, archiwa wyodrêbnione
wchodz¹ w sk³ad pañstwowej sieci archiwalnej
i prowadz¹ dzia³alnoœæ archiwaln¹ w ramach pañ-
stwowego zasobu archiwalnego. Z uwagi na swój
szczególny charakter korzystaj¹ z odrêbnych,
okreœlonych w ustawie uregulowañ dotycz¹cych
rodzaju gromadzonych materia³ów archiwalnych,
organizacji, zasad dzia³ania oraz zasad i trybu
udostêpniania materia³ów archiwalnych.
I móg³bym tutaj te archiwa wyodrêbnione wymie-
niæ, ale nie widzê powodu, chyba ¿e ktoœ zapyta.

Wracam do sprawozdania naszej komisji, która
zebra³a siê na posiedzeniu w dniu 21 stycznia
2009 r. Na posiedzeniu komisji ta ustawa przesz³a
jednog³oœnie i komisja wnosi, ¿eby Wysoki Senat ra-
czy³ uchwaliæ za³¹czon¹ uchwa³ê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Grzyb bêdzie sprawo-

zdawc¹ Komisji Kultury i Œrodków Przekazu…
(Senator Leon Kieres: Ja mam pytanie…)
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Pytania bêd¹ po obu sprawozdaniach, Panie
Senatorze.

Teraz sprawozdawca. Proszê bardzo, Panie Se-
natorze.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator S³awomir Sadowski, mój przed-

mówca, przedstawi³ cel i przedmiot ustawy, zatem
skupiê siê tylko na sprawozdaniu z prac komisji.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu na posie-
dzeniu w dniu 29 stycznia 2009 r. debatowa³a nad
ustaw¹ i jednomyœlnie wnosi o przyjêcie uchwa³y
bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e pan senator Kieres ma pytanie.
Doktóregozesprawozdawców,PanieSenatorze?
(Senator Leon Kieres: Do obydwu.)
Proszê, aby obydwaj tu stanêli, i bardzo proszê

o pytanie.

Senator Leon Kieres:

Pytanie jest bardzo proste: czy w czasie posie-
dzeñ obydwu komisji byli obecni przedstawiciele
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych i czy
wypowiadali siê w sprawie projektu tej ustawy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panowie Sprawozdawcy, proszê.

Senator S³awomir Sadowski:

Przepraszam bardzo, ale ja sobie nie przypomi-
nam, byæ mo¿e… By³ pan minister, tak? Nie, pan
dyrektor.

(Senator Ryszard Bender: Chodzi o dyrekcjê
archiwum, to jest wyspecjalizowana instytucja.)

Tak, tak. Zdaje siê, ¿e pan minister prosi³ o g³os.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dobrze, to ja w tej chwili powitam pana mini-
stra Leszkiewicza i poproszê o odpowiedŸ na py-
tanie…

(Senator Czes³aw Ryszka: To mia³o byæ proste
pytanie.)

…pana senatora Kieresa. Rozumiem, ¿e pan
minister te¿ zaraz bêdzie mówi³. Zmieniê trochê
porz¹dek, ¿eby to przyspieszyæ. Mamy ju¿ trzech
odpowiadaj¹cych, co dawno siê nie zdarzy³o.

Witam, Panie Ministrze. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wysoka Izbo! Nie, na etapie prac komisyjnych –
i w Sejmie, i w Senacie – nie by³o przedstawiciela
dyrektora Archiwów Pañstwowych. Na ka¿dym
etapie prac, na ka¿dym posiedzeniu by³ obecny
podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pan minister Tomasz
Merta. Na etapie konsultacji miêdzyresortowych
myœmy zwracali siê o opiniê do dyrektora i do mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego. I ta opi-
nia by³a pozytywna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, w tym momencie dziêkujê, za
chwilê pana poproszê.

Czy s¹ jeszcze pytania do panów senatorów
sprawozdawców?

Proszê bardzo, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Czy w toku prac obydwu komisji rozwa¿aliœcie
pañstwo pojêcie „zasobu historycznego Rady Mi-
nistrów”? Czy zastanawialiœcie siê pañstwo, gdzie
znajduje siê zasób archiwalny, który bêdzie two-
rzy³ archiwum Rady Ministrów?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, to odpowiedŸ
brzmi: nie, nie zastanawialiœmy siê.

A zasób archiwum Rady Ministrów stanowi¹
materia³y archiwalne prezesa Rady Ministrów,
Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, powsta³e i powstaj¹ce w toku ich dzia³alno-
œci, a tak¿e zasób historyczny Rady Ministrów.

(Senator Leon Kieres: Panie Marsza³ku, ale to
jest pytanie do pana ministra…)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ale to na odpowiednim etapie.
Zaraz pan minister przedstawi stanowisko rz¹du,
potem bêdzie nastêpna faza.

Czy pan senator Grzyb chcia³by… Nic dodaæ,
nic uj¹æ.

Przepraszam, czy s¹ jeszcze pytania do panów
sprawozdawców? Nie.

Jeszcze raz przypominam, ¿e by³ to projekt usta-
wywniesionyprzez rz¹d,prezesaRadyMinistrów.

Witam jeszcze raz pana Adama Leszkiewicza.
Panie Ministrze, tym razem bardzo proszê

o przedstawienie stanowiska rz¹du w sprawie tej
ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu rz¹du chcia³bym do³¹czyæ siê do

wniosku obydwu komisji i poprosiæ Wysoki Senat
o przyjêcie tej ustawy.

Pierwszym inicjatorem przygotowania tego pro-
jektu by³ sekretarz Rady Ministrów. Nasza inicjaty-
wa zwi¹zana by³a z tym, ¿eby sprawy zwi¹zane z ar-
chiwum zak³adowym kancelarii sformu³owaæ ana-
logicznie jak w przypadku Kancelarii Prezydenta,
Sejmu, Senatu, wszystkich tych instytucji, które
wymienia art. 29 ustawy o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach. Jest tam jeszcze Biuro
Bezpieczeñstwa Narodowego, IPN, urzêdy obs³ugu-
j¹ce ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych,
ministra w³aœciwego do spraw obrony narodowej,
ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych. Kan-
celaria nie mia³a do tej pory wyodrêbnionego archi-
wum, mia³a je tylko, na podstawie nowelizacji usta-
wy z marca 2007 r., w czêœci zwi¹zanej z obronno-
œci¹ i bezpieczeñstwem kraju. Jaka to jest czêœæ ar-
chiwum kancelarii, to mo¿na poznaæ po danych
statystycznych. Je¿eli my mamy w kancelarii oko³o
3 tysiêcy metrów bie¿¹cych, to w tym wyodrêbnio-
nym archiwum by³oby oko³o 4 m.

Dlaczego powsta³a ta inicjatywa? Aby wprowa-
dziæ ostrzejsze mechanizmy, je¿eli chodzi o ochro-
nê i o udostêpnianie zasobu archiwalnego. Archi-
wum wyodrêbnione jest okreœlone szczegó³owo
w specjalnym zarz¹dzeniu prezesa Rady Mini-
strów z czerwca ubieg³ego roku. W tym zarz¹dze-
niu jest okreœlony specjalny sposób ochrony
i udostêpniania materia³ów, które znajduj¹ siê
w archiwach wyodrêbnionych. I to by³a g³ówna
przes³anka, która powodowa³a, ¿e rz¹d wyst¹pi³
z tak¹ inicjatyw¹.

Nie chcê powtarzaæ tego, o czym mówi³ pan se-
nator, szczegó³owo omawiaj¹c sam¹ ustawê. Rze-
czywiœcie, ta nowelizacja jest dosyæ krótka, w za-

sadzie w art. 29 dopisuje siê Kancelariê Prezesa
Rady Ministrów oraz jeszcze kilka przepisów or-
ganizacyjnych, jak na przyk³ad ten, ¿e w ci¹gu
trzech miesiêcy bêdziemy musieli dostosowaæ or-
ganizacyjnie funkcjonowanie archiwum wyod-
rêbnionego w kancelarii. Na czym to polega? G³ó-
wnie na zmianie tabliczek i zmianie regulaminu
organizacyjnego w zakresie jednej z komórek kan-
celarii – Biura Dyrektora Generalnego, w sk³ad
którego wchodzi dzisiejsze archiwum zak³adowe.

Na koniec chcia³bym podkreœliæ, ¿e rzeczywi-
œcie ta ustawa nie niesie z sob¹ ¿adnych skutków
finansowych i etatowych dla kancelarii. Archi-
wum w kancelarii funkcjonuje od d³u¿szego ju¿
czasu w sk³adzie piêcioosobowym i tak pozosta-
nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Najpierw pytania do pana ministra.
Teraz pan senator Kieres, a potem pan senator

Massalski i Bender.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Zrozumia³em, Panie Ministrze, z pana wypo-
wiedzi, ¿e pañstwo wiecie, gdzie znajduj¹ siê
obecnie materia³y archiwalne dotycz¹ce wymie-
nionych tutaj organów: prezesa Rady Ministrów,
Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, zw³aszcza powsta³e – bo powstaj¹ce, to
oczywiste – w toku ich dzia³alnoœci. Zrozumia³em,
¿e pañstwo macie œwiadomoœæ, gdzie te materia³y
w tej chwili siê znajduj¹.

Zaraz zadam drugie pytanie, Panie Marsza³ku,
dobrze?Wzale¿noœci ododpowiedzipanaministra.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Aha, rozumiem, dobrze.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, czêœæ zaso-

bów znajduje siê w archiwum zak³adowym,
a czêœæ znajduje siê w Archiwum Akt Nowych,
czyli w archiwum pañstwowym.

Senator Leon Kieres:
Jak rozumiem, przewidujecie pañstwo opera-

cjê przejêcia tych materia³ów z Archiwum Akt No-
wych do archiwum wyodrêbnionego?
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Tak, mówimy oczywiœcie o zasobie, który by³ wy-
twarzany nie w ubieg³ym roku czy przed kilku laty,
tylko du¿o wczeœniej. Naszym za³o¿eniem jest to, by
wszystkie dokumenty wytworzone przed 31 gru-
dnia 1989 r. trafi³y do Archiwum Akt Nowych, a te
które zosta³y wytworzone po tej dacie – wtedy zmie-
ni³a siênazwaPolskiejRepubliki LudowejnaRzecz-
pospolit¹ Polsk¹ – trafi³y do archiwum wyodrêbnio-
nego i tam by³y przechowywane. Zgodnie z przepi-
sami, w archiwum wyodrêbnionym mo¿na prze-
chowywaæ dokumenty do piêædziesiêciu lat, z pew-
n¹ mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia tego okresu – stanowi
o tym istotny interes bezpieczeñstwa pañstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Leon Kieres: Mogê?)
Jeszcze pan senator…
(Senator Leon Kieres: Ale chcia³bym tylko uzu-

pe³niæ.)
A to proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Mnie w zwi¹zku z pe³nion¹ kiedyœ funkcj¹ nie wol-

no wypowiadaæ siê na temat tej funkcji, w odró¿nie-
niu od innych, którzy siê obszernie na mój temat wy-
powiadaj¹, mimo ¿e te¿ im tego nie wolno. Zadam pa-
nu pytanie sformu³owane zgodnie z przepisami pra-
wa, ale dotycz¹ce historii. Rozumiem, ¿e pojêcie zaso-
bu historycznego Rady Ministrów, który to zasób ma
byæ przejêty do archiwum wyodrêbnionego, ewen-
tualnieniebêdzieodnosi³osiê –podkreœlam,¿eewen-
tualnie, bo to jest w³aœnie problem odpowiedzialnoœci
prawnokarnej – do dokumentów, które na przyk³ad
mog³yby siê znaleŸæ – nie wiem, czy siê tam znajduj¹ –
w archiwach Instytutu Pamiêci Narodowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
PanieMarsza³ku,PanieSenatorze,myœlê, ¿enie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e pan senator ju¿ zakoñczy³ seriê

pytañ, tak?
(Senator Leon Kieres: Myœlê, ¿e w warstwie inte-

lektualnej tak.)
To w takim razie w warstwie intelektualnej pan

senator Massalski. Proszê bardzo o pytanie.

Senator Adam Massalski:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo siê cieszê z tej odpowiedzi, któr¹ tutaj

us³ysza³em, bo mia³em zamiar zadaæ podobne py-
tanie, jak pan profesor Kieres, dotycz¹ce akt
sprzed 1989 r. Wiemy, ¿e wszystkie akta kategorii
A, to s¹ akta, które maj¹ wartoœæ historyczn¹.
One siê znajduj¹, zgodnie z ustaw¹ o pañstwo-
wym zasobie archiwalnym, w³aœnie w archiwach
pañstwowych. Rozumiem, ¿e te bêd¹ nadal prze-
chowywane bêd¹ w Archiwum Akt Nowych i to
jest tylko konkluzja czy stwierdzenie po tym, co
tutaj us³yszeliœmy.

Ja mam takie bardzo drobne pytanie, ale po-
rz¹dkuj¹ce. Dlaczego w dokumencie, w art. 2, jest
data 30 grudnia, a nie 31 grudnia. Myœlê, ¿e po-
winno byæ chyba 31 grudnia 1989 r.? To tylko ta-
kie drobne pytanie. Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo! Potwierdzam, ¿e wszystkie dokumenty
sprzed 31 grudnia 1989 r. trafiaj¹ do Archiwum
Akt Nowych i nie wejd¹ do archiwum wyodrêbnio-
nego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to jako data gra-
niczna przyjêta jest data 31 grudnia. Czyli te
wszystkie dokumenty, które zosta³y wytworzone
do 30 grudnia w³¹cznie i stanowi¹ zasób, id¹ do
Archiwum Akt Nowych. 31 grudnia 1989 r. na-
st¹pi³a zmiana nazwy naszego pañstwa, dlatego
ta data jest przyjêta. Wszystko to, co siê dzia³o po
tej dacie 31 grudnia, to znaczy zasób wytworzony
po tej dacie bêdzie stanowiæ archiwum wyodrêb-
nione Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli to by³ jednak swoisty prezent sylwestro-

wy, ta zmiana nazwy naszego pañstwa.
Pan senator Bender, kolejne pytanie.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, jestem pe³en podziwu dla wie-

dzy ministerstwa w kwestii tak szczegó³owej, jak
sprawy archiwalne. Nie wszyscy historycy s¹
biegli w tych ró¿nych, specyficznych arkanach ar-
chiwistyki. I jest wielkim b³êdem, ¿e panowie, zaj-
muj¹c siê tym i wiedz¹c, jaka jest waga sprawy ar-
chiwaliów, nie zainspirowaliœcie tutaj Senatu, nie
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zaproponowaliœcie, ¿eby by³ tu przedstawiciel Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych czy te¿
dyrektor Archiwum Akt Nowych, bo te materia³y
g³ównie z nim s¹ zwi¹zane, pan doktor Tadeusz
Krawczak.

Ale przejdê do szczegó³ów. 30 grudnia jest dat¹
po 29 grudnia. By³a wtedy zmiana nazwy „PRL”
i zmiana ca³ego systemu. Premier Mazowiecki
przesta³ wtedy byæ premierem PRL, a genera³ Woj-
ciech Jaruzelski zosta³ pierwszym prezydentem
PRL. Ta zmiana nast¹pi³a w Sejmie 29 grudnia,
w zwi¹zku z tym 30 grudnia rzeczywiœcie jest w³a-
œciwy, bo przejmuje siê sprawy, które dotycz¹
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie PRL. I lepiej, ¿eby
tu siê uda³o pozostaæ przy 30 grudnia, a nie przy
31 grudnia, bo te dwie daty bêd¹ tutaj jakoœ bu-
rzy³y rozumienie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, pytanie, proszê o pytanie.)

W³aœnie pytam: czy nie mo¿na by³oby tak zro-
biæ – mo¿e autopoprawka ministerstwa? – ¿eby to
dotyczy³o 30 grudnia, a nie 31 grudnia?

(G³os z sali: Jest 30 grudnia.)
Jest 30 grudnia? Ale pan minister coœ wspomi-

na³ o trzydziestym pierwszym.
(G³os z sali: Wszystko jest dobrze.)
Ale by³o powiedziane…

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku, Pañstwo Senatorowie, wyda-

je mi siê, ¿e jest dobrze, ale nie jestem history-
kiem, wiêc…

(G³osy z sali: Dobrze, jest dobrze.)
(Senator Ryszard Bender: Ale pan wspomina³

o 31 grudnia.)
Jest zgodnie z intencj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, zakoñczmy dyskusjê o tym

29, 30 i 31 grudnia.
Czy s¹ jeszcze inne pytania do pana ministra?
(Senator S³awomir Sadowski: Ja mam.)
Pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam tylko jedno pytanie.

W debacie sejmowej nad t¹ ustaw¹ przewinê³a
siê przez moment sprawa archiwów moskiew-
skich. Czy jest szansa na sprowadzenie czêœci
zasobu tego archiwum? Czy s¹ prowadzone ja-
kieœ rozmowy? Ja ju¿ nie mówiê o materia³ach
objêtych klauzul¹ tajnoœci, ale czy takie kroki zo-

sta³y w ogóle podjête? Niew¹tpliwie by³by to bar-
dzo interesuj¹cy materia³ dla historyków. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli pan sena-
tor pozwoli, to na to pytanie odpowiemy na piœ-
mie…

(Senator S³awomir Sadowski: Dobrze, dziêkujê.)
…dlatego ¿e ja je muszê przekazaæ ministrowi

kultury i dziedzictwa narodowego. Kancelaria
prowadzi tê ustawê z tego wzglêdu, ¿e to dotyczy
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tu nast¹pi³a
inicjatywa legislacyjna, ale pytanie o archiwa
moskiewskie jest ju¿ pytaniem merytorycznym,
zwi¹zanym z nadzorem ministerstwa kultury nad
archiwum pañstwowym i t¹ dziedzin¹ w ogóle.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, jeszcze raz. Nie uzyska³em od-
powiedzi na postawione wczeœniej pytanie, dla-
czego nie ma tutaj przedstawicieli Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Pañstwowych – to zreszt¹ mówi³
pan profesor Kieres – lub dyrektora Archiwum
Akt Nowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Po-
wtarzam jeszcze raz, ¿e dyrektor archiwum pañ-
stwowego uczestniczy³ w pracach nad tym projek-
tem na etapie konsultacji miêdzyresortowej. Oso-
biœcie te¿ rozmawia³em z panem dyrektorem na
ten temat. Ale póŸniej, na etapie prac parlamen-
tarnych, rz¹d by³ reprezentowany zarówno przez
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak
i przez ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Poniewa¿ archiwum podlega ministrowi kul-
tury i dziedzictwa narodowego, rozumiem, ¿e to
by³o ich wewnêtrzne ustalenie, kto reprezentuje
i kto uczestniczy w pracach nad ustaw¹.
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(Senator Ryszard Bender: Ale, przy ca³ym uho-
norowaniu tych dostojnych przedstawicieli
w³adz, to nie s¹ specjaliœci.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy to mia³o byæ pytanie? Rozumiem, ¿e nie.
(Senator Ryszard Bender: Nie, nie.)
Po tym stwierdzeniu, Panie Ministrze, chyba

wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów Adam Leszkiewicz: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Iwan jako pierwszy dyskutant.
Panu ministrowi bardzo dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!

Wysoki Senacie!
Faktycznie debatujemy nad ustaw¹, która ma,

powiedzia³bym, bardzo w¹ski charakter. Taka
jest mianowicie nowela zwi¹zana z ustaw¹ z dnia
9 stycznia 2009 r. Nowelizuje ona w bardzo w¹s-
kim zakresie ustawê uchwalon¹ 14 lipca 1983 r.,
czyli w okresie, kiedy obowi¹zywa³ jeszcze stan
wojenny. W zwi¹zku z tym nasuwa siê wniosek, ¿e
ca³a ta ustawa archiwalna wymaga g³êbokiej
zmiany, i to nie tylko dlatego, ¿e powsta³a w jed-
nym z najciemniejszych okresów historii naszego
kraju, ale przede wszystkim dlatego, ¿e zmiany
ustrojowe, do których dosz³o w Polsce po 1989 r.,
spowodowa³y dezaktualizacjê wielu jej zapisów.
Mianowicie zmieni³y siê warunki polityczne, eko-
nomiczne i prawne, dosz³o te¿ do powa¿nych
zmian w formach organizacji pañstwa. Takie
zmiany, jak na przyk³ad postêpuj¹ca prywatyza-
cja sektora gospodarczego, przekazywanie upra-
wnieñ w³adzy publicznej, okreœlenie w konstytu-
cji praw obywateli w zakresie dostêpu do informa-
cji itd. stworzy³y w sumie now¹ sytuacjê. Nale¿y
zdawaæ sobie sprawê, ¿e wspomniana ustawa
matka z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach nie pozwala na pe³n¹
ochronê prawn¹ wytwarzanych obecnie materia-
³ów archiwalnych, bêd¹cych przecie¿ zapisem in-
dywidualnej i zbiorowej pamiêci, powsta³y bo-
wiem nowe obszary aktywnoœci spo³ecznej. Mam
tu na myœli choæby historiê partii politycznych,
dokumenty zwi¹zane z partiami politycznymi czy
te¿ dzia³ania prywatnych osób prawnych, ma-
j¹cych du¿y wp³yw na dzieje naszego narodu
i pañstwa. Tam te¿ wytwarzana jest dokumenta-
cja, która zas³uguje na trwa³e przechowywanie.
W praktyce w tej chwili nie jest ona w pe³ni praw-
nie chroniona.

Takich obszarów, w których krzy¿uj¹ siê,
a nierzadko wykluczaj¹ regulacje odnosz¹ce siê
do prawa w³asnoœci i obowi¹zków pañstwa, jest
znacznie wiêcej, dlatego te¿ wydaje siê, ¿e do-
brym rozwi¹zaniem by³oby stworzenie rejestru
narodowego zasobu archiwalnego. Pozwoli³oby
to na skuteczne sprawowanie opieki nad mate-
ria³ami archiwalnymi, bez ingerowania w sprawy
w³asnoœciowe. Konieczne jest jednoczeœnie prze-
kazanie koordynacji polityki pañstwa w zakresie
gromadzenia, przechowywania, zabezpieczenia
i udostêpniania materia³ów archiwalnych w rêce
jednego organu.

Wzorem innych pañstw, chocia¿by Francji, na-
le¿y siê zastanowiæ, czy nie nale¿a³oby powo³aæ
w tym celu jakiejœ stosownej instytucji. Ustawa
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach nie gwarantuje dostêpnoœci oby-
wateli do pañstwowego zasobu archiwalnego,
brakuje bowiem zagwarantowania dostêpu do
materia³ów archiwalnych ka¿demu, kogo one do-
tycz¹. Ustawa nie gwarantuje równie¿ ochrony in-
nych praw, przynale¿nych obywatelom w pañ-
stwie demokratycznym. Dotyczy to w szczególno-
œci zniesienia karencji w dostêpie do materia³ów
archiwalnych i pozostawienia jedynie ochrony
danych szczególnie wra¿liwych. Do nich nale¿y
zaliczyæ akta spraw s¹dowych, akta osobowe, sta-
nu cywilnego za wyj¹tkiem ksi¹g zgonów i doku-
mentacjê medyczn¹. Przy okazji nale¿y zagwaran-
towaæ pe³ny dostêp do akt dotycz¹cych osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne. Jedn¹ z istotnych
regulacji pozwalaj¹cych na zwiêkszenie dostêpu
obywateli do materia³ów archiwalnych powinno
byæ ustanowienie archiwów historycznych.

Ustawa, któr¹ omawiam, czyli ustawa matka
z 14 lipca 1983 r., by³a ju¿ do tej pory nowelizowa-
na ponad dwadzieœcia razy. Oczywiœcie nie wp³y-
nê³o to korzystnie na spójnoœæ prawa, jego rozu-
mienie i stosowanie. Trzeba mieæ na uwadze, ¿e
ustaw¹ archiwaln¹ pos³uguje siê nie tylko w¹ska
grupa archiwistów pañstwowych, ale te¿ ca³e rze-
sze pracowników administracji rz¹dowej i samo-
rz¹dowej. W niema³ym stopniu dotyczy ona rów-
nie¿ bardzo wielu œrodowisk naukowych i ró¿-
nych innych grup u¿ytkowników archiwów,
w tym coraz szerszych grup obywateli, poszuku-
j¹cych w archiwach ró¿norodnych informacji,
maj¹cych zaspokoiæ ich ró¿norakie potrzeby,
w tym poznawcze, naukowe i hobbystyczne.

Nowym wyzwaniem w ostatnich latach sta³y siê
problemy wynikaj¹ce ze stosowania na coraz wiê-
ksz¹ skalê w polskiej administracji dokumentu
elektronicznego. Jest to, myœlê, du¿y problem,
który nale¿y jednoznacznie rozwi¹zaæ. Mamy noœ-
niki elektroniczne, ale jak za siedemset czy piêæ-
set lat one bêd¹ mog³y byæ odczytywane… Myœlê,
¿e to jest sprawa, któr¹ nale¿a³oby siê zaj¹æ.

Nie bez znaczenia s¹ te¿ nowe uregulowania
prawne, jakie stworzono w tym zakresie w innych
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krajach europejskich. Jest na przyk³ad opubliko-
wany w 2005 r. przez Radê Europy „Raport o ar-
chiwach w rozszerzonej Unii Europejskiej”. Myœ-
lê, ¿e w tej nowej ustawie warto by nawi¹zaæ do te-
go dokumentu. Dlatego te¿ s¹dzê, patrz¹c na nie-
dostatki wspomnianej ustawy z 14 lipca 1983 r.,
zwi¹zane z zagro¿eniami dla naszej zbiorowej pa-
miêci, jakimi s¹ materia³y archiwalne, ¿e istnieje
pilna, niemal¿e natychmiastowa potrzeba no-
wych regulacji prawnych w tym zakresie.

Oprócz tego jest jeszcze jedna kwestia, doty-
cz¹ca bazy materialnej. Proszê pañstwa, dosta-
³em informacjê, ¿e od 1918 r. nie wybudowano po-
dobno w Polsce ani jednego nowego obiektu ar-
chiwalnego. Tymczasem kraje oœcienne robi¹
wiele w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko Nie-
miec, ale i Czech, Litwy, czyli naszych najbli¿-
szych s¹siadów. Budynki zajmowane przez Archi-
wa Pañstwowe to obiekty zazwyczaj zabytkowe,
pierwotnie przeznaczone do zupe³nie czego inne-
go, w zwi¹zku z czym realizacja aktualnych celów
jest tam trudna. Adaptacja na cele archiwalne,
zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi normami, cho-
cia¿by w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego czy
te¿ dostêpu do informacji, bardzo czêsto przekra-
cza wartoœæ tych¿e obiektów, a dalsze ich u¿ytko-
wanie generuje niemal¿e geometryczny wzrost
kosztów utrzymania zgromadzonych akt, a nie za-
pewnia warunków do ich w³aœciwego przechowy-
wania, a tym bardziej udostêpniania. Wynika z te-
go, ¿e rosn¹ce koszty bêd¹ negatywnie skutkowa-
³y w przypadku kolejnych bud¿etów. W dodatku
wzrost kosztów nie przyniesie ¿adnej poprawy
w funkcjonowaniu archiwów. W wielu pañstwo-
wych archiwach, na przyk³ad w Krakowie, Rze-
szowie czy w Zielonej Górze, przechowywanie akt
w obiektach, w których te archiwa siê znajduj¹,
praktycznie staje siê coraz trudniejsze, a nied³ugo
bêdzie niemo¿liwe.

Mimo dotychczasowych starañ archiwistów
istniej¹ powa¿ne zagro¿enia dla przechowywa-
nych zbiorów, w³¹cznie z mo¿liwoœci¹ ich utraty.
W zwi¹zku z tym œrodowisko archiwistów pañ-
stwowych z du¿ym zadowoleniem przyjê³o projekt
budowy szeœciu nowych obiektów archiwalnych
w kraju, miêdzy innymi w Krakowie, Rzeszowie,
Zielonej Górze, ale równie¿ w Gorzowie.

Mam pytanie, na które akurat pan minister pe-
wnie tutaj nie odpowie, czy w ramach tych oszczê-
dnoœci, które ostatnio by³y czynione, coœ z tego
projektu… Pocz¹tkowo na realizacjê projektu za-
planowano 250 milionów z³, potem zamknê³o siê
to w nieca³ych 200 milionach z³. Projekt zosta³ za-
akceptowany przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego. Czy z tego projektu cokolwiek zosta-
³o? A je¿eli nic nie zosta³o, to zg³aszam postulat,
¿eby chocia¿ to siê odwlek³o w czasie, a nie uleg³o
ca³kowitemu zapomnieniu. Musimy mieæ œwiado-

moœæ, ¿e akta przechowywane w archiwach pañ-
stwowych s¹ nie tylko naszym dobrem narodo-
wym, one te¿ œwiadcz¹ o ci¹g³oœci i tradycji nasze-
go pañstwa i naszego narodu, a ich utrata nie mo-
¿e zostaæ w ¿aden sposób zrekompensowana. Nie-
zale¿nie od okolicznoœci powinniœmy uczyniæ
wszystko, aby ze wzglêdu na pamiêæ naszych
przodków to w³aœnie dobro zachowaæ. Dziêkujê
uprzejmie, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pragnê podziêkowaæ przedmówcy, panu sena-

torowi Iwanowi, za docenienie sprawy archiwów
i za skonstatowanie smutnego niestety faktu, ¿e
archiwa s¹ niejako na obrze¿ach uwagi w³adz
pañstwowych, jeœli idzie o docenienie ich wagi,
zainteresowanie nimi. Œwiadczy o tym chocia¿by
fakt, ¿e zazwyczaj siedziby archiwów s¹ w jakichœ
lokalach znacznie uw³aczaj¹cych wadze archi-
wów, a tam przecie¿ znajdujemy informacje nie
tylko o bie¿¹cych sprawach pañstwa, ale i o na-
szym dziedzictwie narodowym.

Szanowni Pañstwo, obradujemy w dziewiêæ-
dziesi¹t¹ rocznicê powstania Archiwum Akt No-
wych. Archiwum Akt Nowych powsta³o przy oka-
zji przejmowania akt o proweniencji dwóch, czy
tam dwóch z ok³adem, lat z czasów maj¹cej miej-
sce przed koñcem I wojny œwiatowej okupacji nie-
mieckiej Warszawy. Tworzy³ je w³aœciwie doktor
Andrzej Wojtkowski, przys³any z Wielkopolski, bo
chodzi³o przede wszystkim o przejêcie tamtych
zasobów, póŸniejszy profesor, po ostatniej wojnie,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Archiwum Akt Nowych obok Archiwum G³ó-
wnego Akt Dawnych, tak zwanego AGAD, jest
podstawowym miejscem, gdzie uzyskujemy wie-
dzê dokumentaln¹ o naszych dziejach, o naszej
historii. Dot¹d by³a zasada, ¿e akta tych instytucji
pañstwowych, które koñczy³y swoj¹ wyodrêbnio-
n¹ dzia³alnoœæ, by³y przekazywane do Archiwum
Akt Nowych, gdzie stanowi³y odpowiednie zespo-
³y. Tworzenie wyodrêbnionych archiwów nie by³o
jakoœ uznawane w archiwistyce za celowe. Dzisiaj
widzimy, zreszt¹ nie dzisiaj, w okresie PRL, id¹c
za zwyczajem p³yn¹cym ze Wschodu a nie z Za-
chodu, zaczêto tworzyæ ró¿ne archiwa wyodrêb-
nione.

Musimy byæ bardzo uwa¿ni, ¿eby nie rozdrob-
niæ tej dokumentacji. Trzeba zadbaæ o to, a¿eby
zw³aszcza zasoby historyczne nie by³y rozdrob-
nione, nie by³y rozproszone. Dobrze siê dzieje, ¿e
w tym dokumencie, który dzisiaj rozpatrujemy,
wyraŸnie powiedziane zosta³o, ¿e zasób archiwal-
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ny stanowi¹ materia³y wytworzone po 29 grudnia
1989 r., czyli od 30 grudnia 1989 r., od pierwsze-
go dnia, kiedy to nasz kraj ju¿ nie nazywa³ siê PRL
lecz Rzeczpospolita Polska. Ale wiemy, ¿e z racji
zasz³oœci, jak by to tak okreœliæ, w Archiwum Akt
Nowych, gdzie powinien siê znaleŸæ ca³y komplet
akt ówczesnego peerelowskiego Urzêdu Rady Mi-
nistrów, tego wszystkiego nie ma. Dlatego nale¿a-
³oby zadbaæ o to, a¿eby zgodnie z zasadami archi-
wistyki – wyrazi³em ju¿ ubolewanie, ¿e nie by³o tu-
taj ludzi szczególnie przygotowanych do tej kwe-
stii, zw³aszcza przedstawicieli Archiwum Akt No-
wych, a tak¿e Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañ-
stwowych – mo¿na by³o w sposób udokumento-
wany uzasadniæ potrzebê uwzglêdniania w archi-
wach wyodrêbnionych wy³¹cznie tych materia-
³ów, które tam powinny byæ, ale te¿ ¿eby powróci³y
do Archiwum Akt Nowych czy znalaz³y siê tam po
raz pierwszy materia³y, które s¹ gdzie indziej,
a zgodnie z naszym ustawodawstwem powinny
znajdowaæ siê w Archiwum Akt Nowych.

W zwi¹zku z tym apelujê, a¿eby na podstawie
uchwalonego dokumentu, który rzeczywiœcie
w sposób jasny mówi o tym, co stanowi zasób hi-
storyczny, w archiwach wyodrêbnionych by³y wy-
³¹cznie materia³y od 30 grudnia 1989 r. Nale¿a³o-
by powiedzieæ „od trzydziestego”, a nie „po trzy-
dziestym”, ze wzglêdu w³aœnie na datê 29 grudnia
1989 r., od kiedy w dokumentach jest ju¿ wyraŸ-
nie powiedziane, ¿e s¹ to dokumenty Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a nie Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, co jest narzuconym nam przez ludzi
PKWN, a œciœlej przez Kreml, okreœleniem. Dziê-
kujê, skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, pan chcia³ powiedzieæ dwa s³o-

wa, zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Staramy siê reagowaæ szybko i ws³uchiwaæ

w g³osy senatorów, w zwi¹zku z tym chcia³bym
poinformowaæ pana senatora, ¿e s¹ na sali przed-
stawiciele naczelnego dyrektora Archiwów Pañ-
stwowych. To po pierwsze…

(Senator Ryszard Bender: Dopiero.)
Byli wczeœniej, tylko ja ich wczeœniej nie zau-

wa¿y³em.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I nawet da-
wali znaki, ¿e s¹, wiêc wydawa³oby siê…)

(Senator Ryszard Bender: To pan minister nie
dostrzeg³ swoich najbli¿szych w tej kwestii
wspó³pracowników.)

A po drugie, poniewa¿ w dyskusji, w tych
dwóch wypowiedziach, zosta³o poruszonych kilka
kwestii, to króciutko tylko odniosê siê do nich, do-
s³ownie po jednym zdaniu.

Je¿eli chodzi o now¹ ustawê, to pan minister
Merta zadeklarowa³ w trakcie prac sejmowych, ¿e
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pracuje w tej chwili nad now¹ ustaw¹, bo wszyscy
siê zgadzamy, ¿e obecna ustawa ma ju¿ prawie
trzydzieœci lat, zreszt¹ nowa powstanie w zupe³nie
innych realiach. To wszystko, o czym pan senator
mówi³, liczba nowelizacji itd., powoduje, ¿e spra-
wie zasobów archiwalnych i ich ochrony trzeba
siê przyjrzeæ na nowo.

Kwestia programu wieloletniego. W tej spra-
wie ¿adne decyzje jeszcze nie zapad³y, ale projekt
programu jest gotowy i by³ ju¿ wstêpnie przed-
miotem dyskusji Rady Ministrów w grudniu.
W tej chwili minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego jeszcze go poprawia i wiem, ¿e w lutym
projekt programu ma trafiæ na posiedzenie Rady
Ministrów. Wtedy zostan¹ te¿ okreœlone dok³a-
dnie kwoty, które bêd¹ przeznaczone na jego rea-
lizacjê.

I ostatnia kwestia, dotycz¹ca daty.
(Senator Ryszard Bender: Od trzydziestego.)
Chcia³bym to uœciœliæ. My przyjmujemy datê

31 grudnia jako datê zmiany nazwy pañstwa pol-
skiego, dlatego ¿e 31 grudnia wesz³a w ¿ycie zmia-
na konstytucji z 1952 r., zmieniaj¹ca miêdzy in-
nymi nazwê pañstwa polskiego.

(Senator Ryszard Bender: Uchwalona dwudzie-
stego dziewi¹tego.)

Tak, ale bierzemy pod uwagê datê wejœcia w ¿y-
cie. W zwi¹zku z tym to, co jest do 30 grudnia
w³¹cznie, bêdzie w Archiwum Akt Nowych, a to, co
jest od 31 grudnia do dzisiaj, bêdzie stanowi³o ar-
chiwum wyodrêbnione.

(Senator Ryszard Bender: Trochê fikuœnie.)
I to chcia³em sprostowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Koñczê ten punkt informuj¹c, ¿e g³osowanie

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujemy panu ministrowi Adamowi Lesz-

kiewiczowi.
Wysoki Senacie, przechodzimy do punktu

dziesi¹tego: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych.

Tekst ustawy jest w druku nr 417, sprawozda-
nie komisji w druku nr 417A.
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Pan senator Zbigniew Meres, sprawozdawca
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, zabierze g³os.

I chcia³bym podziêkowaæ przedstawicielom ar-
chiwów, którzy byli ca³y czas, mimo zarzutów, ¿e
nie byli. Dziêkujemy pañstwu serdecznie.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ sprawozdanie komisji z prac nad ustaw¹
o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych – druk nr 417A.

Sejm uchwali³ ustawê na trzydziestym trzecim
posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. Ustawa
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych wpro-
wadza tylko jedn¹ zmianê, która polega na uchy-
leniu art. 36a, czego efektem bêdzie zniesienie
op³aty za wydawanie dowodu osobistego oraz
usuniêcie z systemu prawnego rozporz¹dzenia
wykonawczego wydanego na podstawie uchylo-
nego przepisu.

Obecnie op³ata za wydanie dowodu osobiste-
go wynosi 30 z³ i jest pobierana w zasadzie od
ka¿dego obywatela, który ubiega siê o wydanie
dowodu. Po wejœciu w ¿ycie procedowanej no-
welizacji przepisu op³ata ca³kowicie zniknie.
Zniesienie op³aty zwi¹zanej z wnioskiem o wy-
danie nowego dowodu osobistego ma na celu
usuniêcie jednej z uci¹¿liwoœci zwi¹zanych
z wydawaniem dokumentu oraz pozytywne
zmotywowanie obywateli do wymaganej wymia-
ny dokumentów to¿samoœci, zw³aszcza ¿e oby-
watel musi posiadaæ ten dokument, jest to obli-
gatoryjne, oraz istnieje wiele obiektywnych po-
wodów, kiedy wystêpuje koniecznoœæ jego zmia-
ny, na przyk³ad zmiana adresu czy te¿ zmiana
stanu cywilnego.

Szanowny Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludno-
œci i dowodach osobistych Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej rozpa-
trywa³a na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2009 r.
i wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek. Panie
Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, dziêku-
jê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Pan senator Iwan, proszê bardzo. Potem pani

senator Fetliñska.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy jest ta-

kie. Oczywiœcie nast¹pi uszczuplenie wp³ywów do
bud¿etu pañstwa. Myœlê, ¿e to nie jest wielka kwo-
ta. Myœlê te¿, ¿e komisja siê tym interesowa³a.
Chcia³bym, ¿eby pan senator wypowiedzia³ swoje
zdaniena temat tego, ¿e czasemwartoniecostraciæ,
a¿ebypoprawiæ – ¿e to takokreœlê –praworz¹dnoœæ.

Pan senator przed chwil¹ mówi³, ¿e s¹ ró¿ne
okolicznoœci, kiedy nale¿a³oby wymieniaæ dowody
osobiste, bo one trac¹ swoj¹ aktualnoœæ. Myœlê,
¿e przez to, ¿e do tej pory trzeba by³o zap³aciæ 30 z³
– z jednej strony nie jest to bardzo wygórowana
kwota, ale z drugiej strony mo¿e byæ znacz¹ca dla
bud¿etu domowego… Czy w opinii pana senatora
brak op³aty wp³ynie na wiêksz¹ p³ynnoœæ, czy te¿
poprawê praworz¹dnoœci zwi¹zanej z tym, ¿e ak-
tualnoœæ dokumentów bêdzie odpowiada³a sytua-
cji prawnej obywateli?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, moim zdaniem absolutnie tak,

mówiê to równie¿ jako by³y samorz¹dowiec. Wielo-
krotnie styka³em siê z tak¹ sytuacj¹, ¿e obywatele
informowali samorz¹d, i¿ dokonaliby takiej wy-
miany, oczywiœcie koniecznej, znacznie szybciej
i w okreœlonym terminie, gdyby nie by³o op³aty.
Zreszt¹ formu³a tej ustawy w³aœnie na tym polega.

Nie wiem te¿, Panie Marsza³ku, Panie Senato-
rze, czy ustosunkowaæ siê do pierwszej czêœci py-
tania, dotycz¹cej tego, jaki bêdzie ubytek w bu-
d¿ecie pañstwa, jeœli chodzi o dowody. W zasadzie
w pytaniu nie zabrzmia³o to w taki sposób, ¿ebym
musia³ odpowiadaæ, chyba ¿e pan senator bêdzie
chcia³, zw³aszcza ¿e…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W razie cze-
go mo¿na pisemnie albo zapytaæ o to ministra fi-
nansów.)

Ja oczywiœcie mogê udzieliæ odpowiedzi, je¿eli
bêdzie taka proœba, z uwagi na to, ¿e na posiedze-
niu komisji podnosiliœmy tê kwestiê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zasadzie moje pytanie te¿ mia³o dotyczyæ

kwestii, o ile siê uszczupl¹ dochody administracji
pañstwa w tym zakresie.

I drugie pytanie, przy tej okazji. W³aœciwie jak¹
czêœæ mieszkañców Polski miano na myœli, zwal-

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych 133

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



niaj¹c z op³aty? Czy osoby, które nie wymieni³y
dowodu osobistego w obowi¹zuj¹cym terminie?
Czy te¿ w ogóle z myœl¹ o przysz³oœci, ¿eby zmobi-
lizowaæ obywateli do wymiany dowodów osobi-
stych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Pani Senator!
(Senator Janina Fetliñska: Ilu osób dotyczy?)
Odpowiadaj¹c na drug¹ czêœæ pytania myœlê,

¿e chodzi o wszystkich obywateli, bo tak nale¿y
ustawê, jeœli chodzi o jej formu³ê, prezentowaæ.

Je¿eli zaœ chodzi o ubytek w bud¿ecie, w pier-
wszym roku jej obowi¹zywania, czyli w 2010 r.,
mo¿e to byæ oko³o 60 milionów z³, a póŸniej – nieco
wiêcej lub nawet znacznie wiêcej. Kwoty te s¹ –
myœlê, ¿e pan minister mo¿e to póŸniej uœciœli –
w granicach oko³o 160 milionów z³., nie mniej ni¿
160 milionów z³.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale ca³o-
œciowo, a nie rocznie, tak? Czy rocznie?)

Rocznie. To s¹ kwoty roczne, ale to po ro-
ku 2010.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No w³aœnie.)
W ka¿dym kolejnym roku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, tak.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, tak.
Pani senator Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Ja chcia³abym jednak jeszcze dopytaæ. Czy roz-

wa¿ano tak¹ sytuacjê odnoœnie do dokumentu,
który bêdzie uzyskiwany nieodp³atnie, a którego
tworzenie jest jednak dosyæ drogie, ¿e ta nieodp³at-
noœæ spowoduje nadmiern¹ sk³onnoœæ do niepo-
szanowania tego dokumentu, gubienia go, czê-
stszego wymieniania? Czy choæby te 5 z³ nie by³oby
pewn¹ barier¹, która powodowa³aby wiêkszy sza-
cunek dla dokumentu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku, Pani Senator, myœlê, ¿e nie.

To jest tak wa¿ny dokument to¿samoœci, obywatel
zna jego wartoœæ, jego wagê, i nie bêdzie go trakto-
wa³ w sposób taki, powiedzmy, bardzo prozaiczny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Iwan.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Senatorze! Pojawia³a siê koncepcja, ¿eby
wprowadziæ w nied³ugim czasie dowody osobiste
z chipami. Wtedy nie trzeba by³oby wymieniaæ do-
wodu, zmienia³yby siê tylko zakodowane w odpo-
wiedni sposób w chipie dane, zwi¹zane przewa¿-
nie ze zmian¹ miejsca zamieszkania. To bowiem
jest ten bardzo wra¿liwy element zapisu. Czy pa-
nu senatorowi coœ wiadomo na temat prac
zwi¹zanych z tym pomys³em? Czy w ogóle takie
prace s¹ prowadzone? Je¿eli to nie jest pytanie do
pana senatora, to mo¿e odpowie pan minister.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! To nie jest
tak, ¿e ja siê uchylam od odpowiedzi, myœlê je-
dnak, ¿e odpowiedŸ pana ministra bêdzie znacz-
nie bardziej precyzyjna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W trakcie obrad komisji pan senator wspo-

mnia³, ¿e maj¹ byæ zniesione pewne uci¹¿liwoœci
dla obywatela. Czy dyskutowano o ewentualnej
mo¿liwoœci pozyskiwania przez polskich obywa-
teli tak¿e bezp³atnie praw jazdy lub dowodów reje-
stracyjnych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, tego tematu

komisja nie podnosi³a, nie by³o w tym zakresie ¿a-
dnych…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-
torze, jednym z zarzutów, jakie siê s³yszy odnoœ-
nie do nowych dowodów, jest ten, ¿e oprócz dowo-
du obywatel musi nosiæ jeszcze akty urodzenia
dzieci. Czy w tym zakresie bêdzie jakaœ zmiana,
czy te¿ dowód zostanie w takiej formie, jaka jest
teraz? Czêsto bowiem spotykam siê z tego typu
zarzutami. Sam zreszt¹ te¿ musia³em kiedyœ je-
chaæ do odleg³ej miejscowoœci po akt urodzenia
dziecka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, nie dysku-

towaliœmy tak szczegó³owo nad tym tematem.
Mogê tylko powiedzieæ, ¿e ja nie noszê przy sobie
aktów urodzenia dzieci.

(Senator Janusz Rachoñ: Pamiêta pan senator,
kiedy siê urodzi³y?)

(Senator Zbigniew Meres: Pamiêtam.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I tym stwierdzeniem koñczymy fazê pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, by³ to projekt ustawy wniesio-

ny przez pos³ów. Stanowisko rz¹du prezentuje
minister spraw wewnêtrznych i administracji.

Witam pana ministra Witolda Dro¿d¿a.
Proszê bardzo o zabranie g³osu, Panie Mini-

strze. Wie pan, ¿e czekaj¹ pana pytania?
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwolê sobie odnieœæ siê kolejno do kwestii,

które by³y podniesione…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Stanowisko

ogólne i potem…)
Stanowisko ogólne do projektu poselskiego po-

zwolê sobie streœciæ w kilku zdaniach. Sam pro-
jekt te¿ jest bardzo krótki. Stanowisko wobec
przed³o¿onego projektu jest jak najbardziej pozy-
tywne. Rz¹d uwa¿a, ¿e fakt obligatoryjnego posia-
dania przez obywateli dowodu osobistego nie mo-
¿e wi¹zaæ siê z obowi¹zkiem uiszczania op³aty.
Tym bardziej, jak pañstwo wiecie, ¿e od 2001 r. s¹
wydawane dowody plastikowe z dziesiêcioletnim

terminem wa¿noœci. A wiêc choæby z powodu
up³ywu terminu wa¿noœci ten dowód bêdzie wy-
mieniany co dziesiêæ lat, pocz¹wszy od 2011 r. Oz-
nacza³oby to na³o¿enie na obywateli dodatkowego
wymogu zwi¹zanego z uiszczaniem trzydziesto-
z³otowej op³aty za dowód, która – chcê od razu
w tym miejscu zaznaczyæ – jest op³at¹ stuprocen-
towo odpowiadaj¹c¹ faktycznym kosztom pono-
szonym w zwi¹zku z ca³ym procesem wydawania
dowodów osobistych. Tak wiêc stanowisko rz¹du
co do projektu poselskiego jest jak najbardziej po-
zytywne.

Jeœli chodzi o kwestie poruszone przez panów
senatorów, to do czêœci z nich odniós³ siê pan se-
nator Meres, ja w takim razie pozwolê sobie od-
nieœæ siê do pozosta³ych. Co do kosztów, tak jak to
prezentowaliœmy w trakcie prac w Sejmie i na po-
siedzeniu komisji, to na 2010 r. s¹ przewidywane
koszty rzêdu 60 milionów z³. W 2011 r. bêdzie to
zapewne koszt rzêdu 160 milionów z³. Te koszty
bêd¹ w kolejnych latach ros³y, miêdzy innymi
w³aœnie w zwi¹zku z wymian¹ dowodów zwi¹zan¹
z terminem wa¿noœci. Niemniej, jak rozumiem,
dotychczasowe pozytywne stanowisko Sejmu
uwzglêdnia³o wynikaj¹ce z tego faktu obci¹¿enie
bud¿etowe.

Wprawdzie w trakcie dotychczasowych prac
Senatu rzeczywiœcie nie by³ rozpatrywany w¹tek
po³¹czenia kwestii nieodp³atnego wydawania do-
wodów z ewentualnoœci¹ nieodp³atnego wydawa-
nia praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych, ale
w¹tek ten – pyta³ o to pan senator Gruszka – by³
poruszany na etapie prac sejmowych. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e w efekcie tej dyskusji praktycznie je-
dnog³oœnie stwierdzono, ¿e miêdzy tymi doku-
mentami jest zasadnicza ró¿nica. Dowód osobisty
posiadamy obligatoryjnie, natomiast w przypad-
ku prawa jazdy i innych dokumentów, w tym tak-
¿e paszportu, takiego wymogu nie ma. Dlatego,
jak siê wydaje, ten powód, dla którego myœlimy
o zniesieniu op³aty, w przypadku dowodów osobi-
stych jest bardzo czytelny. W przypadku pozosta-
³ych dokumentów ta sytuacja ju¿ nie jest tak je-
dnoznaczna.

Pani senator Fetliñska zwróci³a uwagê na kwe-
stiê szacunku obywateli wobec dokumentu, za
który dziœ p³ac¹, i ¿e byæ mo¿e odp³atnoœæ ten sza-
cunek zwiêksza. Ten w¹tek te¿ rozpatrywaliœmy.
Wydaje siê, ¿e trudno wskazaæ jak¹œ grupê, prze-
praszam za okreœlenie, takich hobbystów, którzy
lubi¹ wymieniaæ dokumenty. Ka¿da taka wymia-
na wi¹¿e siê jednak z jakimœ tam, wprawdzie co-
raz mniejszym, dyskomfortem. Tak wiêc fakt
zniesienia op³aty nie powinien w naszym odczu-
ciu w jakikolwiek sposób spowodowaæ istotnego
wzrostu liczby dowodów wymienianych z powo-
dów, powiedzmy, le¿¹cych po stronie obywatela.

Co do kwestii podniesionej przez pana senato-
ra Wojciechowskiego, dotycz¹cej obowi¹zku czy
te¿ praktycznego wymogu posiadania w rozmai-
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tych sytuacjach urzêdowych odpisów aktów uro-
dzenia dziecka, ja rozumiem, ¿e s¹ takie sytuacje,
gdzie rzeczywiœcie takie dokumenty s¹ wymaga-
ne. Niemniej jednak prowadzone obecnie przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji prace maj¹ na celu osi¹gniêcie takiego stanu,
w którym bêdziemy dysponowaæ na tyle referen-
cyjnymi danymi zawartymi w rejestrach publicz-
nych, ¿e nie bêdzie wobec obywatela wymogu, aby
legitymowa³ siê jakimiœ szczególnymi, dodatko-
wymi dokumentami, w dodatku zawieraj¹cymi
informacje pozostaj¹ce de facto w zakresie infor-
macyjnym administracji. Dziœ administracja bar-
dzo czêsto wymaga jeszcze dodatkowo tych da-
nych od obywatela, wymaga, ¿eby je okazywa³,
choæby w formie rzeczonych aktów.

By³o te¿ pytanie na temat dowodów z chipem.
Projekt w tym zakresie jest realizowany przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Od 1 stycznia 2011 r. planowane jest wprowadze-
nie dowodów z mikroprocesorem, w³aœnie niejako
przy okazji wymiany tych dokumentów obywate-
lom, którym od 2011 r. bêdzie mija³ dziesiêciolet-
ni termin wa¿noœci dowodu. To bêdzie ju¿ wymia-
na na dowód z mikroprocesorem. Nie oznacza to
¿adnej powszechnej akcji wymiany dowodów. To
bêdzie po prostu p³ynna wymiana tych dokumen-
tów, których dziesiêcioletni termin wa¿noœci bê-
dzie up³ywa³, pocz¹wszy od 2011 r. Rzeczywiœcie,
w warstwie elektronicznej dokumentu przewidu-
jemy zapisywanie danych dotycz¹cych choæby
adresu zamieszkania po to, aby unikn¹æ sytuacji,
w których zgodnie z dzisiejszymi przepisami ist-
nieje wymóg wymiany dokumentu przy zmianie
adresu zameldowania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiem, ¿e pytanie ma pan senator Misio³ek.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam pyta-

nie, które nie dotyczy bezpoœrednio omawianego
dzisiaj projektu ustawy, ale bardzo siê z nim
wi¹¿e. Otó¿ w dokumentach, jakimi obecnie siê
pos³ugujemy, czyli w dowodzie osobistym, prawie
jazdy, dowodzie rejestracyjnym samochodu, wpi-
sywany jest numer PESEL i wszêdzie w tych do-
kumentach wpisywany jest adres zameldowania.
Czy ministerstwo nie zastanawia siê nad tym, aby
adres zameldowania wykreœliæ ze wszystkich tych
dokumentów? Dlatego, ¿e wystarczy zmieniæ
miejsce zamieszkania i trzeba wymieniaæ wszyst-
kie dokumenty. Je¿eli jest numer PESEL, to dzi-
siaj na jego podstawie mo¿na bez ¿adnych proble-

mów dojœæ do adresu zameldowania. Czy wiêc nie
by³oby sensowne, aby podczas kolejnych prac
nad tymi dokumentami zastanowiæ siê nad zlik-
widowaniem wpisywania tam adresu zameldowa-
nia? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Bardzo dziêkujê.
Panie Senatorze, tak jak wspomina³em, je¿eli

chodzi o dowody osobiste, to jestem przekonany,
¿e ten problem w³aœnie w momencie wprowadze-
nia dowodów z mikroprocesorem zostanie roz-
wi¹zany, bo w tej czêœci wizualnej dowodu po pro-
stu tego adresu nie bêdzie siê drukowaæ, a wiêc
tym samym nie bêdzie wymogu zmiany tego doku-
mentu w momencie zmiany adresu zamieszkania.

Jeœli chodzi o pozosta³e dokumenty, o których
wspomina³ pan senator, to jesteœmy w toku dosyæ
intensywnej wspó³pracy z Ministerstwem Infra-
struktury w tym zakresie. Ministerstwo Infra-
struktury wskazuje pewne zobowi¹zania miêdzy-
narodowe, które powoduj¹, ¿e w tych dokumen-
tach w³aœnie adres zamieszkania musi siê znajdo-
waæ. Szukamy jednak, przyznam szczerze, tak¿e
œledz¹c to, w jaki sposób jest to rozwi¹zane w in-
nych krajach, takiego rozwi¹zania, które pozwoli-
³oby Ministerstwu Infrastruktury wyst¹piæ z od-
powiedni¹ inicjatyw¹ legislacyjn¹ w tym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze…
Bardzo proszê, pan senator Zbigniew Szale-

niec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja te¿ przepraszam, ¿e moje pytanie troszkê bê-

dzie odbiega³o od tematu tej ustawy, ale korzy-
stam z okazji. Mia³em kilka interwencji mieszkañ-
ców, zw³aszcza starszych, którzy wskazywali, ¿e
numery dowodów s¹ bardzo ma³e i maj¹ trudno-
œci, ¿eby je na co dzieñ odczytywaæ, a one s¹ bar-
dzo czêsto potrzebne. Czy w przysz³oœci podczas
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prac nad ewentualn¹ zmian¹ wygl¹du dowodu
nie mo¿na by pomyœleæ o tym, aby powiêkszyæ te
numery? Bo bardzo czêsto jest potrzeba ich od-
czytywania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Bardzo dziêkujê.
Panie Senatorze, na obecnym etapie trudno

jest mi z³o¿yæ jednoznaczn¹ deklaracjê, ¿e te nu-
mery zwiêksz¹ siê, bo jak rozumiem chodzi tak¿e
o to, ¿eby one by³y bardziej czytelne. Prace, które
prowadzimy, generalnie zmierzaj¹ w tym kierun-
ku, aby numer dowodu osobistego, którego poda-
nie rzeczywiœcie bardzo czêsto jest wymagane
w rozmaitych formularzach, straci³ ten swój wa-
lor, który tak naprawdê nie wynika z ¿adnych
przepisów, ale wynika z jakiejœ praktyki dzia³ania
urzêdów. To jest tak naprawdê numer blankietu.
I chcielibyœmy to usankcjonowaæ tak, aby ten nu-
mer nie by³ wymagany od obywatela, ¿eby mia³ on
charakter czysto techniczny. Wtedy wielkoœæ
czcionki nie bêdzie ju¿ mia³a znaczenia z punktu
widzenia obywatela.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze…
Pani senator Janina Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, w œlad za koleg¹ ja te¿ chcia³a-

bym podnieœæ problem numerów w ogóle. Bo na
dowodzie osobistym jest równie¿ PESEL. Wszyst-
kie te numery, których siê na co dzieñ u¿ywa, któ-
re s¹ potrzebne, dla starszych osób, nawet nieko-
niecznie starszych, ale osób nosz¹cych okulary
do czytania, a takich jest wiele, sprawiaj¹ pro-
blem. I podnios³abym bardzo mocno równie¿ to,
¿eby w trosce o pewien komfort ludzi, którzy maj¹
ograniczone mo¿liwoœci wzrokowe, jednak mieæ
w pamiêci ten problem. Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿: Bar-
dzo dziêkujê…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pan minister siê odniesie do tego? Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Jednozdaniowo. Bardzo dziêkujê za ten g³os.
Przy okazji prac nad nowym dowodem, tym w³aœ-
nie z mikroprocesorem, oczywiœcie te wszystkie
opinie, które dzisiaj pañstwo senatorowie
przedstawiacie, a tak¿e sygna³y, które do nas do-
ciera³y w ubieg³ych latach, bêd¹ uwzglêdnione
i mam nadziejê, ¿e uda siê znaleŸæ takie rozwi¹za-
nie, które z zachowaniem pewnych niezbêdnych
wymogów technicznych, z uwzglêdnieniem pew-
nych aspektów kosztowych z tym zwi¹zanych, po-
zwoli to tak zrealizowaæ, aby te problemy, istotne
ze spo³ecznego punktu widzenia, mo¿na by³o po-
zytywnie rozwi¹zaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz pyta imiennik pana ministra, pan sena-

tor Witold Idczak. Proszê.

Senator Witold Idczak:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Mam pytanie
te¿ byæ mo¿e troszeczkê wychodz¹ce poza treœæ tej
ustawy. Czy czasami nie zastanawiamy siê nad
innymi sposobami ustalania to¿samoœci? Us³y-
sza³em kiedyœ tezê, ¿e w Stanach Zjednoczonych
nie ma dowodów osobistych, ¿e jest to zbêdny do-
kument, a przeznaczenie 1/3 pieniêdzy z obs³ugi
i produkcji dowodów osobistych na FBI powodu-
je, ¿e w ci¹gu godziny s¹ oni w stanie zlokalizowaæ
ka¿dego mieszkañca Stanów Zjednoczonych.

Dyskusja, która tu siê toczy, pytania, które s¹
formu³owane, a które dotycz¹ na przyk³ad miej-
sca zamieszkania… Proszê pañstwa, miejsce za-
mieszkania, meldunek, obowi¹zek meldunkowy
i dowód osobisty to s¹ relikty komunistyczne, któ-
re s³u¿y³y tylko i wy³¹cznie mobilizacji armii.
W zwi¹zku z tym, je¿eli ju¿ nie bêdzie meldunku
w tym dowodzie, to dowód… Ja przez dziesiêæ lat
nie mia³em okazji ani razu u¿yæ dowodu osobiste-
go i dopiero likwidacja, jeœli chodzi o lotniska, na-
szych legitymacji senatorskich, które okazuj¹ siê
ju¿ zupe³nie bezu¿yteczne, spowodowa³a, ¿e rze-
czywiœcie okaza³ siê to cenny dokument to¿samo-
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œci. To jest, proszê pañstwa, je¿eli tam nie ma gru-
py krwi, je¿eli nie ma podpisu elektronicznego, je-
¿eli nie ma cyfrowego zapisu siatkówki oka czy
twarzy, dokument kompletnie bezu¿yteczny.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To jest na dyskusjê. A czy jest pytanie?
(Senator Witold Idczak: Przepraszam bardzo.

Dziêkujê.)
Czy pan senator ma pytanie?

Senator Witold Idczak:
Pytanie jest takie: czy nie rozwa¿a siê innych,

tañszych i o wiele skuteczniejszych, sposobów
stwierdzania to¿samoœci obywateli? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Bardzo dziêkujê.
Panie Senatorze, pan w swojej wypowiedzi za-

war³ mnóstwo bardzo interesuj¹cych w¹tków,
w dodatku ju¿ podjêtych czêœciowo w trwaj¹cych
pracach legislacyjnych.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest nowa
ustawa o ewidencji ludnoœci dotykaj¹ca kwestii
obowi¹zku meldunkowego i, jak rozumiem,
w najbli¿szych tygodniach bêdziemy mieli przy-
jemnoœæ o tym dyskutowaæ. Przynajmniej czêœ-
ciowo podzielam pogl¹dy pana senatora w tym za-
kresie i myœlê, ¿e bêdê mia³ przyjemnoœæ zapre-
zentowaæ rozwi¹zania, które, jak rozumiem, po-
winny siê spotkaæ z pañstwa uznaniem.

Je¿eli chodzi o kwestiê rozwa¿ania innych
oprócz tego tradycyjnego sposobów potwierdza-
nia to¿samoœci, czyli innych ni¿ za pomoc¹ dowo-
du osobistego, to tu tych g³osów w dyskusji mo¿e
paœæ bardzo wiele. Pan senator wspomnia³ o Sta-
nach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii jest
w³aœnie dok³adnie odwrotna tendencja. Myœlê, ¿e
i tak rozwi¹zania, które s¹ przygotowywane –
przygotowywana jest nowa ustawa o dowodach
osobistych, jest pomys³ wprowadzenia do dowo-
du mikroprocesora – to s¹ na tyle istotne zmiany,
które ze spo³ecznego punktu widzenia pewnie te¿
bêd¹ wymaga³y bardzo dog³êbnej debaty, dysku-
sji i kampanii informacyjnej, ¿e w ci¹gu roku,

dwóch lat, konsumuj¹c te prace, w toku których
dziœ jesteœmy, bêdziemy ju¿ znacznie bardziej za-
awansowani w stosunku do stanu obecnego. A to,
o czym mówi pan senator, to jest byæ mo¿e jakiœ
kolejny etap. Wydaje mi siê, ¿e i tak te zmiany,
nad którymi dziœ pracujemy, maj¹ dosyæ rewolu-
cyjny charakter.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Chcia³bym wróciæ czêœciowo do pytania
mojego poprzednika, chodzi o grupê krwi. W po-
przednim dowodzie mia³em wstemplowan¹ grupê
krwi. W dowodzie, który mam obecnie, grupy krwi
nie ma. Czy w tym zakresie planowane s¹ jakieœ
dzia³ania, a je¿eli tak, to dlaczego nie znalaz³o siê
to w tej zmianie?

I druga sprawa. Wiêkszoœæ Polaków posiada
paszporty. Czy nie nale¿a³oby rozwa¿yæ zwolnie-
nia z obowi¹zku posiadania dowodów osobistych
na przyk³ad posiadaczy paszportów? Zmieni³oby
to koszty. Kto chce, mo¿e pos³ugiwaæ siê paszpor-
tem zamiast dowodem osobistym. Oczywiœcie po-
s³ugiwanie siê paszportem jest, ¿e tak powiem,
mniej wygodne, ja sobie z tego zdajê sprawê. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Bardzo dziêkujê.
Panie Senatorze, przepraszam, ¿e pozwolê so-

bie to zaproponowaæ, ale rozumiem, ¿e gdy zakoñ-
czymy prace nad ustaw¹ o dowodach osobistych,
bêdzie dobry moment, ¿eby dyskutowaæ o tych
wszystkich kwestiach zwi¹zanych z dowodami.
Pan senator zada³ pytanie, dlaczego na przyk³ad
kwestia grupy krwi nie zosta³a poruszona ju¿ w tej
ustawie, któr¹ omawiamy. Chcia³bym zwróciæ
uwagê, ¿e to by³ projekt poselski i to dotycz¹cy
bardzo wycinkowego fragmentu. Jak rozumiem,
celowo dotyczy on tylko i wy³¹cznie tego jednego
aspektu ze wzglêdu na to, i¿ intencj¹ wniosko-
dawcy by³o mo¿liwie sprawne przeprocedowanie
tego pomys³u, tak aby od 1 stycznia 2010 r. op³a-
ta mog³a byæ zniesiona.
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Równolegle pracujemy nad kompleksow¹
zmian¹ przepisów w tym zakresie. Rozpatrywana
jest tak¿e kwestia ewentualnego umieszczenia
grupy krwi na dowodzie. Jednak wed³ug tych da-
nych, którymi dziœ dysponujemy, z punktu widze-
nia resortu zdrowia, bo to resort zdrowia jest dla
nas tak naprawdê kluczowym uczestnikiem tej
dyskusji, wpisanie grupy krwi w œwietle obo-
wi¹zuj¹cych nie tyle przepisów, ile przede wszyst-
kim procedur medycznych, tak naprawdê niewie-
le zmienia sytuacjê z punktu widzenia jednostki
udzielaj¹cej pomocy osobie poszkodowanej. I tak
jest wymóg przeprowadzenia próby krzy¿owej,
i tak jest wymóg przeprowadzenia badania grupy
krwi. W zwi¹zku z tym obawiam siê, ¿e ta informa-
cja mia³aby charakter czysto informacyjny. Ale
tu, jak mówiê, mam œwiadomoœæ ¿e ten w¹tek jest
nies³ychanie wra¿liwy spo³ecznie i budz¹cy
ogromne zainteresowanie. Sam jestem adresa-
tem wielu wyst¹pieñ w tej sprawie i przy ka¿dej
okazji bardzo proszê o chwilê do zastanowienia,
przede wszystkim dla resortu zdrowia, który
w tym zakresie musi jednoznacznie okreœliæ swoje
stanowisko. My jako Ministerstwo Spraw Wewnê-
trznych i Administracji bêdziemy tutaj tak na-
prawdê wykonawc¹ zlecenia w tym zakresie. Je-
¿eli umieszczenie informacji o grupie krwi na do-
wodzie osobistym z punktu widzenia procedur
medycznych bêdzie mia³o sens, to na pewno tak¹
informacjê bêdziemy umieszczaæ. Na dziœ nie ma
jednak przes³anek, aby twierdziæ, ¿e sens jest.
Z tym siê wi¹¿e wiele znacznie g³êbszych proble-
mów, tak¿e zwi¹zanych z odpowiedzialnoœci¹
osób, które bêd¹ zamieszczaæ informacjê o grupie
krwi w dowodzie za sytuacje, kiedy ta informacja
jest nieprawdziwa. To jest naprawdê bardzo po-
wa¿ny temat, ja jestem gotowy do dyskusji na ten
temat, pytanie tylko, czy w takiej formule, jak na-
sza dzisiejsza rozmowa.

Je¿eli chodzi o kwestiê paszportu, to ona tak¿e
by³a ju¿ wielokrotnie dyskutowana. Na ile powa¿-
nie mo¿emy dziœ myœleæ o tym, ¿eby po³¹czyæ nie-
jako funkcje dowodu i paszportu i zdecydowaæ siê
na jeden z tych dwóch dokumentów czy te¿ uje-
dnoliciæ te dokumenty? W œwietle obowi¹zu-
j¹cych przepisów te dokumenty pe³ni¹ inne fun-
kcje, one pe³ni¹ te¿ inne funkcje z punktu widze-
nia praktycznego. Nie sposób sobie wyobraziæ za-
równo takiej sytuacji, ¿e próbujemy gdzieœ tam
wklejaæ wizy do plastikowego dowodu, jak i sytua-
cji odwrotnej, ¿e nak³adamy wymóg posiadania
paszportu w jego obecnej formie. My w swojej
praktyce nie jesteœmy odosobnieni, wrêcz przeci-
wnie, ta praktyka jest dosyæ powszechna, stoso-
wana w wielu pañstwach, i w dalszym ci¹gu
utrzymywane s¹ obydwa dokumenty. Byæ mo¿e
one w perspektywie kilku lat rzeczywiœcie ulegn¹
ujednoliceniu, bo pozwoli na to z jednej strony po-

stêpuj¹cy rozwój technologiczny, a z drugiej na-
stêpuj¹ce zmiany dotycz¹ce zasad przekraczania
granicy. Chcia³bym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
w zwi¹zku z naszym udzia³em w strefie Schengen
dowód osobisty sta³ siê bardzo istotnym doku-
mentem podró¿y, umo¿liwiaj¹cym podró¿owanie
po dwudziestu piêciu krajach tej¿e strefy. Tak ¿e
te dodatkowe walory dowodu osobistego pewnie
przemawia³yby za tym, ¿eby nad t¹ kwesti¹ dalej
wnikliwie dyskutowaæ, ale jak mówiê, mam wra-
¿enie, ¿e dziœ tej dyskusji w ¿aden racjonalny spo-
sób nie jesteœmy w stanie rozstrzygn¹æ. Œledzimy
na bie¿¹co zmieniaj¹ce siê realia technologiczne,
œledzimy na bie¿¹co praktykê innych krajów,
analizujemy tak¿e od strony kosztowej, jak tê
kwestiê byæ mo¿e kiedyœ, w przysz³oœci rozwi¹zaæ,
w³aœnie w sugerowanym przez pana senatora kie-
runku. Na pewno dziœ nie ma do tego przes³anek
ani praktycznych, ani technicznych, ani praw-
nych tak naprawdê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Senator Tadeusz Skorupa, proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Mam pytanie, czy omawiali pañstwo, rozwa¿ali,
w zwi¹zku z likwidacj¹ obowi¹zku meldunkowe-
go, tak¹ sprawê jak spis wyborców. Czy obywatele
przy ka¿dorazowych wyborach, na ró¿nych
szczeblach, bêd¹ obowi¹zkowo musieli rejestro-
waæ siê na listach spisu wyborców? Jak wygl¹da
ta sprawa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Panie Senatorze, ustawa jest na bardzo wczes-

nym etapie prac legislacyjnych w Sejmie, zosta³a
skierowana do komisji, jest po pierwszym czyta-
niu. W¹tek, który poruszy³ pan senator, by³ oczy-
wiœcie wnikliwie przez nas analizowany, zreszt¹
sam projekt by³ na ka¿dym etapie przygotowañ,
jeszcze przed skierowaniem do Sejmu, konsulto-
wany z przedstawicielami Pañstwowej Komisji
Wyborczej. Projekt zawiera szereg rozwi¹zañ, któ-
re roz³o¿one w czasie z uwzglêdnieniem pewnych
proponowanych przez nas narzêdzi teleinforma-
tycznych, docelowo na pewno bêd¹ w taki sposób
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rozwi¹zywa³y kwestiê wprowadzenia rejestru wy-
borców, ¿eby w ¿adnym razie nie nak³adaæ na
obywateli jakichkolwiek dodatkowych obowi¹z-
ków w stosunku do stanu dzisiejszego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt z pañstwa senatorów do dysku-

sji siê nie zapisa³, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w spra-
wie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eks-
ploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMET-
SAT), sporz¹dzonej w Genewie 24 maja 1983 r.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 425,
a sprawozdania komisji w stosownych drukach
oznaczonych literami A i B.

Proszê uprzejmie pana senatora Janusza Ra-
chonia, sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicz-
nych, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu 24 maja 1983 r. w Genewie podpisano

Konwencjê w sprawie ustanowienia Europejskiej
Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicz-
nych. Na mocy tej konwencji w 1986 r. szesnaœcie
krajów europejskich powo³a³o miêdzynarodow¹
organizacjê EUMETSAT. G³ównym zadaniem tej
organizacji jest budowa, obs³uga i eksploatacja
europejskiego systemu operacyjnych satelitów
meteorologicznych. Prawn¹ podstawê jej funkcjo-
nowania stanowi Konwencja w sprawie ustano-
wienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Sa-
telitów Meteorologicznych. Dane gromadzone
i przechowywane przez EUMETSAT s³u¿¹ progno-
zom s³u¿by hydrologiczno-meteorologicznej, sza-
cowaniu opadów, a przede wszystkim os³onie lot-
nictwa. EUMETSAT œciœle wspó³pracuje z innymi
miêdzynarodowymi programami wykorzystywa-
nia danych satelitarnych, daj¹c mo¿liwoœæ glo-
balnego obrazu. Dane przekazywane z satelitów
mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystywane zaró-
wno w rolnictwie przy ocenie stanu gleby, w za-
rz¹dzaniu terenami i gospodarce przestrzennej,
w planowaniu inwestycji, w ocenie siedlisk, w tym
objêtych Natur¹ 2000, w geologii, w leœnictwie,

w ochronie gleb, zasobów wodnych, w ocenie
skutków zmian klimatu, w ochronie przyrody,
a tak¿e w zintegrowanym zarz¹dzaniu terenami
przybrze¿nymi. Jednym z najwa¿niejszych od-
biorców jest zarz¹dzanie antykryzysowe w przy-
padku klêsk ¿ywio³owych.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Rzeczpospolita
Polska wykorzystuje obecnie dane z EUMETSAT
na zasadzie p³atnej licencji. S¹ one jednak bardzo
ograniczone co do zakresu i czasu przekazywa-
nia. Co wiêcej, obecna umowa licencyjna traci
moc obowi¹zuj¹c¹ w dniu 31 grudnia 2009 r.
Wskazane jednak by³oby, g³ównie z przyczyn fi-
nansowych i organizacyjnych, jak najszybsze
przyst¹pienie do konwencji na prawach kraju
cz³onkowskiego. Zwi¹zanie Rzeczypospolitej Pol-
skiej Konwencj¹ w sprawie ustanowienia Euro-
pejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Me-
teorologicznych powinno nast¹piæ w drodze raty-
fikacji przez prezydenta RP, za uprzedni¹ zgod¹
wyra¿on¹ w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przyst¹pie-
nie Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji zape-
wni nam pe³ny dostêp do danych, informacji prze-
twarzanych, archiwum, a tak¿e do urz¹dzeñ te-
chnicznych. Co wiêcej, po przyst¹pieniu do kon-
wencji Rzeczpospolita Polska uzyska prawo g³osu
w radzie EUMETSAT.

Procedowany materia³ by³ rz¹dowym projek-
tem ustawy, któr¹ Sejm uchwali³ na trzydziestym
trzecim posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 13 stycznia 2009 r.
skierowa³ ustawê do Komisji Spraw Zagranicz-
nych. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
w tej sprawie odby³o siê 13 stycznia 2009 r.

Komisja po wnikliwej analizie dokumentów
oraz dyskusji wnosi o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za wyczerpuj¹ce sprawozda-

nie.
I proszê teraz o przedstawienie sprawozdania

z prac Komisji Œrodowiska. A uczyni to pan sena-
tor Stanis³aw Gorczyca.

Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Œrodowiska

przedstawiæ jej stanowisko. Mój znakomity przed-
mówca, pan senator Janusz Rachoñ, przedstawi³
treœæ projektu ustawy. Ja ograniczê siê do stwier-
dzenia, ¿e po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu
w dniu 15 stycznia 2009 r. komisja wnosi, aby
Wysoki Senat uchwali³ ustawê bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

My równie¿ dziêkujemy.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do na-

szych sprawozdawców?
Pani senator Janina Fetliñska. Proszê wskazaæ

odpowiadaj¹cego.
(Senator Janina Fetliñska: Pan senator Ra-

choñ.)
Proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Chcia³abym zapytaæ: czy na posiedzeniu komi-
sji by³a rozwa¿ana kwestia kosztów uczestnictwa
w tej organizacji?

Senator Janusz Rachoñ:
Tak jest, koszty s¹ okreœlone, ale myœlê ¿e

szczegó³y poda przedstawiciel strony rz¹dowej.
S¹ znane konkretne kwoty.

(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê.)
Muszê powiedzieæ, ¿e jest to zdecydowanie ko-

rzystniejsze ni¿ p³acenie op³at licencyjnych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujêbardzo,bowidzê¿ewiêcejpytañniema.
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
œrodowiska oraz minister spraw zagranicznych.
Jest z nami g³ówny geolog kraju, pan Henryk Ja-
cek Jezierski.

Czy przedstawiciel rz¹du ma ochotê zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wiæ stanowisko?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Henryk Jezierski:

By³o to przed³o¿enie rz¹dowe w ca³ej rozci¹g³o-
œci. Apelujê do pañstwa senatorów o jego przyjêcie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator zosta³a odes³ana ze swoim pyta-

niem przez pana senatora Janusza Rachonia do
pana ministra.

Czy jest pan w stanie odpowiedzieæ? Jeœli nie,
to poprosimy o odpowiedŸ na piœmie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Henryk Jezierski: Mogê odpowiedzieæ teraz?)

Prosimy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Henryk Jezierski: Pani Marsza³ek, czy mogê
z miejsca?)

Proszê, skoro to jest ta jedna sprawa, to uprzej-
mie proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Henryk Jezierski:

Wygl¹da to w ten sposób, ¿e w przypadku
przyst¹pienia do tej konwencji w roku 2009 je-
dnorazowa op³ata akcesyjna wyniesie 22 milio-
ny z³, a sk³adka cz³onkowska – 14 milionów z³.
Gdybyœmy tê sprawê przeci¹gnêli do roku nastê-
pnego – jak powiedzia³ pan senator, jest taka
mo¿liwoœæ – wtedy op³aty te by³yby wiêksze
o 11 milionów z³.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy satysfakcjonuje pani¹ senator ta odpo-

wiedŸ? Chyba tak, poniewa¿ pani senator nie wy-
ra¿a chêci zadania drugiego pytania.

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Nie ma osób, które chc¹ stan¹æ na trybunie.
Do protoko³u z³o¿y³ swoje przemówienie pan

senator Stanis³aw Bisztyga*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Bardzo dziêkujê goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towa-
niu ustroju rolnego.

Przypominam, ¿e projekt zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 381, a sprawozdanie komisji – w druku
nr 381S.

Uprzejmie proszê sprawozdawcê Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
kolegê senatora Piotra G³owskiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Proszê, Panie Senatorze.
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Senator Piotr G³owski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego.

Szanowni Pañstwo, zgodnie z postanowieniem
art. 23 konstytucji, gospodarstwo rodzinne jest
podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa. Dope³nieniem
tej normy jest ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego. Wprowadzi³a ona
instytucjê pierwokupu, umo¿liwiaj¹c¹ na podsta-
wie tego instrumentu nabywanie przez agencjê zie-
mi na prywatnym rynku obrotu ziemi¹.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 i 4 obowi¹zu-
j¹cej ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego, pra-
wo to nie pozwala na wy³¹czenie spod re¿imu pier-
wokupu umów, których przedmiotem jest sprze-
da¿ niewielkich obszarowo nieruchomoœci lub
przenoszenie w³asnoœci takich nieruchomoœci na
podstawie innych umów ni¿ umowa sprzeda¿y.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e od pocz¹tku obo-
wi¹zywania ustawy, czyli od 16 lipca 2003 r., do
koñca 2007 r. do agencji wp³ynê³o czterysta osiem
tysiêcy umów przenosz¹cych w³asnoœæ nierucho-
moœci rolnych, w stosunku do których w opinii
notariuszy przys³ugiwa³o jej prawo pierwokupu
lub wykupu. Do koñca ubieg³ego roku agencja na
czterysta osiem tysiêcy propozycji z³o¿y³a cztery-
sta osiemdziesi¹t cztery oœwiadczenia notarialne
o nabyciu nieruchomoœci.

Nowelizacja proponuje zmianê polegaj¹c¹ na
wy³¹czeniu prawa do korzystania przez agencjê
z prawa pierwokupu co do umów, których przed-
miotem jest sprzeda¿ nieruchomoœci rolnej o ob-
szarze mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych. Posta-
nowienie to stosowaæ siê bêdzie odpowiednio, gdy
przeniesienie w³asnoœci rolnej o obszarze mniej-
szym ni¿ 1 ha nastêpuje w wyniku zawarcia umo-
wy innej ni¿ umowa sprzeda¿y. Nale¿a³oby przyj¹æ,
¿e przedmiotem takich umów s¹ najczêœciej nieru-
chomoœci z formalnego punktu widzenia rolne, je-
dnak najczêœciej nadaj¹ce siê pod zabudowê.

Dodam, ¿e podczas prac komisji pierwotna pro-
pozycja mówi¹ca o 5 ha zosta³a przez moj¹ po-
prawkê zmieniona i zmniejszono to do 1 ha. Dzia-
³aliœmy tutaj zgodnie z zasad¹ maksymalnej
ostro¿noœci, to znaczy tak, by faktycznie ten obrót
zosta³ polepszony. Z drugiej strony ka¿de dzia³anie
w stronê przeciwn¹, czyli powrót do stanu wczeœ-
niejszego, wymaga³oby zgody odpowiednich insty-
tucji europejskich. W zwi¹zku z tym ten pierwszy
krok w pewien sposób, mo¿na powiedzieæ, za³at-
wia 77% wszystkich sk³adanych umów, co do któ-
rych do tej pory w³aœciwie nie by³o zainteresowania
agencji, i tych 77% zostanie w ten sposób, mo¿na
powiedzieæ, zlikwidowanych.

Dodam tylko, ¿e w zwi¹zku z brakiem planów
zagospodarowania przestrzennego na znacznym

obszarze kraju klasyfikacja dokonywana przez
notariusza, bo to notariusz dokonuje tej klasyfi-
kacji co do przeznaczenia nieruchomoœci stano-
wi¹cej przedmiot umowy, odbywa siê na podsta-
wie zapisów ujawnionych w ewidencji gruntów,
które bardzo czêsto klasyfikuj¹ grunty w³aœnie ja-
ko u¿ytki rolne. W praktyce nieruchomoœci o ta-
kim obszarze nie s¹ nabywane przez agencjê, po-
niewa¿ nie maj¹ istotnego znaczenia dla realizacji
celów ustawy.

Ponadto wy³¹czenie z prawa pierwokupu nie-
ruchomoœci o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha po-
zwoli na znaczne odci¹¿enie agencji od zbêdnej
administracji i pozwoli na dog³êbn¹ analizê istot-
nych transakcji dotycz¹cych tych w³aœnie wiêk-
szych nieruchomoœci.

Mamy nadziejê, ¿e w zwi¹zku z t¹ zmian¹
usprawni siê obrót nieruchomoœciami i zwiêkszy
siê poda¿ gruntów pod budownictwo. Dodam te¿,
¿e ju¿ po spotkaniu komisji otrzymaliœmy pismo
z Krajowej Rady Izb Rolniczych, która w ca³ej roz-
ci¹g³oœci popiera nasz¹ propozycjê i co do wielko-
œci area³u, i co do sposobu procedowania.

Myœlê, ¿e z mojej strony to by³oby wszystko. Na
zakoñczenie powiem, ¿e komisje na wspólnym po-
siedzeniu w dniu 13 stycznia rozpatrzy³y w pier-
wszym czytaniu przedstawiony przez wniosko-
dawców projekt ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego, wprowadzi³y do
niego poprawki i teraz wnosz¹ o przyjêcie przez
Senat jednolitego za³¹czonego projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê. Proszê przez moment zostaæ na
mównicy,bomo¿ebêd¹pytaniadopanasenatora.

Czy s¹ pytania? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Chcê pañstwa senatorów poinformowaæ, ¿e

wnioskodawcy upowa¿nili do ich reprezentowa-
nia senatora Tomasza Misiaka.

S¹ z nami przedstawiciele rz¹du. Jest pan mi-
nister Kazimierz Plocke – witamy serdecznie, jest
pan wiceprezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Jaros³aw Denkiewicz – równie¿ witamy.

Czypanminister chcezabraæg³oswtej sprawie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Rezygnujê z wy-
st¹pienia, chcia³bym jednak powiedzieæ, ¿e rz¹d
popiera projekt w ca³ej rozci¹g³oœci. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Jak dot¹d zapisa³ siê jeden senator.
Zapraszam pana senatora Lucjana Cichosza.

Proszê bardzo…
(G³os z sali: Do protoko³u.)
Teraz otrzyma³am informacjê, ¿e pan senator

Cichosz z³o¿y³ swoje wyst¹pienie do protoko³u*.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce siê zapisaæ

do dyskusji? Bo jeszcze jest taka mo¿liwoœæ. Jeœli
nie, to dziêkujê.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jê³oby jedynie g³osowanie, ale ono zostanie prze-
prowadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y wzywaj¹cej Rz¹d Rzeczypospo-
litej Polskiej do niezw³ocznego podjêcia dzia³añ
w obronie przeœladowanych chrzeœcijan w In-
diach.

Jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej, który
zosta³ wniesiony przez grupê senatorów i zawarty
jest w druku nr 415. Sprawozdanie komisji znaj-
duje siê w druku nr 415O.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych,
pana senatora W³adys³awa Sidorowicza, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie uchwa³y.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoko Izbo!
22 grudnia 2008 r. grupa senatorów PiS z³o¿y³a

projekt uchwa³y wzywaj¹cej rz¹d Rzeczypospoli-
tej Polskiej do niezw³ocznego podjêcia dzia³ania
w obronie przeœladowanych chrzeœcijan w In-
diach. Uchwa³a zgodnie z trybem prac w Senacie
trafi³a do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Spraw Zagranicznych, które na wspólnym posie-
dzeniu w dniu 13 stycznia rozpatrzy³y w pier-
wszym czytaniu przedstawiony przez wniosko-
dawców projekt uchwa³y, zawarty w druku
nr 415.

Przyczyn¹, dla której grupa senatorów pisow-
skich zg³osi³a ten wniosek, by³y bulwersuj¹ce
ubieg³oroczne – a tak naprawdê trwa³o to znacz-
nie d³u¿ej – fakty antychrzeœcijañskich pogromów
w Indiach. By³y to wypadki zabijania katolików,
burzenia œwi¹tyñ, niszczenia ich dobytku i do-
mów. Struktura stanowa Indii utrudnia zdecydo-
wane dzia³ania rz¹dowi centralnemu. W uzasa-

dnieniu wnioskodawcy opisali sytuacjê, która bu-
dzi tak du¿y niepokój.

Komisje po rozpatrzeniu projektu uchwa³y
uzna³y, ¿e wymaga on przeredagowania, i propo-
nuj¹, po pierwsze, zmieniæ tytu³ uchwa³y, tak by
otrzyma³ on brzmienie: „w sprawie obrony chrze-
œcijan przeœladowanych w Indiach”, po drugie, by
treœæ uchwa³y otrzyma³a brzmienie:

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, g³êboko za-
niepokojony aktami przemocy wobec chrzeœcijan
w Indiach, zwraca siê do Rady Ministrów o konty-
nuowanie zdecydowanych dzia³añ w ich obronie.

Senat uwa¿a, ¿e szczególnie istotne s¹ stara-
nia, aby spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, a przede
wszystkim Unia Europejska, Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych i inne w³aœciwe organizacje
miêdzynarodowe wspiera³y przez swoj¹ aktyw-
noœæ œrodki zmierzaj¹ce do zakoñczenia przeœla-
dowañ oraz zapewnienia wolnoœci religijnej i bez-
pieczeñstwa chrzeœcijan w Indiach.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Rzeczypospolitej Polski «Monitor Polski».”

Dyskusja, jaka toczy³a siê w ramach posiedze-
nia po³¹czonych komisji, by³a dosyæ burzliwa. Po-
wsta³o tak¿e stanowisko mniejszoœci, które zapre-
zentuje pan senator Idczak. Komisje bardzo prosz¹
o przyjêcie tekstu uchwa³y, który zawarty jest
w druku nr 415O. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo serdecznie dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz zapraszam senatora Witolda Idczaka, któ-

ry jest sprawozdawc¹ mniejszoœci Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Proszê.

Senator Witold Idczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Kieruj¹c siê najlepsz¹ intencj¹ wnioskodaw-

ców, w odniesieniu do wyst¹pienia mojego przed-
mówcy chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e nasza po-
prawka, któr¹ mam przyjemnoœæ prezentowaæ
w imieniu mniejszoœci, zmierza do tego, a¿eby
bezpoœrednim adresatem naszej uchwa³y by³ rz¹d
polski, dlatego ¿e uznajemy, i¿ to rz¹d polski ma
wszelkie uprawnienia do tego, a¿eby wystêpowaæ
w sposób skuteczny i sprawny o realizacjê inten-
cji, która zawarta jest w projekcie uchwa³y. Tym
samym w naszym nieco byæ mo¿e dalej id¹cym
stanowisku zmierzamy do tego, a¿eby daæ rz¹do-
wi polskiemu w negocjacjach, w rozmowach, we
wspó³pracy z Indiami mo¿liwoœæ szerszego od-
dzia³ywania przy u¿yciu instrumentów polityki
zagranicznej, ani¿eli by³oby to mo¿liwe w oparciu
o zaproponowan¹ przez komisjê poprawkê.

Nie chcia³bym zamêczaæ pañstwa, wiêc prze-
czytam tylko fragment, w którym s¹ ró¿nice, nie
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bêdê czyta³ tego, co do czego nie ma w¹tpliwoœci,
a nie mamy w¹tpliwoœci co do tytu³u ani co do
wstêpu. Zmieniony zosta³ adresat, adresatem na-
szej uchwa³y jest rz¹d polski.

„Senat uwa¿a, ¿e polski Rz¹d powinien czyniæ
dalsze starania, aby spo³ecznoœæ miêdzynarodo-
wa, a przede wszystkim Unia Europejska, Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych i inne w³aœciwe or-
ganizacje miêdzynarodowe wspiera³y przez swoj¹
aktywnoœæ œrodki zmierzaj¹ce do zakoñczenia
przeœladowañ oraz zapewnienia wolnoœci religij-
nej i bezpieczeñstwa chrzeœcijan w Indiach.”

Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na to, ¿e ge-
neralnie dyskusja, jak s¹dzê, nie by³a a¿ tak bu-
rzliwa, jak to okreœli³ mój przedmówca. W trakcie
dyskusji pojawia³y siê merytoryczne g³osy ze stro-
ny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które
œwiadczy³y o pozytywnym przyjêciu tej inicjatywy,
nie budzi³a ona wiêkszych zastrze¿eñ. Chcia³bym
te¿ pañstwu przypomnieæ, ¿e nie tylko rz¹d, ale
wczeœniej równie¿ izba parlamentu, Sejm przyj¹³
podobne stanowisko. Jako wnioskodawcy s¹dzi-
my, ¿e by³oby bardzo dobrze i godnie, gdyby ca³y
parlament Rzeczypospolitej Polskiej przyj¹³ tê in-
tencjê wnioskodawców, o co bardzo serdecznie
Wysoki Senat proszê. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³ sprawozdawca mniejszoœci komisji.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do na-

szych kolegów sprawozdawców? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo.

W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e by³ zaproszony

przedstawiciel rz¹du, ale nie jest obecny, w zwi¹z-
ku z tym mo¿emy przyst¹piæ do dyskusji.

Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu, a uczynili to, jak dot¹d, senator Czes³aw Ry-
szka, ale z³o¿y³ swoje wyst¹pienie do protoko³u…

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie chcia³em prze-
d³u¿aæ.)

…i pan senator Piotr Wach.
Zapraszam serdecznie pana senatora.
(SenatorCzes³awRyszka: To ja te¿chcêwyg³osiæ.)
Oczywiœcie, mog¹ siê pañstwo jeszcze zg³aszaæ.

W kolejnoœci zg³osi³ siê pan senator Zaj¹c.
Proszê bardzo, senator Piotr Wach.
(Senator Czes³aw Ryszka: Pani Marsza³ek, je-

¿eli bêd¹ wyst¹pienia, to ja te¿ chcê wyst¹piæ.)
Teraz zaprosi³am senatora Piotra Wacha, wiêc

pozwoli pan, ¿e ju¿ nie bêdziemy go zawracaæ
z drogi. Dziêkujê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Proszê mnie wpisaæ.)
Dobrze.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wystêpujê w zwi¹zku z tym, ¿e ostatnio w Sena-

cie mia³em z t¹ materi¹ do czynienia, a mianowicie
20 listopada z³o¿y³em w tej sprawie oœwiadczenie,
wyg³osi³em je tutaj, i w zwi¹zku z tym chcia³bym
powiedzieæ parê s³ów.

Na pocz¹tku powiem, ¿e mam delikatne preten-
sje do kolegów, naszych partnerów z PiS, o to, ¿e
zg³aszaj¹c tê uchwa³ê, a wówczas by³y na sali oso-
by, choæ nieliczne, nie zaprosili nas do tej inicjaty-
wy. Myœlê, ¿e tak by³oby lepiej. Niemniej jednak li-
czy siê tu przede wszystkim meritum sprawy.

Chcia³bym powiedzieæ równie¿ o tym, ¿e oœwiad-
czenie w tej sprawie zosta³o skierowane do ministra
spraw zagranicznych, a minister spraw zagranicz-
nych w stosunkowo krótkim czasie udzieli³ odpo-
wiedzi. Ta odpowiedŸ wp³ynê³a do pana marsza³ka
na pocz¹tku stycznia tego roku. Zosta³a ona podpi-
sana przez pani¹ Gra¿ynê Bernatowicz i w mojej
ocenie jest to odpowiedŸ w znacznej mierze satys-
fakcjonuj¹ca. Mo¿na siê z ni¹ zapoznaæ, ja pañstwa
nie zamierzam z ni¹ teraz zapoznawaæ. Nie wystê-
pujê równie¿ w tym celu, aby na przyk³ad nie g³oso-
waæ za podjêciem dzisiejszej uchwa³y Senatu.
Chcia³bym jednak powiedzieæ, ¿e to, co minister na-
pisa³ – ja zreszt¹ mia³em okazjê równie¿ rozmawiaæ
na ten temat z panem ministrem Sikorskim przy
okazji wizyty delegacji polskiej, w tym parlamentar-
nej, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Euro-
py – œwiadczy o tym, ¿e rz¹d w takim zakresie, jak
ministerstwo, jest o tej sprawie poinformowany
i podejmuje dzia³ania. W tej odpowiedzi jest miêdzy
innymi opisana postawa i wskazane s¹ dzia³ania
Unii Europejskiej, podejmowane w odniesieniu do
tego problemu. Podkreœlone jest równie¿ to, ¿e po-
wsta³a Grupa Robocza do spraw Praw Cz³owieka,
w której pracach uczestniczy nasz dyplomata, i opi-
sanes¹dzia³ania tej grupy,maj¹cenacelupoprawê
sytuacji chrzeœcijan, prowadz¹ce do ust¹pienia
przeœladowañ, o których mowa.

A wiêc wydaje mi siê, ¿e wersja komisyjna mó-
wi¹ca o kontynuacji dzia³añ rz¹du jest w pe³ni
uprawniona. To, co zrobi³a komisja z tekstem
pierwotnym, jest w³aœciwie rewizj¹ tekstu korzy-
stn¹ i dobr¹. I tutaj chcia³bym w stosunku do tego
wyraziæ poparcie.

Kontynuuj¹c w¹tek, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
z tych dwóch wersji, a mianowicie wersji komisyj-
nej, popartej przez komisjê i prezentowanej przez
pana senatora Sidorowicza, i drugiej wersji, wer-
sji mniejszoœci, popieram wersjê komisyjn¹. Uwa-
¿am, ¿e ona jest dobra. Jest zwiêz³a, krótka, dob-
rze adresowana i mówi o kontynuacji dzia³añ, co
jest rzecz¹ w³aœciw¹. Nie wiem, jak to jest w poró-
wnaniu do tekstu pierwotnego, my nie mamy wy-
drukowanego tego tekstu. Ja go znam w wersji,
w jakiej pierwotnie zosta³o z³o¿one uzasadnienie.
To uzasadnienie nie by³o najlepsze. Gdybyœmy
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wspó³pracowali, mo¿na by siê odnieœæ do rzeczy…
Oczywiœcie uzasadnienie nie jest najistotniejsze,
ale mo¿na by je zrobiæ znacznie lepiej.

Otó¿ apeluj¹c do naszego rz¹du, a poœrednio do
w³adz Republiki Indyjskiej w tych sprawach, o któ-
rych mówimy, w sprawach przeœladowañ, po pier-
wsze, powinniœmy byli akcentowaæ rocznicê Po-
wszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, której Indie
s¹ stron¹. Po drugie, moglibyœmy siê odwo³aæ do te-
go, ¿e dwa lata temu, o ile siê nie mylê, tu w Senacie
og³osiliœmy Rok Ksiêdza Mariana ¯elazka, który
pracowa³ w stanie Orisa.Do tego mo¿na by³oby na-
wi¹zaæ – w uzasadnieniu oczywiœcie. Po trzecie,
trzeba by zaznaczyæ, je¿eli chodzi o sam¹ Republikê
Indii, ¿e jest to kraj o olbrzymim dorobku i olbrzy-
mich ambicjach, ¿e on ostatnio wystêpowa³ w gru-
pie G-20, ¿e ma program j¹drowy, ¿e pod wzglêdem
naukowym nale¿y do czo³ówki œwiatowej i ma takie
ambicje, ¿e jest krajem, w którym tradycja toleran-
cji jest za spraw¹ rodziny Ghandich bardzo silna.
A wiêc s¹ do u¿ycia w uzasadnieniu takie argumen-
ty, które bardzo ³agodnie i elegancko pozwalaj¹ po-
wiedzieæ, ¿e rz¹dowi Indii nie wypada tolerowaæ na
swoim terenie przeœladowania chrzeœcijan, choæby
by³o ono w tej olbrzymiej masie ludzi marginalne.

Ja popieram w swoim wyst¹pieniu uchwa³ê Se-
natu, i to w wersji, któr¹ przyjê³a komisja.
Chcia³bym jednak powiedzieæ, ¿e jest znacznie le-
piej, je¿eli nad pewnymi sprawami pracuje szer-
sze grono osób, a w szczególnoœci osoby, które siê
wczeœniej w dane tematy anga¿owa³y. I tym
chcia³bym zakoñczyæ, popieraj¹c jednak wyraŸ-
nie nasze dzia³anie, poniewa¿ nam chodzi o to, ¿e-
by rz¹d wiedzia³, ¿e tê sprawê traktujemy powa¿-
nie i ¿e mamy j¹ podnosiæ w sposób umiejêtny za-
równo na forum europejskim, jak i poprzez nasze
dzia³ania dyplomatyczne. W tej odpowiedzi jest
napisane, i my sobie zdajemy sprawê z tego, ¿e na
terenie Indii obrona chrzeœcijan i wystêpowanie
w tej sprawie, musi byæ prowadzone w bardzo
umiejêtny, niedra¿ni¹cy ich sposób. £atwo mo¿e-
my sobie wyobraziæ pewn¹ symetriê, która nas by
dra¿ni³a. Gdyby w naszym kraju by³y jakieœ nie-
korzystne dzia³ania w stosunku na przyk³ad do
muzu³manów, co nie ma miejsca, te¿ trzeba by
umiejêtnie apelowaæ o zmianê. A wiêc to jest spra-
wa delikatna. I mam wra¿enie, ¿e w odpowiedzi
rz¹dowej, w odpowiedzi Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, ta sprawa zosta³a w³aœciwie dostrze-
¿ona. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
I proszê teraz pana senatora Czes³awa Ryszkê.

Rozumiem, ¿e przedstawi pan osobiœcie tekst tego
wyst¹pienia.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Zgadzam siê z panem senatorem Wachem, ¿e

mo¿na by³o bardziej dyplomatycznie to wszystko
uj¹æ, ale my mamy w³aœnie nadziejê, ¿e tak uczyni
rz¹d. Oœwiadczenie Senatu by³o interwencj¹ skie-
rowan¹ do rz¹du po to, ¿eby kontynuowa³ te wy-
si³ki.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Uwa¿am, ¿e uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej

w sprawie obrony przeœladowanych chrzeœcijan
w Indiach wzywaj¹ca rz¹d polski do kontynuowa-
nia dzia³añ w ich obronie, jest ze wszech miar god-
na poparcia. Polski rz¹d, rz¹d narodu w wiêkszo-
œci katolickiego, chrzeœcijañskiego, powinien
uczyniæ wszystko, co tylko mo¿liwe, aby w In-
diach nie tylko zakoñczy³o siê mordowanie i prze-
œladowanie chrzeœcijan, ale tak¿e aby na przy-
sz³oœæ zagwarantowano w tym kraju przestrzega-
nie prawa do wolnoœci religijnej.

Przegl¹daj¹c obecnie doniesienia mediów,
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e o przeœladowaniach
chrzeœcijan w Indiach mówi siê ju¿ tylko w czasie
przesz³ym. Tymczasem wed³ug serwisu „Catholic
Online”, mimo trwaj¹cych aktów nienawiœci ze
strony hinduskich ekstremistów rz¹d Indii posta-
nowi³ zamkn¹æ wszystkie obozy dla chrzeœcijañ-
skich uchodŸców. Tym samym zostali oni po raz
kolejny pozostawieni w bardzo trudnym po³o¿e-
niu. Podejmuj¹c tê decyzjê, rz¹d nie da³ chrzeœci-
janom ¿adnej gwarancji bezpiecznego powrotu do
domów. A wiêkszoœæ z tych domów jest czêœciowo
lub ca³kowicie zniszczona. Na przyk³ad chrzeœci-
janie w Kandhamal s¹ traktowani przez anty-
chrzeœcijañskie bandy jak zwierzêta. ¯yj¹ w stra-
chu i nie mog¹ nigdzie znaleŸæ schronienia. Do-
chodzi nawet do tego, ¿e odmawia siê im sprzeda-
¿y ¿ywnoœci i innych artyku³ów.

Jak czytamy na stronie „Catholic Online”,
w miejscowoœci Mokobili hinduskie grupy ekstre-
mistów odnalaz³y miejsce, w którym przebywali
wyrzuceni z obozów chrzeœcijanie i grozili im
œmierci¹. Mieszkaniec jednej z tych wsi w Kajuri,
Kesamati Pradhan z³o¿y³ wraz z kilkoma innymi
ofiarami z Orisy skargê do s¹du przeciwko przy-
musowej ewakuacji z obozów i pozostawieniu
chrzeœcijan bez odpowiednich œrodków ochrony.
Domaga³ siê tak¿e odszkodowania za poniesione
szkody. Zobaczymy, z jak¹ spotka siê to odpowie-
dzi¹ ze strony w³adz.

Wysoka Izbo! W naszych demokratycznych
czasach nie tylko w Indiach chrzeœcijanie doznaj¹
przeœladowañ. Watykañski dziennik „L’Osserva-
tore Romano” po zabójstwie irlandzkiego misjo-
narza w Ugandzie w marcu 2002 r. napisa³, ¿e Ko-
œció³ katolicki staje siê dzisiaj na nowo koœcio³em
mêczenników. Tylko we wspomnianym roku na
liœcie duchownych mêczenników znalaz³o siê
dwadzieœcia piêæ osób: jeden biskup, osiemnastu
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ksiê¿y, dwóch zakonników, jedna zakonnica,
dwóch seminarzystów i jeden œwiecki konsekro-
wany. Czternastu z nich pochodzi³o z krajów obu
Ameryk, piêciu z Europy, piêciu z Afryki i jeden
z Azji. Dziesiêciu z nich ponios³o œmieræ w Afryce,
zaœ czternastu w Ameryce, z czego a¿ dziesiêæ
osób zamordowano w ogarniêtej wojn¹ domow¹
Kolumbii.

Niestety nie by³y to wszystkie ofiary z tego roku.
Katolickie stowarzyszenie Kirche in Not, które co
roku og³asza raport o naruszaniu wolnoœci religij-
nej i przeœladowaniu Koœcio³a katolickiego w ró¿-
nych krajach, potwierdzi³o œmieræ dziewiêciuset
trzydziestu oœmiu chrzeœcijan z powodu swych
przekonañ religijnych; ponad sto tysiêcy, tylko
w jednym roku, zosta³o aresztowanych. I tak na
przyk³ad w Chinach „nie zmieni³a siê w niczym de-
terminacja rz¹du, jeœli chodzi o t³umienie wolnoœci
religijnej, a policja niszczy regularnie œwi¹tynie
i seminaria” – alarmuj¹ autorzy raportu. Prawie
po³owa licz¹cej ponad miliard ludnoœci Chin jest,
wed³ug organizacji, wierz¹ca. Tymczasem w³adze
uznaj¹ oficjalnie za wierz¹cych tylko sto milionów
Chiñczyków. Tak oœwiadczy³ ojciec Bernardo Cer-
vellera, by³y dyrektor watykañskiej agencji Fides,
a obecnie szef agencji prasowej Asianews, który
przedstawi³ dziennikarzom ten raport.

Wed³ug wspomnianego zakonnika, dyrektora
agencji Asianews, mianowanie na stanowisko wi-
ceprzewodnicz¹cego Ogólnochiñskiego Zgroma-
dzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamen-
tu, biskupa Pekinu z ramienia Katolickiego Ko-
œcio³a Patriotycznego, kontrolowanego przez
rz¹d, zapowiada, i¿ w³adze zamierzaj¹ jeszcze bar-
dziej wzmóc naciski na Koœció³ katolicki.

Na szczególne zagro¿enia chrzeœcijanie nara¿e-
ni s¹ w takich krajach afrykañskich, jak Sudan,
Nigeria i Kenia. W Nigerii wprowadzenie w dwuna-
stu z jej czterdziestu stanów szariatu, to znaczy
religijnego prawa islamskiego, zaostrzy³o i tak po-
tworne przeœladowania chrzeœcijan ró¿nych wy-
znañ, a tak¿e muzu³manów niestosuj¹cych siê do
wymogów ortodoksyjnego islamu – stwierdza
wspomniany raport. W ci¹gu ostatnich trzech lat
w walkach na tle etnicznym i religijnym zginê³o
w Nigerii dziesiêæ tysiêcy osób.

Jako alarmuj¹c¹ Kirche in Not okreœla sytua-
cjê w niektórych krajach kontynentu amerykañ-
skiego, zw³aszcza na Kubie, w Wenezueli i Kolum-
bii. Na Kubie niepokój autorów raportu wzbudza
wydanie przez rz¹dz¹c¹ partiê komunistyczn¹ in-
strukcji wzywaj¹cej jej cz³onków do dzia³añ na
rzecz ograniczania rosn¹cych jakoby wp³ywów
Koœcio³a katolickiego na spo³eczeñstwo.

Analizuj¹c sytuacjê w Europie, analitycy Kir-
che in Not stwierdzaj¹, ¿e problemy ze swobo-
dnym celebrowaniem praktyk religijnych dotyka-
j¹ przede wszystkim chrzeœcijan w krajach by³ego

bloku komunistycznego, na przyk³ad na Ukrainie
i w Rosji. Katolicy i wyznawcy innych religii s¹ tam
nara¿eni na powa¿ne ograniczenia, a tak¿e na ak-
ty przemocy i dyskryminacjê. Rz¹d Aleksandra
£ukaszenki nadal wystawia na tward¹ próbê wol-
noœæ myœlenia i religii, wdra¿aj¹c now¹ ustawê
w sprawie wolnoœci religii najbardziej represyjn¹
w Europie.

W sumie co roku w kilkunastu krajach œwiata
ginie oko³o trzydziestu misjonarzy: kap³anów, za-
konników i œwieckich. Najwiêcej ludzi Koœcio³a
traci ¿ycie w Ugandzie, Kolumbii, w Demokraty-
cznej Republice Konga, Salwadorze, Kamerunie,
Burundi.

Najkrwawszy by³ rok 1994, gdy œmieræ ponios-
³o co najmniej dwustu siedemdziesiêciu czterech
ludzi Koœcio³a, z tego dwustu czterdziestu oœmiu
w samej tylko Rwandzie, w której szala³a wówczas
okrutna wojna domowa. Poci¹gnê³a ona za sob¹
œmieræ trzech biskupów, stu trzech ksiê¿y diecez-
jalnych i zakonnych, czterdziestu siedmiu braci
i szeœædziesiêciu piêciu sióstr zakonnych oraz
przynajmniej trzydziestu cz³onków œwieckich in-
stytutów ¿ycia konsekrowanego.

Koñcz¹c, powiem, ¿e generalnie na œwiecie
w ci¹gu jednego dnia ginie œrednio czterystu trzy-
dziestu oœmiu chrzeœcijan. Gin¹, bo nie chc¹ wy-
rzec siê Chrystusa. Czterystu trzydziestu oœmiu
mêczenników dziennie. Wniosek z tego jest tylko
jeden: przeœladowania i mêczeñstwo nie dotycz¹
pierwszych wieków chrzeœcijañstwa lub te¿
w okresie póŸniejszym ofiar muzu³mañskich pod-
bojów ziem chrzeœcijañskich czy misjonarzy na
dzikich terenach Afryki i Azji. Przywo³ane fakty,
choæ z trudem docieraj¹ do mentalnoœci
wspó³czesnego odbiorcy, potwierdzaj¹, ¿e chrze-
œcijañscy mêczennicy obecnych czasów stanowi¹
najwiêksz¹ liczbê ofiar za wiarê. Absolutnie nie
mo¿na mówiæ o wolnoœci religijnej i demokracji
w naszych czasach. Warto te¿ zastanowiæ siê nad
przyczynami tej walki z chrzeœcijañstwem, wyrzu-
cania krzy¿y oraz symboli religijnych z sal s¹do-
wych, szkó³ oraz szpitali, zakazywania bicia w ko-
œcielne dzwony, nawet likwidacji choinki bo¿ona-
rodzeniowej. Z tych przyk³adów widaæ, ¿e nie za-
wsze przyczyn¹ tej dyskryminacji i przeœladowa-
nia s¹ wzglêdy religijne. Ideologia oraz nienawiœæ
do chrzeœcijañstwa maj¹ dzisiaj wiele imion. Dziê-
kujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
W przypadku tej inicjatywy by³em przedstawi-

cielem wnioskodawców. Poniewa¿ zgodnie z regu-
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laminem nie mia³em mo¿liwoœci wczeœniej wy-
st¹piæ, chcia³bym w dyskusji odnieœæ siê w jakimœ
sensie do tego, co powiedziano na sali, ale jedno-
czeœnie w kilku zdaniach powiedzieæ jeszcze, co
leg³o u podstaw wyst¹pienia z tak¹ inicjatyw¹.

Otó¿, Panie Profesorze, Panie Senatorze – zwra-
cam siê do pana senatora Wacha – nie by³o nasz¹
intencj¹ zamykanie siê z t¹ inicjatyw¹ tylko w ob-
rêbie okreœlonego klubu parlamentarnego, w tym
konkretnym przypadku klubu „Prawo i Sprawied-
liwoœæ”, bo w sytuacji, kiedy mówimy o prawach
cz³owieka, kiedy mówimy o wolnoœciach religij-
nych, to istotnie nie ma tu na sali nikogo, kto by
uwa¿a³, ¿e to mówienie ogranicza siê do okreœlo-
nej ideologii czy do okreœlonej partii.

Ogromnie cieszê siê z tego, ¿e dzisiejsza debata
wskazuje, ¿e wszyscy bez wyj¹tku zauwa¿amy ko-
niecznoœæ wyra¿enia swojego stanowiska w nie-
zwykle istotnej sprawie, która dotyczy w³aœnie
wolnoœci religijnych, szanowania tych wolnoœci
religijnych i tym samym praw cz³owieka. Nie mog-
liœmy patrzeæ spokojnie na sytuacje, jakie mia³y
miejsce w Indiach, zw³aszcza ¿e na przestrzeni
ostatnich miesiêcy ubieg³ego roku otrzymywaliœ-
my wiele niezwykle tragicznych informacji o nasi-
leniu siê przeœladowañ i aktach przemocy doko-
nywanych wobec spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej
w Indiach. Niszczenie koœcio³ów, klasztorów, akty
czynnej przemocy wobec katolików to by³o coœ, co
obserwowano, o czym mówi³a opinia publiczna,
o czym s³yszeliœmy z przekazów medialnych na
ca³ym œwiecie. Ataki na mniejszoœæ chrzeœcijañ-
sk¹ w Indiach, pañstwie, które uchodzi za najwiê-
ksze demokratyczne pañstwo œwiata, nie ustawa-
³y i zw³aszcza w niektórych stanach – w tym kon-
kretnym przypadku mówiê o stanach Orisa, Kar-
nataka czy Madhya Pradesh – przybra³y bardzo
daleko id¹ce formy, które nie mog³y pozostaæ nam
obojêtne i wobec których nie móg³ nie byæ wyra¿o-
ny g³os zdecydowanego sprzeciwu, nie mog³o nie
byæ wezwañ do podjêcia dzia³añ, które zmierzaj¹
do pomocy chrzeœcijanom w Indiach.

W tym konkretnym przypadku wyst¹piliœmy
z inicjatyw¹, która pierwotnie zawiera³a wezwanie
do podjêcia przez rz¹d dzia³añ w obronie chrzeœci-
jan przeœladowanych w Indiach. Kiedy zapozna-
liœmy siê ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, które by³o przedstawiane na po-
siedzeniu naszej komisji czy na posiedzeniu ko-
misji, która zajmowa³a siê t¹ spraw¹, widaæ by³o
w sposób oczywisty, ¿e s¹ podejmowane istotne
dzia³ania dyplomatyczne, które w znacznym stop-
niu przyczyni³y siê do nie tylko zauwa¿enia tego
problemu, ale przedstawienia takich instrumen-
tów, które mog¹ pomagaæ w rozwi¹zaniu tej dra-
matycznej sytuacji w Indiach.

Chcê tylko przypomnieæ, ¿e dramatyzm tej sy-
tuacji ukazuje chocia¿by to, ¿e delegacja przed-

stawicieli Konferencji Episkopatu Indii, katolic-
kich parlamentarzystów, przedstawicieli œwiata
kultury, nauki spotyka³a siê z pani¹ prezydent
w tej sprawie, przekazuj¹c jej memorandum, do-
magaj¹c siê natychmiastowej interwencji w celu
powstrzymania przeœladowañ chrzeœcijan. Podo-
bn¹ petycjê skierowa³a Œwiatowa Rada Hindus-
kich Chrzeœcijan, która za¿¹da³a wszczêcia œledz-
twa w sprawie pogromów – to jest w³aœciwe s³owo
– chrzeœcijan przez lokalne w³adze.

My mówiliœmy o tym i to by³o tak mocno ekspo-
nowane dlatego, ¿e przecie¿ zadziwiaj¹ce by³o to,
¿e od momentu uzyskania niepodleg³oœci – tu
przypomnê: 15 sierpnia 1947 r. – koegzystencja
wszystkich mieszkañców Indii, równie¿ religii,
by³a spokojna. Oczywiœcie dochodzi³o do pew-
nych incydentów – widzimy, jaki to jest kraj, jaki
jest ogrom mieszkañców tego terytorium – nie-
mniej jednak mo¿emy bardzo wyraŸnie powie-
dzieæ, ¿e ta koegzystencja by³a harmonijna i poko-
jowa. I nasilenie siê tych ataków w sytuacji, kiedy
Koœció³ katolicki by³ podziwiany za bezintereso-
wn¹ s³u¿bê, szczególnie najubo¿szym, najbar-
dziej poni¿anym warstwom spo³eczeñstwa, wy-
mienione zosta³o równie¿ nazwisko polskiego
kap³ana… Te akty nietolerancji wymaga³y naszej
interwencji. Dlaczego wymaga³y naszej interwen-
cji? Równie¿ dlatego, aby g³os z Senatu, izby wy¿-
szej, by³ jakby uzupe³nieniem g³osu, który wyra-
¿ony zosta³ w Sejmie 18 grudnia ubieg³ego roku,
kiedy – chcê to powiedzieæ szanownym paniom
i panom senatorom – przez aklamacjê przyjêto
uchwa³ê o udzieleniu pomocy chrzeœcijanom czy
upomnieniu siê o chrzeœcijan w Indiach. Dlatego
te¿ ta dzisiejsza uchwa³a, która ma treœæ zaapro-
bowan¹ przez komisjê – mnie bli¿sza jest treœæ za-
warta we wniosku mniejszoœci – jest tym, co po-
winno wyp³yn¹æ z naszego Senatu, zw³aszcza
w sytuacji, kiedy te akty nietolerancji nie zosta³y
za¿egnane, nie zosta³y raz na zawsze wyelimino-
wane i wymagaj¹ przypomnienia, a poza tym daje
ona polskiemu rz¹dowi ogromny instrument, bo
to przecie¿ jest g³os parlamentu, pozwalaj¹cy na-
dal siê upominaæ o przestrzeganie praw cz³owie-
ka, wolnoœci religijnych.

I tu jestem wdziêczny panu ministrowi Najdero-
wi, który prezentowa³ stanowisko rz¹du w tej spra-
wie w czasie posiedzenia komisji sejmowej, jak rów-
nie¿ naszej, a który mówi³ wprost: „Polska by³a
wœród tych krajów, które bardzo aktywnie zabiega³y
o to, aby ta kwestia – chodzi o Indie – zosta³a poru-
szona w trakcie szczytu Unia Europejska – Indie
29 wrzeœnia bie¿¹cego roku w Marsylii. Jesteœmy
przekonani, ¿e wykorzystanie kana³u Unii Europej-
skiej jest wobec takiego kraju jak Indie potrzebne.
Indie musz¹ mieæ partnera, z którym bêd¹ siê li-
czyæ, poniewa¿ we wzajemnych relacjach musimy
teraz podnieœæ to, co jest trudne”. Ja zwracam uwa-
gê na to sformu³owanie „to, co jest trudne”. To jakby
wpisuje siê w stwierdzenie, ¿e przecie¿ Indie to kraj
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wielkiej kultury, kraj wielkiej historii, ale je¿eli s¹
sprawy trudne, to my mamy obowi¹zek równie¿
o tym mówiæ. I Unia Europejska posiada stosowne
instrumentarium, którym bêdzie s³u¿yæ temu, aby
dalsze dzia³ania zwi¹zane z udzieleniem pomocy
chrzeœcijanom w Indiach by³y podjête.

Szanowni Pañstwo, ta uchwa³a w naszym rozu-
mieniu, w moim rozumieniu ma pomóc w dzia³a-
niach dyplomatycznych rz¹du i ma pokazaæ ten
problem opinii publicznej, polskiej spo³ecznoœci –
przecie¿ jesteœmy przedstawicielami spo³ecznoœci
w przewa¿aj¹cej czêœci katolickiej – wszystkim
naszym rodakom niezwykle czu³ym na przestrze-
ganie praw cz³owieka, wywo³aæ solidarnoœæ
z chrzeœcijanami w Indiach.

Na koniec chcê powiedzieæ tylko tyle: otó¿ przed
momentem s³yszeliœmy wypowiedŸ, ¿e nie tylko
w Indiach, ale i w innych czêœciach œwiata docho-
dzi do drastycznych aktów nietolerancji. Jednak
w tym konkretnym przypadku mówimy o sytuacji,
która tak g³êboko nas poruszy³a, i dlatego pragnê
wyraziæ w imieniu wnioskodawców, poprzez swój
g³os w dyskusji, wdziêcznoœæ, ¿e jest zrozumienie
tego problemu, jest jakby uzupe³nienie czy dopisa-
nie tego brakuj¹cego ogniwa do pracy polskiego
parlamentu, który zwraca uwagê na to, ¿e powin-
niœmy wypowiedzieæ siê w sprawie obrony chrze-
œcijan przeœladowanych w Indiach. I to wniosko-
dawcy zaaprobowali, proponuj¹c taki tytu³
uchwa³y, a o treœci ostatecznej zadecyduje Wysoka
Izba. Zdecyduje, czy uchwa³a bêdzie mieæ taki
kszta³t, jak proponujemy we wniosku mniejszoœci,
o co proszê, czy te¿ ewentualnie taki, jak to zosta³o
przyjête przez komisjê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Trwa przeœladowanie chrzeœcijan w Indiach.

Trwa, to nie jest zjawisko, o którym mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e mia³o miejsce. Trwa przeœladowanie.
Dokonywane s¹, u¿ywaj¹c niepolskiego okreœle-
nia, pogromy chrzeœcijan w Indiach. A chrzeœcija-
nie stanowi¹ czêœæ spo³ecznoœci indyjskiej, która
realizowa³a myœli i koncepcje zbli¿enia miêdzyre-
ligijnego. Promotork¹ tego w Indiach by³a Matka
Teresa. Ile¿ dobrego ona i chrzeœcijanie uczynili
dla najubo¿szych krêgów ludnoœci Indii, dla Hin-
dusów. Trudno zrozumieæ motywy tych przeœla-
dowañ, które nie ustaj¹, które siê nie koñcz¹.
I bardzo dobrze, ¿e jesteœmy wra¿liwi. Przecie¿ In-

die kojarz¹ siê nam z krajem pokoju, z postaci¹
Mahatmy Gandhiego. By³oby dobrze, gdyby w In-
diach myœl pokojowa Mahatmy Gandhiego i to
wszystko, co promowa³a Matka Teresa, mog³o do-
konywaæ siê i obecnie. Jest inaczej.

I dobrze, ¿e wiele osób spoœród nas, zarówno
z PiS, jak i z PO, skierowa³o apele. Pan senator
Wach mówi³ o swoim oœwiadczeniu skierowa-
nym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja
to równie¿ uczyni³em, ale, có¿, muszê powie-
dzieæ, ¿e otrzyma³em bardzo zdawkow¹ odpo-
wiedŸ, chocia¿ by³y podane ró¿ne szczegó³y, pod-
pisan¹ przez sekretarza stanu Jana Borkow-
skiego. Poniewa¿ apelowa³em, ¿eby wezwaæ am-
basadora Indii, w odpowiedzi sekretarz stanu
napisa³: „Z wyjaœnieñ udzielonych przez Amba-
sadê Indii w Warszawie wynika, ¿e w³adze stanu
Orisa rozumiej¹ rangê problemu i podjê³y stoso-
wne przeciwdzia³ania. Placówka ta generalnie
jest zdania, ¿e akcje antychrzeœcijañskie mia³y
incydentalny charakter…”. Mo¿e mia³y, ale dzi-
siaj on ju¿ nie jest incydentalny. Gin¹ dziesi¹tki,
setki, nawet tysi¹ce chrzeœcijan, dokonywane s¹
mordy, dokonywane s¹ podpalenia obiektów sa-
kralnych.

Dalej sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Za-
granicznych powo³uje siê na Grupê Robocz¹ ds.
Praw Cz³owieka w Unii Europejskiej. No, dobrze,
ale chodzi nam o nasz¹, polsk¹ wra¿liwoœæ, wra¿li-
woœæ naszego rz¹du w tej sprawie, rz¹du pañstwa,
którego wiêkszoœæ stanowi¹ chrzeœcijanie, katoli-
cy. Ta sprawa nie mo¿e byæ pozostawiona wy³¹cz-
nie trosce, jeœli tak¹ troskê tam przejawiaj¹, Unii
Europejskiej. Pisze te¿ o tym, ¿e grupa przeprowa-
dzi³a misjê rozpoznawcz¹ i w zwi¹zku z tym czuwa
nad spraw¹. Nie mo¿e czuwaæ tylko grupa Unii Eu-
ropejskiej. Musi czuwaæ nasze Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Musi nad tym czuwaæ rów-
nie¿ rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej, rz¹d chrzeœci-
jan, katolików polskich, taki jaki zosta³ wybrany
w ostatnich wyborach.

Wed³ug sekretarza stanu MSZ prasa indyjska
z 22 grudnia ubieg³ego roku donosi³a, i¿ premier
rz¹du stanowego zapewni³, ¿e bêdzie spokój.
Prasa donosi³a, ¿e bêdzie spokój, prawda? To s¹
jakieœ bardzo okr¹g³e zdania, oby siê one ziœci³y.
Ale trzeba wykazywaæ bardziej aktywn¹ dzia³al-
noœæ.

Pan senator Wach mówi³, ¿e sprawa jest deli-
katna, ¿e gdyby muzu³manie zaczêli przejawiaæ
jak¹œ aktywnoœæ w Polsce, to musimy uwa¿aæ
i byæ delikatni w tej sprawie, bo w ¿yciu wszystko
jest mo¿liwe. S¹dzê, ¿e nasza, polska, tolerancja
siêgaj¹ca stuleci, o czym œwiadczy fakt, ¿e mamy
muzu³manów od ponad pó³ tysi¹ca lat, o czym
œwiadcz¹ Kruszyniany, czyni tê obawê, zreszt¹
dobrze ¿e przejawian¹, zupe³nie teoretyczn¹,
wrêcz wirtualn¹.

I dlatego nale¿a³oby nie tylko polegaæ na infor-
macjach prasowych i mieæ kontakty… Nasi dyplo-
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maci w New Delhi maj¹ kontakt z w³adzami indyj-
skimi, którym przekazuj¹ wyrazy troski o bezpie-
czeñstwo mniejszoœci chrzeœcijañskiej. Musimy
rzeczywiœcie skutecznie ¿¹daæ tego, a¿eby prawa
cz³owieka obejmowa³y równie¿ chrzeœcijan w In-
diach, gdzie oni s¹ zagro¿eni.

W zwi¹zku z tym uwa¿am za wszech miar s³u-
szn¹ uchwa³ê, któr¹ podejmujemy, z tym, ¿e
wniosek mniejszoœci – przyznajcie to, Panie i Pa-
nowie Senatorowie, równie¿ z Platformy Obywa-
telskiej – jest bardziej zasadniczy, jest bardziej
konkretny i by³oby dobrze, gdybyœcie siê do niego
przychylili. I uwaga pana senatora Idczaka, ¿e
rz¹d powinien zabraæ g³os, jest ze wszech miar
s³uszna. By³oby rzecz¹ ³adn¹, piêkn¹ i, s¹dzê,
bardziej skuteczn¹, gdyby rz¹d bezpoœrednio
zwróci³ siê do rz¹du Indii, premier do premiera In-
dii, a¿eby jak najszybciej rz¹d Indii uczyni³ tê
sprawê ju¿ przesz³¹, a¿eby zakoñczy³y siê pogro-
my chrzeœcijan w Indiach. A jeœli to siê nie stanie,
to myœlê, ¿e naszym obowi¹zkiem, Senatu, naszej
Izby, bêdzie zwrócenie siê do parlamentu Indii
z apelem, a¿eby parlament Indii uczyni³ to, co mo-
¿e, a¿eby przeœladowania chrzeœcijan ju¿ siê
skoñczy³y, nie ci¹gnê³y siê, nie trwa³y, nie obra¿a-
³y nas, chrzeœcijan w Polsce, gdzie tolerancja reli-
gijna jest wysoko ceniona – i bêdziemy prosiæ o od-
powiedŸ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Cichonia. Wolê za-

brania g³osu wyrazili te¿ senator Bisztyga i pan
senator Piotrowicz.

Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Sprawa przeœladowania chrzeœcijan w In-

diach by³a ju¿ przedmiotem mojego wyst¹pienia
jeszcze w zesz³ym roku, a nastêpnie w tym roku;
pyta³em pani¹ Danutê Huebner jako komisarza
Unii Europejskiej, co czyni w tej materii Unia
Europejska, aby po³o¿yæ kres przeœladowa-
niom chrzeœcijan w Indiach. Dlatego z du¿ym
aplauzem przyj¹³em inicjatywê podjêcia obec-
nej uchwa³y i w pe³ni siê pod ni¹ podpisujê.
Uwa¿am, ¿e min¹³ czas delikatnych dzia³añ po-
zakulisowych, sprowadzaj¹cych siê do tego, ¿e-
by wywieraæ jakieœ naciski w ramach rozmów,
mniej lub bardziej formalnych, z przedstawi-
cielami rz¹du Indii w celu podjêcia przez nie

dzia³añ, które po³o¿y³yby kres tym przeœlado-
waniom. Nadesz³a pora na to, by oficjalnie za-
reagowaæ. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby Indie – pañ-
stwo, które liczy tyle setek milionów obywateli,
pañstwo, które ma tak piêkne tradycje, zwi¹za-
ne chocia¿by z postaci¹ Mahatmy Gandhiego
czy te¿ pani premier Indiry Gandhi, pañstwo,
które wpisywa³o siê piêknymi zg³oskami pod-
czas walki o swoj¹ niepodleg³oœæ – na progu
XXI wieku by³y obrazem pañstwa, w którym siê
gwa³ci elementarne prawo cz³owieka do wolno-
œci religijnej. Trzeba przypomnieæ, ¿e od tych
gwa³tów na wolnoœci sumienia cz³owieka, które
sprowadzaj¹ siê do naruszenia jego wolnoœci
religijnej, wszystko siê zaczyna, a koñczy siê na
bardziej drastycznych naruszeniach prawa,
dotycz¹cych wrêcz prawa cz³owieka do ¿ycia,
do posiadania domostwa, do posiadania w³as-
nego maj¹tku. I w³aœnie do tego dosz³o – do te-
go, ¿e ludzie, którzy chc¹ byæ chrzeœcijanami,
którzy s¹ chrzeœcijanami, niejednokrotnie tra-
c¹ ¿ycie. Dlatego, jak uwa¿am, reakcja musi tu
byæ wspó³mierna do stopnia pogwa³cenia tych
praw.

Polska jest pañstwem, które ma g³êbokie tra-
dycje swobód religijnych. Przecie¿ w czasach,
kiedy w Europie nie by³o tolerancji religijnej,
Polska jako kraj wyró¿nia³a siê bardzo pozyty-
wnie. W 1572 r. przyjêliœmy konfederacjê war-
szawsk¹, która porêcza³a wszystkim wolnoœæ
religijn¹. Król Polski powiedzia³: nie jestem
królem sumieñ moich poddanych. Wszyscy
mieli prawo do wyznawania w³asnej religii, do
poszanowania tej swobody. Jesteœmy te¿ kra-
jem, który nigdy nie by³ krajem kolonialnym,
w zwi¹zku z tym mamy szczególne prawo mo-
ralne do tego, ¿eby zabieraæ g³os w tej pal¹cej
kwestii.

Proponujê przyjêcie tej uchwa³y z drobn¹ po-
prawk¹ mniejszoœci, która apeluje, aby nasz
rz¹d podj¹³ skuteczne dzia³ania. Wydaje siê, pro-
szê pañstwa, ¿e jedynie presja opinii miêdzyna-
rodowej jest w stanie spowodowaæ zmianê sytua-
cji w Indiach i zakoñczenie tragedii dziesi¹tek ty-
siêcy chrzeœcijan w Indiach. Uwa¿am, ¿e mo¿e-
my siê do tego przyczyniæ, zadzia³aæ w sposób po-
zytywny. Dlatego apelujê g³êboko o przyjêcie tej
uchwa³y jako bardzo koniecznej, moim zdaniem.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy.
Pan senator Stanis³aw Bisztyga.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce za-

braæ g³os?
Rozumiem, ¿e po wyst¹pieniu pana senatora

Stanis³awa Piotrowicza zamkniemy dyskusjê.
Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wra¿liwoœæ na kwestie przeœladowañ chrzeœci-

jan, gdziekolwiek by to nie by³o, ale tu mamy przy-
padek Indii, jest wra¿liwoœci¹ ca³ego Senatu.
Chcia³bym to wyraŸnie podkreœliæ: nie tylko jed-
nej formacji, która zg³asza tak¹ rezolucjê, ale ca-
³ego Senatu, jak myœlê.

Pozwolê sobie przeczytaæ fragmenty odpowie-
dzi ministra spraw zagranicznych, które otrzyma-
³em. PóŸniej z radoœci¹ skonsultujê z panem pro-
fesorem, czy otrzyma³ to samo. Je¿eli to samo, to
pan profesor czyta³ fragmenty, które nie daj¹
pe³nego obrazu. W moim przekonaniu rz¹d polski
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych robi³y i robi¹
bardzo du¿o, a zatem mo¿emy mówiæ o kontynuo-
waniu dzia³añ przez rz¹d, nawet nie nasileniu,
tylko o kontynuowaniu tego, co robi rz¹d. Z odpo-
wiedzi, któr¹ otrzyma³em, wynika, ¿e rz¹d, po-
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i pla-
cówki, robi bardzo du¿o. I pozwolê sobie odczytaæ
fragmenty, które o tym œwiadcz¹.

A zatem w odpowiedzi na interpelacjê, któr¹
z³o¿y³em 19 grudnia na posiedzeniu Senatu,
w sprawie przeœladowañ chrzeœcijan w Indiach
przeczyta³em: „Uprzejmie informujê, ¿e do takich
wydarzeñ dosz³o przede wszystkim w sierpniu
i wrzeœniu 2008 r. na terenie niektórych stanów
tego kraju, g³ównie w Orisie”. PóŸniej nastêpowa-
³a czêœæ, która mówi³a o tym, ¿e postawa Unii Eu-
ropejskiej jest konsekwentna, a Polska inspiruje
i aktywnie kreuje jej wspólne dzia³ania: „Uwa¿a-
my, ¿e wyra¿aj¹c troskê o prawa cz³owieka jed-
nym i skoordynowanym g³osem, mo¿emy w zna-
cz¹cy sposób przyczyniæ siê do poprawy po³o¿enia
chrzeœcijan w Indiach.” PóŸniej jest fragment,
który mówi o tym, ¿e w³aœnie w wyniku tych na-
cisków i dyplomatycznej presji skierowano dodat-
kowe si³y porz¹dkowe do Orisy, ¿e szeroka akcja
policyjna przynios³a zatrzymanie ponad szeœciu-
set osób, ¿e by³a rezolucja Parlamentu Europej-
skiego w sprawie powa¿nych wydarzeñ zagra¿a-
j¹cych istnieniu wspólnot chrzeœcijañskich oraz
innych wspólnot religijnych. Jest te¿ taki frag-
ment: „Ambasada RP w New Delhi aktywnie ucze-
stniczy w obserwacji sytuacji spo³ecznoœci chrze-
œcijañskiej i we wszystkich dzia³aniach spo³ecz-
noœci miêdzynarodowej na rzecz poprawy jej losu.
Nasz dyplomata jest cz³onkiem Grupy Roboczej
do spraw Praw Cz³owieka, przedstawicielstw
pañstw Unii Europejskiej.” Chodzi o takie kraje
jak Niemcy, Francja, Irlandia, W³ochy, Finlan-
dia. „Z inicjatywy tego forum wyst¹piono m.in. ze
wspóln¹ not¹ do indyjskiego MSZ, wyra¿aj¹c¹
zaniepokojenie fal¹ przemocy i oczekiwanie pod-
jêcia dzia³añ zapobiegawczych. Ponadto w gru-
dniu 2008 r. grupa robocza uda³a siê do Orisy
i kilku innych stanów Indii z misj¹ rozpoznaw-
cz¹. Jej raport zostanie w po³owie stycznia

2009 r. przekazany prezydencji Unii Europej-
skiej.” Bardzo chcia³bym mieæ kiedyœ dostêp do
tego raportu.

W imieniu wszystkich placówek Unii Europej-
skiej jest ponowny apel prezydencji do w³adz cen-
tralnych Indii oraz premiera rz¹du stanowego
w Orisie. „Dokument zaleca UE uwa¿n¹ obser-
wacjê biegu wydarzeñ w Orisie i przekazywanie
ocen rz¹dowi indyjskiemu. Zak³ada, ¿e misja
Unii Europejskiej uda siê do Orisy ponownie
wiosn¹ 2009 r.” – a wiêc ju¿ w najbli¿szym czasie
– „i bêdzie próbowaæ odwiedziæ dystrykt Kandha-
mal, co nie uda³o siê w grudniu 2008 r. Postulu-
je, aby sytuacja chrzeœcijan znalaz³a siê w po-
rz¹dku dnia rozmów Unii z Indiami w ramach
Dialogu Humanitarnego Unia – Indie.” To nie-
zwykle wa¿ny postulat, trzeba tylko dopilnowaæ,
¿eby zosta³ zrealizowany. I dalej: S¹d Najwy¿szy
Indii nakaza³ w³adzom stanu Orisa 5 stycznia,
a wiêc bardzo niedawno, zapewnienie bezpie-
czeñstwa tysi¹com chrzeœcijan, którzy uciekli
z domów przed zesz³oroczn¹ fal¹ przemocy. „S¹d
zakaza³ tak¿e w³adzom tego stanu wycofania bez
zgody rz¹du centralnego wojska z obszarów,
gdzie dosz³o do przeœladowañ.” To niezwykle
wa¿ne decyzje: „zakaza³ wycofania bez zgody
rz¹du wojska z obszarów, gdzie dosz³o do prze-
œladowañ.”

I koñcowy fragment odpowiedzi: „Warto pod-
kreœliæ, ¿e ka¿dorazowo podczas oficjalnych kon-
taktów z partnerami indyjskimi zarówno nasi
dyplomaci, jak i pracownicy MSZ w Warszawie
przekazuj¹ wyrazy troski o bezpieczeñstwo mniej-
szoœci chrzeœcijañskiej, wskazuj¹c na wra¿liwoœæ
polskiego spo³eczeñstwa w tej sprawie”.

Specjalnie szeroko zacytowa³em te fragmenty.
Po pierwsze, jak mówiê, jest to kwestia wra¿liwo-
œci nas wszystkich, a po drugie, bardzo du¿o w tej
kwestii siê dzia³o i dzieje, co w sposób bardzo wy-
raŸny i pozytywny nale¿y odnotowaæ. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy bardzo.
Zapraszam teraz pana senatora Stanis³awa

Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje wyst¹pienie bêdzie bardzo krótkie, ponie-

wa¿ myœlê, ¿e do rzeczy oczywistych nie trzeba ni-
kogo przekonywaæ. Cieszê siê ze s³ów moich
przedmówców. Cieszê siê, ¿e za rezolucj¹ opowia-
da siê, jak s¹dzê, ca³a izba senacka. Nie mam w¹t-
pliwoœci co do tego, ¿e przyjmiemy tê uchwa³ê, po-
dobnie jak Sejm, poprzez aklamacjê.
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Bulwersuje mnie jednak to, ¿e w XXI wieku, na
oczach ca³ego œwiata, dochodzi do takich tragedii,
do rzezi, do palenia ¿ywcem ludzi dlatego, ¿e myœ-
l¹ inaczej, czuj¹ inaczej czy wierz¹ inaczej. To jest
pierwsza sprawa.

I sprawa druga: bulwersuje mnie równie¿ bier-
noœæ œwiata wobec tego, co siê dzieje w Indiach. To
pokazuje, jak wspólnota miêdzynarodowa jest cza-
sami silnawwerbalizacji, abardzos³abawpodejmo-
waniu dzia³ania. Byæ mo¿e wszystko sprowadza siê
do wznoszenia sztandarów, a w mniejszym ju¿ stop-
niu do realizowania tych¿e zamierzeñ. Przyk³ady
mo¿na by³oby mno¿yæ. Zwraca siê uwagê na nie-
przestrzeganie praw cz³owieka w Polsce. Nie tak da-
wno przecie¿, chyba dwa lata temu, pojawi³a siê sto-
sowna uchwa³a Parlamentu Europejskiego, piêtnu-
j¹ca Polskê za nietolerancjê, której przejawem mia³o
byæ nieudzielenie zezwolenia na przemarsz takiej czy
innej mniejszoœci. Trybuna³ w Strasburgu w ostat-
nich dniach wypowiedzia³ siê negatywnie na temat
niewpuszczenia przez rz¹d Portugalii na teren tego
kraju kliniki aborcyjnej nale¿¹cej do organizacji „Ko-
bietyna falach”.Widzimywiêc, ¿ewtychdziedzinach
jest ostra reakcjananieprzestrzeganieprawcz³owie-
ka, a tam, gdzie siê ludzi morduje i pali ¿ywcem,
wspólnota miêdzynarodowa, poza deklaracjami
i werbalizmem, nie posuwa siê do ¿adnych czynów.
Mo¿na by by³o te¿ wskazaæ na Chiny. Mia³em na-
dziejê, ¿e skoro wspólnota œwiatowa zdecydowa³a
o tym, ¿e olimpiada odbêdzie siê w Chinach, to je-
dnak w jakiœ sposób wywrze te¿ presjê na Chiny, by
te wreszcie zaczê³y przestrzegaæ praw cz³owieka.
Okazuje siê jednak, ¿e nie. Wkrótce po olimpiadzie,
wbrew protestom ca³ego œwiata, rozstrzelany zosta³
biznesmen, obywatel austriacki. Podobnie œwiat nie
reaguje na nieprzestrzeganie praw cz³owieka w Ko-
rei. W tym kraju ludzie produkuj¹ dobra, podlegaj¹c
wielkiemu wyzyskowi. Stoczniowcy œpi¹ niemal¿e
pod maszynami i pracuj¹ za garœæ ry¿u. A œwiat mil-
czy. Wydaje siê, ¿e decyduje o tym biznes, prawa
cz³owieka s¹ zaœ tylko na ustach i na sztandarach.

Dlatego te¿ myœlê, i chcia³bym pañstwa do tego
przekonaæ, ¿e poprawka mniejszoœci ma swój sens,
w szczególnoœci gdy zwracamy siê do Unii Europej-
skiej, do Organizacji Narodów Zjednoczonych i in-
nych w³aœciwych instytucji, ¿eby wywar³y presjê
i podjê³y dzia³ania na rzecz przestrzegania praw cz³o-
wieka w Indiach, a nie zwracamy siê do tych, którzy
rz¹dz¹ naszym krajem. Myœlê, ¿e trzeba pewne rze-
czy uporz¹dkowaæ. Powinniœmy zwróciæ siê o to do
naszych w³adz, do Unii Europejskiej i do Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Myœlê, ¿e naszego rz¹du
nie powinno zabrakn¹æ wœród tych podmiotów, do
których apelujemy, aby podjê³y stosowne dzia³ania.
W³aœciwie w odniesieniu do polskiego rz¹du apeluje-
my, aby kontynuowa³ dzia³ania ju¿ rozpoczête. I bar-
dzo gor¹co pañstwa zachêcam do przyjêcia tej po-
prawki. Serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam senatora Witolda Idczaka.

Senator Witold Idczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Wiele rzeczy zosta³o powiedzianych tutaj na te-

mat pracy rz¹du i Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w tym zakresie, pracy, któr¹ my jako wnios-
kodawcy równie¿ oceniamy bardzo pozytywnie;
do tego stopnia pozytywnie, ¿e w swojej poprawce
zaproponowaliœmy jako jej adresata bezpoœre-
dnio rz¹d polski. W tym znaczeniu chcia³bym
zwróciæ pañstwa uwagê na jedn¹ rzecz: daj¹c tak¹
mo¿liwoœæ, rozszerzamy pole negocjacyjne rz¹du
polskiego, dajemy mu swoje przyzwolenie, czy ja-
kieœ, powiedzmy, b³ogos³awieñstwo, na dzia³ania
dodatkowe.

Proszê pañstwa, jakie mog¹ byæ te dzia³ania do-
datkowe? Otó¿ warto powiedzieæ o jednej rzeczy.
Polska, przy bardzo dobrych relacjach z Indiami,
wspiera Indie w bardzo wielu wa¿nych inicjaty-
wach zagranicznych. I to jest powa¿ne poparcie,
do tej pory bezinteresowne. Mo¿na za³o¿yæ tak¹
tezê, proszê pañstwa: nie zmieniaj¹c czy nie roz-
szerzaj¹c swoj¹ uchwa³¹ zakresu tego, co jest ju¿
robione, mo¿na by powiedzieæ, ¿e w³aœciwie nie
ma przyzwolenia na to, aby minister spraw zagra-
nicznych na przyk³ad w rozmowach dyplomatycz-
nych pos³u¿y³ siê argumentem… Proszê pañstwa,
prawa cz³owieka, prawa do godnoœci ludzkiej,
prawo do ¿ycia… My popieramy s³uszne starania
Indii w zakresie bardzo wielu spraw, i to jest ro-
bione w tej chwili, ale prosilibyœmy te¿ o uwzglê-
dnienie naszego stanowiska.

Nasza obawa, jako wnioskodawców, bierze siê
tylko z tego, ¿e propozycja komisji jest swego ro-
dzaju zawê¿eniem. My przez swoj¹ uchwa³ê po-
wierzamy to zagadnienie rz¹dowi polskiemu. Ce-
nimy dotychczasowe dzia³ania, ale dajemy mo¿li-
woœæ, z której mo¿na skorzystaæ lub nie, na roz-
szerzenie tej dzia³alnoœci. Adresat jest bezpoœre-
dni, jest to instytucja Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych i w ogóle rz¹du polskiego, ona jest do te-
go upowa¿niona. Tak ¿e w³aœciwie wniosek mniej-
szoœci, proszê pañstwa, jest niczym innym, jak
tylko uszanowaniem dotychczasowych osi¹gniêæ
rz¹du i daniem swojego przyzwolenia, mandatu
zaufania do zrobienia byæ mo¿e kroku naprzód,
a nie stania tylko i wy³¹cznie w tym miejscu,
w którym jesteœmy teraz.

Ca³y aspekt ró¿norodnoœci Indii… Mieliœmy
wspania³e spotkanie na posiedzeniu Komisji
Spraw Zagranicznych, które byæ mo¿e chronolo-
gicznie by³o Ÿle zorganizowane, my wymienialiœ-
my tam pogl¹dy z ambasadorem. Naprawdê, pro-
szê mi wierzyæ, ta inicjatywa mniejszoœci nie spot-
ka³a siê z negatywnymi uwagami Ministerstwa
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Spraw Zagranicznych, a nawet, jak s¹dzê, zosta³a
przyjêta z zadowoleniem. Dajemy wiêkszy man-
dat rz¹dowi polskiemu i instytucjom zwi¹zanym
z polsk¹ dyplomacj¹. Tak ¿e tylko w taki sposób
proszê tê inicjatywê oceniaæ. Dziêkujê uprzejmie
i jeszcze raz proszê o poparcie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Poniewa¿ nikt wiêcej nie zapisa³ siê do g³osu,

zamykam dyskusjê.
Panie i Panowie Senatorowie! Informujê, ¿e g³o-

sowanie w sprawie projektu uchwa³y zostanie
przeprowadzone razem z g³osowaniami nad pozo-
sta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Wyczerpaliœmy w tej chwili porz¹dek obrad.
Za moment og³oszê pó³godzinn¹ przerwê, po-

tem bêd¹ g³osowania, a przedtem jeszcze komu-
nikaty.

Proszê sekretarza o ich odczytanie.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w sali nr 176.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od-
bêdzie siê zaraz po og³oszeniu przerwy w sali
nr 179.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w spra-
wie pierwszego czytania projektu uchwa³y
w sprawie uczczenia pamiêci Lecha B¹dkowskie-
go odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu prze-
rwy w sali nr 217.

Uprzejmie zapraszam na piêædziesi¹te czwar-
te posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
które odbêdzie siê w dniu 10 lutego o godzi-
nie 15.30 w sali nr 179. W porz¹dku obrad jest
rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Pani Marsza³ek! Wniosek formalny…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy mo¿-

na troszeczkê g³oœniej? Bo tu Ÿle s³ychaæ.)
Ja w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwoœci.

Prosilibyœmy o przerwê do godziny 15.00.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, oczywiœcie, przyjê³am.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Je¿eli przerwa bêdzie

trwa³a d³u¿ej, to nie mamy nic przeciwko temu.
Tylko ¿eby nie krócej.)

Nie krócej ni¿ do 15.00?
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Tak.)
W takim razie do godziny 15.00.
Zarz¹dzam przerwê do godziny 15.00.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 29
do godziny 15 minut 15)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie
komisji senackich.

Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Ja w kwestii formalnej, Panie Marsza³ku. Ko-
misja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
w przerwie w obradach odby³a posiedzenie i przy-
gotowa³a projekt uchwa³y w sprawie zmian
w sk³adzie komisji senackich zawarty w druku
nr 449. Wobec tego wnoszê o rozszerzenie punktu
czternastego: zmiany w sk³adzie komisji senac-
kich, o rozpatrzenie tego projektu uchwa³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ sprzeciwy wobec tego wniosku? Nie ma.
W zwi¹zku z tym rozszerzamy ten punkt

o uchwa³ê przedstawion¹ przez senatora Zientar-
skiego.

Przyst¹piliœmy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego: zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Wnioski Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich w tych sprawach zawarte s¹ w dru-
kach nr 446 i 449.

(G³os z sali: Trwa jeszcze posiedzenie komisji.)
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Og³aszam dziesiêciominutow¹ przerwê, ponie-
wa¿ Komisja Obrony Narodowej nie zakoñczy³a
pracy. Rozpoczynamy o 15.15.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 03
do godziny 15 minut 15)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Piotra
Zientarskiego, oprzedstawieniewnioskówkomisji.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich mam zaszczyt przedstawiæ
projekt uchwa³y o zmianie w sk³adzie komisji se-
nackich.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwo³u-
je senatorów: Macieja Klimê z Komisji Spraw
Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
Bronis³awa Korfantego z Komisji Gospodarki Na-
rodowej, Zdzis³awa Pupê z Komisji Spraw Emi-
gracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, W³ady-
s³awa Sidorowicza z Komisji Spraw Zagranicz-
nych, Gra¿ynê Sztark z Komisji Œrodowiska,
Marka Trzciñskiego z Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, Piotra Wacha z Komisji Obrony
Narodowej, Marka Zió³kowskiego z Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera
senatorów: Macieja Klimê do Komisji Spraw Unii
Europejskiej, Bronis³awa Korfantego do Komisji
Obrony Narodowej, Zdzis³awa Pupê do Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W³adys³awa Sidorowi-
cza do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, Gra¿ynê Sztark do Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Marka Trzciñskiego do Komisji Go-
spodarki Narodowej, Piotra Wacha do Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, Marka
Zió³kowskiego do Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych. Dziêkujê bardzo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz : Proszê
o przedstawienie drugiego wniosku, Panie Sena-
torze.)

W imieniu tej samej komisji proponujê przyjêcie
uchwa³y z druku nr 449 w nastêpuj¹cym brzmie-
niu: Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwo³uje sena-
tora Piotra Kaletê z Komisji Gospodarki Narodowej
oraz wybiera senatora Piotra Kaletê do Komisji Ob-
rony Narodowej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tych sprawach? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich, zawar-
tym w druku nr 446.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu
g³osowania odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury
elektronicznej i polegaj¹ na naciœniêciu przycisku
aparatury i podniesieniu rêki.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 97 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Przystêpujemy teraz do g³osowania nad przed-
stawionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich, zawar-
tym w druku nr 449.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 97 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 3)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañ-
stwa wsparcia instytucjom finansowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 420Z.

Proszê pana senatora Henryka WoŸniaka,
sprawozdawcê komisji, o przedstawienie sprawo-
zdania.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych pragnê przedstawiæ sprawozdanie z prac
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nad poprawkami zg³oszonymi w Senacie w trakcie
debaty w dniu 4 lutego 2009 r.

Komisja na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2009 r.
dokona³a analizy poprawek zg³oszonych do usta-
wy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia in-
stytucjom finansowym. Poprawki pierwsza, trze-
cia, pi¹ta, szósta, ósma, dziewi¹ta, dziesi¹ta, je-
denasta i trzynasta uzyska³y wiêkszoœæ i komisja
rekomenduje Wysokiej Izbie ich przyjêcie. Po-
prawki druga, czwarta, siódma, dwunasta, czter-
nasta, piêtnasta, szesnasta nie uzyska³y poparcia
komisji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pa-

na senatora Grzegorza Banasia, o przedstawienie
wniosków mniejszoœci.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! Zaproszeni Goœcie!

Dzisiejsza prasa donosi, i¿ prezydent Stanów
Zjednoczonych, pan Barack Obama, projektuje
bardzo du¿e ograniczenie p³ac mened¿mentu
w³aœnie tych instytucji finansowych, którym bê-
dzie udzielane wsparcie z funduszy publicznych.

Moje poprawki, których przyjêcie chcê zareko-
mendowaæ Wysokiej Izbie, s¹ utrzymane w podo-
bnym duchu. S¹ to poprawki, które wyraŸnie
ograniczaj¹ mo¿liwoœæ choæby pobierania dywi-
dendy przez instytucje finansowe, które bêd¹ ko-
rzysta³y z dobrodziejstwa tej ustawy. S¹ to po-
prawki…

(G³os z sali: Stanów Zjednoczonych.)
Tak, Stanów Zjednoczonych, przepraszam za

pomy³kê, jeœli… S¹ to poprawki, które zakazuj¹
wyp³aty dywidendy… ale chyba ju¿ o tym mówi-
³em, bo tutaj mnie skutecznie wybito z rytmu. S¹
to poprawki, które ustanawiaj¹ miêdzy innymi,
mówi¹c oczywiœcie w du¿ym uproszczeniu, kura-
tora Skarbu Pañstwa w tych¿e instytucjach, by
na bie¿¹co monitorowa³ on i kontrolowa³ przebieg
wykorzystania œrodków publicznych. W koñcu s¹
to poprawki, które pozwol¹ de facto na bardzo
mocne czuwanie nad publicznym pieni¹dzem,
który bêdzie w koñcu, jakkolwiek by by³o, prywat-
nym instytucjom finansowym… którym dziêki
dobrodziejstwu tej ustawy bêd¹ one wspierane.
Zatem proszê szanownych pañstwa o uwa¿ne g³o-
sowanie i poparcie tych poprawek, które s¹ pre-
zentowane jako wniosek mniejszoœci.

Jednoczeœnie przypominam pani minister
o zobowi¹zaniu dotycz¹cym przep³ywów netto
pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a naszym krajem

w ci¹gu ostatnich piêciu miesiêcy, gdy¿ coraz
wiêcej jest g³osów, ¿e jesteœmy, niestety, p³atni-
kami netto do Unii Europejskiej, a nie odwrotnie.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy Kleina, Wyro-

wiñski, Banaœ chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie. Dziê-
kujê bardzo.

(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê.)
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i trzynast¹ g³osuje-
my ³¹cznie. Poprawka pierwsza wskazuje jedno-
znacznie, ¿e wsparcie w celu utrzymania p³ynno-
œci p³atniczej bêdzie mog³o byæ udzielone bankowi
krajowemu równie¿ w zwi¹zku z rozwojem przez
ten bank akcji kredytowej. Konsekwencj¹ tej po-
prawki jest poprawka trzynasta, która przewidu-
je, ¿e w przypadku, gdy wsparcie bêdzie udzielone
bankowi krajowemu w zwi¹zku z rozwojem akcji
kredytowej, umowa o udzielenie wsparcia w wa-
runkach wsparcia okreœlaæ bêdzie planowany
rozwój akcji kredytowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 97 obecnych senatorów 96 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przyjêcie poprawki drugiej wyklucza g³osowa-

nie nad poprawk¹ trzeci¹. Poprawka druga ogra-
nicza katalog podmiotów, którym bêdzie przys³u-
giwa³o wsparcie na podstawie przepisów rozpa-
trywanej ustawy wy³¹cznie do banków krajowych
i SKOK. Ponadto w poprawce wskazano maksy-
malne limity ³¹cznej wartoœci wsparcia, które bê-
dzie udzielane na podstawie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

59 – przeciw. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia dostosowuje terminologiê

rozpatrywanej ustawy do przepisów ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
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Na 97 obecnych senatorów 97 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 6)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ogranicza katalog form za-

bezpieczeñ wierzytelnoœci wynikaj¹cych z udzie-
lonego wsparcia. Z katalogu tego wy³¹czono for-
my zabezpieczeñ przewidziane w ustawie – Prawo
wekslowe oraz w zwyczajach przyjêtych w obrocie
krajowym i zagranicznym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

59 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta koryguje odes³anie w przepisie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 96 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby Skarb

Pañstwa udziela³ gwarancji bankowi krajowemu…
(G³os z sali: Szósta.)
Tak, szósta, przepraszam. Poprawka szósta

zmierza do uœciœlenia, ¿e w zmienianym przepisie
mowa jest o banku krajowym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 95 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby Skarb

Pañstwa udziela³ gwarancji bankowi krajowe-
mu po dokonaniu analizy ryzyka wyp³at przez
Skarb Pañstwa z tytu³u udzielonych gwarancji
oraz na podstawie oceny sytuacji finansowej
banku dokonanej przez Komisjê Nadzoru Fi-
nansowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 10)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma zmierza do tego, aby wyp³aty

z tytu³u gwarancji dla banku pomniejszane by³y

równie¿ o kwoty uzyskane przez bank zagranicz-
ny lub instytucjê kredytow¹, które udzieli³y kre-
dytu, w wyniku zaspokojenia siê z przedmiotu za-
bezpieczenia udzielonego kredytu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 98 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta formu³uje odes³anie

w przepisie zgodnie z zasadami techniki prawo-
dawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 98 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta precyzuje przepis, wskazu-

j¹c, i¿ do d³ugu Skarbu Pañstwa zaliczaæ siê bê-
dzie wartoœæ nominaln¹ z tytu³u wyemitowanych
skarbowych papierów wartoœciowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 98 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta zmierza do zapewnienia

konsekwencji terminologicznej w ustawie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 95 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta zmierza do tego, aby

wniosek o udzielenie wsparcia w czêœci „Informa-
cje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej
instytucji finansowej” zawiera³ opis transakcji za-
wartych z akcjonariuszami lub podmiotami po-
wi¹zanymi w okresie ostatnich dwunastu miesiê-
cy, transakcji, których wartoœæ przekracza³a
5 milionów euro.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

58 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 15)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta modyfikuje katalog wa-

runków wsparcia, które okreœlone bêd¹ w umo-
wie o udzielenie wsparcia, wskazuj¹c, ¿e warun-
kami takimi bêd¹ zakaz wyp³aty dywidendy albo
wyp³aty z tytu³u nadwy¿ki bilansowej oraz zakaz
zwiêkszenia p³ynnoœci p³atniczej podmiotów po-
wi¹zanych. Poprawka uœciœla równie¿, na czym
polegaj¹ ograniczenia w zakresie polityki p³aco-
wej wobec cz³onków organów instytucji finanso-
wej oraz kadry kierowniczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 16)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêtnasta dodaje przepis, zgodnie

z którym na czas trwania wsparcia minister w³a-
œciwy do spraw finansów publicznych bêdzie
ustanawia³ przedstawiciela Skarbu Pañstwa,
którego zadaniem bêdzie udzia³ w posiedzeniach
organów instytucji finansowej, która korzysta ze
wsparcia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 41 – za, 56 – przeciw, 1 siê

wstrzyma³. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta dodaje przepis obliguj¹cy

instytucjê finansow¹ do z³o¿enia ministrowi w³a-
œciwemu do spraw finansów publicznych po za-
koñczeniu okresu wsparcia sprawozdania o wy-
korzystaniu wsparcia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 senatorów 42 – za, 55 – przeciw, 1 siê

wstrzyma³. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o udzielaniu przez
Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finanso-
wym w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przy-
jêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.

Na 98 senatorów 96 – za, 1 – przeciw, 1 siê
wstrzyma³. (G³osowanie nr 19)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o udziela-
niu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom fi-
nansowym. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Oklaski za to, ¿e ani
jedna poprawka nie przesz³a. Dziêkujemy.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: Stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alno-
œci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych
ustaw.

(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój!
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych przed-

stawi³aprojektuchwa³y,wktórymwnosi owprowa-
dzeniepoprawekdoustawy,druksenackinr426A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y doty-
cz¹cej ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Nad poprawkami pierwsz¹, czwart¹, pi¹t¹, szó-

st¹ i siódm¹ bêdziemy g³osowaæ ³¹cznie.
Poprawki pierwsza, czwarta, pi¹ta, szósta

i siódma zapewniaj¹ zgodnoœæ przepisów noweli
z ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przycisk obecnoœci.
Kto za? Przycisk „za”.
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 20)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawkadrugamacharakterdoprecyzowuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 96 – za, 2 – przeciw. (G³osowa-

nie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu zapewnienie pre-

cyzji przepisowi, na podstawie którego do ³¹cze-
nia siê zak³adów reasekuracji nale¿y stosowaæ
przepisy o ³¹czeniu zak³adów ubezpieczeñ.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma modyfikuje przepis zmienia-

j¹cy art. 829 §2 kodeksu cywilnego w ten sposób,
aby w przypadku tak zwanych ubezpieczeñ gru-
powych zgody ubezpieczonego wymaga³a tylko
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zmiana umowy ubezpieczenia na niekorzyœæ
ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzy-
mania sumy ubezpieczenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziewi¹t¹, dziesi¹t¹ i jedenast¹

g³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do uwzglêdnienia
w noweli zmian wynikaj¹cych z ustawy z dnia
4 wrzeœnia 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 24)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwunasta ma charakter uœciœlaj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 95 senatorów 94 – za, 1 nie g³osowa³. (G³o-

sowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz niektórych
innych ustaw w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 26)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku
publicznego.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa-

³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie, druk
nr 424Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Janusza
Sepio³a, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisje po wspólnym posiedzeniu rekomen-

duj¹ przyjêcie wniosków zawartych w punktach:
pierwszym, trzecim, czwartym, pi¹tym, szóstym,
siódmym, dziewi¹tym, dziesi¹tym, jedenastym,
dwunastym, trzynastym, czternastym i piêtna-
stym. Dyskusja wykaza³a, ¿e wnioski zawarte
w punktach drugim i ósmym s¹ w zasadzie bez-
przedmiotowe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy wnioskodawcy, senatorowie Ortyl i WoŸ-

niak, chc¹ zabraæ g³os?
(Senator Henryk WoŸniak: Nie.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê.)
Nie.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y doty-
cz¹cej ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Poprawka pierwsza ma na celu doprecyzowa-
nie zakresu przedmiotowego ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 97 senatorów 95 – za, 1 siê wstrzyma³, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do ograniczenia mo¿-

liwoœci z³o¿enia wniosku o realizacjê inwestycji
w zakresie lotniska u¿ytku publicznego do inwe-
stycji wymagaj¹cych pozwolenia na budowê.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 3 – za, 95 – przeciw. (G³osowa-

nie nr 28)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami trzeci¹ i dwunast¹ g³osujemy

³¹cznie.
Poprawka trzecia ma charakter doprecyzowu-

j¹cy, a jednoczeœnie wskazuje, jakie podmioty
mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie
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lotniska u¿ytku publicznego. Konsekwencj¹ tej
poprawki jest skorygowanie odes³ania w popraw-
ce dwunastej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wskazuje, ¿e wniosek o wy-

danie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
w zakresie lotniska u¿ytku publicznego mo¿na
bêdzie z³o¿yæ najpóŸniej do dnia 31 grudnia
2015 r. Poprawka ogranicza tym samym zakres
czasowy stosowania ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta doprecyzowuje przepis, wska-

zuj¹c, ¿e obowi¹zek za³¹czenia do wniosku o wy-
danie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
w zakresie lotniska u¿ytku publicznego promesy
zezwolenia na za³o¿enie lotniska dotyczy tylko in-
westycji obejmuj¹cej budowê lotniska. Jedno-
czeœnie poprawka przes¹dza, ¿e obowi¹zek za-
³¹czenia do wniosku opinii wymienionych w art. 5
ust. 1 pkcie 9 nie bêdzie dotyczy³ inwestycji obej-
muj¹cej przebudowê lub rozbudowê lotniska, je-
¿eli inwestycja nie wykracza poza zakres zezwole-
nia na jego za³o¿enie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 – za. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki szóstej powoduje bezprzed-

miotowoœæ poprawki ósmej.
Poprawka szósta rozszerza katalog opinii,

które nale¿y za³¹czyæ do wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w za-
kresie lotniska u¿ytku publicznego, o opiniê
prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Jedno-
czeœnie poprawka zmierza do tego, aby katalog
wymaganych opinii by³ katalogiem zamkniê-
tym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.

Na 98 senatorów 98 g³osowa³o za. (G³osowanie
nr 32)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu usuniêcie w¹tpli-

woœci interpretacyjnych. Koryguje przepis w ten
sposób, aby uwzglêdnia³ sytuacjê, w której Polska
Agencja ¯eglugi Powietrznej wystêpuje w roli
sk³adaj¹cego wniosek o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizacjê inwestycji, a nie tylko w roli
opiniuj¹cego taki wniosek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
(G³osy z sali: Ósma, ósma!)
G³osowanie nad poprawk¹ ósm¹ tylko w przy-

padku odrzucenia szóstej. Przyjêliœmy szóst¹,
w zwi¹zku z tym nie g³osujemy nad ósm¹.

Wracamy do poprawki dziewi¹tej. Ta poprawka
ma charakter redakcyjny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter doprecyzo-

wuj¹cy. Jednoczeœnie wskazuje, jakie podmioty
mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem o nadanie decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 97 senatorów 97 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu usuniêcie w¹t-

pliwoœci interpretacyjnych. Jednoznacznie prze-
s¹dza, ¿e obowi¹zek wskazania lokalu zamienne-
go spoczywa na wojewodzie albo organie za-
rz¹dzaj¹cym jednostki samorz¹du terytorialnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 98 senatorów 97 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka trzynasta koryguje b³êdne odes³anie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 97 senatorów 97 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta precyzuje, ¿e Polska

Agencja ¯eglugi Powietrznej otrzymuje w u¿ytko-
wanie wieczyste tylko te nieruchomoœci, które ob-
jête s¹ decyzj¹ o zezwoleniu na realizacjê inwesty-
cji wydan¹ na jej wniosek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 senatorów 97 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 97 senatorów 96 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie lotnisk u¿ytku publicznego w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Na 97 senatorów 97 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek
– druk nr 419A.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 98 senatorów 98 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 41)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronio-
nych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie – druk nr 422Z.

Widzê, ¿e jest sprawozdawca, pan senator Mie-
czys³aw Augustyn. Proszê o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Po³¹czone komisje rekomenduj¹ Wysokiej Iz-
bie przyjêcie poprawek: pierwszej, trzeciej, pi¹tej,
ósmej, dziewi¹tej i od jedenastej do trzynastej.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Wnioski z tej dyskusji zg³osili senatorowie Kaleta
i Augustyn, a sprawozdawc¹ by³ jeszcze senator
Motyczka. Nikt? Dziêkujê.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i dwunast¹ g³osuje-
my ³¹cznie.

Poprawki pierwsza i dwunasta zmierzaj¹ do
rozszerzenia nowelizacji o zmiany w ustawie
o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego, które polegaj¹ na przyznaniu
towarzystwom budownictwa spo³ecznego nowego
uprawnienia polegaj¹cego na mo¿liwoœci wynaj-
mowania lokali mieszkalnych gminom, powia-
tom, zwi¹zkom miêdzygminnym oraz organiza-
cjom po¿ytku publicznego w celu prowadzenia
przez nie w tych lokalach mieszkañ chronionych
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lub placówek opiekuñczo-wychowawczych dla
nie wiêcej ni¿ czternaœciorga dzieci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 97 senatorów 97 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wyklucza poprawkê dzie-

wi¹t¹.
Poprawka druga ma na celu usuniêcie z usta-

wy art. 6a, który wprowadza mo¿liwoœæ dofinan-
sowania z bud¿etu pañstwa tworzenia przez gmi-
ny lokali komunalnych nieposiadaj¹cych statusu
lokali socjalnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 36 g³osowa³o za, 58 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³o-
sowanie nr 43)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami trzeci¹ i pi¹t¹ g³osujemy ³¹cz-

nie. Przyjêcie poprawek trzeciej i pi¹tek wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ czwart¹.

Poprawki trzecia i pi¹ta wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ
dofinansowania z bud¿etu pañstwa zwi¹zków miê-
dzygminnych, które bêd¹ tworzy³y mieszkania
chronione w lokalach mieszkalnych powstaj¹cych
w wyniku realizacji przez towarzystwa budowni-
ctwa spo³ecznego. Ponadto poprawki precyzuj¹
warunki udzielenia takiego finansowego wsparcia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 98 senatorów 95 g³osowa³o za, 3 – przeciw.

(G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkê czwart¹ opuszczamy.
Poprawka szósta ma na celu zwiêkszenie wyso-

koœci finansowego wsparcia udzielonego gmi-
nom, które bêdzie mog³o byæ równe udzia³owi
gminy, podczas gdy obecnie wsparcie to nie mo¿e
przekraczaæ po³owy udzia³u gminy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 38 g³osowa³o za, 60 – przeciw.

(G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do pozostawienia

w ustawie mo¿liwoœci wliczenia kosztów uzbroje-

nia terenu do kosztów dofinansowywanego
przedsiêwziêcia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 97 senatorów 39 g³osowa³o za, 57 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma uzupe³nia zmieniany przepis

o stwierdzenie, ¿e warunkiem udzielenia wspar-
cia finansowego na zakup budynku mieszkalnego
bêdzie przeniesienie w³asnoœci takiego budynku.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu ujednolicenie

terminologii ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 96 senatorów 92 g³osowa³o za, 4 nie g³oso-

wa³o. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do usuniêcia mo¿-

liwoœci zmiany przeznaczenia lokali socjalnych
i mieszkañ chronionych na lokale komunalne
nieposiadaj¹ce takiego statusu po up³ywie piêciu
lat od dnia rozliczenia przedsiêwziêcia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 97 senatorów 39 g³osowa³o za, 57 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta wprowadza mo¿liwoœæ

zmiany przeznaczenia noclegowni na dom dla
bezdomnych oraz domu dla bezdomnych na noc-
legowniê.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 97 senatorów 97 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta okreœla nowy termin wej-

œcia w ¿ycie ustawy.
Przycisk obecnoœci.
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Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 98 senatorów 98 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 96 senatorów 95 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 52)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku
nr 431Z.

Proszê senatora sprawozdawcê Zbigniewa Sza-
leñca o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji rekomendujê

przyjêcie poprawek: drugiej, pi¹tej, siódmej,
czternastej, piêtnastej i osiemnastej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora W³adys³awa Ortyla,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Chcia³bym rekomendowaæ g³osowanie za po-
prawkami mniejszoœci. Myœlê, ¿e jest potrzebne
uzasadnienie czy krótka argumentacja.

Obni¿enie wieku w przypadku obowi¹zku
szkolnego budzi wiele w¹tpliwoœci. W tym obsza-
rze ustawa bez poprawek mniejszoœci bêdzie nie-
dopracowana. Brak jest œrodków na jej realizacjê,
tak dos³ownie nale¿y to czytaæ. Nieprzekazanie
¿adnych funduszy na jej realizacjê samorz¹dom
te¿ budzi wiele w¹tpliwoœci.

Sposób przekazywania szkó³, czyli mo¿na by
powiedzieæ, w pewnym stopniu ich prywatyzacja
czy zmiana na niepubliczne, dzieje siê bez proce-
dur, bez procedury konkursowej. Du¿o jest nieja-
snoœci, zamieszania, a w œlad za tym nie id¹ ¿adne
fundusze. Tak mo¿na podsumowaæ tê ustawê,
oczywiœcie bez poprawek mniejszoœci. Takiego
novum w zmianach, historycznie rzecz bior¹c, je-
¿eli chodzi o reformowanie oœwiaty, nie by³o. Eks-
perymentowaæ mo¿na. Granica tego eksperymen-
tu nie powinna byæ jednak tak odleg³a. Pamiêtaj-
my o tym, kto jest podmiotem tego eksperymentu.

Tak ¿e jeszcze raz rekomendujê przyjêcie po-
prawek mniejszoœci, które eliminuj¹ ryzyko
zwi¹zane z ustaw¹. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czysenatorowiewnioskodawcy lubpozosta³y se-

nator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Do-
tyczy to senatora Wiatra, senator Borys-Damiêc-
kiej, senatorów Bergiera, Ortyla, Dobkowskiego,
Gruszki, Góreckiego oraz senator Rotnickiej.

Nie ma chêtnych. Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y co do ca-
³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Przyjêcie poprawki pierwszej wyklucza g³oso-
wanie nad poprawkami drug¹ i trzeci¹.

Poprawka pierwsza usuwa z ustawy przepisy
wprowadzaj¹ce mo¿liwoœæ przekazywania w dro-
dze umowy szkó³ przez jednostki samorz¹du tery-
torialnego osobom prawnym i osobom fizycznym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za? Przycisk „za”.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 96 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 53)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga zmierza do tego, aby to organ

sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny, a nie kurator
oœwiaty, wydawa³ opiniê w sprawie przekazania
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przez jednostkê samorz¹du terytorialnego szko³y
w drodze umowy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za? Przycisk „za”.
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 93 senatorów 59 g³osowa³o za, 34 – przeciw.

(G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia wprowadza zasadê, zgodnie

z któr¹ jednostka samorz¹du terytorialnego bê-
dzie obowi¹zana przej¹æ prowadzenie szko³y lub
placówki przekazanej osobie prawnej niebêd¹cej
jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub osobie fi-
zycznej, je¿eli zachodz¹ ku temu przes³anki
okreœlone w ustawie, na umotywowany wniosek
rodziców; rozszerza obowi¹zek informacyjny gmi-
ny zwi¹zany z zamiarem przekazania szko³y lub
placówki oraz okreœla warunki przeprowadzania
konkursu na przejêcie placówki.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 95 senatorów 36 g³osowa³o za, 58 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki czwart¹, jedenast¹, siedemnast¹

i dziewiêtnast¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Wy-
kluczaj¹ one poprawki: pi¹t¹, dwunast¹, trzyna-
st¹, czternast¹, piêtnast¹ i szesnast¹.

Poprawki czwarta, jedenasta, siedemnasta
i dziewiêtnasta maj¹ na celu utrzymanie obo-
wi¹zuj¹cego stanu prawnego w zakresie obowi¹z-
ku wychowania przedszkolnego, obowi¹zku przy-
gotowania przedszkolnego oraz obowi¹zku szkol-
nego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 95 senatorów 37 g³osowa³o za, 56 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 56)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka pi¹ta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 94 senatorów 91 g³osowa³o za, 3 – przeciw.

(G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta wprowadza zasadê, ¿e w sk³a-

dzie komisji konkursowej na dyrektora szko³y

mog¹ znaleŸæ siê przedstawiciele zak³adowych or-
ganizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w tej szkole
lub placówce.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów, 34 g³osowa³o za, 59 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma ma na celu poprawienie re-

dakcji tekstu w taki sposób, aby przepis by³ spój-
ny wewnêtrznie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 94 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki ósm¹ i dziesi¹t¹ nale¿y przeg³osowaæ

³¹cznie. Wy³¹czaj¹ one mo¿liwoœæ wstêpu do szkó³
i kontroli dokumentacji osobom upowa¿nionym
do kontroli przez organy jednostek samorz¹du te-
rytorialnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 95 senatorów 37 g³osowa³o za, 58 – przeciw.

(G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta okreœla na nowo warunki

przyznawania dotacji niepublicznym przedszko-
lom, w tym specjalnym, szko³om podstawowym
i gimnazjom, w tym z oddzia³ami integracyjnymi,
z wyj¹tkiem szkó³ podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych oraz szkó³ podstawo-
wych artystycznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 35 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki dwunasta, trzynasta i szesnasta

zmierzaj¹ do tego, aby nie stosowaæ okresu przej-
œciowego wobec obowi¹zku przygotowania przed-
szkolnego i szkolnego.

Obecnoœæ?
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 92 senatorów 35 g³osowa³o za, 55 – przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 62)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki czternasta i piêtnasta zmierzaj¹ do

tego, aby w latach szkolnych od 2009/2010 do
2011/2012 okreœliæ jednolite zasady przyjmo-
wania do szko³y dzieci, które w danym roku ka-
lendarzowym koñcz¹ szeœæ lat. Warunkiem przy-
jêcia dziecka szeœcioletniego do szko³y w tym
okresie bêdzie wczeœniejsze objêcie dziecka wy-
chowaniem przedszkolnym albo uzyskaniem po-
zytywnej opinii poradni psychologiczno-pedago-
gicznej oraz posiadanie przez szko³ê warunków
organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych przyjêcie
dziecka.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 senatorów 57 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

34 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 63)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka osiemnasta utrzymuje w mocy prze-

pisy wykonawcze dotycz¹ce podstawy programo-
wej do czasu wydania nowego rozporz¹dzenia,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 senatorów 61 g³osowa³o za, 31 wstrzy-

ma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 64)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtymi poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 56 g³osowa³o za, 36 – przeciw,

2 siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 65) (Oklaski)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji
przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie
ustawy bez poprawek – to druk nr 442A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 senatorów 92 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych
podmiotów.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
siê ono w druku nr 423Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Janusza
Sepio³a, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:
Komisja rekomenduje przyjêcie ustawy bez po-

prawek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Prosi³bym jednak panów senatorów sprawo-

zdawców o podchodzenie tutaj.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, se-

natora W³adys³awa Ortyla, o przedstawienie
wniosku komisji mniejszoœci. Proszê bardzo, Pa-
nie Senatorze…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca Henryk Górski

pragnie zabraæ g³os?
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie.)
(Senator Henryk Górski: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy zatem do g³osowania. W pier-

wszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³oso-
wanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, popartym przez komisjê, o przyjê-
cie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
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Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 senatorów 58 g³osowa³o za, 32 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Kultury i Œrod-
ków Przekazu przedstawi³y jednobrzmi¹ce pro-
jekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druki nr 418A i 418B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 91 senatorów 91 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 68)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek – druk nr 417A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 senatorów 91 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-
stych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie usta-
nowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Sa-
telitów Meteorologicznych (EUMETSAT), spo-
rz¹dzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Œrodowiska przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek – druki nr 425A i 425B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej
Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicz-
nych (EUMETSAT), sporz¹dzonej w Genewie dnia
24 maja 1983 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego.

Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-
jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki – druk
nr 381S.

Przypominam ponadto, ¿e komisje proponuj¹,
aby Senat upowa¿ni³ senatora Piotra G³owskiego
do reprezentowania stanowiska Senatu w dal-
szych pracach nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sej-
mu tego projektu ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 71)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Piotra G³owskiego do reprezentowania
stanowiska Senatu podczas dalszych prac nad
tym projektem.
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Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y wzywaj¹cej rz¹d Rzeczypospolitej Pol-
skiej do niezw³ocznego podjêcia dzia³añ w obronie
przeœladowanych chrzeœcijan w Indiach.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y.

Przypominam, ¿e komisja oraz mniejszoœæ ko-
misji po rozpatrzeniu projektu uchwa³y przedsta-
wi³y wnioski o wprowadzenie poprawek do
uchwa³y, druk senacki – nr 415O.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przyjêcie poprawki pierwszej wyklucza g³oso-
wanie nad poprawk¹ drug¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
pierwsz¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów 52 g³osowa³o za, 37 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie obrony chrzeœcijan przeœlado-
wanych w Indiach w ca³oœci ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 73)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie obrony chrzeœcijan
przeœladowanych w Indiach. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o spokój. To jest przecie¿

powa¿na sprawa. Dlaczego pañstwo tak siê zacho-
wujecie? To jest uwaga tak¿e do wnioskodawców.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w trakcie rozpatrywania uchwa³ Senatu
przez komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad dwudziestego
szóstego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, ale
nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych przedmio-

tem porz¹dku obrad bie¿¹cego posiedzenia Sena-
tu. Nad oœwiadczeniami senatorskimi nie prze-
prowadza siê dyskusji. Marsza³ek odmówi przyjê-
cia niewyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci
nie mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez
senatora nie by³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym
na to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Chwilka przerwy na opuszczenie sali.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze chwilka, gwar ucichnie i zaraz przy-

st¹pimy do oœwiadczeñ.
Proszê pana senatora Ortyla o wyg³oszenie

oœwiadczenia.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku, moje oœwiadczenie kierujê do
ministra obrony narodowej pana Bogdana Klicha.

Pojawi³y siê informacje, ¿e w zwi¹zku z decyz-
jami rz¹du o oszczêdnoœciach w bud¿ecie 2009 r.
istnieje mo¿liwoœæ odst¹pienia przez Minister-
stwo Obrony Narodowej od realizacji kontraktu
na zakup samolotów M28 Bryza, które produko-
wane s¹ przez Polski Zak³ad Lotniczy Sp. z o.o.
w Mielcu.

Niniejszym oœwiadczeniem pragnê zwróciæ na
to uwagê pana ministra i sk³oniæ do g³êbokiej ana-
lizy zaistnia³ej sytuacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
przedmiotowy kontrakt przewiduje zakup przez
MON dwunastu zmodernizowanych samolotów
M28 Bryza, wyposa¿enia operacyjnego i opcyjne-
go, pakietu czêœci zamiennych, symulatora lotu
do szkolenia pilotów Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
Si³ Powietrznych w Dêblinie.

Zapewnia on tak¿e szereg innych korzyœci,
w szczególnoœci poprzez podpisane wraz
z kontraktem wielomilionowej wartoœci umo-
wy offsetowej, któr¹ postrzegam jako prowa-
dz¹c¹ do wzmocnienia si³y i konkurencyjnoœci
polskiej gospodarki w dobie nadci¹gaj¹cego
kryzysu.

Zaniechanie, jakim mo¿e byæ odst¹pienie od rea-
lizacji niniejszego kontraktu, spowoduje du¿e stra-
tydlagospodarki, które zpewnoœci¹przewy¿sz¹po-
zorne oszczêdnoœci w tym wzglêdzie. Straty te do-
tkn¹ w szczególnoœci miasta Mielec i ca³ego Podkar-
pacia, a jest to region, który stara siê dorównaæ in-
nym bardziej rozwiniêtym regionom naszego kraju.
Trzeba zaznaczyæ relatywnie wysokie bezrobocie
panuj¹ce na Podkarpaciu i podkreœliæ, i¿ PZL Mie-
lec jest obecnie jedyn¹ firm¹ w regionie, która za-
trudnia pracowników zamiast ich zwalniaæ.
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Przedmiotowy kontrakt daje PZL Mielec mo¿li-
woœæ dalszego rozwoju i modernizacji produktu
lotniczego, którym jest samolot M28 Bryza. We-
d³ug stanu na dzieñ dzisiejszy oko³o trzydziestu
samolotów tego typu pozostaje w wyposa¿eniu Si³
Zbrojnych RP, a jeden egzemplarz w wyposa¿eniu
Stra¿y Granicznej. Przedsiêbiorstwo PZL Mielec
chce dostarczaæ coraz lepsze wyroby na potrzeby
MON, spe³niaj¹ce wszelkie oczekiwania nowo-
czesnej armii, jednoczeœnie chce wype³niaæ zobo-
wi¹zanie podjête w umowie nabycia udzia³ów
w PZL Mielec przez firmê Sikorsky o wspieraniu
polskich Si³ Zbrojnych dostawami wysokiej jako-
œci sprzêtu.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ kontrakt ten zo-
sta³ ju¿ uruchomiony i rozpoczê³a siê jego realiza-
cja. Uruchomiono kooperacjê, zamówienia. Za-
trudniono pracowników. W wyniku odst¹pienia
od kontraktu straty poniesie nie tylko fabryka lot-
nicza w Mielcu, lecz równie¿ inni podwykonawcy,
co bêdzie mia³o negatywne skutki nie tylko gospo-
darcze, ale i spo³eczne.

W zwi¹zku z tym liczê na g³êbokie przemyœle-
nie niniejszej sprawy przez pana ministra oraz
rych³y i pozytywny odzew w tym wzglêdzie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia

z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszê senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Nie ma komunikatów.
Wobec tego informujê, ¿e protokó³ dwudziestego

szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste szóste posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 19)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
2 M. Adamczak . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
6 G.P. Banaœ - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
9 S. Bisztyga . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +

10 P.J. B³aszczyk - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + - + + + + - + + + + - - - - + +
12 B.M. Borusewicz + + + + - + - + + - + + + + - + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
14 J.M. Chróœcikowski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz ? + + + - + - + + ? + + + + ? + ? + + +
18 G. Czelej . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . + + + + + # + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda . + + + - + - + + - + + + . - - - - + +
23 J. Fetliñska - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
25 S. Gogacz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
27 R.J. Górecki . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
28 H. Górski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
31 T.J. Gruszka - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
33 W.L. Idczak - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
35 K. Jaworski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
37 P.M. Kaleta - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
40 K.M. Kleina + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
41 M. Klima . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
43 R. Knosala + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
44 S. Kogut - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
46 B.J. Korfanty - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
48 N.J. Krajczy - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
52 K. Majkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek . + + ? - + - + + - + + + + - - - - ? +
57 A.A. Motyczka + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
58 R.K. Muchacki + + + + - + - + + - + + + + - ? - - + +
59 I. Niewiarowski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
60 M. Ok³a + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
61 J. Olech + + + + - + - + + - + + + + - - - - - +
62 W.Z. Ortyl - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
65 B.J. Paszkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
67 A. Person + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
68 A.K. Piechniczek ? + + + - + - + - + + + + + - - - - + +
69 K.M. Piesiewicz . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
70 S. Piotrowicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
73 M.D. Rocki + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
74 Z. Romaszewski - + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
76 J. Rulewski . + + + - + - + + - + + + + - - + + + +
77 C.W. Ryszka - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
80 W. Sidorowicz + + + + - + - + + - + + + . - - - - + +
81 T.W. Skorupa . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + - + - + + - + + + + ? ? - ? + +
84 J. Swakoñ . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
86 A. Szewiñski . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
87 G.A. Sztark + + + + - + - + + - + + + + - ? - - + +
88 M. Trzciñski . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
89 P. Wach + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
90 K.A. Wiatr - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + - + - # + # + + + + - - - - + +
92 E.K. Wittbrodt . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
93 G.M. Wojciechowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak . + + + - + - . + - + + + + - - - - + +
95 H.M. WoŸniak + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
96 J. Wyrowiñski + + + + - + - + + - + + + + - - - - + +
97 S. Zaj¹c - + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
98 K.P. Zaremba . + + + - + - + + - + + + + - + + + + +
99 P.B. Zientarski . + + + - + - + + - + + + + - - - - + +

100 M. Zió³kowski + . . . . . - + - - + + + + - - - - + +

Obecnych 74 97 97 97 97 97 98 97 97 98 98 98 98 95 98 98 98 98 98 98
Za 41 97 97 96 38 97 38 96 95 39 98 98 98 95 38 41 41 42 96 98
Przeciw 31 0 0 0 59 0 59 0 2 57 0 0 0 0 58 54 56 55 1 0
Wstrzyma³o siê 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + . + + - + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek - + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + # +
15 Z.J. Cichoñ + + + + # + + - + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + . + + - + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca - + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
41 M. Klima + + + + + + ? - + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
61 J. Olech + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
67 A. Person + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + # - + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + - + + + + + + . + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + - + + + + + + + + + + . +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + . - + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + - + + + + + + + + + . + .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + . + + - + + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + - + + + + + + + + . + + +

Obecnych 98 98 98 98 95 98 97 98 98 98 98 98 98 98 97 98 97 97 97 97
Za 96 98 98 98 94 98 95 3 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 97
Przeciw 2 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
2 M. Adamczak + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
5 M. Augustyn + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
7 R.J. Bender + + ? - + + + + + + + + + - + + + ? + +
8 J. Bergier + + - + - - + + + + + + - + - - + - + -
9 S. Bisztyga + + - + - - + . - + + + - + - - + - + -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
11 K. Bochenek + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
12 B.M. Borusewicz + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
13 B. Borys-Damiêcka + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
18 G. Czelej + + + + + + + + + . + + + - + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + # + + + + # + + + + + . . . . . . .
22 J. Duda + + - + - - + + - + + . + + - - - - + -
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
24 P.K. G³owski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + - + + . + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + - - + + . + + + - + - - + - + -
27 R.J. Górecki + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
29 M.T. Grubski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
30 P.A. Gruszczyñski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + - + ? + + + +
32 A.S. Grzyb + + - + - - + + - + + + - . - - + - + -
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
34 S.A. Iwan + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + - + + + . + +
36 S. Jurcewicz + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
39 L. Kieres + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
40 K.M. Kleina + + - + - - + # - + + + - + - - + - + -
41 M. Klima + + # + + + + + + + + + + - + + + + + +
42 P. Klimowicz + + - + - - + + - + + + ? + ? - + - + -
43 R. Knosala + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
45 M. Konopka + + - + - - + + - + + + - + - - + - + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
47 S. Kowalski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
51 R.E. Ludwiczuk + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
55 T. Misiak . . . + - # + # - + + # + . - - - - + -
56 A. Misio³ek + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
57 A.A. Motyczka + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
58 R.K. Muchacki + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
59 I. Niewiarowski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
60 M. Ok³a + + - + - - + # - + + + - + - - + - + -
61 J. Olech + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
63 A. Owczarek + + - + - - + + - + + + - + - ? + - + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
67 A. Person + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
68 A.K. Piechniczek + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
69 K.M. Piesiewicz + + - + - - + + - + + + - + - - - - . -
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
71 Z.S. Pupa + . + + + + + + + + + + + - + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + - - + + - + + + - + - - + - + -
73 M.D. Rocki + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
74 Z. Romaszewski + + ? + + + + + ? + + + + - + + + + + +
75 J. Rotnicka + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
76 J. Rulewski + + - + - + + + - + + + . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
79 J. Sepio³ + + - - - - + + - + + + - + - - + - + -
80 W. Sidorowicz + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + - + - - + + + + + + - + - - + - + -
84 J. Swakoñ + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
85 Z.M. Szaleniec + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
86 A. Szewiñski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
87 G.A. Sztark + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
88 M. Trzciñski + + - + - - + + - + + + - + - + + - + -
89 P. Wach + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
91 M.S. Witczak + + - + - . + + - + + + - + - - + - + -
92 E.K. Wittbrodt + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
94 M. Wojtczak + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
95 H.M. WoŸniak + + - - - - + . - + + + - + - - + - + -
96 J. Wyrowiñski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + - + - - + + - + + + - + - + + - + -
99 P.B. Zientarski + + - + - - + + - + + + - + - - + - + -

100 M. Zió³kowski + + - . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 98 97 98 98 98 97 98 96 97 97 98 96 96 93 95 95 94 94 94 95
Za 98 97 36 95 38 39 98 92 39 97 98 95 39 59 36 37 91 34 94 37
Przeciw 0 0 58 3 60 57 0 0 57 0 0 0 56 34 58 56 3 59 0 58
Wstrzyma³o siê 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
1 £.M. Abgarowicz - - + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak - - + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + ? ? - + - + + + + - +
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + ? ? - + - + + + + - +
7 R.J. Bender + ? ? ? - + - + + + + - +
8 J. Bergier - - + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga - # + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + ? ? - + ? + + + + - +
11 K. Bochenek - - + + + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz - - + + + + + + + + + + ?
13 B. Borys-Damiêcka - - + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + ? ? - . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + ? ? - + - + + + + - +
17 W. Cimoszewicz - - + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + ? ? - + - + + + + - +
19 W. Dajczak . . . . . . . . . . . . .
20 W.J. Dobkowski + + ? ? - + - + + + + - +
21 J. Dobrzyñski . . . ? - + - + + + + - +
22 J. Duda . + + + + + + + + + + + +
23 J. Fetliñska + + ? ? - + - + + + + - +
24 P.K. G³owski . - + + + + + + + + + . .
25 S. Gogacz + . ? ? - + - + + + + - +
26 S.A. Gorczyca - - + + + + + + + + + + -
27 R.J. Górecki - - + . + + + + + + + + +
28 H. Górski + + ? ? - + ? + + + + - +
29 M.T. Grubski - - + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski - - + + + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + ? ? - + - + + + + - +
32 A.S. Grzyb - - + + + + + + + + + - +
33 W.L. Idczak + + ? ? - + - + + + + - +
34 S.A. Iwan - - + + + + + . . . . . .
35 K. Jaworski + + # ? - + - + + + + - +
36 S. Jurcewicz - - + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + ? + - + - + + + + - +
38 S. Karczewski + + ? ? - + - + + + + - +
39 L. Kieres - - + + + + + + + + + - +
40 K.M. Kleina - - + + + + + + + + + + +
41 M. Klima + + ? + - + - + + + + - +
42 P. Klimowicz - - + + + ? + + + + + + +
43 R. Knosala - - + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut + + ? ? - + - + + + + - +
45 M. Konopka - - + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + ? ? - + - + + + + - +
47 S. Kowalski - - + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + ? ? - + - + + + + - +
49 W.J. Kraska + + ? ? - + - + + + + - +
50 K. Kwiatkowski - - + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk - - + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + ? ? - + - + + + + - +
53 A. Massalski + + ? # - + - + + + + - +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
54 Z.H. Meres - - + + + + + + + + + + +
55 T. Misiak . + + + + + + + + + + + +
56 A. Misio³ek - - + + ? + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka - - + + + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki - - + + + + + + + + + + +
59 I. Niewiarowski - - + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a - - + + + + + + + + + + +
61 J. Olech - - + + + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + ? ? - + - + + + + - +
63 A. Owczarek - - + + + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej - - + + + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + ? ? - + - + + + + - +
66 Z.M. Paw³owicz - - + + + + + + + + + + +
67 A. Person - - + + + + + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek - - + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz - - + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + ? ? - + - + + + + - +
71 Z.S. Pupa + + ? ? - + ? + + + + - +
72 J.W. Rachoñ - - + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki - - + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + ? + - + - + + + + - +
75 J. Rotnicka - - + + + + + + + + + ? ?
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + ? ? - + - + + + + - +
78 S. Sadowski + + ? ? - + - + + + + - +
79 J. Sepio³ - - + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz - - + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + ? ? - + - + + + + - +
82 W. Skurkiewicz + + ? ? - + - + + . ? - +
83 E.S. Smulewicz - - + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ - - + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - - + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski - - + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark - - + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski - - - + ? + + + + + + + +
89 P. Wach - - + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + ? ? - + - + + + + - +
91 M.S. Witczak - - + + + + + . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt - - + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + ? ? - + - + + + ? - +
94 M. Wojtczak - - + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak - - + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - - + + + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + ? + - + - + + + + - +
98 K.P. Zaremba - - + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski - - + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 90 92 93 93 94 93 93 91 91 90 91 90 90
Za 35 35 57 61 56 92 58 91 91 90 89 52 87
Przeciw 55 55 1 0 36 0 32 0 0 0 0 37 1
Wstrzyma³o siê 0 1 34 31 2 1 3 0 0 0 2 1 2
Nie g³osowa³o 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 26. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Projekt ustawy, który do laski marsza³kowskiej w Sejmie skierowali pos³owie Klubu Parlamentarnego

Platformy Obywatelskiej, to bardzo oczekiwane rozwi¹zanie w zakresie budowy lotnisk u¿ytku publicz-
nego. Potrzeba rozbudowy lotnisk ju¿ istniej¹cych oraz budowy nowych w kraju, który prze¿ywa odczu-
walny od d³u¿szego czasu boom lotniczy, jest czymœ oczywistym.

Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e lotnictwo jest obok drogownictwa i kolei jednym z najwa¿-
niejszych elementów infrastruktury, stanowi¹cym o potencjale rozwoju danego kraju. Podobne roz-
wi¹zania prawne zastosowano dotychczas w przepisach dotycz¹cych dwóch dziedzin, czyli drogownictwa
i kolei, tworz¹c odpowiednie zapisy w ustawie z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz w ustawie z 2003 r. o transporcie kolejowym, w rozdziale
2b, zatytu³owanym: „Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotycz¹cych linii kolejowych
o znaczeniu pañstwowym”. Jak widaæ zatem, projekt opiera siê na sprawdzonych rozwi¹zaniach praw-
nych, które ju¿ przynosz¹ korzyœci w sprawach zwi¹zanych z infrastruktur¹.

Rozbudowa lotnisk istniej¹cych i budowa nowych to bardzo silny bodziec dla regionów, szczególnie
tych, które maj¹ utrudniony dostêp do portów lotniczych. Jest to dla nich szansa na przyspieszenie roz-
woju i wzrost konkurencyjnoœci. Skorzystaj¹ na tym mieszkañcy oraz przedsiêbiorcy, dla których wraz
z utworzeniem terminalu cargo pojawi siê mo¿liwoœæ transportu towarów. Wspomniane dzia³ania, wyni-
kaj¹ce z projektu ustawy na rzecz portów lotniczych, to tak¿e wa¿ny punkt w kontekœcie Euro 2012,
a tak¿e mistrzostw œwiata w pi³ce siatkowej mê¿czyzn w 2014 r., kiedy to Polska stanie przed wyzwaniem,
jakim jest ugoszczenie setek tysiêcy fanów z ca³ej Europy i œwiata.

Projekt ustawy zak³ada wydawanie zezwolenia na realizacjê inwestycji lotniska u¿ytku publicznego
w formie decyzji administracyjnej, której uzyskanie nie powinno potrwaæ d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. Wiem,
¿e podczas prac do nadzwyczajnej podkomisji wp³ynê³o wiele pozytywnych sygna³ów w zwi¹zku z uprosz-
czeniem w poselskiej inicjatywie legislacyjnej procedur przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu
budowy lotnisk u¿ytku publicznego. Pragnê wyraziæ zadowolenie z faktu, i¿ uznano ostatecznie, ¿e nale¿y
przygotowaæ ustawê, maj¹c¹ zastosowanie do nowo budowanych i ju¿ istniej¹cych lotnisk u¿ytku publi-
cznego oraz do Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej.

Maj¹c to na uwadze, wyra¿am swoje poparcie dla tego projektu ustawy, który mo¿e daæ impuls do roz-
woju regionów oraz poszerzenia oferty komunikacyjnej dla ich mieszkañców.
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Przemówienie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Celem tej zmiany regulacji jest kompleksowe usystematyzowanie i uregulowanie spraw dotycz¹cych
wsparcia z bud¿etu pañstwa inwestycji maj¹cych na celu uzyskanie wiêkszej liczby lokali i pomieszczeñ
mieszkalnych dla najubo¿szych Polaków. Kwestia jest tak¿e bardzo wa¿na z punktu widzenia osób
oczekuj¹cych na realizacjê wyroków s¹dów w zakresie eksmisji osób stanowi¹cych zagro¿enie dla
rodziny. Nowelizacja dotyczy jednostek samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zków, tak¿e organizacji
po¿ytku publicznego, których ustawowym lub statutowym zadaniem lub celem jest zapewnienie
schronienia lub miejsca mieszkania potrzebuj¹cym osobom. Wymienione podmioty mog¹ otrzymaæ
pomoc w formie finansowej na budowê nowego budynku, remont, przebudowê, rozbudowê i zmianê
sposobu u¿ytkowania istniej¹cego budynku. Umo¿liwia ona tak¿e kupno lokali mieszkalnych na rynku
wtórnym, przeznaczanych na mieszkania socjalne albo mieszkania chronione. Te uwarunkowania
ustawowe obowi¹zuj¹ od 2007 r.

W obecnej sytuacji jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e organizacji po¿ytku publicznego usta-
wa ogranicza wydatki na mieszkania socjalne, maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykorzystania szansy
zwi¹zanej z funduszami unijnymi i ograniczenia zwi¹zane z 60% progiem zad³u¿enia w stosunku do do-
chodów. Globalny kryzys w przysz³oœci mo¿e jeszcze bardziej ograniczyæ dostêpnoœæ lokali socjalnych,
zw³aszcza w gminach, gdzie potrzeby s¹ najwiêksze. Na niekorzyœæ samorz¹du dzia³a równie¿ orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego, pozwalaj¹ce w³aœcicielom prywatnych kamienic podnosiæ czynsze. Pod-
wy¿ki wp³ywaj¹ na to, ¿e kolejni lokatorzy przestaj¹ p³aciæ czynsz, co powoduje falê eksmisji do gminnych
lokali. Wierzyciele mog¹ wyst¹piæ do gminy o odszkodowania za brak miejsc do eksmitowania d³u¿ników.
Samorz¹dy tworz¹ plany budowy mieszkañ socjalnych, ale z braku œrodków bud¿etowych plany te na
ogó³ nie s¹ realizowane. Problem budownictwa socjalnego dotyka nie tylko Polski, ale te¿ innych krajów.
Na przyk³ad w Wielkiej Brytanii prawie cztery miliony osób czeka na zamieszkanie w mieszkaniach so-
cjalnych, jednak co roku jedynie sto siedemdziesi¹t tysiêcy uzyskuje taki lokal.

Obecnie lokatorzy maj¹ prawo mieszkaæ w lokalach socjalnych przez ca³e ¿ycie bez wzglêdu na to, czy
ich sytuacja finansowa siê zmieni. Czêsto mieszkania te s¹ przekazywane z pokolenia na pokolenie. Naj-
trudniejsza sytuacja jest w ma³ych gminach wiejskich w przypadku zniszczenia mieszkañ lub ca³ych bu-
dynków w wyniku po¿aru lub innej klêski. Pal¹cy problem mieszkañ socjalnych dla matek samotnie wy-
chowuj¹cych dzieci narasta w naszym kraju od lat, podobnie jak problem lokali dla osób skazanych za
znêcanie siê nad rodzin¹. Osoby te, oczekuj¹c na eksmisjê, mieszkaj¹ w lokalach razem ze swoimi ofiara-
mi. Popyt ze strony gmin na pañstwowe wsparcie w tym zakresie nie tylko nie roœnie, ale nawet maleje.
W tej sytuacji korekta programu jest konieczna.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy z 2006 r. kilku zasadniczych zmian
zmierzaj¹cych do poprawy zainteresowania programem budowy mieszkañ socjalnych. Pomimo wprowa-
dzenia zmian, korzystnych z punktu widzenia zainteresowania g³ównie gmin zwiêkszeniem liczby miesz-
kañ socjalnych, projekt ustawy zawiera powa¿ne b³êdy i niekonsekwencje. Zasadnicz¹ wad¹ projektowa-
nej ustawy jest art. 13 ust. 2. Przepis ten wprowadza obecnie koniecznoœæ co najmniej dwukrotnie wiêk-
szego ni¿ udzielona pomoc udzia³u gminy w finansowaniu przedsiêwziêæ. W tej sytuacji wydaje siê nie-
konsekwentny i niespójny ust. 1 art. 13, który ustala limit pomocy na 50% wartoœci przedsiêwziêcia.
W jakim celu jest ten przepis, skoro nastêpny ustêp mówi, ¿e udzielona pomoc nie mo¿e przekroczyæ 1/3
kosztów? Wskazane by³oby, aby poziom finansowego wsparcia podnieœæ na przyk³ad do 60% czy 80%.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e jest to jednorazowe wsparcie.

Przedsiêwziêcia realizowane przez gminy we wspó³pracy z Towarzystwem Budownictwa Spo³ecznego,
z udzia³em kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, oznaczaj¹ dotacjê w wysokoœci 10% warto-
œci inwestycji. Takie wsparcie jest stanowczo za niskie, aby spowodowaæ oczekiwany wzrost budowy mie-
szkañ socjalnych przez gminy. Rezygnacja z dotacji z bud¿etu na uzbrojenie terenu szczególnie ograniczy
dzia³ania samorz¹dów, które na swoim obszarze nie maj¹ mieszkañ na rynku wtórnym i nie posiadaj¹ te-
renów uzbrojonych, a samo uzbrojenie terenu jest drogie. Terenów takich nie ma te¿ na rynku wtórnym.
Mówiê tu oczywiœcie o gminach wiejskich.

Zachêt¹ do pozyskiwania mieszkañ na lokale socjalne poprzez zakup na rynku wtórnym jest dodany
do art. 16 ust. 1a, który wprowadza mo¿liwoœæ refinansowania zakupu przez gminê lokalu lub budynku,
je¿eli przedsiêwziêcie takie zosta³o rozpoczête przed up³ywem roku od dnia z³o¿enia wniosku o finansowe
wsparcie. Zapis ten preferuje zakup mieszkañ na rynku, a to ogranicza dzia³anie ustawy do samorz¹dów
miejskich lub wielkomiejskich. W cenie mieszkania jest przecie¿ zawarty koszt uzbrojenia terenu. Zapis
ten jest nielogiczny, ale w oczywisty sposób realizuje dzia³ania rz¹du PO-PSL przeciwko wsi i obszarom
wiejskim, gdzie bieda i potrzeby w tym zakresie s¹ najwiêksze. Nie mo¿na zaakceptowaæ sytuacji, gdy
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rz¹d wspiera budownictwo mieszkaniowe samorz¹dów miejskich, bogatych, kosztem samorz¹dów wiej-
skich. To s¹ bardzo istotne koszty. Uwa¿am, ¿e Ÿle siê sta³o, i¿ zosta³y one pominiête. Ponadto taka pro-
mocja zakupu mieszkañ mo¿e – obym siê myli³ – prowadziæ, a nawet zachêcaæ do zachowañ korupcyj-
nych. Lokale na rynku wtórnym bardzo rzadko odpowiadaj¹ wymogom i standardom mieszkañ socjal-
nych. Ustawa nie daje wszystkim samorz¹dom równych szans na realizacjê ustawowego celu, jakim jest
zapewnienie mieszkañ najubo¿szym mieszkañcom.

Powa¿ne zastrze¿enia i obawy budzi zapis art. 21 ust. 5 projektowanej ustawy. Stanowi on, ¿e po piêciu
latach od dnia rozliczenia przedsiêwziêcia dopuszcza siê zmianê przeznaczenia lokali socjalnych lub mie-
szkañ chronionych na lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy niestanowi¹ce lokali so-
cjalnych lub mieszkañ chronionych. Rozwi¹zanie to jest wyraŸnie sprzeczne z celem ustawy i budzi oba-
wy, ¿e mieszkania te po piêciu latach bêd¹ przeznaczane na inne cele. Ponadto tu równie¿ wystêpuje za-
gro¿enie korupcyjne.

Niniejsza ustawa mia³a szanse staæ siê nie tylko zasadniczym bodŸcem do rozwi¹zania przez jednostki
samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zki oraz organizacje po¿ytku publicznego problemu mieszkañ socjal-
nych, a tak¿e, jak ju¿ zaznaczy³em wczeœniej, wielu problemów spo³ecznych z mieszkaniami socjalnymi
istotnie powi¹zanych. Problem mieszkañ socjalnych w naszym kraju w najbli¿szym czasie, ze wzglêdu na
kryzys, z pewnoœci¹ bêdzie narasta³, co mo¿e doprowadziæ do ca³kowitej zapaœci. Jak wiadomo budowni-
ctwo, w tym budowa mieszkañ socjalnych, jest jednym z dzia³añ antykryzysowych, ale brak odpowied-
niego wsparcia ze strony bud¿etu wyklucza dzia³anie antykryzysowe ze strony tej ustawy, dzia³anie bar-
dzo wa¿ne, a wrêcz niezbêdne.
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Przemówienie senatora Marka Konopki
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Zwracam siê z proœb¹ w imieniu dyrektorów szkó³, jak równie¿ przedstawicieli rad rodziców
dzia³aj¹cych w tych szko³ach, o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany zapisu, w zwi¹zku z kolejn¹ nowelizacj¹
ustawy o systemie oœwiaty, art. 53 ust. 3 dotycz¹cego wyboru rady rodziców w ka¿dym roku szkolnym.
Z doœwiadczeñ w minionych latach wynika, ¿e aktywnoœæ rad rodziców wybranych na jeden rok szkolny
jest znikoma. Jest to zbyt krótki okres na poznanie siê, ustalenie harmonogramu dzia³añ i ich realizacjê.

Proponujê, aby wprowadziæ w ka¿dym roku wybory uzupe³niaj¹ce w klasach pierwszych z jednoczes-
nym wygaœniêciem cz³onkostwa rodziców uczniów koñcz¹cych szko³ê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Prawo geodezyjne i kartograficzne w obecnym brzmieniu zosta³o uchwalone 17 maja 1989 r.
W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat nast¹pi³ bardzo du¿y postêp w zakresie metod technicznych
stosowanych w geodezji i kartografii. W zwi¹zku z tym postêpem nast¹pi³o te¿ znaczne zwiêkszenie
oczekiwañ w stosunku do zasobów geodezyjnych i kartograficznych, zarówno pod wzglêdem iloœci
danych, jak i ich jakoœci. W naszym spo³eczeñstwie panuje przekonanie, ¿e dane te s¹ prawid³owe pod
wzglêdem zgodnoœci ze stanem faktycznym, na gruncie. Przekonanie to jest jak najbardziej po¿¹dane,
jednak dane te bardzo czêsto nie s¹ zgodne ze stanem faktycznym i, co najgorsze, nigdy takiej
zgodnoœci nie by³o. Ponadto dane te nie s¹ aktualizowane przez w³aœcicieli, na przyk³ad gdy rolnik
zmienia grunt rolny na sad czy odwrotnie. Ró¿nice powstaj¹ te¿ przy zabudowie i rozbudowie
gospodarstw rolniczych. Znam przypadki, w których powierzchnia dzia³ki ewidencyjnej ró¿ni siê
nawet o 50% w stosunku do powierzchni faktycznej, na gruncie. Te ró¿nice s¹ szczególnie widoczne
w dzia³aniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR ma w rzeczywistoœci dwa
zasoby. Jeden to dane z ewidencji gruntów i budynków, drugi zaœ pochodzi ze zdjêæ lotniczych
i satelitarnych z na³o¿on¹ na nie map¹ ewidencyjn¹. Powstaje tak zwana ortofotomapa
w elektronicznej wersji wektorowej daj¹cej siê obrabiaæ, takiej, na której mo¿na mierzyæ poszczególne
obszary. One s¹ z tych danych wyliczane, a w³aœciwie to mierzone na ortofotomapie. W ten sposób
ARiMR okreœla powierzchniê ekonomiczno-gospodarcz¹, czyli powierzchniê u¿ytków rolnych bez ³¹k
i pastwisk, powierzchniê trwa³ych u¿ytków zielonych, czyli powierzchniê ³¹k i pastwisk, oraz
najwiêkszy spójny obszar, czyli obszar dzia³ki ewidencyjnej, który jest, a w³aœciwie który mo¿e byæ
uprawiany jako jedna dzia³ka rolna. Chodzi tu o przeszkody w jednolitej uprawie, takie jak rowy,
drogi, zabudowania, zadrzewienia itp. Je¿eli ca³a powierzchnia dzia³ki jest uprawiana, na przyk³ad
jako rola albo jako ³¹ka, to zgodnie z logik¹ powierzchnia dzia³ki ewidencyjnej powinna siê równaæ
powierzchni ekonomiczno-gospodarczej, a ta z kolei powinna byæ równa najwiêkszemu spójnemu
obszarowi. W rzeczywistoœci te powierzchnie nijak siê do siebie maj¹. Rolnik uprawiaj¹cy ca³¹ dzia³kê
ewidencyjn¹, ufaj¹c urzêdowemu dokumentowi, podaje dane z wypisu z ewidencji gruntów, jaki
otrzyma³ w 2004 r. od ARiMR. W ARiMR okazuje siê, ¿e dane we wniosku, wpisane zgodnie z ewidencj¹
gruntów, ró¿ni¹ siê od danych z ortofotomapy, która stanowi podstawê do porównywania danych
z wniosku. W rezultacie rolnik otrzymuje wezwanie do z³o¿enia wyjaœnieñ. Zdarza siê, i to nierzadko,
¿e na rolnika nak³adane s¹ sankcje, czasem wieloletnie. Znam wiele takich przypadków z mojej pracy
w biurze powiatowym ARiMR. Jest to niestety karanie rolnika za to, ¿e dane ewidencji gruntów
i budynków nie s¹ prawid³owe, a powinny takie byæ, powinny budziæ zaufanie. Ten stan rzeczy nale¿y
bezwzglêdnie zmieniæ. Obecna nowelizacja w ¿aden sposób nie odnosi siê do tego problemu, a mo¿e
spowodowaæ dalsze, jeszcze wiêksze problemy rolników. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne
pochodzi sprzed ponad dwudziestu lat i podane w niej sposoby aktualizacji oraz zg³aszania zmian
przez w³aœcicieli s¹ skomplikowane, zbiurokratyzowane i, co najwa¿niejsze, drogie, czêsto
wykraczaj¹ce poza mo¿liwoœci finansowe w³aœciciela gruntu – rolnika. Równie¿ w tym zakresie ta
nowelizacja nie wnosi do ustawy nic nowego.

Skuteczne realizowanie polityki rozwoju kraju nie jest mo¿liwe bez dobrze funkcjonuj¹cego systemu
informacji z ewidencji gruntów i budynków. Takie systemy informacji geoprzestrzennych, i to skuteczne,
maj¹ prawie wszystkie pañstwa Unii Europejskiej.

Czy przez ponad rok sprawowania w³adzy rz¹d zrobi³ choæby ma³y krok w tym kierunku, aby takie dane
by³y zgodne ze stanem faktycznym, tym na gruncie? Ta nowelizacja na pewno takim krokiem nie jest.
Rozszerzenie zakresu dostêpu do danych w ewidencji gruntów i budynków – i to, jak zaznaczy³em, da-
nych w¹tpliwej jakoœci – na wszystkie osoby zainteresowane, a wiêc równie¿ te niemaj¹ce ¿adnego intere-
su prawnego w uzyskaniu takich danych, stwarza ryzyko wykorzystania ich niezgodnie z przeznacze-
niem, co ka¿e postawiæ pytanie o cel i potrzebê takiej zmiany. Dane te s¹ dostêpne w ksiêgach wieczy-
stych i ten system dzia³a sprawnie, jest te¿ znacznie lepiej nadzorowany przez sêdziów, a nie przez urzê-
dników. Sprawia to mo¿liwoœæ uzyskania danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Wynika to
z art. 20, gdzie mowa o danych dotycz¹cych gruntów, budynku lub lokalu, a tak¿e w³aœciciela, a w odnie-
sieniu do gruntów pañstwowych i samorz¹dowych – innych osób fizycznych lub prawnych, w których
w³adaniu znajduj¹ siê grunty lub budynki, oraz miejsca zamieszkania i siedziby tych¿e osób. Informacje
te to z ca³¹ pewnoœci¹ dane osobowe, a co za tym idzie – ewidencja gruntów i budynków jest zbiorem da-
nych osobowych.

Reasumuj¹c, nowelizacja nie wp³ynie na poprawê jakoœci danych w ewidencji gruntów i budynków,
nie stanowi ¿adnego narzêdzia do u³atwienia i potanienia procedury aktualizacji danych przez w³aœcicie-
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li, a otwiera drzwi do nieuprawnionego dostêpu do danych osobowych przez osoby nieupowa¿nione. Da-
ne zawarte w ksiêgach wieczystych s¹ jawne, ale wypis z ewidencji gruntów i budynków, za³¹czony do akt
ksiêgi wieczystej, ju¿ jawny nie jest. I to bardzo s³usznie. Jestem przeciwny takim pseudozmianom da-
j¹cym dostêp do danych osobowych w³aœcicieli nieruchomoœci. Bêdê g³osowaæ przeciwko temu projekto-
wi ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W chwili obecnej stajemy przed bardzo wa¿n¹ z punktu widzenia interesów naszego kraju szans¹ na

wprowadzenie Polski do struktur EUMETSAT. Przypomnijmy tylko pokrótce, ¿e organizacja ta to miêdzy-
rz¹dowe cia³o powo³ane do budowy i eksploatacji europejskiego systemu satelitów meteorologicznych.
Korzystanie z tego rodzaju satelitów ma dla Polski niebagatelne znaczenie, bowiem prognozuj¹ one opa-
dy, s³u¿¹ ochronie lotnictwa, maj¹ te¿ zastosowanie przy ocenie wilgotnoœci gleb, w planowaniu inwesty-
cji, w leœnictwie, ochronie przyrody, zarz¹dzaniu terenami przybrze¿nymi i w wielu innych, istotnych dla
¿ycia cz³owieka dziedzinach.

Obecnie nasz kraj ma wydan¹ na okreœlony czas p³atn¹ licencjê na korzystanie z wymienionych infor-
macji satelitarnych; wygasa ona 31 grudnia 2009 r.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Z uwagi na wiele ga³êzi naszej gospodarki narodowej nie mo¿emy sobie
pozwoliæ na d³u¿sze odnawianie tych pomniejszych licencji. W naszym jak najlepiej pojêtym interesie na-
rodowym le¿y wst¹pienie do EUMETSAT na pe³nych prawach i z wszystkimi tego konsekwencjami. W de-
bacie sejmowej przedstawiciele opozycji podnosili kwestiê sporych ciê¿arów finansowych przyst¹pienia
do konwencji; chodzi o 7 milionów z³. Wska¿my jednak, ¿e gdy przedstawiciele tych partii rz¹dzili, mogli
wst¹piæ do EUMETSAT tañszym kosztem, gdybyœmy zaœ tego nie zrobili teraz, brak dostêpu do informacji
z satelitów meteorologicznych móg³by siê dla nas okazaæ op³akany w skutkach i poci¹gn¹³by za sob¹ zna-
cznie wiêksze nak³ady finansowe. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e Wysoki Senat powinien wyraziæ zgodê na przy-
st¹pienie Polski do konwencji ustanawiaj¹cej EUMETSAT. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Lucjana Cichosza
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim przemówieniu chcia³bym siê odnieœæ do projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu

systemu rolnego.
Przedmiotowy projekt zak³ada zmianê polegaj¹c¹ na wy³¹czeniu prawa do korzystania przez Agencjê

Nieruchomoœci Rolnych z prawa pierwokupu co do umów, których przedmiotem jest sprzeda¿ lub inne
przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci rolnych, jeœli chodzi o obszar mniejszy ni¿ 1 ha.

W obecnym stanie prawnym w wypadku przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci rolnych agencji przys³ugu-
je ka¿dorazowo prawo pierwokupu tej nieruchomoœci. Z informacji, które zosta³y przed³o¿one w uzasadnieniu
do projektu ustawy, wynika, ¿e od pocz¹tku obowi¹zywania ustawy o kszta³towaniu systemu rolnego do agen-
cji wp³ynê³o czterysta osiem tysiêcy umów przenosz¹cych w³asnoœæ, a agencja z³o¿y³a czterysta osiemdziesi¹t
cztery oœwiadczenia o nabyciu nieruchomoœci. Wynika z tego, ¿e agencja nie jest zainteresowana korzystaniem
ze swojego prawa. Wystarczy powiedzieæ, ¿e w okresie obowi¹zywania ustawy, to jest od 16 lipca 2003 r., w po-
wiecie krasnostawskim agencja ani razu nie skorzysta³a z prawa pierwokupu nieruchomoœci rolnych.

Inicjatywê ustawodawcz¹ dotycz¹c¹ projektu przedmiotowej ustawy wnios³a grupa senatorów. Jest to
inicjatywa jak najbardziej uzasadniona. Proponowane w projekcie zmiany przyczyni¹ siê do usprawnie-
nia obrotu nieruchomoœciami w sferze zapewnienia gruntów pod budownictwo, jak równie¿ wzmocni¹
rolê ustawowych regulacji w zakresie kszta³towania ustroju rolnego. Jest to szczególnie istotne, gdy¿
w zwi¹zku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego na znacznym obszarze kraju klasyfika-
cja nieruchomoœci dokonywana przez notariusza odbywa siê na podstawie zapisów ujawnionych w ewi-
dencji gruntów, które klasyfikuj¹ grunty jako u¿ytki rolne.

Bêdê oczywiœcie g³osowa³ za przyjêciem proponowanych rozwi¹zañ.
W tym miejscu nale¿y zadaæ tylko jedno pytanie: dlaczego zmiany przepisów w tym zakresie nastêpuj¹ do-

piero po piêciu latach obowi¹zywania ustawy w obecnym kszta³cie? Podmioty, które realizuj¹ przepisy usta-
wy, maj¹ pe³n¹ œwiadomoœæ prawn¹, dotycz¹c¹ obowi¹zywania art. 3 oraz art. 4 ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego.DlaczegoobserwujemybezczynnoœæMinisterstwaRolnictwa iRozwojuWsiwtymzakresie?

Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e przedmiotowa ustawa budzi jeszcze inne w¹tpliwoœci. Zakres wy-
³¹czenia stosowania prawa pierwokupu oparty jest na odes³aniu do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami oraz dotyczy pojêcia osoby bliskiej. Konsekwencj¹ takiego odes³ania
jest to, ¿e ze statusu osoby bliskiej zbywcy nie bêdzie korzystaæ jego synowa czy ziêæ, mimo ¿e w rolnym
obrocie rodzinnym czêsto w³aœnie oni s¹ wyposa¿ani ³¹cznie z dzieæmi zbywcy. Ze statusu osoby bliskiej
mo¿e jednak korzystaæ konkubent zbywcy, co bardziej przeszkadza ni¿ pomaga w utrzymaniu rodzinne-
go charakteru gospodarstwa.

Moje w¹tpliwoœci budzi równie¿ art. 6, który okreœla kwalifikacje rolnicze, niezbêdne w obrocie gospo-
darstwa. Zgodnie z nimi ka¿dy obywatel, który legitymuje siê wykszta³ceniem œrednim lub wy¿szym, mo-
¿e byæ uznany za spe³niaj¹cego wymóg ustawowy, nawet jeœli skoñczona przez niego szko³a bêdzie szko³¹
muzyczn¹, a nie rolnicz¹.

Ostatni¹ kwesti¹, któr¹ chcia³bym poruszyæ, jest pewna uznaniowoœæ dzia³añ agencji w przypadku
prawa pierwokupu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e decyzje agencji o skorzystaniu z prawa pierwokupu nie s¹ decyz-
jami administracyjnymi, co oznacza, ¿e nie s¹ zaskar¿alne do jakiegokolwiek s¹du czy innego organu. To
Agencja Nieruchomoœci Rolnych decyduje, czy dana umowa, przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci rol-
nej, jest korzystna z punktu widzenia kszta³towania ustroju rolnego czy te¿ nie. Jest to powa¿ne ograni-
czenie istoty prawa w³asnoœci, oparte tylko i wy³¹cznie na pe³nej uznaniowoœci dzia³añ agencji.

Moja w¹tpliwoœæ ma tutaj uzasadnienie w zwi¹zku z dzia³aniami tej agencji, jak równie¿ innej, podleg³ej
MinisterstwuRolnictwa iRozwojuWsi.MamtunamyœliAgencjêRestrukturyzacji iModernizacjiRolnictwa.

Na zakoñczenie mojego wyst¹pienia chcia³bym krótko poinformowaæ Wysok¹ Izbê o podejmowanych
przez tê agencjê dzia³aniach, które s¹ wymierzone przeciwko polskim rolnikom. Chodzi o rolników, któ-
rzy w 2004 r.otrzymali dop³aty bezpoœrednie do gruntów rolnych. Decyzje z 2004 r. s¹ obecnie uchylane
przez agencjê, z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa przez sam¹ agencjê. Jednoczeœnie jednym ze skut-
ków uchylenia decyzji ma byæ zwrot przez rolników dop³at bezpoœrednich. Sytuacja dotyczy rolników,
którzy w chwili sk³adania wniosku, to jest w maju 2004 r., spe³niali wymogi ustawy o dop³atach bezpo-
œrednich, ale ju¿ w momencie uzyskania dop³at, to jest pod koniec 2004 r., nie byli posiadaczami grun-
tów rolnych i nie spe³niali wymogów ustawy. Rolnicy ci, w wyniku opiesza³oœci dzia³añ agencji w 2004 r.
po kilku latach maj¹ zwracaæ dop³aty. Takie dzia³ania s¹ niczym nieuzasadnione i niczym nieuspra-
wiedliwione. Zwracam siê wiêc z tego miejsca do osób odpowiedzialnych za ten stan o podjêcie stoso-
wnych dzia³añ nadzorczych po to, aby nie krzywdziæ rolników za b³êdne decyzje urzêdników.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cego problemu.
Czêsto s³yszê podczas spotkañ z samorz¹dowcami, ¿e istnieje problem dotycz¹cy gruntów nale¿¹cych

do Polskich Kolei Pañstwowych. Samorz¹dy bardzo czêsto chc¹ odkupiæ albo na innych zasadach otrzy-
maæ grunty od PKP (chodzi g³ównie o dworce kolejowe) po to, aby je zmodernizowaæ i zagospodarowaæ. Sa-
morz¹dy chc¹, by dworce kolejowe wygl¹da³y nowoczeœnie i by³y wizytówk¹ miast. Polskie Koleje Pañ-
stwowe nie modernizuj¹ dworców z powodu braku œrodków finansowych, dlatego te¿ samorz¹dy chcia³y-
by w tym pomóc. Wci¹¿ jednak natrafiaj¹ na problemy ze strony PKP, które nie do koñca chc¹ takie grun-
ty oddaæ czy te¿ sprzedaæ gminom. Dziêki pomocy gmin dworce mia³yby szanse staæ siê obiektami na po-
ziomie europejskim.

Ponadto czêsto zdarza siê, ¿e Polskie Koleje Pañstwowe w ogóle nie wiedz¹, jakie grunty do nich nale¿¹.
Wydaje siê to wrêcz niemo¿liwe, ale takie sytuacje niestety maj¹ miejsce. Grunty te s¹ czêsto po³o¿one
w ró¿nych miejscach miasta i z regu³y zaniedbane.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytania.
1. Czy istnieje i jaka jest koncepcja dotycz¹ca w³asnoœci gruntów Polskich Kolei Pañstwowych na tere-

nach miejskich?
2. Jaki jest poziom identyfikacji w³asnoœci gruntów nale¿¹cych do Polskich Kolei Pañstwowych? Czy

istnieje jakiœ rejestr tych gruntów?

Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z problemem, z jakim zwrócili siê do mnie pracownicy zak³adu utylizacyjnego.

Obecnie w Polsce produkuje siê oko³o 40 tysiêcy t rocznie m¹czki miêsno-kostnej kategorii I, to jest po-
wsta³ej podczas unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzêcego zaliczanych do ma-
teria³u szczególnego ryzyka. Obowi¹zuj¹ce przepisy, a w szczególnoœci rozporz¹dzenie (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego z 3 paŸdziernika 2002 r. ustanawiaj¹ce przepisy sanitarne do-
tycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, na-
kazuj¹ usuwanie przetworzonego surowca kategorii I poprzez spopielenie w spalarniach lub wspó³spa-
larniach zatwierdzonych zgodnie z art. 12 tego rozporz¹dzenia.

W roku 2007 pan Krzysztof Zarêba, sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, w piœmie z 5 lutego
2007 r., znak GDO-073/11/07/LT, wyznaczy³ do spalania m¹czek miêsno-kostnych kategorii I Elektro-
wniê Jaworzno i Zak³ady Azotowe w Tarnowie Moœcicach. Jednoczeœnie zaznaczy³, ¿e spalane mog¹ byæ
wy³¹cznie m¹czki miêsno-kostne kategorii I wyprodukowane w 2006 r. oraz w pierwszym pó³roczu
2007 r. Proces spalania tych m¹czek móg³ byæ prowadzony do koñca 2007 r. We wspomnianym piœmie
okreœlono równie¿ iloœæ m¹czki miêsno-kostnej, jak¹ mo¿na spaliæ w poszczególnych instalacjach.

Z informacji, jakie do mnie dotar³y, wynika, ¿e wyznaczone limity s¹ znacznie mniejsze ni¿ iloœæ m¹czki
wyprodukowanej w zak³adach utylizacyjnych. W cytowanym piœmie wskazano równie¿, ¿e Ministerstwo
Œrodowiska wyra¿a warunkowo zgodê na spalanie m¹czek we wspomnianych jednostkach na warun-
kach, które zosta³y okreœlone w dotychczas obowi¹zuj¹cych decyzjach administracyjnych. Zgodnie z in-
terpretacj¹ ministra œrodowiska m¹czki miêsno-kostne zakwalifikowane zosta³y do odpadów palnych
z fizykochemicznej przeróbki odpadów i zosta³y sklasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów pod ko-
dem 190210. Wobec tego podmioty, które podjê³yby siê spopielania m¹czki miêsno-kostnej, musz¹
spe³niæ rygorystyczne wymagania w zakresie emisji do powietrza atmosferycznego. Dostosowanie istnie-
j¹cych instalacji do wymogów okreœlonych w dyrektywie 2000/76/WE wi¹¿e siê z bardzo wysokimi na-
k³adami inwestycyjnymi, co czêsto jest nieop³acalne. W zwi¹zku z tym w³aœciciele instalacji nie s¹ zainte-
resowani dostosowaniem instalacji do tych wymogów.

Obecnie w naszym kraju nie ma mo¿liwoœci zagospodarowania wyprodukowanej m¹czki miêsno-kost-
nej kategorii I. Rz¹d naszego kraju, za poœrednictwem ARiMR, nadzoruje zbiórkê, transport oraz uniesz-
kodliwianie sztuk pad³ych w zak³adach utylizacyjnych, przy czym nie zauwa¿a problemu zagospodaro-
wania m¹czek miêsno-kostnych kategorii I otrzymywanych z tych sztuk. Zak³ady utylizacyjne zmuszane
s¹ do gromadzenia na swoim terenie ci¹gle rosn¹cych zapasów m¹czki. Jest ona sk³adowana w ró¿nych
warunkach, czêsto pod go³ym niebem, powoduj¹c bezpoœrednie zagro¿enie sanitarno-epidemiologiczne.
Zgromadzenie na terenie zak³adu wiêkszej iloœci m¹czki, ni¿ wynosz¹ stany magazynowe, prowadzi do
ich zamykania, a co za tym idzie, zak³ad jest zmuszony do zaprzestania przyjmowania sztuk pad³ych.

W dniu 9 maja 2007 r. g³ówny lekarz weterynarii skierowa³ do ministra rolnictwa i rozwoju wsi pismo
w sprawie koniecznoœci rozpoczêcia rozmów maj¹cych na celu okreœlenie zasad spalania m¹czek miês-
no-kostnych w 2008 r. Do dzisiaj nie podjêto w tej sprawie ¿adnych wi¹¿¹cych decyzji. Bran¿a utylizacyj-
na pozostawiona zosta³a bez pomocy.

Zak³ady utylizacyjne we w³asnym zakresie próbuj¹ rozwi¹zaæ problem zagospodarowania zalegaj¹cej
m¹czki. Niektóre zak³ady podjê³y wspó³pracê z przedsiêbiorcami spoza granic naszego kraju, którzy pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie zagospodarowywania m¹czek kategorii I. Wspó³praca ta wi¹¿e siê z ogrom-
nymi kosztami, które s¹ ponoszone w zwi¹zku z transportem m¹czki na znaczn¹ odleg³oœæ. W tej sytuacji
dzia³alnoœæ polegaj¹ca na unieszkodliwianiu ubocznych produktów pochodzenia zwierzêcego szczegól-
nego ryzyka jest nieop³acalna.

W zwi¹zku z tym problemem zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: w jaki sposób Ministerstwo
Œrodowiska chce rozwi¹zaæ problem zagospodarowania zalegaj¹cej m¹czki miêsno-kostnej kategorii I?

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rozporz¹dzenie ministra œrodowiska z 24 lipca 2006 r. stawia wymogi, ¿eby wody opadowe i roztopowe

z dróg i wprowadzane do wód lub ziemi za poœrednictwem szczelnych systemów kanalizacyjnych nie zawiera-
³y substancji zanieczyszczaj¹cych w iloœciach przekraczaj¹cych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l
wêglowodorów ropopodobnych. W wypadku przekroczenia tych iloœci zanieczyszczeñ nale¿y stosowaæ
urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci osadników lub separatorów substancji ropopodobnych. Bior¹c pod
uwagê, ¿e natê¿enie ruchu na drogach krajowych jest wy¿sze ni¿ na drogach wojewódzkich i pozosta³ych,
metoda, wed³ug której w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków nie ma potrzeby wykonywania urz¹dzeñ oczysz-
czaj¹cych przy drogach krajowych, powinna mieæ tak¿e zastosowanie do dróg o ni¿szej kategorii.

Dlatego proponujê nadanie „Wytycznym prognozowania stê¿enia zawiesin ogólnych i wêglowodorów
ropopodobnych w nieczystoœciach p³ynnych z dróg krajowych” rangi rozporz¹dzenia obejmuj¹cego wszy-
stkie drogi publiczne. Jest to wskazane równie¿ w celu ujednolicenia postêpowañ i standardów w przy-
padku dróg krajowych i wojewódzkich w zwi¹zku z planami przekazania zarz¹dom dróg wojewódzkich
w utrzymanie dróg krajowych.

£¹czê wyrazy szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Bior¹c pod uwagê sygna³y p³yn¹ce zarówno od samorz¹dów, jak i organizacji przedsiêbiorców, propo-

nujê wprowadzenie przepisu o koniecznoœci potwierdzenia przyjêcia zg³oszenia robót budowlanych decy-
zj¹ administracyjn¹ zamiast obecnie obowi¹zuj¹cego braku sprzeciwu co do zg³oszonych robót budowla-
nych. Decyzjê tak¹ mo¿na by³oby poprzedziæ postêpowaniem w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowi-
sko. Tak¹ decyzjê proponujê w miejsce obecnie obowi¹zuj¹cego zapisu art. 30 ust. 5: „…Do wykonywania
robót budowlanych mo¿na przyst¹piæ, je¿eli w terminie 30 dni od dnia dorêczenia zg³oszenia w³aœciwy or-
gan nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie póŸniej ni¿ po up³ywie 2 lat od okreœlonego w zg³oszeniu
terminu ich rozpoczêcia”.

Stan dróg jest uzale¿niony w g³ównej mierze od ograniczonych œrodków finansowych, jakie ich admini-
stratorzy mog¹ przeznaczaæ na modernizacjê dróg. Przypomnieæ nale¿y, ¿e drogi samorz¹dowe s¹ finan-
sowane tylko z dochodów w³asnych jednostek samorz¹dowych.

Samorz¹dy podjê³y wysi³ek poprawy stanu sieci dróg, w tym wojewódzkich, upatruj¹c szansy na dofi-
nansowanie przedsiêwziêcia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Wytyczne z dnia 3 czerwca
2008 r. w zakresie postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla przedsiêwziêæ
wspó³finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych wydane przez ministra roz-
woju regionalnego postawi³y samorz¹dy w niezwykle trudnej sytuacji. Czêœæ zadañ zaplanowanych do
zg³oszenia w RPO by³a ju¿ w trakcie realizacji.

Bior¹c pod uwagê tak¿e powy¿sze argumenty, wnoszê jak na wstêpie.

£¹czê wyrazy szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zawsze by³em przekonany, ¿e Ministerstwo Œrodowiska powinno staæ na stra¿y ochrony œrodowiska.

Na swoich stronach internetowych najwiêcej piszecie o klimacie, naturze, misji urzêdu, geologii. W ostat-
nich miesi¹cach pojawi³y siê informacje, i¿ na terenie gminy Zgierz ma powstaæ odkrywkowa kopalnia
wêgla brunatnego. O tê inwestycjê stara siê Kopalnia Wêgla Brunatnego „Adamów”, która zabiega w mi-
nisterstwie o koncesjê na rozpoznanie tego z³o¿a. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kopalnia ta mia³aby powstaæ na te-
renach, gdzie istnieje mo¿liwoœæ utworzenia uzdrowiska, gdy¿ oprócz wêgla odkryto tam bogate z³o¿a so-
lanki, borowiny, a tak¿e gor¹ce Ÿród³a geotermalne o temperaturze 110 stopni, przewy¿szaj¹ce wartoœci¹
termy w Uniejowie – znane w ca³ej Polsce.

W zwi¹zku z tymi planami jako parlamentarzysta ziemi zgierskiej pragnê zaprotestowaæ i przeciwsta-
wiæ siê tej inwestycji. Uwa¿am, ¿e Ministerstwo Œrodowiska powinno wspieraæ budowê – ale nie kopalni,
która zniszczy te piêkne tereny, a w³aœnie uzdrowiska!

Nowa odkrywka mia³aby oko³o 20 km2. Kopalnia wykupi teren tylko pod ni¹ oraz stupiêædziesiêciome-
trowy pas dooko³a wyrobiska na studnie odwodnieniowe. Propozycjê wykupu gospodarstw i ziemi otrzy-
ma prawdopodobnie dwa tysi¹ce mieszkañców gminy Zgierz.

Panie Ministrze! Powstanie kopalni by³oby tragedi¹ dla mieszkañców gminy Zgierz, a tak¿e gmin Ozor-
ków, Pi¹tek, G³owno, Góra œw. Ma³gorzaty i pobliskich gmin. Kopalnia w Be³chatowie powsta³a na tere-
nach niezamieszka³ych, a tu s¹ silne, rodzinne gospodarstwa, na dobrych glebach. Wymienione gminy
i ich okolice s³yn¹ z warzywnictwa, hodowli byd³a. S¹ tam sady, lasy, dzia³ki rekreacyjne. Budowa kopal-
ni doprowadzi do pogorszenia, a na niektórych obszarach nawet wyja³owienia gruntów rolnych okolicz-
nych wsi. Pojawia siê pytanie: co stanie siê z rolnikami, których produkcja rolna w zwi¹zku z powstaniem
kopalni przestanie siê op³acaæ, a którzy nie dostan¹ ¿adnego odszkodowania?

Przez ostatnie tygodnie odby³em wiele spotkañ, miêdzy innymi ze starost¹ powiatu zgierskiego, wójta-
mi, radnymi, so³tysami z gmin, których skutki budowy kopalni dotkn¹ najbardziej. Na wszystkich tych
spotkaniach by³em proszony o interwencjê i o to, abym jako parlamentarzysta tej ziemi przeciwstawi³ siê
wymienionej inwestycji. Samorz¹dy zwo³uj¹ nadzwyczajne sesje, na których jednog³oœnie wydaj¹ nega-
tywne opinie dotycz¹ce budowy tej kopalni. Mam mnóstwo telefonów od mieszkañców zaniepokojonych
t¹ inwestycj¹.

Podczas spotkania z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Œrodowiska, panem Henrykiem Jezier-
skim, dowiedzieliœmy siê, ¿e ministerstwo nie zamierza w ¿aden sposób przeciwdzia³aæ zamiarom kopal-
ni, wrêcz przeciwnie, wskazuje dyrekcji kopalni potrzebê przeprowadzenia kampanii wœród mieszkañ-
ców w celu przekonania ich do powstania odkrywki. W moim przekonaniu nie taka jest rola tego resortu.

Czy polityka ministra œrodowiska w rz¹dzie premiera Donalda Tuska ma polegaæ na niszczeniu takich
piêknych terenów jak w gminie Zgierz? Czy intencj¹ ministerstwa i rz¹du nie by³o szukanie odnawialnych
Ÿróde³ energii?

Czy premier Polski wie, ¿e jego minister, zamiast wykorzystywaæ gor¹ce Ÿród³a geotermalne o temperaturze
110 stopni, jakie mamy na terenie gminy Zgierz, wspiera budowê odkrywkowej kopalni wêgla brunatnego?

Proszê o precyzyjn¹ i konkretn¹ odpowiedŸ. Na to stanowisko czekaj¹ tysi¹ce mieszkañców tego regionu.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach pojawiaj¹ siê informacje, ¿e Policja wesz³a w nowy rok z d³ugiem w wysokoœci 480

milionów z³. Spowodowane by³o to tym, ¿e MSWiA obciê³o jej ubieg³oroczny bud¿et o 535 milionów z³.
W kolejnych dniach s³yszymy o ogromnych ciêciach, miêdzy innymi w pana ministerstwie.

Drastyczne zmniejszenie pieniêdzy przeznaczanych na Policjê, która od lat boryka siê z niedofinanso-
waniem, utrudnia jej normalne funkcjonowanie, co z kolei wed³ug wielu ekspertów zwiêkszy ryzyko prze-
stêpczoœci. Zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego jest podstawowym zadaniem pañstwa. Policja
i s³u¿by wymiaru sprawiedliwoœci to ostatnie s³u¿by, na których rz¹d powinien oszczêdzaæ. Polska jest
krajem, w którym zaufanie ludzi do s³u¿b bezpieczeñstwa jest bardzo niskie. Zadania Policji coraz czê-
œciej przejmuj¹ firmy ochroniarskie, które czêsto dzia³aj¹ na granicy prawa, a czasem przekraczaj¹ swe
uprawnienia.

Zaniepokojony sytuacj¹, pytam Pana Ministra, o ile mniejszy bud¿et bêdzie mia³a Komenda Wojewó-
dzka Policji w £odzi, a co za tym idzie, komendy powiatowe? Na czym bêd¹ polegaæ oszczêdnoœci i jakie za-
dania bêd¹ ograniczane lub jakie dzia³ania bêd¹ zaniechane w zwi¹zku z brakiem œrodków?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Stra¿y Granicznej Leszka Elasa

Szanowny Panie Komendancie!
W ramach oœwiadczeñ senatorskich proszê o wyjaœnienie skargi obywatelki Ukrainy, pani I. F., na nie-

zgodne z przepisami potraktowanie jej przez stra¿ graniczn¹ w Zgorzelcu w dniu 7 stycznia 2009 r., wy-
szydzanie, obra¿anie i wyœmiewanie siê z Ukraiñców.

I. F. wnios³a pozew do s¹du na podstawie art. 246 §1 k.p.k.
Wszelkie dokumenty w tej sprawie, jakie otrzyma³am od pani F., przes³a³am do Pana dnia 28 stycznia

2009 r. drog¹ pocztow¹.
Oczekujê informacji w trybie ustawowym.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo dyrektora Biura Zarz¹du Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u Utyliza-

cyjnego w sprawie dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nastêpuj¹cej treœci:
„Pragnê poinformowaæ, ¿e w dniu 18 grudnia 2008 r. jako dyrektor Zarz¹du Zwi¹zku Pracodawców

Przemys³u Utylizacyjnego zosta³em zobowi¹zany do z³o¿enia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wypowiedzeñ zawartych przez podmioty utylizacyjne umów, które dotycz¹ warunków i zasad
udzielenia przez ARiMR pomocy finansowej na zbiór, transport i unieszkodliwienie pad³ych zwierz¹t go-
spodarskich.

Powsta³a sytuacja jest wynikiem wielomiesiêcznego zaniechania przez Agencjê Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa podjêcia decyzji dotycz¹cej odst¹pienia przez Agencjê od windykacji zaleg³ych kwot,
które nie wynika³y z ustaleñ przeprowadzonych w zak³adach utylizacyjnych kontroli UKS. Kontrole obej-
mowa³y wykorzystanie wszystkich dotacji podmiotowych wyp³aconych w latach 2003–2005.

Zwi¹zek Pracodawców Przemys³u Utylizacyjnego, dzia³aj¹c w imieniu przedsiêbiorstw zwi¹zanych
z Agencj¹ umowami, pisemnie (w dniach 23 lipca, 13 sierpnia oraz 18 wrzeœnia 2008 r.) zwraca³ siê do
ARiMR z proœb¹ o przyspieszenie podjêcia decyzji oraz informowa³, ¿e jej brak skutkuje koniecznoœci¹
tworzenia przez przedsiêbiorstwa rezerw finansowych, co z kolei stwarza bardzo powa¿ne perturbacje
w bie¿¹cym funkcjonowaniu podmiotów i jednoczeœnie utrudnia firmom korzystanie z kredytowych
us³ug bankowych.

Ponadto przyczynê wypowiedzenia umów stanowi ostatnio zaproponowany przez Agencjê aneks do
umowy, który w sposób znacz¹cy od niej odbiega i zmienia jej zapisy, Tak¿e zaproponowane stawki przed-
stawione we wniosku w niczym nie pokrywaj¹ faktycznych kosztów zwi¹zanych ze zbieraniem, transpor-
tem i przetwarzaniem zw³ok pad³ych zwierz¹t gospodarskich. Wypowiedzenie przywo³anych umów na-
stêpuje ze skutkiem na dzieñ 31 grudnia 2008 r.”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych
do wyjaœnienia powsta³ej sytuacji.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Docieraj¹ do mnie sygna³y o trudnoœciach organizacyjno-kadrowych, które trapi¹ Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹. Moi rozmówcy, stra¿acy, informuj¹ mnie, i¿ Pañstwowa Stra¿ Po¿arna nie dysponuje odpowied-
ni¹ liczb¹ stra¿aków w stosunku do potrzeb wynikaj¹cych z zadañ stoj¹cych przed t¹ s³u¿b¹.

W zwi¹zku z niedoborami kadrowymi funkcjonariusze stra¿y s¹ zmuszani bardzo czêsto do pe³nienia
s³u¿by ponad normy okreœlone w ustawie. Za tak¹ dodatkow¹ s³u¿bê w tzw. godzinach nadliczbowych –
¿e pos³u¿ê siê terminologi¹ prawa pracy – funkcjonariusze stra¿y nie otrzymuj¹ jednak dodatkowych
œwiadczeñ pieniê¿nych. Takiej rekompensaty nie przewiduje ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Stra-
¿acy otrzymuj¹ wiêc jedynie czas wolny w wymiarze odpowiadaj¹cym liczbie godzin, o któr¹ zosta³ prze-
kroczony przewidziany ustaw¹ czas s³u¿by. W efekcie, gdy funkcjonariusze odbieraj¹ przys³uguj¹cy im
czas wolny, braki kadrowe w Pañstwowej S³u¿bie Po¿arnej s¹ jeszcze bardziej dotkliwe i kolejni stra¿acy
s¹ zmuszani pe³niæ dodatkow¹ s³u¿bê, za któr¹ bêd¹ póŸniej odbierali czas wolny. A zatem nie ma w³aœci-
wie mo¿liwoœci przerwania tego stanu bez nara¿enia obywateli na niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z niedo-
boru funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Winê za tak¹ sytuacjê ponosi wspomniana ju¿ ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która w art. 35
ust. 10 przewiduje jedynie oddawanie czasu wolnego, a nie pozwala na wyp³acanie stosownej rekompen-
saty pieniê¿nej. Taki stan rzeczy jest dla funkcjonariuszy stra¿y wyj¹tkowo krzywdz¹cy, tym bardziej ¿e
w analogicznej sytuacji funkcjonariusze Policji maj¹ prawo do otrzymania rekompensaty pieniê¿nej
(art. 33 ust. 3 ustawy o Policji).

W zwi¹zku z przedstawionym powy¿ej problemem proszê o wyjaœnienie, jakie jest stanowisko Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w tej sprawie. Czy ministerstwo uwa¿a zró¿nicowanie up-
rawnieñ funkcjonariuszy Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za zgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej? Czy, a jeœli tak, to kiedy Rada Ministrów zamierza wyst¹piæ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ maj¹c¹
na celu zmianê obowi¹zuj¹cego stanu prawnego? Czy s¹ prowadzone prace nad dokonaniem odpowied-
nich przesuniêæ œrodków bud¿etowych w celu zapewnienia obywatelom odpowiedniego poziomu ochro-
ny i bezpieczeñstwa, co jest przecie¿ jednym z najwa¿niejszych zadañ pañstwa?

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

W trakcie senackich prac nad now¹ ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej, DzU z 2008 r.
Nr 227 poz. 1505, dostrzeg³em – zarówno w nowej ustawie o s³u¿bie cywilnej, jak i w poprzedniej – zapis,
który mo¿e budziæ powa¿ne w¹tpliwoœci z punktu widzenia praw dziecka. Otó¿ art. 97 ust. 10 stanowi, ¿e
do cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej sprawuj¹cych pieczê nad osobami wymagaj¹cymi sta³ej opieki lub
opiekuj¹cych siê dzieæmi w wieku do lat oœmiu nie stosuje siê przepisów o rozk³adach czasu pracy prze-
kraczaj¹cych osiem godzin na dobê oraz przepisów o wykonywaniu pracy w godzinach nadliczbowych,
w nocy oraz w niedzielê i œwiêta.

Nieco odmiennie reguluje ten problem ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, DzU z 1974 r.
Nr 24 poz. 141 z póŸniejszymi zmianami. Art. 178 ust. 2 kodeksu pracy stanowi, ¿e „pracownika opieku-
j¹cego siê dzieckiem do ukoñczenia przez nie czwartego roku ¿ycia nie wolno bez jego zgody zatrudniaæ
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139” – chodzi
o system przerywanego czasu pracy – „jak równie¿ delegowaæ poza sta³e miejsce pracy”.

W praktyce przepisy ustawy o s³u¿bie cywilnej daj¹ cz³onkom s³u¿by cywilnej uprawnienie do niepo-
dejmowania pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy oraz w niedziele i œwiêta do ukoñczenia przez
dziecko lat oœmiu. Pracownicy, których stosunek pracy reguluj¹ przepisy kodeksu pracy, posiadaj¹
uprawnienie do niepodejmowania pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej tylko do osi¹gniêcia
przez dzieci lat czterech. Choæ treœæ uprawnieñ pracowniczych nieznacznie ró¿ni siê w obu ustawach, to
w mojej ocenie najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ jest inny zakres czasowy przys³uguj¹cych uprawnieñ.

Brzmienie przepisów sugeruje, ¿e w obu przypadkach mamy do czynienia z uprawnieniami przys³ugu-
j¹cymi rodzicom dziecka. W tym wypadku mo¿na jednak równie¿ przyj¹æ, ¿e przepisy te stanowi¹ swego ro-
dzaju prawa dziecka i, niestety, nie s¹ to prawa równe. Z przytoczonych zapisów wynika, ¿e dzieci cz³onków
korpusu s³u¿by cywilnej s¹ przez system prawny chronione lepiej ni¿ dzieci innych pracowników.

Zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie, czy przedstawiony przeze mnie stan prawny jest zgodny z Konsty-
tucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej i czy nie by³oby uzasadnione podjêcie przez Rzecznika Praw Dziecka sto-
sownych dzia³añ w celu zapewnienia równej ochrony polskim dzieciom, niezale¿nie od tego, gdzie pracu-
j¹ ich rodzice.

Bêdê wdziêczny za ustosunkowanie siê przez Rzecznika Praw Dziecka do przedstawionego przeze mnie
problemu i poinformowanie mnie o planowanych dzia³aniach w tej sprawie.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Wed³ug mojej wiedzy wysokoœæ op³aty rocznej za odbywanie aplikacji radcowskiej i adwokackiej
od grudnia 2005 r. by³a regulowana rozporz¹dzeniem ministra sprawiedliwoœci (vide Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Sprawiedliwoœci z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoœci op³aty rocznej za aplikacjê radcow-
sk¹, DzU Nr 244, poz. 2070 z póŸn. zm.; Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 6 grudnia
2005 r. w sprawie wysokoœci op³aty rocznej za aplikacjê adwokack¹, DzU Nr 244, poz. 2068 z póŸn. zm.).
Wynosi³a ona czterokrotnoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego na podstawie w³aœciwych
przepisów.

Rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci op³aty rocznej za aplikacjê adwokack¹ zosta³o zmienione rozpo-
rz¹dzeniem ministra sprawiedliwoœci z dnia 16 grudnia 2008 r. w ten sposób, ¿e zosta³a ona ustalona
w wysokoœci trzykrotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego na podstawie w³aœciwych
przepisów.

Ró¿nica w op³acie rocznej za rok 2008/2009 wniesionej w kwocie wy¿szej podlega zwrotowi lub zalicze-
niu na poczet kolejnej op³aty rocznej zgodnie z wnioskiem aplikanta adwokackiego. Przepis ten ma zasto-
sowanie do op³at za aplikacjê adwokack¹, pocz¹wszy od roku szkoleniowego rozpoczynaj¹cego siê
z dniem 1 paŸdziernika 2008 r.

Wed³ug posiadanych przeze mnie informacji wysokoœæ op³at za odbywanie aplikacji radcowskiej do
dnia dzisiejszego nie uleg³a analogicznej zmianie. A zatem podczas gdy aplikant adwokacki wnosi op³atê
w wysokoœci 3 378,00 z³ (3 x 1 126,00 z³), aplikant radcowski ma obowi¹zek wnieœæ op³atê w kwocie
4 504,00 z³ (4 x 1 126,00 z³) za rok szkoleniowy 2008/2009.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czym uzasadnione jest tak wysokie zró¿nicowanie op³at za odbywanie aplikacji radcowskiej i adwo-

kackiej? Proszê o podanie konkretnych kwot kosztów zwi¹zanych ze szkoleniem aplikantów adwokac-
kich oraz radcowskich.

2. Dlaczego do dnia dzisiejszego te op³aty nie zosta³y zrównane, podczas gdy wczeœniejsze zmiany roz-
porz¹dzeñ wprowadzane by³y w analogicznym kszta³cie i terminie?

3. Czy przewiduje Pan zrównanie sytuacji aplikantów radcowskich z aplikantami adwokackimi w za-
kresie wysokoœci wnoszonych op³at? Je¿eli tak, to proszê o podanie zakresu oraz konkretnego terminu
wprowadzenia zmian.

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Uzyska³em wiele informacji o rzekomych niejasnoœciach w zorganizowanym przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej, wartym prawie 421 milionów z³, przetargu na rakiety dla Marynarki Wojennej. Prawdopo-
dobnie sta³y siê one przyczyn¹ pozwania przez szwedzki koncern SAAB polskiego ministerstwa oraz nor-
weskiej firmy Kongsberg, z któr¹ polski resort podpisa³ umowê.

Niew¹tpliwie informacje te budz¹ zaniepokojenie, gdy¿ ewentualne postêpowanie s¹dowe mo¿e wi¹zaæ
siê z powstaniem znacznych kosztów, którymi mo¿e zostaæ obci¹¿one ministerstwo. Perspektywa ponie-
sienia tych kosztów w dobie usilnego poszukiwania oszczêdnoœci nie przedstawia siê obiecuj¹co. Dlatego
te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy zachowane zosta³y wszelkie procedury podczas zorganizowanego przetargu?
2. Czy prawd¹ jest, ¿e norweska firma Kongsberg nie spe³ni³a wielu techniczno-taktycznych wymogów

przetargowych, co mog³oby j¹ zdyskwalifikowaæ w dalszej procedurze przetargowej?
3. Czy prawd¹ jest, ¿e w trakcie trwaj¹cej ju¿ procedury przetargowej zosta³y zmienione warunki prze-

targu, a je¿eli tak, to jaki to mia³o wp³yw na sytuacjê podmiotów uczestnicz¹cych w przetargu?
4. Czy zosta³ zapewniony odpowiedni nadzór nad przedmiotowym przetargiem?

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pe³nomocnika do
spraw opracowania programu zapobiegania nieprawid³owoœciom w instytucjach publicznych Julii Pitery

Pojawiaj¹ce siê w mediach informacje o planowanych zmianach w sposobie finansowania partii polity-
cznych zwi¹znych z odejœciem od bud¿etowego finansowania partii budz¹ wiele w¹tpliwoœci. Rozumiem,
¿e proponowane zmiany s¹ istotne w obecnej sytuacji bud¿etu pañstwa, jednak¿e nie nale¿y zapominaæ
o zagro¿eniach, jakie niesie ze sob¹ odejœcie od bud¿etowego finansowania partii politycznych na rzecz fi-
nansowania z prywatnych œrodków.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania.
1. Jak¹ przewiduje siê alternatywê dla bud¿etowego finansowania partii politycznych?
2. Jakie zostan¹ przedsiêwziête dzia³ania w celu zapobie¿enia szerzeniu siê procedur korupcyjnych,

które mog¹ byæ zwi¹zane z finansowaniem partii z prywatnych œrodków?
3. Jaki organ sprawowa³by nadzór nad finansowaniem partii?

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra G³owskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z przepisem art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r.

Nr 256 poz. 2572 z póŸniejszymi zmianami) w celu zapewnienia prawid³owej realizacji zadañ opiekuñ-
czych, w szczególnoœci wspierania prawid³owego rozwoju uczniów, szko³a mo¿e zorganizowaæ sto³ówkê.
Korzystanie z posi³ków w sto³ówce szkolnej jest odp³atne (art. 67a ust. 2 ustawy). Warunki korzystania ze
sto³ówki szkolnej, w tym wysokoœæ op³at za posi³ki, ustala dyrektor szko³y w porozumieniu z organem
prowadz¹cym szko³ê (art. 67a ust. 3 ustawy). Do op³at wnoszonych za korzystanie przez uczniów z po-
si³ku w sto³ówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza siê wynagrodzeñ pracowników i sk³adek nali-
czanych od tych wynagrodzeñ oraz kosztów utrzymania sto³ówki (art. 67 ust. 4 ustawy).

Podczas wykonywania dyspozycji przepisu art. 67a ustawy o systemie oœwiaty pojawia siê w¹tpliwoœæ,
czy z posi³ków przygotowywanych przez sto³ówki szkolne mog¹ korzystaæ osoby inne ni¿ uczniowie, a je-
¿eli tak, to jakie s¹ tego podstawy prawne. Z przepisu art. 67a ust. 1 ustawy wynika, ¿e ze sto³ówki szkol-
nej powinni korzystaæ uczniowie uczêszczaj¹cy do szko³y, gdy¿ celem organizacji sto³ówki w szkole jest
„wspieranie prawid³owego rozwoju uczniów”. Dopuszczenie innych jeszcze u¿ytkowników sto³ówki, op-
rócz wskazanych, oznacza³oby prowadzenie przez szko³ê dzia³alnoœci „pozastatutowej”, która wychodzi-
³aby znacznie poza zadania okreœlone we wzorcowym statucie szko³y publicznej regulowanym przepisa-
mi ustawy o systemie oœwiaty i rozporz¹dzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (DzU Nr 61 poz. 624
z póŸniejszymi zmianami).

Dyrektor szko³y, ustalaj¹c warunki korzystania ze sto³ówki szkolnej w porozumieniu z organem pro-
wadz¹cym szko³ê (art. 67a ust. 3 ustawy), mo¿e dzia³aæ tylko w granicach i na podstawie przepisu art. 67a
ustawy. Wysokoœæ op³aty za posi³ki ustala dyrektor szko³y w porozumieniu z organem prowadz¹cym
szko³ê (art. 67a ust. 3 ustawy). Nale¿y zwróciæ uwagê na to, i¿ ustawodawca pos³u¿y³ siê pojêciem „op³a-
ta”. Op³ata, w odró¿nieniu od ceny, nie odnosi siê do mechanizmu wolnorynkowego, jest bowiem danin¹
okreœlon¹ przepisami prawa. Ustalaj¹c wysokoœæ op³aty, dyrektor szko³y nie posiada kompetencji do
ustalania ceny, gdy¿ ustalana op³ata ma jedynie pokryæ koszty samego posi³ku.

Praktyka w zakresie stosowania art. 67a ustawy przez jednostki oœwiatowe jest ró¿na. Dyrektorzy szkó³
ustalaj¹ w porozumieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostami warunki korzystania ze sto-
³ówek szkolnych, w których kr¹g osób uprawnionych rozszerzaj¹ o dodatkowe grupy: nauczycieli pracow-
ników danej szko³y; innych pracowników danej szko³y; emerytów i rencistów; by³ych pracowników szko³y;
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach nieposiadaj¹cych sto³ówek; uczniów szkó³ nieposiadaj¹cych sto³ó-
wek; beneficjentów pomocy spo³ecznej danej jednostki samorz¹du terytorialnego; inne osoby.

Uprzejmie proszê o ocenê, czy wskazane uwarunkowania prawne wykluczaj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia
przezsto³ówkêszkoln¹komercyjnejdzia³alnoœci gospodarczejwpostaci sprzeda¿yus³uggastronomicznych.

Z wyrazami szacunku
Piotr G³owski

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
200 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 26. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W imieniu przedstawicieli lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego uprzejmie proszê o inter-

pretacjê normy zawartej w przepisie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratow-
nictwie Medycznym.

Art. 33 pkt 2 wspomnianej ustawy stanowi, ¿e w razie koniecznoœci szpital, w którym znajduje siê szpi-
talny oddzia³ ratunkowy, lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa medycznego zapewniaj¹ niezw³oczny transport
sanitarny w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego do najbli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej udziela-
j¹cego œwiadczeñ opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy zespó³ ratownictwa medycznego s³u¿y do podejmowania medycznych
czynnoœci ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych.

Wed³ug bezpoœredniej interpretacji wspomnianego artyku³u wszystkie transporty pacjentów pomiê-
dzy szpitalami powinny odbywaæ siê pojazdami niebêd¹cymi karetkami systemu. W rzeczywistoœci jed-
nak dyrektorzy szpitali, w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia jednostki, w razie potrzeby przewiezie-
nia pacjenta do innego szpitala zmuszaj¹ swoich pracowników do wezwania zespo³ów ratownictwa me-
dycznego (karetki S i P.) i wymuszaj¹ na dysponentach pogotowia przyjêcie zlecenia transportu. Takie
wykorzystanie karetek, stanowi¹cych element systemu, powoduje, ¿e przez pewien czas (nawet do kilku
godzin) ca³e powiaty pozostaj¹ bez dy¿uruj¹cej karetki.

Osoba piastuj¹ca stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego jest zarówno urzêdni-
kiem, jak i lekarzem. Musi przestrzegaæ litery prawa, która jasno precyzuje, do czego s³u¿¹ jednostki rato-
wnictwa medycznego, a z drugiej strony powo³aniem lekarza jest ratowanie ¿ycia ludzkiego.

Uprzejmie proszê o sprecyzowanie, czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje, ¿e lekarz koordynator ma
prawo i obowi¹zek udzieliæ zgody na przewiezienie pacjenta pomiêdzy szpitalami przy pomocy zespo³u ra-
townictwa medycznego.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Z uwagi na fakt, ¿e Polski Zwi¹zek £y¿wiarstwa Figurowego zrzesza wszystkich ³y¿wiarzy oraz repre-
zentuje ich poza granicami kraju, pozwalam sobie po raz kolejny poruszyæ problem pary ³y¿wiarskiej, pa-
ni D. P. i pana D. Ch.

Udzielona przez pana Adama Giersza, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedŸ
(pismo BG-1-070/35790/09/T£ z 9 stycznia 2009 r.) na oœwiadczenie z³o¿one podczas dwudziestego
trzeciego posiedzenia Senatu RP w dniu 4 grudnia 2008 r. w sprawie pary ³y¿wiarskiej, pani D. P. i pana
D. Ch., jest bezkrytycznym przedstawieniem stanowiska tylko jednej strony sporu, to jest Polskiego
Zwi¹zku £y¿wiarstwa Figurowego. Ponadto przeczy uprzednio przekazanym informacjom.

Pismem z dnia 15 paŸdziernika 2008 r. (BG-1-070-14298/08/T£) Ministerstwo Sportu i Turystyki po-
informowa³o mnie, ¿e „w dniu 10 paŸdziernika br. Polski Zwi¹zek £y¿wiarstwa Figurowego powiadomi³
Ministerstwo Sportu i Turystyki, i¿ para ³y¿wiarska, D. P. i D. Ch., czyni starania o reprezentowanie barw
Belgii”. Ponadto pismem z dnia 25 listopada 2008 r. (BG-1-070/24 – sygnatura jest w tym miejscu nie do
odczytania – /08/T£) Ministerstwo Sportu i Turystyki powiadomi³o, i¿: „dnia 13 paŸdziernika br. PZ£F
poinformowa³, ¿e otrzyma³ oficjalne stanowisko z Belgijskiej Królewskiej Federacji £y¿wiarstwa Figuro-
wego informuj¹ce, ¿e pani D. P. i pan D. Ch. ubiegaj¹ siê o obywatelstwo belgijskie w celu reprezentowa-
nia tego kraju we wszystkich zawodach Miêdzynarodowej Unii £y¿wiarskiej (ISU)”.

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 9 stycznia 2009 r., mimo zapisów o „ponownej szczegó³o-
wej analizie zaistnia³ego zdarzenia” informuje, ¿e „pismo pana Tona Muldera, sekretarza generalnego
belgijskiej federacji nie jest formalnym wyst¹pieniem o «uwolnienie» zawodników”. Równie¿ informacja
o treœci: „pan Ton Mulder podczas ostatniej rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej w drugiej po³owie
grudnia 2008 r., nie wyrazi³ chêci finansowania ani pozyskania zawodników dla barw Belgii” przeczy fak-
tom. Belgijska Federacja £y¿wiarstwa Figurowego podjê³a dzia³ania w celu uzyskania obywatelstwa
przez pani¹ D. P. i pana D. Ch. Ponadto jedna z najlepszych trenerek ju¿ od kilku miesiêcy prowadzi tre-
ningi z zawodnikami. Zajêcia te zapewni³a belgijska federacja.

W zwi¹zku z tym proszê o podanie przyczyn uznania pism pana Tona Muldera za nieformalne oraz po-
wodów nieudzielenia odpowiedzi na pisma belgijskiej federacji, choæ wymaga tego zwyk³a uprzejmoœæ.
Taka postawa PZ£F kompromituje Polskê i szkodzi sportowcom.

Wyjaœnienia wymaga równie¿ nastêpuj¹cy zapis: „Zgodnie z praktyk¹ stosowan¹ na ca³ym œwiecie
PZ£F jest przeciwny temu, aby zawodnicy wyszkoleni ze œrodków ministerstwa i zwi¹zku zostali przeka-
zani «gratis» innej federacji”. Z informacji, jakie posiadam, wynika, ¿e przez trzy lata para sama finanso-
wa³a szkolenie. Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e para ³y¿wiarska, pani D. P. i pan D. Ch., zosta³a wykluczo-
na z kadry narodowej w sierpniu ubieg³ego roku. Ekwiwalent za tak¹ parê jest znacznie ni¿szy ni¿ za spor-
towców kadry narodowej.

Szanowny Panie Ministrze, poniewa¿ dotychczas nie uzyska³em rzetelnej, wyczerpuj¹cej i bezspornej
odpowiedzi, uprzejmie proszê o osobiste zaanga¿owanie siê w wyjaœnienie sprawy, na szali le¿y bowiem
kariera utalentowanych ³y¿wiarzy.

Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Nawi¹zuj¹c do odpowiedzi ministra sprawiedliwoœci z dnia 31 grudnia 2008 r. (RP IV Dsn 196/06,

BM-I-0700-338(6)/08) w sprawie pañstwa I. i W. S., pragnê poruszyæ nastêpuj¹ce kwestie, o których zo-
sta³em poinformowany przez zainteresowanych: prof. dra hab. med. I. S. i dra hab. med. W. S.:

1. W dniu 28 listopada 2008 r. pañstwo I. i W. S. zapoznali siê z aktami sprawy numer RP IV-VI Ds.
42/08 oraz w dniu 10 grudnia 2008 r. z aktami tajnymi tej¿e sprawy. Nastêpnie w dniu 2 grudnia 2008 r.
na rêce prokuratora Adama Gierka z³o¿yli wniosek o udostêpnienie materia³u dowodowego (wraz z poda-
niem numerów akt), na podstawie którego prokurator przedstawi³ im zarzuty i wnioskowa³ o aresztowa-
nie, gdy¿ dokumentów takich nie odnaleŸli w udostêpnionych aktach sprawy. Wniosek ten stanowi za-
³¹cznik nr 1 do tego pisma.

2. Prokurator Adam Gierk przekaza³ s¹dom wszystkich instancji informacjê o stratach poniesionych
przez Skarb Pañstwa na skutek przeprowadzonych przetargów. Informacja zosta³a przekazana przed po-
wziêciem postanowienia o powo³aniu bieg³ego do oceny przeprowadzonych przetargów, a co najwa¿niej-
sze po zakoñczeniu œledztwa i zapoznaniu siê pañstwa S. z aktami sprawy. Postanowienie o powo³aniu
bieg³ego zosta³o wydane 29 grudnia 2008 r.

3. Wobec braku opinii fonoskopijnej nie mo¿na stwierdziæ, ¿e zarzut stosowania niedozwolonych me-
tod œledczych jest przyjêt¹ lini¹ obrony. Opinia ta jednoznacznie potwierdzi³aby natomiast, ¿e jeden
ze œwiadków przes³uchany w œledztwie dysponowa³ wiedz¹ dotycz¹c¹ nak³aniania W. S. do z³o¿enia nie-
prawdziwych wyjaœnieñ obci¹¿aj¹cych okreœlone osoby.

4. W. S. jako jedyny w sprawie przebywa³ w areszcie ponad szeœæ miesiêcy. Powodem zatrzymania i are-
sztowania by³ zarzut z art. 258 k.k., który w toku œledztwa okaza³ siê nieprawdziwy. Postêpowanie zosta³o
umorzone, bo czyn nie nosi³ znamion czynu zabronionego. Wydaje siê wiêc, ¿e najpierw powinna byæ do-
konana rzetelna ocena zebranych dowodów, a potem podejmowane tak drastyczne dzia³ania jak na przy-
k³ad aresztowanie. W tym przypadku najpierw postawiono zarzuty, dokonano aresztowania, zabezpie-
czenia mienia, a nastêpnie próbowano znaleŸæ dowody obci¹¿aj¹ce podejrzanych. W moim mniemaniu,
dzia³ania podjête przez prokuratora w tej sprawie wymagaj¹ wyjaœnienia.

5. Jak oœwiadczy³ pan W. S., nie uczestniczy³ on w procedurach przetargowych, nie zna³ prezesów, dy-
rektorów i przedstawicieli firmy „Diagnostyka” i nie mia³ z nimi kontaktu. Mimo to zastosowano wobec
niego najd³u¿szy areszt z uwagi na mo¿liwoœæ matactwa. Takich œrodków zapobiegawczych, zgodnie z in-
formacj¹ przekazan¹ w piœmie ministra sprawiedliwoœci, nie zastosowano do faktycznie podejrzanych
w tej sprawie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra o wnikliw¹ ocenê postêpowania prowadzonego przez
prokuratora Adama Gierka, gdy¿ zapoznaj¹c siê z korespondencj¹ dotycz¹c¹ przedmiotowej sprawy, od-
nios³em wra¿enie, ¿e prokuratorowi nie zale¿y na wyjaœnieniu sprawy, a podejmowane przez niego dzia-
³ania s¹ co najmniej dziwne i stronnicze.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o ujednolicenie uprawnieñ grupy osób odpowiedzialnych za projektowanie, bu-

dowê, odbiór i nastêpczy nadzór nad stanem budowli kolejowych w postaci ramp kolejowych, budowli
wspomagaj¹cych dzia³anie trakcji kolejowych, przek³adni kolejowych itd.

W obecnym stanie prawnym osoba maj¹ca uprawnienia do budowy oraz kontroli bie¿¹cej podczas
trwania budowy urz¹dzeñ – budowli kolejowych w szerokim rozumieniu – nie ma kompetencji do kontroli
nastêpczej stanu technicznego, na przyk³ad po piêciu latach od zakoñczenia budowy. Uprawnienia takie
maj¹ budowlañcy drogowcy, którzy nie doœæ, ¿e nie uczestniczyli w procesie powstawania przedmioto-
wych budowli, to jeszcze nie maj¹ w³aœciwego przygotowania. Odpowiednie rozporz¹dzenie nie skierowa-
³o obowi¹zku nastêpczej kontroli nad stanem technicznym budowli koreluj¹cych z liniami kolejowymi do
grupy osób, które budowa³y te urz¹dzenia. W praktyce wygl¹da to tak, ¿e odbiór nastêpczy oraz spo-
rz¹dzenie protoko³u pokontrolnego przez uprawnionych do tego drogowców polega na postawieniu para-
fki pod przygotowanym wczeœniej dokumentem. Istnienie takiej fikcji nie sprzyja prawid³owemu rozwojo-
wi sektora kolejowego w Polsce. Nie gwarantuje te¿ bezpieczeñstwa eksploatacji.

Proszê o wyjaœnienie przyczyn powstania takiej sytuacji oraz przedstawienie mo¿liwych rozwi¹zañ.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz marsza³ka Sejmu RP
Bronis³awa Komorowskiego

Szanowni Panowie Marsza³kowie!
Na podstawie art. 49 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu z dnia 23 listopa-

da 1990 r., MP 1991 nr 2, poz. 11, pragnê z³o¿yæ nastêpuj¹ce oœwiadczenie.
Umi³owany Ojciec Œwiêty Benedykt XVI od pocz¹tku swojego pontyfikatu prowadzi dzia³ania maj¹ce

na celu wzmocnienie Koœcio³a w tych trudnych dla niego czasach. Wszyscy katolicy na ca³ym œwiecie z ra-
doœci¹ przyjmuj¹ starania i decyzje Wikariusza Chrystusa.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Konkordatem miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹: „Pañstwo
i Koœció³ Katolicki s¹ – ka¿de w swej dziedzinie – niezale¿ne i autonomiczne oraz zobowi¹zuj¹ siê do pe³nego
poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach”. Publicznie wyg³aszana w ostatnich dniach przez
Marsza³ka Sejmu i Marsza³ka Senatu krytyka Ojca Œwiêtego jest w tym kontekœcie zachowaniem z ca³¹ pe-
wnoœci¹ nieodpowiednim, a byæ mo¿e wrêcz naruszaj¹cym tê umowê miêdzynarodow¹.

Jak równie¿ podkreœla konkordat, „religia katolicka jest wyznawana przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
polskiego”. Publiczna krytyka Ojca Œwiêtego jest wiêc uchybieniem w stosunkach miêdzynarodowych
dokonywanym przeciwko pogl¹dom wiêkszoœci Narodu. Mog³o siê wydawaæ, ¿e sytuacje takie by³y cha-
rakterystyczne dla okresu PRL i obecnie nie bêd¹ wystêpowaæ.

Nale¿y apelowaæ do osób pe³ni¹cych przecie¿ najwy¿sze funkcje w pañstwie, by powstrzymywa³y siê od
tego rodzaju niestosownych wypowiedzi, jak równie¿, by pad³y s³owa przeprosin.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Zarz¹du Fabryki Opakowañ Kosmetycznych „Pollena” SA w £askarzewie chcia³bym poruszyæ

sprawê drastycznej, bo a¿ czterdziestoprocentowej, podwy¿ki cen energii elektrycznej dla odbiorców prze-
mys³owych, wprowadzonej od 1 stycznia 2009 r. przez PGE Zak³ad Energetyczny Warszawa – Teren SA.

W piœmie z dnia 5 grudnia 2008 r. PGE informuje, ¿e podwy¿ka ta jest skutkiem zmieniaj¹cych siê wa-
runków rynkowych oraz wymogów prawnych, wynikiem których jest zmiana cen na rynku hurtowym,
spowodowana wzrostem cen wêgla oraz ograniczeniem limitów emisji CO2. Zdaniem Zarz¹du Polleny SA
jest to ca³kowicie niezrozumia³e, gdy¿ ceny wêgla na rynkach œwiatowych w ostatnim pó³roczu spad³y,
a przystosowanie przemys³u energetycznego do wymogów UE w zakresie ograniczenia emisji CO2 zosta-
nie przecie¿ wsparte w kwocie 60 mld z³ ze œrodków UE.

Z uwagi na praktyczny monopol PGE Zak³adu Energetycznego Warszawa – Teren SA firma Pollena SA
jest ca³kowicie bezradna wobec monopolistycznych i bezzasadnych podwy¿ek. Koszt energii elektrycznej
stanowi zasadniczy udzia³ w kosztach wytwarzania i tak ogromna podwy¿ka bêdzie realnym zagro¿eniem
dla dwustupiêædziesiêcioosobowej za³ogi, obawiaj¹cej siê utraciæ pracê.

W dobie kryzysu gospodarczego, gdy coraz wiêkszej liczbie zak³adów grozi zamkniêcie, gdy rz¹dy in-
nych krajów wspomagaj¹ dotacjami w³asny przemys³, w Polsce wiod¹ca grupa energetyczna prowadzi
monopolistyczn¹ politykê cenow¹. Dzia³ania tego typu prowadz¹ w prostej linii do spadku konkurencyj-
noœci polskich przedsiêbiorstw i w konsekwencji do krachu gospodarczego.

Zwracam siê zatem z zapytaniem do Pana Ministra, czy zaistnia³a sytuacja jest zgodna z obecn¹ polity-
k¹ energetyczn¹ i czy zak³ady, takie jak PGE Zak³ad Energetyczny Warszawa – Teren SA, mog¹ dowolnie
windowaæ ceny, zagra¿aj¹c tym samym istnieniu zale¿nych od nich ma³ych przedsiêbiorstw.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu w³adz samorz¹dowych gminy i miasta Odolanów w powiecie Ostrów Wielkopolski w wojewó-

dztwie wielkopolskim oraz spo³ecznoœci lokalnej mieszkañców wsi Huta zwracam siê z proœb¹ o udziele-
nie pomocy finansowej w wysokoœci 500 tysiêcy z³ na przebudowê drogi gminnej nr 796302P Huta – Dêb-
nica na odcinku 1 tysi¹ca 308 m.

Koszty realizacji tego zadania zamykaj¹ siê w kwocie 1 miliona 18 tysiêcy 454 z³ 20 gr, a w bud¿ecie na
2009 r. gmina ma zagwarantowane œrodki w wysokoœci 500 tysiêcy z³. W³adze samorz¹dowe zrobi³y wszy-
stko, aby uzyskaæ wsparcie finansowe na realizacjê projektu. Dlatego w marcu 2008 r. z³o¿y³y wniosek
w ramach „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dzia³anie 2.2”. Z³o¿y³y równie¿ wniosek w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011. Niestety, nie spotka³o siê to z po-
zytywnym odzewem. Proœba ta ma szczególne uzasadnienie, gdy¿ gmina Odolanów jest stosunkowo bied-
na i korzysta z subwencji wyrównawczej i uzupe³niaj¹cej, co potwierdza jej trudn¹ sytuacjê finansow¹.

W najbli¿szym czasie gmina planuje og³oszenie przetargu na wykonanie drogi i od tego, jak zostanie roz-
patrzona niniejsza proœba, zale¿y jaki zakres zadania zostanie ujêty w przetargu: ca³oœæ czy tylko czêœæ.

Maj¹c na uwadze Pana ¿yczliwy stosunek do inicjatyw samorz¹dów lokalnych liczê na pozytywne roz-
patrzenie niniejszej proœby.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na proœbê w³adz samorz¹dowych gminy i miasta Odolanów, rady pedagogicznej oraz spo³ecznoœci ucz-

niowskiej zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie pomocy finansowej na budowê sali gimnastycznej
w gimnazjum w Wierzbnie. Do wymienionej placówki uczêszcza obecnie dwustu dwudziestu uczniów,
dzieci i m³odzie¿. Obecnie gimnazjum dysponuje siedmioma pomieszczeniami, a zajêcia z wychowania fi-
zycznego oraz gimnastyka korekcyjna odbywaj¹ siê w bardzo trudnych warunkach. Brakuje sali i zaple-
cza, co powoduje, ¿e dzieci i m³odzie¿ zmuszone s¹ æwiczyæ na korytarzach.

Czêœæ prac zwi¹zanych z budow¹ zosta³a ju¿ wykonana. Do dnia dzisiejszego opracowano dokumenta-
cjê, uzyskano pozwolenie na budowê oraz wykonano fundamenty i tak zwany stan zerowy. Samorz¹d
zwraca³ siê ju¿ z wnioskiem o wsparcie z „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007–2013”. Spotka³ siê on, niestety, z odmow¹. Brak dalszych œrodków finansowych uniemo¿liwia kon-
tynuowanie realizacji inwestycji. W³adze samorz¹dowe sk³onne s¹ do rezygnacji z programu Orlik 2012,
gdy¿ posiadaj¹ ju¿ boisko spe³niaj¹ce wymogi programu, a fundusze z wymienionego programu chcia³y-
by przeznaczyæ na budowê sali gimnastycznej. Pragnê zaznaczyæ, i¿ sala gimnastyczna przy gimnazjum
w Wierzbnie by³aby jedyn¹ w okolicy i zaspokoi³aby potrzeby mieszkañców miejscowoœci takich jak Na-
byszyce, Kuroch, Tarcha³y Wielkie, Gorzyce Ma³e, Tarcha³y Ma³e.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czymo¿liwe jestprzekazanieœrodkówfinansowychzprogramuOrlik2012nabudowêsali gimnastycznej?
Czy w³adze samorz¹dowe gminy Odolanów mog¹ liczyæ na inn¹ formê pomocy finansowej ze strony pa-

ñstwa przy realizacji tej inwestycji?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W imieniu Rady Powiatu Gostyñskiego zwracam siê do Szanownej Pani Minister z apelem o podjêcie

dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany zapisów w obowi¹zuj¹cych przepisach rozporz¹dzenia ministra pracy
i polityki spo³ecznej w sprawie okreœlenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze œrod-
ków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (DzU Nr 96, poz. 861 z póŸn. zm.),
w sposób umo¿liwiaj¹cy dofinansowanie kosztów zakupu œrodka ortopedycznego.

Do §9 ust. 4 pkt 2 rozporz¹dzenia wprowadzono wymóg przedstawienia przez osobê ubiegaj¹c¹ siê
o refundacjê dokumentów potwierdzaj¹cych zakup œrodka ortopedycznego. Ten zapis jest dla mnie wyso-
ce niezrozumia³y i wrêcz absurdalny. Skoro dana osoba zwraca siê z proœb¹ o dofinansowanie, to jedno-
znaczne jest, ¿e nie ma ona œrodków na kupno potrzebnego œrodka ortopedycznego, niemo¿liwe jest za-
tem dostarczenie dokumentu potwierdzaj¹cego jego zakup. Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e osoby ubogie i nie-
pe³nosprawne bardzo czêsto utrzymuj¹ siê jedynie z renty socjalnej, której wysokoœæ w praktyce nie wy-
starcza nawet na podstawowe produkty. Osoby takie nie s¹ w stanie od³o¿yæ pieniêdzy z przeznaczeniem
na taki zakup, nie maj¹ te¿ mo¿liwoœci uzyskania po¿yczki, nawet krótkoterminowej, bowiem nie posia-
daj¹ zdolnoœci kredytowej, a tylko uprzednie wy³o¿enie œrodków finansowych daje podstawê do ubiega-
nia siê o póŸniejsz¹ refundacjê.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem: w jaki sposób osoba ubiegaj¹ca siê o refun-
dacjê kosztów na zakup œrodków ortopedycznych i materia³ów pomocniczych ma zgromadziæ potrzebne
œrodki finansowe, nie wiedz¹c, w jakiej wysokoœci otrzyma dofinansowanie?

Kolejn¹ spraw¹, jak¹ chcia³bym poruszyæ, jest moim zdaniem niesprawiedliwy i krzywdz¹cy zapis
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. Nr 108, poz. 908, t. jedn.
z póŸn. zm.) okreœlaj¹cy zasady przyznawania kart parkingowych osobom niepe³nosprawnym.

Art. 8 ustawy o ruchu drogowym umo¿liwia osobom niepe³nosprawnym o obni¿onej sprawnoœci ru-
chowej, kieruj¹cym pojazdem samochodowym, do niestosowania siê do niektórych znaków drogowych
dotycz¹cych zakazu ruchu lub postoju. Karta parkingowa uprawnia osoby niepe³nosprawne do parko-
wania w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz na miejscach wyznaczo-
nych w strefie p³atnego parkowania. Kartê parkingow¹ osobie niepe³nosprawnej wydaje starosta na pod-
stawie z³o¿onego wniosku oraz wydanego przez zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci orzecze-
nia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci lub na podsta-
wie orzeczenia wydanego przez organy rentowe, równowa¿nego na mocy przepisów szczególnych z orze-
czeniami o niepe³nosprawnoœci.

W zwi¹zku z tak sformu³owanym przepisem pojawi³ siê istotny problem dyskryminacji dzieci niepe³no-
sprawnych. Osobom do szesnastego roku ¿ycia nie wydaje siê kart parkingowych, pomimo i¿ posiadaj¹
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Starosta nie ma uprawnienia do wydawania karty parkingowej przed-
stawicielom i opiekunom dziecka niepe³nosprawnego na podstawie posiadanego przez nie orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci. Jest to przepis g³êboko krzywdz¹cy i dyskryminuj¹cy dzieci niepe³nosprawne oraz
ich rodziców, którzy na co dzieñ musz¹ zmagaæ siê z chorob¹ dziecka i licznymi barierami urbanistyczny-
mi. Przepisy, które potencjalnie maj¹ im pomóc, wzmagaj¹ poczucie niesprawiedliwoœci i osamotnieniu
w nieszczêœciu.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Dlaczego rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci niepe³nosprawnych do szesnastego roku ¿ycia

wed³ug zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. nie nale¿y siê karta parkingowa umo¿liwiaj¹ca parko-
wanie w miejscach dla niepe³nosprawnych, pomimo ¿e maj¹ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci?

Czy w najbli¿szym czasie ministerstwo planuje wprowadzenie do tego przepisu poprawki, która umo¿-
liwia³aby ka¿dej rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym uzyskanie takiej karty?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 26. posiedzenia Senatu 209



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Jak zosta³em poinformowany, w grudniu ubieg³ego roku Departament Zaopatrywania Si³ Zbrojnych

Ministerstwa Obrony Narodowej zrezygnowa³ z zawarcia kontraktu z Fabryk¹ Broni „£ucznik” – Radom
na dostawy karabinków Beryl w I kwartale bie¿¹cego roku.

Wiem, ¿e z powodu problemów z wykonaniem bud¿etu ministrowie maj¹ obowi¹zek szukania oszczê-
dnoœci w poszczególnych resortach i zmniejszania wydatków, w zwi¹zku z czym zachodzi uzasadniona
obawa, ¿e kontrakt z Fabryk¹ Broni „£ucznik” – Radom nie zostanie zawarty. Tymczasem spó³ka, licz¹c
na realizacjê umowy, rozpoczê³a wykonywanie kontraktu i prace s¹ ju¿ bardzo zaawansowane. Brak za-
mówienia mo¿e okazaæ siê tragiczny w skutkach i doprowadziæ do likwidacji fabryki.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeznaczenie w bud¿ecie Ministerstwa Obrony Narodowej
kwoty 20 mln z³ na zakup karabinków Beryl i Mini–Beryl.

Minimalne zamówienia oraz wdro¿enie planu dzia³añ oszczêdnoœciowych przez spó³kê pozwoli urato-
waæ jedynego producenta broni strzeleckiej dla armii, a pracownikom przetrzymaæ ten trudny dla pol-
skiej gospodarki okres.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Odk¹d zapozna³em siê ze wskaŸnikami obrazuj¹cymi sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ w regionach,

które ju¿ zosta³y zaliczone do wschodniej Polski, pominiêcie Radomia w Eksperckim Projekcie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest dla mnie kompletnie niezrozumia³e i bezzasadne.

Z danych liczbowych wynika, ¿e w zakresie wielu kategorii, które by³y brane pod uwagê, sytuacja Ra-
domia jest znacznie trudniejsza ni¿ w regionach w³¹czonych do projektu. I tak przyk³adowo w Olsztynie
nak³ady inwestycyjne w przedsiêbiorstwach wynosz¹ 7182 z³ na mieszkañca, podczas gdy w Radomiu s¹
prawie piêæ razy ni¿sze. Stopa bezrobocia w Radomiu osi¹ga poziom 21,8 i jest najwy¿sza wœród miast
polskich licz¹cych powy¿ej stu tysiêcy mieszkañców. Niski jest tak¿e wskaŸnik PKB – wynosi 20,6 ty-
si¹ca z³ na mieszkañca.

Pokazuje to, w jak ciê¿kiej sytuacji spo³ecznej i gospodarczej znajduje siê dawne województwo radom-
skie. Problemem jest zarówno wysokie bezrobocie, jak i niskie nak³ady inwestycyjne, co powoduje, ¿e re-
gion nie jest atrakcyjnym miejscem dla przedsiêbiorstw, a m³odzi ludzie wyje¿d¿aj¹ w poszukiwaniu pracy.

Nie mo¿emy zgodziæ siê na pomijanie miasta w kluczowych projektach, które mog¹ mieæ decyduj¹cy
wp³yw na jego rozwój. Nie mo¿e byæ tak, ¿e obiektywne kryteria, które wp³ywaj¹ na przyporz¹dkowanie
poszczególnych miast do eksperckiego projektu, w przypadku Radomia nie s¹ brane pod uwagê.

Zwa¿ywszy na wczeœniejsze decyzje ministerstwa, a zw³aszcza wykreœlenie z listy projektów kluczo-
wych kilku wa¿nych dla regionu inwestycji, odnosi siê wra¿enie, ¿e Radom jest dyskryminowany.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o uwzglêdnienie wszystkich przes³anek, które przemawiaj¹ za
koniecznoœci¹ i celowoœci¹ w³¹czenia Radomia do Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju oraz uzupe³nienia listy o miasto Radom.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych osoby, które odbêd¹ aplikacjê radcowsk¹
i zdadz¹ egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym, aby uzyskaæ prawo wykonywania zawodu, musz¹
z³o¿yæ œlubowanie i uzyskaæ wpis na listê radców prawnych. Pewne w¹tpliwoœci w tym zakresie mo¿e jed-
nak budziæ metoda ustalania wysokoœci op³aty za wpis na tê listê.

Ustawodawca w art. 60 pkt 11 przytoczonej ustawy upowa¿ni³ Krajow¹ Radê Radców Prawnych do
okreœlenia wysokoœci op³aty za wpis na listê radców prawnych. Na tej podstawie Krajowa Rada Radców
Prawnych w uchwale nr 476/VI/2005 z 22 listopada 2005 r. okreœli³a wysokoœæ op³aty za wpis na pozio-
mie piêædziesiêciokrotnoœci stawki sk³adki cz³onkowskiej, zaœ w uchwale nr 5/VII/2008 z 25 stycznia
2008 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ustali³a, ¿e wysokoœæ tej sk³adki wynosi 85 z³. Daje to sumê 4 ty-
siêcy 250 z³ za wpis na listê radców prawnych.

Porównanie wysokoœci op³aty za dokonanie wpisu z wysokoœci¹ innych op³at, ponoszonych w zwi¹zku
z odbywaniem aplikacji radcowskiej, nasuwa wniosek, i¿ jest ona niewspó³miernie wysoka. Dla przyk³adu
w 2009 r. op³ata roczna za aplikacjê radcowsk¹ wynosi 5 tysiêcy 104 z³, zgodnie z rozporz¹dzeniem mini-
stra sprawiedliwoœci z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoœci op³aty rocznej za aplikacjê radcowsk¹
jest to czterokrotnoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê. Z kolei op³ata za egzamin konkursowy na
aplikacjê wynios³a w roku ubieg³ym zaledwie 563 z³, a op³ata ta jest okreœlana jako 50% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracê.

Na podstawie przedstawionych przyk³adów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wysokoœæ op³at innych ni¿ op³ata za
wpis na listê radców prawnych jest uzale¿niona od og³aszanych corocznie wskaŸników makroekonomi-
cznych. Tymczasem ani w ustawie o radcach prawnych, ani we wskazanych wy¿ej uchwa³ach samorz¹du
radcowskiego nie podano kryteriów uzasadniaj¹cych wysokoœæ op³aty za dokonanie wpisu na listê rad-
ców prawnych, pozostawiaj¹c samorz¹dowi radcowskiemu znaczn¹ dowolnoœæ w tym zakresie.

W¹tpliwoœci w poruszanym temacie budzi przede wszystkim fakt, ¿e koszty poniesione w zwi¹zku z do-
konaniem wpisu na listê radców prawnych wydaj¹ siê byæ niewspó³miernie ni¿sze wzglêdem kosztów
zwi¹zanych na przyk³ad z przygotowaniem i wykonaniem rocznego programu szkoleñ w ramach aplikacji,
gdzie nale¿y pokryæ koszty wynagrodzenia dla wyk³adowców, koszty wynajmu sal wyk³adowych itp.

W zwi¹zku z tym proszê o rozwa¿enie, czy sposób ustalania wysokoœci op³aty za wpis na listê radców
prawnych nie powinien zostaæ precyzyjniej uregulowany w przepisach prawa, chocia¿by poprzez wskaza-
nie dolnej i górnej granicy tej op³aty albo poprzez odniesienie wysokoœci tej op³aty do minimalnego wyna-
grodzenia za pracê, jak jest w przypadku innych op³at. Kluczowa w tym wzglêdzie mog³aby byæ na przy-
k³ad wysokoœæ faktycznie poniesionych kosztów, zwi¹zanych z wpisem na listê radców prawnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zwracam siê do Pana Ministra z apelem o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia ram praw-
nych, które umo¿liwi¹ lepsz¹ ochronê œrodowiska naturalnego, w szczególnoœci jeœli chodzi o ochronê
wód przed zgubnymi skutkami nielegalnego odprowadzania do nich œcieków.

Na wstêpie pozwolê sobie wskazaæ kierunki wytyczone w dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r.
nr 91/271/EWG dotycz¹cej oczyszczania œcieków komunalnych, tzw. dyrektywie œciekowej, prowadz¹ce
do osi¹gniêcia dobrego stanu wód do roku 2015. Dyrektywa stwierdza, ¿e problemem o znaczeniu klu-
czowym jest w³aœnie ochrona œrodowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania œcieków. Akt
ten znalaz³ ju¿ swój wyraz w dzia³aniach podjêtych na szczeblu krajowym. Wskazuj¹ na to jednoznacznie
dane statystyczne, wedle których stopieñ skanalizowania kraju, szczególnie na obszarach wiejskich,
z roku na rok znacznie siê poprawia – ponad 20% w 2005 r. wobec zaledwie 3% w 1995 r. – jednak¿e dane
statystyczne nie odzwierciedlaj¹ istniej¹cych w rzeczywistoœci problemów.

Okazuje siê bowiem, ¿e obok zagwarantowania faktycznych mo¿liwoœci rozwoju infrastruktury nieod-
zowne jest tak¿e wsparcie tych dzia³añ w³aœciwym instrumentem prawnym. Wydaje siê, ¿e rozwi¹zania
zapisane w ustawodawstwie powinny bardziej zdecydowanie zmierzaæ do wiêkszego zdyscyplinowania i za-
chêcania mieszkañców, w³aœcicieli nieruchomoœci, do dbania o œrodowisko naturalne.

Istotne z tego punktu widzenia s¹ przepisy ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach, nakazuj¹ce w³aœcicielom nieruchomoœci przy³¹czenie do istniej¹cej sieci kanali-
zacyjnej, czyni¹c wyj¹tek jedynie dla przypadków, w których dana nieruchomoœæ wyposa¿ona jest
w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków. Mieszkañcy terenów nieskanalizowanych musz¹ z kolei wyposa-
¿yæ nieruchomoœæ w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych. Ogólna kompetencja do zapewnienia
przestrzegania tych przepisów obci¹¿a samorz¹d lokalny na poziomie gminy.

Realizowanie obowi¹zków w powy¿szym zakresie wi¹¿e siê miêdzy innymi z kontrolowaniem, czy zo-
sta³o wykonane przy³¹czenie do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku nieruchomoœci wyposa¿onych
w bezodp³ywowe zbiorniki lub przydomowe oczyszczalnie œcieków, czy spe³nione s¹ inne wymagania, np.
w zakresie wywozu nieczystoœci. O ile jednak du¿e gminy, g³ównie miejskie, mog¹ siê posi³kowaæ podleg-
³ymi s³u¿bami, np. stra¿¹ miejsk¹, w celu kontroli sposobu odprowadzania œcieków bytowych, o tyle
w przypadku mniejszych jednostek wykonanie tego zadania urasta do rangi powa¿nego problemu. Nie-
rzadko bowiem w niewielkich urzêdach gmin na potrzeby realizacji zadañ z zakresu gospodarki komu-
nalnej przewidziano zbyt ma³o pracowników. W efekcie nie s¹ oni w stanie obok wykonywania zadañ na
stanowisku pracy w urzêdzie dokonywaæ jeszcze kontroli w terenie.

Jak pokazuje praktyka, w wielu miejscowoœciach, gdzie oddana do u¿ytku sieæ kanalizacyjna dzia³a
ju¿ nawet od ponad roku, istnieje znaczny odsetek gospodarstw, które nie chc¹ siê do niej przy³¹czyæ. Li-
czba ta siêga nawet kilkudziesiêciu procent. Nierzadko te¿ s³u¿by gminne napotykaj¹ na opór mieszkañ-
ców, którzy odmawiaj¹ wpuszczenia pracowników na teren nieruchomoœci, czêsto przeprowadzenie kon-
troli mo¿liwe jest dopiero w asyœcie policji.

Opisane tu przypadki pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e mimo obowi¹zywania przepisów, które w jasny
sposób reguluj¹ zasady postêpowania z nieczystoœciami, oraz mimo realizacji wielomilionowych projek-
tów z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych nadal bardzo czêsto dochodzi do bezkarnego lekcewa¿enia
regulacji prawnych. Oczywiœcie nieuniknionym nastêpstwem takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczanie
œrodowiska naturalnego.

Doskona³ym przyk³adem obrazuj¹cym postawion¹ tezê s¹ Jeziora Turawskie. Jest to najwiêkszy tego
typu kompleks w województwie opolskim, gdzie w sezonie mog³oby wypoczywaæ nawet kilkadziesi¹t ty-
siêcy osób. Niestety jeziora od kilku lat borykaj¹ siê z problemem tzw. wykwitu sinic, którego geneza jest
zwi¹zana ze znacznym zanieczyszczeniem zbiorników œciekami. Ska¿enie wody jest na tyle powa¿ne, ¿e
co roku w miesi¹cach letnich s³u¿by sanitarno-epidemiologiczne zmuszone s¹ og³aszaæ zakaz k¹pieli.
Oczywiœcie w efekcie powoduje to stopniowe ubo¿enie zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w okolicy
Jezior Turawskich.

Próby oczyszczania jezior nie przynios¹ efektu, jeœli nie wyeliminuje siê jednej z g³ównych przyczyn
ska¿enia, jak¹ jest w³aœnie nielegalne odprowadzanie do jezior œcieków z okolicznych nieruchomoœci.

Nale¿a³oby zatem rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wzmocnienia organów ochrony œrodowiska, na których obecnie
ci¹¿y obowi¹zek kontroli przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku, to jest wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast. W tym celu zasadne wydaje siê na przyk³ad wyasygnowanie dodatkowych
œrodków pieniê¿nych na realizacjê powy¿szego zadania. Za takim rozwi¹zaniem przemawia równie¿ fakt, ¿e
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mog³oby to u³atwiæ gminom realizacjê ogó³u zadañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, nie tylko tych doty-
cz¹cych gospodarki œciekowej. Innym rozwi¹zaniem mog³oby byæ przypisanie stosownych kompetencji
kontrolnych organom ochrony œrodowiska o ponadgminnym zasiêgu dzia³ania. Ponadto w³aœciwe wydaje
siê nadanie organom ochrony œrodowiska uprawnieñ do wystawiania mandatów karnych w trakcie prowa-
dzenia kontroli, na podobnej zasadzie jak mo¿e to czyniæ np. Pañstwowa Inspekcja Pracy czy Policja.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie starañ w celu wprowadzenia takich roz-
wi¹zañ, które pozwol¹ na skuteczne wykonywanie norm prawnych z zakresu ochrony œrodowiska. Obec-
nie bowiem na skutek braku efektywnych mechanizmów kontroli wiele z nich jest tylko martwymi zapi-
sami, przez co utrzymuje siê zgubne w skutkach przyzwolenie spo³eczne, aby ich nie przestrzegaæ.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Nie wiem, jak czêsto jeŸdzi³ Pan wczeœniej kolej¹ i jak du¿o uwagi móg³ Pan poœwiêciæ przemianom zacho-

dz¹cymwtejbran¿y.Pozwolêsobienawszelkiwypadekprzypomnieæwskróciewydarzeniaostatnich lat.
Do koñca lat osiemdziesi¹tych kolej by³a najwa¿niejszym systemem transportowym kraju, systemem

do koñca tej dekady rozwijanym. Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych zbudowano centraln¹ magistralê
wêglow¹ i gigantyczn¹ stacjê rozrz¹dow¹ Warszawa Praga. Prze³om lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædzie-
si¹tych to nag³a zapaœæ. Drastycznie spad³y towarowe przewozy kolejowe, bêd¹ce zawsze Ÿród³em tak
zwanego skoœnego finansowania transportu pasa¿erskiego, i rozpoczê³y siê doœwiadczenia przeprowa-
dzane na firmie jak na zwierz¹tku doœwiadczalnym. Prze¿yliœmy ró¿ne przygody: i zawieranie rocznych
umów miêdzy PKP a pañstwem, i wyrzucenie z przedsiêbiorstwa, poza nawias, wielkiego zaplecza remon-
towego, budowlanego, projektowego. Prawie dziewiêædziesi¹t przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych kilka-
dziesi¹t tysiêcy ludzi, poœwiêcono na o³tarzu poprawy wyniku ekonomicznego. Gdybyœmy dziœ mieli te
firmy, polskie firmy, mia³by kto budowaæ koleje za unijne pieni¹dze, a tak przyjdzie pewnie znaczn¹ czêœæ
tych pieniêdzy zwracaæ.

Gdy 8 wrzeœnia 2000 r. uchwalona zosta³a ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, wydawa³o siê, ¿e polski rz¹d ju¿ wreszcie
wie, czego chce w kolejnictwie. Zarysowano plan dzia³añ wobec kolei. Szybko jednak prys³y z³udzenia na
skutek kolejnych nowelizacji tej ustawy, najpierw modyfikuj¹cych, a potem przewracaj¹cych wstêpne
za³o¿enia. Kolej, rozbita teraz na wiele spó³ek, wci¹¿ jest przedmiotem eksperymentów.

Ostatnim jest usamorz¹dowienie, wprowadzone w ustawie z kwietnia ubieg³ego roku. Mia³o byæ piêk-
nie: samorz¹d bli¿ej kolei, kolej bli¿ej samorz¹du, wiêcej pieniêdzy na po³¹czenia lokalne, renesans eko-
logicznego transportu szynowego w ma³ych ojczyznach. Kolejarzom z Przewozów Regionalnych obiecy-
wano gwarancje i pakt praw pracowniczych, byle tylko uzyskaæ ich akceptacjê dla przemian. Spó³ka zo-
sta³a przejêta przez samorz¹dowe województwa. Najwiêcej udzia³ów uzyska³o Mazowsze, które akurat
ich nie potrzebuje, bo buduje w³asne Koleje Mazowieckie. Pan minister transportu nie odpowiada ju¿ za
sytuacjê prawn¹ pracowników spó³ki, bo jest ona w³asnoœci¹ komunaln¹. Marsza³kowie województw nie
czuj¹ siê zaœ zwi¹zani deklaracj¹ ministra co do gwarancji pracowniczych. Co wiêcej, mo¿na odnieœæ wra-
¿enie, ¿e czuj¹ siê nieco nabrani, gdy¿ kondycja firmy mo¿e odbiegaæ od wczeœniejszych deklaracji resor-
tu. Prowadz¹ wiêc w³asny audyt, aby skontrolowaæ stan firmy. Przekazuj¹ jej mniej œrodków, wiêc zawie-
sza siê lokalne po³¹czenia, co musi wp³ywaæ na dalsze pogorszenie wyniku firmy.

Kolejny raz obiecywano wszystkim, pasa¿erom, kolejarzom, samorz¹dowcom, z³ote góry, byle tylko za-
akceptowali zaplanowane w zaciszu gabinetów przekszta³cenie. Teraz wszyscy czuj¹ siê oszukani. Prócz
ministerialnych urzêdników…

Panie Premierze! Czas zadbaæ wreszcie o standardy cywilizacyjne. Czy reformy gospodarcze mog¹ byæ
opierane na k³amstwie? Czy wolno uzyskiwaæ akceptacjê spo³eczn¹ dla zmian, oszukuj¹c zainteresowa-
nych? Jak ma funkcjonowaæ spo³eczeñstwo, w którym podstawowy ³¹cznik, wzajemne zaufanie, przesta-
je funkcjonowaæ? W co i komu potrafi¹ jeszcze uwierzyæ pracownicy Kolei Regionalnych, pozbawieni per-
spektyw, i byli pasa¿erowie, czekaj¹cy na peronie na poci¹g, który ju¿ nie przyjedzie?

Panie Premierze! Uwa¿am, prezentuj¹c tu te¿ stanowisko szerokich rzesz zwi¹zkowców, i¿ musi Pan
szybko zareagowaæ. Spowodowaæ tak¹ korektê dzia³añ administracji publicznej, by s³uszne oczekiwania
zainteresowanych zosta³y spe³nione, i jednoczeœnie zleciæ na tyle dok³adne zbadanie nieodleg³ej przesz³oœci
i dzia³añ administracji wobec spó³ek kolejowych, by uda³o siê na zawsze wyeliminowaæ podobne patologie.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia senatorskiego w sprawie konsekwencji podatkowych zwi¹zanych
z otrzymaniem przez najemcê komunalnego lokalu mieszkalnego refundacji z tytu³u wymiany okien
w wynajmowanym lokalu chcia³bym poprosiæ o rozszerzenie odpowiedzi o mieszkania spó³dzielcze.

W odpowiedzi na moje pytanie napisa³ Pan, ¿e „u najemcy lokalu komunalnego zwrot kosztów wymia-
ny stolarki okiennej w tych lokalach w czasie trwania umowy najmu nie generuje dochodu podlegaj¹cego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. Wed³ug mnie ta interpretacja powinna do-
tyczyæ równie¿ wymiany okien w lokalach spó³dzielczych.

W zwi¹zku z wielkim zainteresowaniem spó³dzielców t¹ spraw¹ bardzo proszê o informacjê, czy
spó³dzielcy maj¹cy lokatorskie spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcy maj¹cy
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego w przypadku wymiany okien i otrzymania re-
fundacji z kasy spó³dzielni musz¹ tê kwotê umieœciæ jako przychód w zeznaniu podatkowym i zap³aciæ po-
datek. Ta interpretacja urzêdów skarbowych wydaje siê nies³uszna, tak jak w przypadku mieszkañ ko-
munalnych. Warto podkreœliæ, ¿e spó³dzielcy najczêœciej wp³acaj¹ w³asne pieni¹dze na fundusz, z które-
go s¹ œrodki na wymianê okien, nastêpnie po kilku miesi¹cach otrzymuj¹ czêœciow¹ refundacjê, jest wiêc
podobnie jak w przypadku mieszkañ komunalnych.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Meresa

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od 2002 r. do chwili obecnej toczy siê nieprzerwanie postêpowanie, a w³aœciwie wymiana korespon-

dencji pomiêdzy mieszkañcami miasta D¹browa Górnicza – Strzemieszyce a zarz¹dc¹ budynków PKP.
Sprawa dotyczy uw³aszczenia i wykupu mieszkañ przez by³ych pracowników, mieszkañców budynków
nale¿¹cych do PKP. Wobec faktu, i¿ w kolejnych pismach przez strony podawane s¹ coraz to nowe okoli-
cznoœci – nieraz sprzeczne – do dzisiaj nie zaj¹³ stanowiska w tej sprawie Zarz¹d Nieruchomoœci PKP
w Warszawie. Strony odsy³a siê na drogê postêpowania s¹dowego. Nie skutkuj¹ pisma Œl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Katowicach, który przekazuje tê sprawê prezydentowi miasta D¹browa Górnicza, wy-
konuj¹cemu zadania z zakresu administracji rz¹dowej, do ostatecznego za³atwienia. Mijaj¹ kolejne ter-
miny i wszystko wskazuje na to, ¿e sprawa utknê³a w martwym punkcie.

Pragnê zauwa¿yæ, i¿ mimo up³ywu blisko dziewiêciu lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 wrzeœ-
nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Ko-
leje Pañstwowe”, sprawy te nie zosta³y kompleksowo zakoñczone i uregulowane.

Jako senator RP wystêpowa³em pisemnie z proœb¹ i wnioskiem o wyjaœnienie sprawy, lecz moje dzia³a-
nia okaza³y siê bezskuteczne, zatem w pe³ni rozumiem rozgoryczenie mieszkañców, zg³aszaj¹cych siê do
mojego biura senatorskiego, którzy maj¹ pe³ne prawo czuæ siê rozczarowani i lekcewa¿eni takim trakto-
waniem sprawy.

Proszê Pana Ministra o objêcie przedmiotowej, problemowej sprawy szczególnym nadzorem oraz o do-
prowadzenie jej do ostatecznego rozwi¹zania.

Z powa¿aniem
Zbigniew Meres
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Najliczniejsz¹ grupê zawodow¹ honorowych krwiodawców w województwie œl¹skim stanowi¹ górnicy.

Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ górnicy oddaj¹cy krew, pomimo ¿e w zamian otrzymuj¹ uspra-
wiedliwiony i pe³nop³atny dzieñ pracy, nie mog¹ zaliczyæ go do okresu pracy górniczej ustalanego przy
przejœciu na emeryturê górnicz¹. Tym samym usprawiedliwione dni nieobecnoœci w pracy z powodu od-
dania krwi musz¹ byæ przez nich odpracowywane w celu doliczenia do sta¿u pracowniczego przy
przechodzeniu na emeryturê górnicz¹, co nie jest wymagane w odniesieniu do innych grup pracowników
(np. maszynistów).

Pomimo rozwoju medycyny krew nadal pozostaje instrumentem niezbêdnym do ratowania ludzkiego
zdrowia i ¿ycia. Proszê zatem o informacjê o planowanych zamierzeniach mog¹cych zmieniæ niekorzystny
dla górników stan prawny tak, aby za takie same czynnoœci, tj. oddanie krwi, zostali zrównani z pozosta-
³ymi uprzywilejowanymi w tym zakresie grupami zawodowymi.

Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha
oraz senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z prowadzonym procesem profesjonalizacji Si³ Zbrojnych RP i przyjmowaniem zmian usta-

wowych podejmowane s¹ dzia³ania, które powinny doprowadziæ równie¿ do zabezpieczenia rezerw osobo-
wych systemu obronnego i bezpieczeñstwa narodowego kraju. Zauwa¿amy jednak, ¿e w trakcie zmian legi-
slacyjnych faworyzowane s¹ uczelnie morskie, w których pozostawia siê prowadzenie przeszkolenia woj-
skowego w obowi¹zkowej formie i planuje siê wydanie rozporz¹dzeñ wykonawczych do ustawy, gwarantu-
j¹cych finansowanie tego szkolenia z bud¿etu pañstwa przeznaczonego na obronnoœæ. Powoduje to nierów-
noœæ konstytucyjn¹, gdy¿ faworyzuje akademie morskie wobec innych wy¿szych uczelni cywilnych.

Ustawa z dnia 24 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (DzU z 2008 r. Nr 206, poz. 1288)
umo¿liwia studentom, bêd¹cym poborowymi, odbywanie po zdaniu egzaminu z przysposobienia obron-
nego przeszkolenia wojskowego w czasie tych studiów, mówi o tym art. 93a. Art. 95 zobowi¹zuje zaœ po-
borowych, bêd¹cych studentami uczelni morskich, do odbycia zajêæ wojskowych w czasie trwania stu-
diów wy¿szych w tych uczelniach, zajêæ, które s¹ równoznaczne z odbyciem obowi¹zkowego przeszkole-
nia wojskowego.

MON w oficjalnych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej zapowiada ju¿ w 2009 r. za-
wieszenie mo¿liwoœci odbycia przeszkolenia wojskowego w uczelniach innych ni¿ akademie morskie,
gdzie zajêcia wojskowe pozosta³y nadal obowi¹zkowe i s¹ objête programem studiów. T³umaczone jest to
potrzebami wynikaj¹cymi z profesjonalizacji armii. W jej za³o¿eniach przedstawia siê dzia³aj¹ce w akade-
miach morskich studia wojskowe jako nieodzowne wsparcie dla Marynarki Wojennej, która ma liczyæ
osiem tysiêcy oficerów i marynarzy.

Obecnie Akademia Marynarki Wojennej, w której studiuje tysi¹c dwustu ¿o³nierzy i cywilów, kszta³ci
kadry na potrzeby Marynarki Wojennej. Ponadto AMW jest jedyn¹ w Polsce instytucj¹ upowa¿nion¹ do
szkolenia kadr gospodarki morskiej w zakresie kodeksu ISPS. Akademie morskie nie posiadaj¹ takich
uprawnieñ.

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy resort MON planuje przesuwaæ kompetencje w szkoleniu wojskowym z AMW równie¿ do akade-

mii morskich i planuje likwidacjê aktualnej struktury organizacyjnej AMW?
2. Czy dalsze finansowanie studiów wojskowych w akademiach morskich w Szczecinie i Gdyni z bud¿-

etu pañstwa przeznaczonego na obronnoœæ jest form¹ dofinansowania funkcjonowania akademii mor-
skich?

3. Dlaczego MON faworyzuje akademie morskie w Gdyni i w Szczecinie w realizacji przeszkolenia woj-
skowego kosztem innych wy¿szych uczelni cywilnych?

4. Dlaczego MON wprowadza nierównoœæ konstytucyjn¹ wy¿szych uczelni cywilnych, gdzie studenci
mog¹ aktualnie odbywaæ przeszkolenie wojskowe, a gdzie planuje siê jego zawieszenie, wobec akademii
morskich, gdzie studenci musz¹ odbywaæ przeszkolenie wojskowe, i jak to siê ma do sztandarowego has-
³a o profesjonalizacji armii oraz przewidywanego zawieszenia przeszkolenia wojskowego studentów
w czasie trwania nauki?

Z powa¿aniem
Jan Olech
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu wyborców gminy Wadowice Górne zwracam siê do Pana z wnioskiem o przes³anie mi infor-

macji dotycz¹cych odwo³ania Urzêdu Gminy Wadowice Górne od decyzji wojewody podkarpackiego;
znak sprawy: Nr G.X.7723/18/07, z dnia 2 czerwca 2008 r.

Z informacji, jakie uzyska³em od osób zainteresowanych spraw¹, wynika, i¿ gmina Wadowice Górne,
która jest podmiotem odwo³uj¹cym siê, z³o¿y³a swe odwo³anie jeszcze w czerwcu 2008 r.

Maj¹c to na wzglêdzie, chcia³bym zapytaæ, dlaczego ta sprawa jeszcze nie zosta³a za³atwiona oraz jakie
terminy ustawowo ma organ administracji, w tym przypadku ministerstwo, na za³atwienie tej sprawy.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Od wielu lat starsze ma³¿eñstwo, pañstwo £. i A. K. zamieszkali w Œ. (woj. œl¹skie) procesuj¹ siê z s¹sia-
dem M. M., który zdaniem pokrzywdzonych wybudowa³ dom bez stosownych zezwoleñ. Poniewa¿ naru-
szony zosta³ dzia³ wodny dom pañstwa K. w czasie roztopów jest systematycznie zalewany. Potwierdzaj¹
to stosowne ekspertyzy.

Pañstwo K. wielokrotnie zwracali siê ze swoimi problemami do Urzêdu Gminy w Œ. Niestety brak reak-
cji ze strony urzêdników i przedmiotowe traktowanie starych i schorowanych ludzi przez ró¿nego rodzaju
samorz¹dowe kolegia doprowadzi³y ich do granic psychicznej wytrzyma³oœci.

Fizyczne nêkanie, napaœæ i groŸby karalne ze strony s¹siada M. M. s¹ codziennoœci¹.
Nie znajduj¹c nigdzie pomocy, pañstwo K. zwracaj¹ siê za moim poœrednictwem o pomoc do ministra

sprawiedliwoœci.
Proszê w imieniu £. i A. K. zamieszka³ych w Œ. (woj. œl¹skie) o rozpatrzenie ich skargi i spowodowanie,

by ich gehenna dobieg³a kresu.

Z powa¿aniem
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Reformy polskiego szkolnictwa zawodowego od wielu lat s¹ jednym z wa¿niejszych wyzwañ, stoj¹cych

przed kolejnymi, nastêpuj¹cymi po sobie rz¹dami. G³ówne problemy szkolnictwa zawodowego to: niedo-
stosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, brak nowoczesnych programów nauczania, niska
jakoœæ kszta³cenia i w konsekwencji deprecjacja szkolnictwa zawodowego w oczach spo³eczeñstwa. Ko-
niecznoœæ wprowadzenia zmian i dostosowania do wymogów europejskich wywo³uje burzliw¹ dyskusjê,
dotycz¹c¹ kierunku zmian i sposobu ich wdra¿ania.

W tej dyskusji nie mo¿e zabrakn¹æ g³osu izb rzemieœlniczych, które, zgodnie z tradycj¹ polskiego rze-
mios³a, prowadz¹ naukê zawodu wœród pracowników m³odocianych. Rozwijaj¹cy siê rynek wywo³uje po-
pyt na ró¿nego rodzaju us³ugi. Wzrasta popyt na brukarzy, murarzy, zbrojarzy, hydraulików czy kamie-
niarzy. Polski rynek dotkliwie odczuwa braki w zawodach unikatowych, w bran¿ach takich jak ko³odziej-
stwo, rymarstwo, bednarstwo, koszykarstwo czy wikliniarstwo.

Œrodowiska rzemieœlnicze obserwuj¹ negatywn¹ selekcjê uczniów do szkolnictwa zawodowego. Wybór
zawodówki jako dalszego etapu kszta³cenia postrzegany jest jako najgorsza decyzja. Dlatego nale¿a³oby
na etapie szko³y gimnazjalnej uwzglêdniæ sieæ poradnictwa i doradztwa zawodowego zarówno dla ucz-
niów, jak i dla rodziców, aby wybór szko³y zawodowej by³ œwiadomy, wynikaj¹cy z zapotrzebowania na
rynku pracy i pozwalaj¹cy na zdobycie wykszta³cenia. M³odzie¿, wybieraj¹c szko³ê zawodow¹, powinna
wiedzieæ, i¿ jest to korzystna droga edukacji, pozwalaj¹ca na podjêcie pracy w przysz³oœci.

W opinii rzemieœlników zmianie powinien ulec cykl kszta³cenia w szko³ach zawodowych. Powinien on
byæ taki sam w przypadku wszystkich zawodów i wynosiæ trzydzieœci szeœæ miesiêcy. Liczba godzin prze-
znaczonych na praktykê w zak³adzie rzemieœlniczym powinna byæ równa liczbie godzin zajêæ teoretycz-
nych w szkole. Uporz¹dkowania wymaga klasyfikacja zawodów na potrzeby gospodarki rynkowej. Wiele
zastrze¿eñ budzi istniej¹ca obecnie dwoistoœæ systemu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe: okrê-
gowe komisje egzaminacyjne i komisje powo³ane przez izby rzemieœlnicze. Niepokoj¹ce s¹ zmiany w kie-
runku zwiêkszenia liczby godzin zajêæ teoretycznych kosztem zajêæ praktycznych. W projekcie reformy
skraca siê okres obowi¹zywania umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy bêd¹
mogli zawieraæ umowy o pracê dopiero od drugiego roku nauki m³odocianego ucznia, a nie, jak dotych-
czas, od pocz¹tku kszta³cenia.

Szanowna Pani Minister, œrodowiska rzemieœlnicze wyra¿aj¹ swoje zaniepokojenie, oceniaj¹c kieru-
nek zmian jako przeciwny do oczekiwanego. Zasadne i konieczne jest podjêcie nowych, odmiennych od
dotychczasowych, rozwi¹zañ w programie edukacji zawodowej. Nale¿y po³o¿yæ nacisk na solidne, prakty-
czne przygotowanie zawodowe m³odych ludzi, które w przysz³oœci bêdzie im sprzyja³o w odnalezieniu siê
nie tylko na krajowym, ale tak¿e na europejskim rynku pracy.

Z powa¿aniem,
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Ustawa o przekszta³ceniu zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki prawa handlowego zak³ada pomoc pa-

ñstwa w umorzeniu i sp³aceniu zaci¹gniêtych do koñca grudnia 2007 r. zobowi¹zañ publicznoprawnych
wobec instytucji pañstwowych: Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Funduszu Pracy czy PFRON. Zobo-
wi¹zania zostan¹ umorzone lub sp³acone w momencie przekszta³cenia ZOZ w spó³kê. Nie dotyczy to ZOZ,
wobec których samorz¹dy podjê³y decyzjê o przekszta³ceniu w spó³ki znacznie wczeœniej.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano ju¿ kilku takich trudnych przekszta³ceñ.
W 2001 r. Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyñskiego podjê³a dwie bardzo dramatyczne uchwa³y. Jedna
z nich dotyczy³a likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzy-
niu, druga – utworzenia spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ bêd¹cej organem za³o¿ycielskim dla
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu. W utworzonej spó³ce samorz¹d po-
wiatowy obj¹³ sto procent udzia³ów. Proces likwidacji SP ZOZ, a nastêpnie utworzenia spó³ki z o.o. by³ dla
samorz¹du powiatowego jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem problemu wynikaj¹cego z lawinowo nara-
staj¹cego zad³u¿enia SP ZOZ. Wprowadzeniu uchwa³y w ¿ycie towarzyszy³o ogromne niezadowolenie,
protesty, pikiety oraz oskar¿anie radnych o nieuczciwoœæ i z³e zamiary.

Samorz¹d powiatowy pokry³ zobowi¹zania SP ZOZ w wysokoœci 8 milionów 543 tysiêcy 442 z³. Nie po-
siadano wystarczaj¹cych œrodków w³asnych, zaci¹gniêty wiêc zosta³ kredyt oraz wyemitowano obligacje.
Sp³ata milionowych zobowi¹zañ SP ZOZ dokonana zosta³a kosztem realizacji zadañ w³asnych powiatu
z zakresu oœwiaty, powiatowej infrastruktury drogowej i szeroko pojêtej opieki spo³ecznej.

Szanowna Pani Minister, w odczuciu samorz¹dowców plan udzielenia pomocy finansowej jedynie tym
samorz¹dom, które dopiero teraz rozpoczn¹ proces restrukturyzacji s³u¿by zdrowia, wydaje siê krzyw-
dz¹cy.

Czy ministerstwo w jakikolwiek sposób zrekompensuje poniesione ju¿ przez samorz¹dy koszty zakoñ-
czonej restrukturyzacji s³u¿by zdrowia?

Czy przewidziane s¹ w bud¿ecie œrodki finansowe dla tych samorz¹dów, które uregulowa³y ju¿ sytua-
cjê s³u¿by zdrowia, nie czekaj¹c na pomoc z zewn¹trz?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Piesiewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Wielce Szanowny Panie Premierze!
Plan informatyzacji pañstwa okreœla priorytety i cele informatyzacji pañstwa, w oparciu o które powi-

nien przebiegaæ rozwój systemów teleinformatycznych, u¿ywanych do realizacji zadañ publicznych. Prio-
rytety te maj¹ s³u¿yæ miêdzy innymi przekszta³ceniu Polski w pañstwo nowoczesne i przyjazne obywate-
lom, a tak¿e rozwojowi spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce.

Do rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego konieczny jest powszechny dostêp do informacji. Obecnie
w Polsce pozostaje wiele miejsc, w których szybki dostêp do informacji jest ograniczony miêdzy innymi
z uwagi na brak dostêpu do szerokopasmowego Internetu. Wydaje siê, ¿e w takich miejscach powinno po-
wstaæ jak najwiêcej punktów publicznego dostêpu do Internetu, w szczególnoœci w instytucjach kultury,
takich jak biblioteki czy oœrodki kultury. Konieczne wydaje siê tak¿e stworzenie sieci stanowisk kompu-
terowych z dostêpem do szerokopasmowego Internetu w instytucjach kultury, na przyk³ad w bibliote-
kach czy w domach kultury. Obywatele korzystaj¹cy z bibliotek publicznych czy odwiedzaj¹cy domy kul-
tury powinni mieæ dostêp do jak najszerszego zbioru wiedzy. Wydaje siê wiêc, i¿ konieczne jest prowadze-
nie komputeryzacji polskich bibliotek i muzeów zgodnie ze standardami œwiatowymi, tak aby mog³y one
bez przeszkód wymieniaæ dane z placówkami zagranicznymi.

Wobec powy¿szego zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, czy Pan Minister uwa¿a za w³aœciwe
rozszerzenie planu informatyzacji pañstwa o instytucje kultury, a zw³aszcza biblioteki i oœrodki kultury.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Krzysztof Piesiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Deklaracja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopa-

tu Polski z 19 listopada 2008 r. w sprawie polityki prorodzinnej stanowi, ¿e: „Rodzina powinna byæ pod-
stawowym podmiotem dzia³añ pañstwa. Priorytetem polityki spo³ecznej winno byæ tworzenie optymal-
nych warunków do zak³adania i funkcjonowania rodzin w Polsce. Dzia³ania w tym zakresie powinny byæ
podejmowane przy wsparciu i wspó³pracy w³adz samorz¹dowych, partnerów spo³ecznych i organizacji
pozarz¹dowych. Wa¿nym i istotnym partnerem w tych dzia³aniach jest Koœció³ katolicki oraz inne Ko-
œcio³y i zwi¹zki wyznaniowe”.

Przypomnê, ¿e komisja uzna³a za priorytetowe w polityce prorodzinnej nastêpuj¹ce zagadnienia.
1. Pilne i stopniowe zwiêkszenie nak³adów z bud¿etu pañstwa na rodzinê, tak aby osi¹gnê³y œredni po-

ziom krajów Unii Europejskiej.
2. Umo¿liwienie rodzicom po³¹czenia ról rodzinnych i zawodowych. Szczególnie cenne s¹ dzia³ania

zmierzaj¹ce do stworzenia im realnej mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy wychowywaniem swoich dzieci w do-
mu a mo¿liwoœci¹ korzystania z opieki nad dzieæmi poza domem.

3. Pomoc materialna rodzinom wielodzietnym, w których wychowuje siê jedna trzecia polskich dzieci,
a których sytuacja jest najtrudniejsza.

4. Wspieranie rodzin najs³abszych dochodowo poprzez rozwój systemu œwiadczeñ rodzinnych.
W 2009 r. dokonana zostanie rewizja progów podatkowych oraz wysokoœæ œwiadczeñ rodzinnych i dodat-
ków do nich. Rz¹d bêdzie kontynuowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do utrzymania 7% stawki VAT na artyku³y
dzieciêce oraz przywróci pomoc dla ubogich kobiet w ci¹¿y.

5. Rozwój systemu pozwalaj¹cego udzieliæ rodzinom wychowuj¹cym dzieci niepe³nosprawne wsparcia
dochodowego w wypadku, gdy rodzice rezygnuj¹ z pracy w celu opieki nad swoimi dzieæmi, oraz zapewniæ
im odpowiednie zabezpieczenie emerytalne. Dla rodziców, którzy mog¹ i chc¹ kontynuowaæ aktywnoœæ
zawodow¹, a tak¿e dla lepszej integracji spo³ecznej, niezbêdne jest budowanie systemu wsparcia, który
pozwoli rodzicom pozostawiæ dzieci w trakcie dnia pod kompetentn¹ opiek¹.

6. Przeciwdzia³anie kryzysom i rozpadowi rodzin. Niepokoi rosn¹ca liczba rozwodów i separacji. Nie-
zbêdne jest wsparcie ma³¿eñstwa, równie¿ poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego i przygotowanie m³o-
dzie¿y do za³o¿enia rodziny. Wa¿ne jest tak¿e poprawienie prawa rodzinnego, miêdzy innymi poprzez
zwiêkszenie roli mediacji pomiêdzy ma³¿onkami, co ma przyczyniæ siê do rozwi¹zywania problemów
w ma³¿eñstwie.

7. Wzmocnienie ochrony dziecka i rodziny przed przemoc¹ w œrodowisku pracy, szko³y, rodziny i w me-
diach.

8. Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieæmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych z jed-
noczesnym ograniczaniem instytucjonalnych form opieki. Rozwijanie profilaktyki, by do sytuacji umie-
szczania dzieci poza rodzin¹ biologiczn¹ dochodzi³o jak najrzadziej.

9. Wprowadzenie obowi¹zku przedstawiania skutków nowych regulacji i rozwi¹zañ prawnych dla fun-
kcjonowania rodzin.

Panie Premierze! Pañski rz¹d ma przygotowaæ i przyj¹æ w pierwszym kwartale 2009 r. program „Soli-
darnoœæ pokoleñ. Dzia³ania na rzecz dzieci i rodzin”. Czasu pozosta³o niewiele, dlatego przypominam
o tym projekcie, ufaj¹c, ¿e Pan Premier osobiœcie zainteresuje siê polityk¹ prorodzinn¹.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
5 lutego mija dziewiêædziesi¹t lat od powo³ania biskupstwa polowego w Polsce, ustanowionego przez

Stolicê Apostolsk¹ w 1919 r. Ta wa¿na rocznica stanowi okazjê, aby przypomnieæ historiê polskiego dusz-
pasterstwa wojskowego, obecnego równie¿ poza granicami naszej ojczyzny, co stanowi wa¿ny element
dla Senatu, opiekuj¹cego siê Poloni¹.

Jak pisze ks. p³k dr Zbigniew Kêpa z Ordynariatu Polowego WP, tradycja obecnoœci kap³añskiej wœród
¿o³nierzy siêga pocz¹tków polskiej pañstwowoœci. Do czasu wprowadzenia instytucji kapelanów sta³ych
pos³ugê duchow¹ w obozach wojskowych pe³nili kapelani i spowiednicy królów, ksi¹¿¹t, hetmanów wy-
ruszaj¹cych na wyprawy wojenne. Armii towarzyszyli te¿ kapelani obozowi, zwani kaznodziejami obozo-
wymi. Sta³e duszpasterstwo wojskowe wprowadzi³ sejm warszawski z 1690 r., ustanawiaj¹c trzydziestu
szeœciu etatowych kapelanów dla wojska Obojga Narodów. Czas kryzysu Rzeczypospolitej za czasów sas-
kich i redukcje wojska wp³ynê³y negatywnie na wzrost i stabilizacjê s³u¿by duszpasterskiej. Niemniej jed-
nak regulaminy z lat 1770–1775 w sposób szczegó³owy okreœli³y powinnoœci i zasady s³u¿by duszpaster-
skiej, mówi¹c, ¿e obowi¹zkiem kapelana jest m.in. regularne odprawianie mszy œw., spowiadanie i komu-
nikowanie ¿o³nierzy, odwiedzanie chorych. W przededniu Sejmu Czteroletniego w wojsku Obojga Naro-
dów s³u¿y³o czterdziestu trzech kapelanów. W epoce powstañ i niewoli narodowej trzynastu kapelanów
znalaz³o siê w szeregach wojsk Naczelnika Tadeusza Koœciuszki. Duszpasterstwo wojskowe odtworzono
tak¿e w Ksiêstwie Warszawskim, w armii Królestwa Kongresowego, kapelani uczestniczyli tak¿e w po-
wstaniach, listopadowym i styczniowym. S³u¿bê duszpastersk¹ organizowano te¿ w formacjach polskich
powstaj¹cych podczas I wojny œwiatowej. Swoich kapelanów mia³y Legiony Józefa Pi³sudskiego, formacje
powstaj¹ce w Rosji, oddzia³y syberyjskie i armia gen. Józefa Hallera. Du¿e uznanie i popularnoœæ zyska³
kapelan Legionów Polskich, ksi¹dz biskup W³adys³aw Bandurski (25.05.1863 – 6.03.1932), sufragan
lwowski, od lat zwi¹zany z ruchem niepodleg³oœciowym, nazywany „hetmanem serc ¿o³nierskich”.

Powstaniu pañstwa polskiego i wojska narodowego towarzyszy³o organizowanie duszpasterstwa woj-
skowego. 5 lutego 1919 r. Stolica Apostolska utworzy³a biskupstwo polowe. Pierwszym biskupem polo-
wym Wojska Polskiego papie¿ Benedykt XV mianowa³ ks. bp. dr. Stanis³awa Galla (21.04.1865 –
11.09.1942), sufragana archidiecezji warszawskiej, który zorganizowa³ od podstaw duszpasterstwo
w odrodzonym Wojsku Polskim. Drugim biskupem polowym Wojska Polskiego Ojciec Œwiêty Pius XI mia-
nowa³ 15 lutego 1933 r. ks. dr. Józefa Gawlinê (18.11.1892 – 21.09.1964), który kontynuowa³ dzie³o swe-
go poprzednika – otaczanie opiek¹ religijn¹ ¿o³nierzy katolików. Du¿o uwagi poœwiêca³ organizacjom reli-
gijno-koœcielnym na terenie parafii wojskowych. Po wybuchu II wojny œwiatowej towarzyszy³ on ¿o³nie-
rzom polskim wszêdzie tam, gdzie przebywali i gdzie walczyli. Urz¹d biskupa polowego Polskich Si³ Zbroj-
nych na UchodŸstwie sprawowa³ do 1947 r.

Mo¿na te¿ wspomnieæ, ¿e kapelani w czasie lat II wojny œwiatowej zapisali piêkn¹ kartê, s³u¿¹c wiernie
Bogu, Koœcio³owi i Polsce. W sytuacji zbli¿aj¹cego siê konfliktu zbrojnego uzyskali od Stolicy Apostolskiej
specjalne uprawnienia na wypadek wojny, towarzyszyli ¿o³nierzom na froncie kampanii wrzeœniowej,
otaczali opiek¹ rannych w szpitalach, grzebali poleg³ych.

Po II wojnie œwiatowej duszpasterstwo wojskowe w okresie PRL objêli kapelani 1 i 2 Armii WP, którzy
pozostawali w œcis³ej zale¿noœci od Ministerstwa Obrony Narodowej. Zwierzchnikiem kapelanów by³ ge-
neralny dziekan Wojska Polskiego, mianowany przez ministra obrony narodowej. Episkopat Polski zg³o-
si³ zastrze¿enia zarówno do trybu mianowania generalnego dziekana WP, jak i niektórych kapelanów
wojskowych, dlatego wyda³ 19 marca 1948 r. komunikat w sprawie duszpasterstwa wojskowego, w któ-
rym powiadomi³ duszpasterstwo wojskowe, i¿ wobec nieobsadzenia stanowiska ordynariusza polowego
wygas³a jurysdykcja kapelanów. Wobec prób wykorzystania duszpasterstwa polowego do doraŸnych ak-
cji politycznych Stolica Apostolska 21 kwietnia 1948 r. wyda³a dekret uchylaj¹cy postanowienia statutu
duszpasterstwa wojskowego z 1926 r. W³adze komunistyczne, zdaj¹c sobie sprawê z ogromnego wp³ywu
Koœcio³a na spo³eczeñstwo, nie zdecydowa³y siê na ca³kowit¹ likwidacjê duszpasterstwa wojskowego.
Polska jako jedyny kraj bloku komunistycznego zachowa³a instytucjê kapelanów wojskowych. Ca³oœci¹
spraw duszpasterskich kierowa³ generalny dziekan, pe³ni¹cy funkcje administracyjne z ramienia MON.
Kolejnymi dziekanami generalnymi WP byli: ks. p³k Stanis³aw Warcha³owski (1945–1947), ks. p³k W³a-
dys³aw Pyszkowski (1947–1950), ks. p³k Roman Szemraj (1950–1946), ks. p³k dr Julian Humeñski
(1964–1986), ks. p³k Florian Klewiado (1986 – luty 1991).
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Przemiany, jakie nast¹pi³y w Polsce w 1989 r., umo¿liwi³y przywrócenie do ¿ycia nieobecnej w PRL
struktury administracji koœcielnej – Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W ustawie o stosunku Pa-
ñstwa do Koœcio³a katolickiego z dnia 17 maja 1989 r. nadano Ordynariatowi Polowemu Wojska Polskie-
go osobowoœæ prawn¹. Problematyce opieki duszpasterskiej nad ¿o³nierzami wyznania katolickiego po-
œwiêcony jest tak¿e art. 16 Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ z dnia 28 lip-
ca 1993 r. 21 stycznia 1991 r. Kongregacja do spraw Biskupów w trosce o „dobro duchowe ¿o³nierzy
i wiernych wyznania katolickiego nale¿¹cych do wojsk l¹dowych, morskich i lotniczych Polski” wyda³a
dekret przywracaj¹cy Ordynariat Polowy. Pierwszym biskupem polowym w Polsce zosta³ ks. pra³at dr
S³awoj Leszek G³ódŸ. Po objêciu przez niego biskupstwa Warszawa-Praga, 16 paŸdziernika 2004 r. Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II mianowa³ biskupem polowym Wojska Polskiego ks. pra³ata p³k Tadeusza P³oskiego,
dotychczasowego kanclerza Kurii Polowej.

Ordynariat Polowy jest, zgodnie z normami zawartymi w statucie z 1991 r., kiedy przywrócono strukturê
biskupstwa wojskowego, okrêgiem koœcielnym zrównanym prawnie z diecezj¹, posiadaj¹cym w³asnego bi-
skupa polowego. Od 30 paŸdziernika 2004 r. diecezj¹ wojskow¹ kieruje gen. dyw. dr hab. Tadeusz P³oski.
Ordynariat Polowy jest zatem personaln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Koœcio³a katolickiego, a jednoczeœnie
wchodzi w sk³ad resortu obrony narodowej jako jednostka organizacyjna nadzorowana przez ministra
obrony narodowej.

Obecnie diecezja polowa liczy dziewiêædziesi¹t dwie parafie, w tym jedn¹ zagraniczn¹, w Mons w Belgii,
przy kwaterze SHAPE (Polskie Duszpasterstwo Wojskowe dla Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego
przy Komitecie Wojskowym Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego). Na dzieñ 15 stycznia 2009 r.
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego pe³ni pos³ugê stu siedemdziesiêciu szeœciu kapelanów zawo-
dowych (duchownych bêd¹cych jednoczeœnie oficerami zawodowymi w Wojsku Polskim) i dwunastu ka-
pelanów pomocniczych (duchownych, którzy wykonuj¹ sta³e zadania we w³asnej diecezji lub zakonie,
pe³ni¹c dodatkowo pos³ugê w Wojsku Polskim).

Okolicznoœciowy list z okazji dziewiêædziesi¹tej rocznicy ustanowienia biskupstwa polowego, a tak¿e
osiemnastej rocznicy jego przywrócenia w styczniu 1991 r. na rêce obecnego biskupa polowego Tadeusza
P³oskiego przes³a³ w imieniu Ojca Œwiêtego Benedykta XVI sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard.
Tarcisio Bertone.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
W „Sygna³ach dnia” w programie I Polskiego Radia 29 stycznia br. skrytykowa³ Pan publicznie papie¿a

Benedykta XVI, zarzucaj¹c Ojcu Œwiêtemu, ¿e „odchodzi od linii, któr¹ nakreœli³ i realizowa³ Jan Pawe³ II”
i „pope³nia b³¹d za b³êdem”. Dalej stwierdzi³ Pan Marsza³ek: „to nie jest dobra sytuacja. Ja jako cz³onek
tego Koœcio³a jestem zaniepokojony”. Pan Marsza³ek odniós³ siê w swojej ocenie do papieskiej decyzji
o zdjêciu ekskomuniki z czterech biskupów Bractwa œw. Piusa X, którym w 1988 r. bez zgody Stolicy Apo-
stolskiej sakry udzieli³ ks. abp Marcel Lefebvre.

Panie Marsza³ku, zupe³nie nie rozumiemy Pañskiej wypowiedzi. Dlatego na wstêpie chcielibyœmy Pa-
nu Marsza³kowi przypomnieæ, ¿e dla Jana Paw³a II podjêcie dwadzieœcia jeden lat temu decyzji o eksko-
munice by³o Ÿród³em nies³ychanego bólu. Papie¿ Polak bardzo d³ugo zwleka³ z t¹ decyzj¹. Podj¹³ j¹, ponie-
wa¿ znalaz³ siê w sytuacji wyj¹tkowej. Ale, co wa¿ne, ju¿ wówczas liczne rozmowy z Bractwem œw. Piusa X
prowadzi³ ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, obecny Ojciec Œwiêty, czyli ks. kard. Joseph Rat-
zinger. To on obecnie uzna³, ¿e nadesz³a chwila zniesienia tych ekskomunik. Uczyni³ to zreszt¹ na proœbê
prze³o¿onego generalnego Bractwa œw. Piusa X, bpa Bernarda Fellay’a, który w liœcie do Stolicy Apostol-
skiej z 15 grudnia 2008 r. prosi³ usilnie o zdjêcie ekskomuniki. Prosta sprawa: decyzja Benedykta XVI
stanowi³a odpowiedŸ na tê proœbê, a zarazem by³a konsekwencj¹ pos³ugi Jana Paw³a II.

Ponadto nieprzypadkowo zniesienie ekskomuniki zosta³o og³oszone w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan. To jest dobry znak, bardzo pozytywny w Koœciele. Za to nale¿y siê wdziêcznoœæ Ojcu Œwiête-
mu Benedyktowi XVI. Znosz¹c ekskomunikê, Papie¿ chcia³ pokazaæ, ¿e w Koœciele nie nast¹pi³o zerwanie
z tradycj¹, ¿e skoro w jego obrêbie mieszcz¹ siê ci, którzy odrzucaj¹ zmiany posoborowe, to znaczy, i¿ so-
bór nie podwa¿y³ ci¹g³oœci drogi Koœcio³a. Ta decyzja ma wiêc charakter œciœle religijny i w ¿adnym wy-
padku nie oznacza akceptacji przez Watykan czyichkolwiek historycznych, politycznych czy spo³ecznych
pogl¹dów.

Panie Marsza³ku, na koniec chcielibyœmy podnieœæ wa¿ny problem polityczny. Uwa¿amy, ¿e krytyko-
wanie Papie¿a, g³owy Pañstwa Watykañskiego, z którym wi¹¿e Rzeczpospolit¹ umowa konkordatowa,
przez trzeciego co do wa¿noœci polskiego polityka mo¿e byæ uznane za naruszenie autonomii Koœcio³a
i pañstwa. Marsza³ek Senatu powinien o tym wiedzieæ i pamiêtaæ.

Dlatego chcielibyœmy, aby w przysz³oœci komentowanie decyzji papieskich przez wysokich urzêdników
pañstwowych by³o g³êboko przemyœlane. Zw³aszcza jeœli ci urzêdnicy deklaruj¹ siê jako osoby wierz¹ce.
Ktoœ, kto przynale¿y do Koœcio³a katolickiego, powinien wiedzieæ, i¿ powinnoœci¹ wierz¹cych jest ws³u-
chiwanie siê w g³os Koœcio³a, w g³os Magisterium Koœcio³a – a Papie¿ jest najwy¿szym autorytetem i jego
nauczanie jest wyra¿one zarówno w s³owach, jak i w gestach.

Z powa¿aniem

Czes³aw Ryszka
Dorota
Arciszewska-Mielewczyk
Bohdan Paszkowski
Jan Dobrzyñski
Krzysztof Majkowski
Witold Idczak
W³adys³aw Ortyl
W³adys³aw Dajczak
Grzegorz Banaœ
Kazimierz Wiatr

Grzegorz Czelej
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Karczewski
Przemys³aw B³aszczyk
Bronis³aw Korfanty
Ryszard Bender
Kazimierz Jaworski
Wojciech Skurkiewicz
Lucjan Cichosz
Grzegorz Wojciechowski
Piotr Kaleta

Tadeusz Skorupa
Henryk Górski
Zbigniew Cichoñ
Wies³aw Dobkowski
Zdzis³aw Pupa
Stanis³aw Kogut
Jerzy Chróœcikowski
Waldemar Kraska
Janina Fetliñska
Stanis³aw Zaj¹c
Stanis³aw Piotrowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Na jedenastym i dwudziestym trzecim posiedzeniu Senatu skierowa³em do Pani Minister oœwiadcze-

nia dotycz¹ce mo¿liwoœci i sposobu wykorzystywania œrodków unijnych, szczególnie w sferze rozwoju
przedsiêbiorczoœci i wytwarzania energii odnawialnej, zwracaj¹c uwagê na zagro¿enia, du¿e niejasnoœci
co do kolejnych transz, etapów czy terminów wprowadzania projektów. Oczywiœcie kolejnymi pismami,
za które dziêkujê, Pani Minister uspokaja mnie, Senat, naszych wyborców, samorz¹dy, ¿e nie jest tak Ÿle.
Nie jest to prawda, Pani Minister.

W systemie wykorzystywania œrodków unijnych, ale i koordynowania dzia³añ, jest Ÿle i bardzo proszê,
aby to wreszcie dostrzec i wyci¹gn¹æ konsekwencje wobec odpowiedzialnych, jak równie¿ przyjrzeæ siê Ÿle
funkcjonuj¹cemu systemowi. Oto przyk³ady przekazane mi przez wyborców.

1. Dzia³anie 7.2 w województwie ma³opolskim kolejny raz przenoszone jest z bli¿ej nieznanych i niewy-
jaœnionych potencjalnym beneficjentom powodów, a termin jest bli¿ej nieokreœlony.

2. Dzia³anie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiêbiorstwa i MŒP”, w województwie œl¹skim ju¿ kolejny raz
przeniesione – obecnie zawieszono do odwo³ania (!) termin naboru wniosków. Poprzedni termin naboru
w ramach wspomnianego poddzia³ania zosta³ zaplanowany w okresie od 5 stycznia 2009 r. do 5 marca
2009 r. Przesuniêcie terminu ponoæ spowodowane jest koniecznoœci¹ doprecyzowania kryteriów oceny
poprzez stworzenie odpowiednich narzêdzi badaj¹cych innowacyjnoœæ, a nastêpnie ich zatwierdzenie
przez Komitet Monitoruj¹cy RPO WSL, którego posiedzenie zaplanowane jest w lutym 2009 r.

3. Dzia³anie 2.1 schemat A w województwie ma³opolskim – brak danych co do uruchomienia, choæ be-
neficjenci winni to wiedzieæ ju¿ w poprzednim roku.

4. Dzia³anie ARiMR „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”, planowane na poprzedni rok
– przeniesione i do dzisiaj nieznany jest termin og³oszenia dzia³ania.

Szanowna Pani Minister! Ograniczy³em siê jedynie do czterech wspomnianych dzia³añ, i to z dwóch
województw, nie uwzglêdniaj¹c wadliwie dzia³aj¹cych programów prowadzonych centralnie, równie¿
wskazanych przez interweniuj¹cych wyborców. Prawdopodobnie ³atwo wszystko pomno¿yæ przez liczbê
województw i wychodzi obraz, niestety, z³y. Dodam tylko, ¿e najczêstszym wyt³umaczeniem jednostek
wdra¿aj¹cych, które osobiœcie mnie œmieszy, jest wejœcie w ¿ycie nowych przepisów, na przyk³ad rozpo-
rz¹dzenia ministra rozwoju regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w spra-
wie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Do
wniosków o dofinansowanie projektów z³o¿onych i nierozpatrzonych przed dniem wejœcia w ¿ycie wspo-
mnianego rozporz¹dzenia, to jest 1 stycznia 2009 r., stosuje siê przepisy niniejszego rozporz¹dzenia.

Go³ym okiem zatem widaæ, ¿e nie ma nie tylko koordynacji dzia³añ, ale wed³ug mnie jakiejkolwiek kon-
troli wdra¿ania i realizacji programów. A jak mnie zapewni³a Pani Minister, jesteœcie jednostk¹ koordy-
nuj¹c¹ i kontroln¹.

Z powa¿aniem
Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W listopadzie 2008 r. min¹³ pierwszy rok od czasu, kiedy w³adzê wykonawcz¹ w Polsce przejê³a koalicja
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas posiedzenia Sejmu RP VI kadencji
w listopadzie 2008 r. Donald Tusk w przemówieniu przedstawia³ swoje plany i zamierzenia na rozpoczy-
naj¹c¹ siê kadencjê rz¹du. Jak zaznacza³ premier w swoim exposé, bardzo wa¿nym dzia³aniem jego gabi-
netu mia³ byæ dzia³ ochrony œrodowiska. Wówczas premier w bardzo konkretny, obszerny i szczegó³owy
sposób obiecywa³ ¿e:

– dziêki pomocy z funduszy Unii Europejskiej na ochronê œrodowiska i ich skutecznemu wykorzysta-
niu poprawi siê stan œrodowiska,

– nast¹pi wzrost dochodu narodowego i powstan¹ tysi¹ce nowych miejsc pracy,
– nast¹pi przyœpieszenie w ochronie wód poprzez realizacjê Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków

Komunalnych ze wzgledu zw³aszcza na zobowi¹zania, jakie Polska podjê³a w traktacie akcesyjnym,
–nast¹pi jaknajszybszewdro¿eniewPolsceeuropejskiej sieci terenówcennychprzyrodniczoNatura2000,
–ministerochronyœrodowiskaprzeprowadzisprawnenegocjacje i zakoñczysporyzKomisj¹Europejsk¹,
– dokona siê szczegó³owej analizy realizacji zobowi¹zañ traktatowych i na jej podstawie podejmie odpo-

wiednie dzia³ania, w³¹cznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowi¹zañ Polski wobec Unii Europejskiej,
– usprawni wykorzystanie Ÿróde³ i mechanizmów finansowania ochrony œrodowiska,
– podejmie dzia³ania na rzecz zwiêkszenia produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
– zostanie opracowana Strategia Gospodarki Wodnej, w której wa¿nym elementem bêdzie ochrona za-

sobów wodnych, spo³eczno-gospodarcze wykorzystanie wód, ochrona przed powodzi¹ i przeciwdzia³anie
skutkom suszy.

Poniewa¿ pe³ni pan obowi¹zki ministra œrodowiska w obecnym rz¹dzie, po ponadrocznym funkcjono-
waniu koalicji PO – PSL zwracam siê do pana z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. W jaki sposób poprawi³ siê stan œrodowiska w ci¹gu ostatniego roku? Proszê o wskazanie konkret-
nych danych.

2. O ile w minionym roku wzrós³ dochód narodowy i ile nowych miejsc pracy powsta³o na skutek inwe-
stycji w ochronie œrodowiska?

3. W jaki sposób nast¹pi³o przyœpieszenie w minionym roku ochrony wód poprzez realizacjê Krajowego
Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych? Proszê równie¿ o szczegó³ow¹ informacjê na temat rea-
lizacji zobowi¹zañ przez nasz kraj w œwietle zapisów z traktatu akcesyjnego.

4. Czy nast¹pi³o ju¿ wdro¿enie w Polsce europejskiej sieci terenów przyrodniczych Natura 2000 i czy
zosta³ ju¿ rozwi¹zany problem obwodnicy Augustowa?

5. W jakich konkretnie tematach minister œrodowiska przeprowadzi³ sprawne negocjacje z Komisj¹
Europejsk¹ i jakie zakoñczy³ spory z tym organem?

6. Czy przeprowadzono szczegó³ow¹ analizê realizacji zobowi¹zañ traktatowych w sprawach ochrony
œrodowiska?

7. Czy obecny minister œrodowiska podejmuje dzia³ania w celu renegocjacji zobowi¹zañ Polski wobec
Unii Europejskiej ze wzglêdu na nierealnoœæ wype³nienia niektórych zapisów traktatu w ochronie œrodo-
wiska na przyk³ad w kwestii ochrony powietrza?

8. W jaki sposób usprawniono wykorzystanie Ÿróde³ i mechanizmów finansowania ochrony œrodowis-
ka? Proszê o konkretne przyk³ady.

9. W jaki sposób w ostatnim roku podejmowano dzia³ania na rzecz zwiêkszenia produkcji energii ze
Ÿróde³ odnawialnych, skoro podleg³e panu instytucje nie pomaga³y w rozwoju tych Ÿróde³? NFOŒiGW nie
wspomaga³ na przyk³ad prac przy odwiertach geotermalnych w Toruniu.

10. Jak aktualnie wygl¹da sprawa Strategii Gospodarki Wodnej ze szczególnym uwzglêdnieniem
ochrony przed powodzi¹ i przeciwdzia³ania skutkom suszy?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

W grudniu 2008 r. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji podjê³o decyzjê o odmowie prze-
prowadzenia zbiórki publicznej na finansowanie wierceñ geotermalnych w Toruniu. Komitet powo³any
do przeprowadzenia zbiórki publicznej dla sfinansowania pracy badawczej polegaj¹cej na realizacji otwo-
ru badawczego dla poszukiwania i rozpoznawania z³o¿a wód geotermalnych na terenie miasta Toruñ po-
informowa³ w komunikacie o zaistnia³ej sytuacji. Czytamy w nim miêdzy innymi: „Z przykroœci¹ stwier-
dzamy, ¿e jeszcze raz w ¿yciu spo³ecznym naszego kraju nad racjami prawnymi i dobrem spo³ecznym
wziê³y górê racje polityczne. Tylko tak mo¿emy odebraæ tê decyzjê, któr¹ zaskar¿ymy jako ra¿¹co szkodli-
w¹ spo³ecznie”.

Ministerstwo zdecydowa³o, ¿e komitet nie mo¿e og³osiæ zbiórki publicznej, by sfinansowaæ badania
i odwierty geotermalne w Toruniu. Okazuje siê, ¿e profesjonalnie przygotowany wniosek o wyra¿enie zgo-
dy na to spo³eczne przedsiêwziêcie, z³o¿ony w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji we
wrzeœniu 2008 r., rozpatrywany by³ doœæ d³ugo i w koñcu wydano decyzjê, ¿e cel, na który mia³y byæ ze-
brane pieni¹dze, nie jest wart poparcia z punktu widzenia interesu spo³ecznego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jak Pan Minister rozumie pojêcie „interes spo³eczny” w kontekœcie odmowy przeprowadzenia wy-

mienionej zbiórki publicznej?
2. Proszê o wskazanie, jakie s¹ inne mo¿liwoœci spe³nienia woli czêœci spo³eczeñstwa, która pragnie

wesprzeæ przedmiotow¹ inicjatywê z w³asnych œrodków i ma prawo decydowaæ suwerennie o tym, na co
przeznacza swoje pieni¹dze.

3. Dlaczego tak d³ugo prowadzono postêpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, skoro
k.p.a. przewiduje termin trzydziestodniowy na za³atwienie sprawy?

4. Dlaczego w przedmiotowym przypadku odmowna odpowiedŸ by³a przygotowywana tak d³ugo?
5. Ile podobnych wniosków zosta³o z³o¿onych przez inne fundacje i instytucje, jaki by³ okres ich rozpa-

trywania i ile by³o decyzji odmownych?
6. Proszê o dok³adne okreœlenie powodów tak wrogiego podejœcia MSWiA do przytaczanej inicjatywy.
7. W jakim departamencie MSWiA zosta³a przygotowana decyzja i kto personalnie by³ odpowiedzialny za

prowadzenie sprawy na poziomie wiceministra, dyrektora departamentu i urzêdników ni¿szego szczebla?
8. Czy przedmiotowa decyzja nie zosta³a wydana z naruszeniem zasady równoœci obywateli wobec pra-

wa, z pokrzywdzeniem komitetu oraz celu, dla którego komitet podj¹³ swe dzia³ania?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusza
Wojtasika

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z faktem, ¿e ARiMR realizuje program p³atnoœci bezpoœrednich, nale¿y podkreœliæ, ¿e p³at-

noœci za rok 2008 wyp³acane s¹ zdecydowanie szybciej ni¿ w latach ubieg³ych. Do koñca stycznia 2009 r.
p³atnoœci bezpoœrednie otrzyma³o ju¿ 75% uprawnionych rolników. Jest to bardzo istotne, poniewa¿
otrzymane œrodki finansowe rolnicy mog¹ inwestowaæ w ró¿nego rodzaju materia³y do produkcji rolnej:
nawozy sztuczne, paliwo, œrodki ochrony roœlin, materia³ siewny.

Nasuwa siê wiêc pytanie, jak przebiegaj¹ przygotowania do realizacji kolejnej kampanii wyp³at p³atnoœci
bezpoœrednich, za rok 2009, w zwi¹zku z faktem, ¿e zbli¿a siê termin sk³adania stosownych wniosków.

Ponadto proszê o udzielenie informacji, na jakiej zasadzie jest ustalany przez Europejski Bank Cen-
tralny kurs euro, w oparciu o który s¹ naliczane p³atnoœci bezpoœrednie? Czy jest mo¿liwe, aby ten kurs
by³ ustalany na taki dzieñ, ¿eby zmaksymalizowany by³ poziom p³atnoœci, co jest szczególnie istotne w ro-
ku bie¿¹cym ze wzglêdu na realne zagro¿enie kryzysem finansowym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o udzielenie informacji, jak przebiegaj¹ prace zwi¹zane z upowszechnieniem w naszym kraju

odnawialnych Ÿróde³ energii. Podjêcie jakich dzia³añ legislacyjnych, które u³atwi³yby rozwój OZE, jest
planowane?

U³atwienie realizacji tego typu przedsiêwziêæ ma bardzo du¿e znaczenie dla gospodarki i energetyki,
a tak¿e ochrony œrodowiska. Istotna jest tak¿e mo¿liwoœæ tworzenia nowych miejsc pracy. Podjêcie dzia-
³añ legislacyjnych przyspieszaj¹cych i u³atwiaj¹cych realizacje tego typu inwestycji, zarówno w sektorze
publicznym, jak i przez przedsiêbiorców oraz osoby fizyczne, nabiera szczególnego znaczenia.

Istotne jest tak¿e to, ¿e tego typu inwestycje mog¹ byæ wspó³finansowane z funduszy Unii Europejskiej
w ramach „Perspektywy Finansowej na lata 2007–2013”, w ramach regionalnych programów operacyj-
nych oraz programów o zasiêgu krajowym. Tak wiêc niejasne procedury i przeci¹gaj¹ce siê formalnoœci
prawno-administracyjne mog¹ znacznie opóŸniæ wydatkowanie œrodków z UE, co by³oby tak¿e bardzo
niekorzystne z punktu widzenia dzia³añ antykryzysowych i dzia³añ promuj¹cych nowe inwestycje.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich miesi¹cach wzros³a liczona w PLN wartoœæ œrodków finansowych, jakie Polska ma do wy-

korzystania w „Perspektywie Finansowej na lata 2004–2006”. Wzrost wynika z os³abienia z³otego wobec
euro. Sytuacja ta daje mo¿liwoœæ zaanga¿owania kolejnych funduszy miêdzy innymi w rozwój gospodarki
oraz poprawê infrastruktury.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie informacji, na jakiej zasadzie i na jakie programy operacyjne
i dzia³ania bêd¹ przeznaczone dodatkowo wygenerowane z tego tytu³u œrodki.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Oœwiadczenie w sprawie rezygnacji z remontu Komisariatu IV Policji przy ul. Stra¿ackiej 8/12 w Czê-
stochowie, budowy komisariatu w K³omnicach oraz wynikaj¹cych z tego fatalnych warunków pracy fun-
kcjonariuszy Policji.

Pragnê wyraziæ zaniepokojenie wynikaj¹ce z faktu braku remontu budynku Komisariatu IV Policji
przy ul. Stra¿ackiej 8/12 w Czêstochowie, co znacz¹co przek³ada siê na warunki pracy oko³o piêædziesiê-
ciu funkcjonariuszy Policji.

W Czêstochowie, oprócz Komendy Miejskiej Policji, znajduje siê szeœæ komisariatów, które obs³uguj¹
teren ca³ego, dwustuczterdziestotysiêcznego miasta. Praca czêstochowskich policjantów jest oceniana
bardzo dobrze, co potwierdzaj¹ rankingi, w których nasze miasto uznawane jest za jedno z najbezpiecz-
niejszych w Polsce. Niestety, nie ma to prze³o¿enia na dofinansowanie czêstochowskiego garnizonu,
a w szczególnoœci nie ma zarówno odzwierciedlenia w inwestycjach bezpoœrednio z poziomu centralnego,
jak i wsparcia ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nale¿y zatem podkreœliæ zaanga¿o-
wanie w pomoc dla czêstochowskich policjantów samorz¹du miasta Czêstochowy, który przekaza³
w ci¹gu ostatnich lat i wyremontowa³ dwa komisariaty – przy ul. Czecha oraz przy ul. £ukasiñskiego.

Czêstochowska jednostka ju¿ w 2007 r. uzyska³a promesê dotycz¹c¹ przekazania z bud¿etu Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji kwoty 11,5 miliona z³ na remont Komisariatu IV Policji przy
ul. Stra¿ackiej w Czêstochowie oraz budowê nowego komisariatu w K³omnicach.

W przypadku naszego miasta komisariat mieœci siê w zabytkowym budynku z 1897 r., którego w³aœci-
cielem jest Skarb Pañstwa. Obiekt wymaga kapitalnego remontu, a dalsze przebywanie funkcjonariuszy
w tak zaniedbanym budynku i praca w warunkach ur¹gaj¹cych przyzwoitym standardom godzi w nich
jako ludzi, ale tak¿e jako osoby stoj¹ce na stra¿y porz¹dku i bezpieczeñstwa mieszkañców. W komisaria-
cie przy ul. Stra¿ackiej swobodnie przemieszczaj¹ siê po budynku gryzonie, a w trakcie wiêkszych opa-
dów deszcz leje siê na g³owy policjantów. Obrazu rozpaczy dope³niaj¹ rozsypuj¹ce siê œciany i wszecho-
becny smród zgnilizny.

Œrodki finansowe, które mia³y trafiæ z ministerstwa do Czêstochowy na kapitalny remont oraz na nowy
komisariat w K³omnicach, dziêki zabiegom Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zosta³y wstrzy-
mane w zwi¹zku z potrzeb¹ budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Dlaczego Komenda G³ówna Policji, na skutek proœby policji z Katowic i w³adz stolicy województwa, bez
sprawdzenia stanu faktycznego zgodzi³a siê na przesuniêcie œrodków? Dlaczego nie dotrzymuje siê wcze-
œniejszej promesy?

Obecnie nasz kraj próbuje broniæ siê przed kryzysem. Doskonale rozumiem oszczêdnoœci, jakie maj¹
poczyniæ ministerstwa. Czy jednak w tym przypadku mo¿na liczyæ na pomoc Pana Wicepremiera i dotrzy-
manie promesy wzglêdem funkcjonariuszy i mieszkañców Czêstochowy? Tym bardziej ¿e komisariat,
który znajduje siê przy ul. Stra¿ackiej, jest bardzo potrzebny ze wzglêdu na specyfikê „trudnej” dzielnicy
Starego Miasta oraz w perspektywie zwiêkszenia siê ruchu pieszego i samochodowego w zwi¹zku z otwar-
ciem nieopodal Galerii Jurajskiej. Prowizorycznym rozwi¹zaniem, zawartym w planach, jest przeniesie-
nie komisariatu IV do budynku po dawnej poliklinice MSWiA przy ul. Kopernika, jednak¿e to nie roz-
wi¹zuje problemu.

Zwracam siê do Pana Wicepremiera z apelem o pomoc w pozyskaniu œrodków na zadanie o charakterze
inwestycyjnym, to znaczy niezbêdny remont Komisariatu IV Policji w Czêstochowie, który ma bardzo du-
¿e znaczenie dla bezpieczeñstwa wschodniej czêœci Starego Miasta i Œródmieœcia, proszê równie¿ o roz-
wa¿enie mo¿liwoœci podjêcia decyzji o budowie nowego komisariatu w K³omnicach.

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Zwracam siê do Pana Marsza³ka w sprawie wyjaœnienia terminowoœci i rzetelnoœci odpowiedzi udziela-

nych przez organy administracji rz¹dowej na oœwiadczenia senatorskie. Otó¿ do tej pory nie otrzyma³em
odpowiedzi na oœwiadczenia z³o¿one na posiedzeniach Senatu w listopadzie i w grudniu ubieg³ego roku.
Zgodnie z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu odpowiedzi powinny byæ udzielane senatorom w formie pi-
semnej, w terminie nie d³u¿szym ni¿ trzydzieœci dni od dnia przekazania oœwiadczenia.

Bardzo proszê Pana Marsza³ka o wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji i zwrócenie wiêkszej uwagi na kwestie
terminowoœci i rzetelnoœci odpowiedzi na oœwiadczenia senatorskie. Tu nie chodzi tylko i wy³¹cznie o rze-
telnoœæ odpowiedzi w stosunku do mnie, ale o powa¿niejsz¹ sprawê – o rzetelnoœæ dzia³añ cz³onków Rady
Ministrów i podleg³ych im resortów, przedstawicieli organów i instytucji pañstwowych lub samorz¹do-
wych w stosunku do obywateli, którzy maj¹ problemy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera w sprawie, w której ju¿ interweniowa³em i prowadzi³em korespondencjê

z ministrem sprawiedliwoœci, a która dotyczy wyjaœnienia nieprawid³owoœci w postêpowaniu s¹dowym
i komorniczym. Oœwiadczam, ¿e udzielona mi przez ministra sprawiedliwoœci odpowiedŸ (z dnia 22.10.08,
znak pisma DWOiP–IV–0700–35/08, oraz z dnia 7.01.09, znak pisma DWOiP–IV–0700–52/08;
BM–1–0700–669/08) jest, delikatnie mówi¹c, niesatysfakcjonuj¹ca, a mówi¹c wprost, lekcewa¿¹ca. Po-
twierdzeniem lekcewa¿¹cego stosunku ministra jest nie tylko przedmiotowe traktowanie tej sprawy, ale
i brak odpowiedzi na kolejne pisma z³o¿one w tej sprawie w dniu 18 grudnia 2008 r.

Skargi trzech poszkodowanych wskazuj¹ na ra¿¹ce nadu¿ycie prawa, którego siê dopuszczono w sto-
sunku do nich. Przypomnê tylko zasadnicze fakty. Pierwsza skarga dotyczy zlicytowania przez komorni-
ka ci¹gnika wartego oko³o 20 tysiêcy z³ za kwotê 2 tysiêcy z³, którego nabywc¹ okaza³a siê osoba zatrud-
niona w biurze komornika. Druga – zlicytowania ca³ego maj¹tku, tj. gospodarstwa rolnego o powierzchni
13 ha wraz z budynkami, niewspó³miernie do zad³u¿enia. W trzecim przypadku komornik przyj¹³ zani¿o-
n¹ wycenê rzeczoznawcy i zlicytowa³ rodzinny dom i ruchomoœci. Wszystkie te zarzuty znajduj¹ potwier-
dzenie w przedstawionych przez poszkodowanych dokumentach.

Dlaczego minister sprawiedliwoœci w ogóle nie przyjmuje podnoszonych argumentów i nawet ich nie
próbuje rozwa¿aæ, tylko z za³o¿enia je odrzuca? Udzielone odpowiedzi maj¹ charakter schematyczny i po-
jawiaj¹ siê w nich te same sformu³owania, co po raz kolejny potwierdza lekcewa¿enie sprawy. Pozwolê so-
bie przytoczyæ kilka przyk³adów z dotychczas udzielonych mi odpowiedzi. Otó¿ chocia¿ pyta³em, dlaczego
komornik nie sprzeda³ przedmiotowego ci¹gnika rolniczego na z³om – mog¹c uzyskaæ w ten sposób zna-
cznie wy¿sz¹ kwotê – skoro pojazd (wed³ug opinii bieg³ego) by³ w z³ym stanie technicznym, to w odpowie-
dzi z ministerstwa ten fakt w ogóle zosta³ pominiêty. Pominiêto równie¿ fakt b³êdnej wyceny. Z przekaza-
nych dokumentów sprawy wynika, i¿ wycenie zosta³ poddany ci¹gnik o innej nazwie. Poza tym sposób
przeprowadzenia wyceny nasuwa zasadne w¹tpliwoœci co do tego, czy powo³any bieg³y s¹dowy techniki
samochodowej posiada³ niezbêdn¹ wiedzê do sporz¹dzenia przedmiotowej wyceny ci¹gnika rolniczego.
Opinia bieg³ego okreœlaj¹ca szacunkow¹ wartoœæ rynkow¹ ci¹gnika nie zawiera wielu istotnych elemen-
tów, takich jak np. typ i moc silnika oraz innych podstawowych parametrów silnika, istotnych przy sza-
cowaniu wartoœci ci¹gnika; opinia ta nie zawiera tak¿e opisu uk³adu napêdowego, jezdnego oraz uk³adów
agregowania (rodzaju i typu podnoœników narzêdzi, WOM, hydrauliki zewnêtrznej itd.). Bieg³y w swojej
opinii dok³adnie opisuje natomiast stan karoserii, której ci¹gnik rolniczy – ani ten, ani ¿aden inny –
w ogóle nie posiada. Tak wiêc z opisu przedstawionego przez bieg³ego jednoznacznie wynika, i¿ nie zapoz-
na³ siê on z uk³adami istotnymi dla ci¹gnika rolniczego. Reasumuj¹c, bieg³y w swojej opinii wiêcej podej-
rzewa ni¿ stwierdza, a przecie¿ jego zadanie polega na fachowym i dok³adnym stwierdzeniu stanu techni-
cznego ci¹gnika rolniczego. Dlaczego zatem opinia ta, pomimo tak ra¿¹cych b³êdów, nie budzi ¿adnych
zastrze¿eñ?

Prosi³em równie¿ o dostarczenie przyk³adów transakcji, z których korzysta³ bieg³y, ustalaj¹c cenê
przedmiotowego ci¹gnika w swojej opinii, oraz o podanie metody wyceny zastosowanej przez tego bieg³e-
go. Niestety po raz kolejny nie uzyska³em odpowiedzi. W zwi¹zku z wyst¹pieniem tak elementarnych b³ê-
dów i braków w opinii bieg³ego nasuwa siê kolejne pytanie: czy powo³any bieg³y by³ specjalist¹? Na to rów-
nie¿ nie uzyska³em odpowiedzi od pana ministra.

Poza tym pan minister i podlegli mu urzêdnicy w ogóle nie widz¹ ¿adnego problemu w tym, ¿e nabywc¹
ci¹gnika okaza³ siê pracownik kancelarii komorniczej, a zaraz po nabyciu tego pojazdu po prostu go od-
sprzeda³. Czy nie wskazuje to na ewidentne nadu¿ycie i czy nie jest zasadne podejrzenie, i¿ nabycie mia³o
charakter spekulacyjny? Dlaczego ta sprawa nie zosta³a zbadana? Poza tym dlaczego nikt nie zauwa¿y³,
¿e by³ to jedyny ci¹gnik w gospodarstwie, w zwi¹zku z czym nie powinien zostaæ zajêty i zlicytowany?

W tym stanie rzeczy, wobec oczywistych podejrzeñ nadu¿ycia prawa przez komornika, powo³ywanie
siê na niezawis³oœæ s¹du i brak mo¿liwoœci dzia³ania ze strony pana ministra sprawiedliwoœci jest niezro-
zumia³e. Zwracam uwagê Pana Premiera na fakt, ¿e pan minister jest równie¿ prokuratorem generalnym
RP i w sytuacji podejrzenia zaistnienia przestêpstwa powinien dzia³aæ z urzêdu, a w tej sprawie to podej-
rzenie wydaje siê oczywiste. Potwierdzeniem zaniechania tych dzia³añ jest fakt, i¿ dopiero w styczniu br.
Departament Wykonania Orzeczeñ i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwoœci wyst¹pi³ o nades³anie akt
postêpowania prowadzonego w sprawie pana J. S. w celu ich wszechstronnej analizy w ramach posiada-
nych kompetencji (zgodnie z informacj¹ z pisma z dnia 7.01.09 r.), a sprawa jest znana panu ministrowi
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przynajmniej od paŸdziernika ubieg³ego roku (moje pismo w tej sprawie do ministra sprawiedliwoœci
z 7.10.08 r.). Z czego wynika a¿ taka opiesza³oœæ w dzia³aniach urzêdników resortu sprawiedliwoœci?

Panie Premierze, bardzo proszê o wyjaœnienie. Nie chodzi tu o rzetelnoœæ skierowanych do mnie odpo-
wiedzi, ale o znacznie powa¿niejsz¹ sprawê – o rzetelnoœæ dzia³añ ministra sprawiedliwoœci w stosunku
do obywateli w przypadkach, gdy istniej¹ zasadne podejrzenia naruszenia prawa, a pokrzywdzeni ludzie
nie s¹ w stanie dojœæ swoich praw. Czy tak funkcjonuj¹ce instytucje pañstwowe nie budz¹ obaw i w¹tpli-
woœci Pana Premiera? Czy nasz kraj ma byæ pañstwem, w którym nie szanuje siê ludzi i w którym s¹ ³ama-
ne podstawowe prawa obywateli?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra w sprawie problemów dotykaj¹cych m³odych rolników.

Nie s¹ one obce Panu Ministrowi i dziêki Pana przychylnoœci kilka problemów uda³o siê rozwi¹zaæ. Podjê-
te dzia³ania nie s¹ jednak¿e kompleksowe i nie rozwi¹zuj¹ wszystkich problemów. W zwi¹zku z tym
chcia³bym zasugerowaæ Panu Ministrowi kilka kwestii jak¿e istotnych dla rolników, którzy teraz rozpo-
czynaj¹ dzia³alnoœæ i przejmuj¹ gospodarstwa. Mianowicie wielu m³odych ludzi, którzy przejmuj¹ gospo-
darstwa w wyniku zdarzeñ losowych, tj. œmierci jednego z rodziców, nie jest w stanie wype³niæ warunków
obowi¹zuj¹cych przy sk³adaniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach dzia³ania „U³atwia-
nie startu m³odym rolnikom”. Wynika to z faktu, ¿e za datê przejêcia gospodarstwa uznaje siê datê œmier-
ci rodzica czy moment uzyskania prawa do spadku lub czêœci spadku. Panu Ministrowi nie s¹ obce pol-
skie realia i z pewnoœci¹ znany jest fakt, ¿e procedury i formalnoœci niejednokrotnie zajmuj¹ doœæ du¿o
czasu, co powoduje, ¿e m³ody cz³owiek przekracza wyznaczony w warunkach przyznawania pomocy ter-
min uprawniaj¹cy go do uzyskania dofinansowania.

Panie Ministrze, zwracam siê do Pana w tej sprawie, gdy¿ znam co najmniej kilka takich przypadków,
kiedy m³odemu rolnikowi odmówiono przyznania dofinansowania, gdy¿ zbyt d³ugo ci¹gn¹ce siê formal-
noœci spadkowe spowodowa³y, ¿e up³yn¹³ wymagany przepisami okres. W zwi¹zku z tym proszê Pana Mi-
nistra o wyjaœnienie, z czego wynika taka interpretacja przepisów i przyjmowanie za datê rozpoczêcia
prowadzenia gospodarstwa moment nabycia prawa do spadku, a niejednokrotnie czêœci spadku, tj.
dzieñ œmierci rodzica. Przecie¿ jeœli gospodarstwo stanowi wspó³w³asnoœæ, nie mo¿na go prowadziæ sa-
modzielnie. Taka interpretacja przepisów prowadzi do podwójnych tragedii tych m³odych ludzi – pier-
wsz¹ by³a œmieræ ich rodzica, drug¹ jest odebranie szansy na pomoc przy rozpoczêciu prowadzenia go-
spodarstwa poprzez odmówienie dofinansowania. Czy wed³ug Pana Ministra takie postêpowanie jest za-
sadne? Czy Pan Minister nie widzi zagro¿enia, ¿e takie uniemo¿liwianie uzyskania pomocy spowoduje
niechêæ m³odych ludzi do pozostawania na wsi i prowadzenia odziedziczonych gospodarstw?

Kolejn¹ spraw¹, na któr¹ pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra, jest problem wielu m³odych ludzi, któ-
rym odmówiono dofinansowania, gdy¿ moment rozpoczêcia przez nich prowadzenia gospodarstwa przy-
pad³ na okres, kiedy nie przyjmowano wniosków ze wzglêdu najpierw na wykorzystanie funduszy z lat
2004–2006, a potem na przed³u¿aj¹ce siê formalnoœci w przyjêciu nowego PROW na lata 2007–2013.
Wielu tych m³odych ludzi spe³nia wszystkie wymogi formalne, poza tym jednym – ¿e nie ze swojej winy
i z powodu sytuacji od nich niezale¿nych, na które nie mieli ¿adnego wp³ywu, up³yn¹³ okres pozwalaj¹cy
im na ubieganie siê o dofinansowanie. Jakie rozwi¹zanie dla tych m³odych ludzi proponuje Ministerstwo
Rolnictwa i ilu takich m³odych rolników wyst¹pi³o z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i spotka-
³o siê z odmow¹?

Panie Ministrze, proszê o zapoznanie siê z wy¿ej opisanymi zagadnieniami oraz o udzielenie wyjaœnieñ,
a tak¿e o rozwa¿enie wprowadzenia koniecznych zmian do programu u³atwiaj¹cego start m³odym lu-
dziom, którzy zdecydowali siê na podjêcie jak¿e trudnego w dzisiejszych czasach zadania – pracy na wsi
w gospodarstwie rolnym.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê w sprawie przyspieszenia prac nad nowelizacj¹ rozporz¹dzenia ministra œrodowiska do-

tycz¹cego gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ w czêœci dotycz¹cej terminu pozys-
kania œlimaków winniczków.

Obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie ministra œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie ga-
tunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹, DzU nr 220 poz. 2237, wyznacza sztywny, jed-
nolity dla obszaru ca³ego kraju termin – od 1 do 31 maja – pozyskania œlimaków winniczków.

Wraz ze zmieniaj¹cym siê klimatem zmienia siê okres, w którym œlimaki pojawiaj¹ siê w naszym kraju,
co wiêcej, okres ten jest zró¿nicowany w zale¿noœci od województw. Dlatego sztywne ramy wyznaczaj¹ce
mo¿liwoœæ zbierania œlimaków budz¹ zrozumia³e zastrze¿enia osób zajmuj¹cych siê ich przetwarzaniem
i eksportem. Zosta³em poinformowany, ¿e te w¹tpliwoœci s¹ podzielane równie¿ przez licz¹ce siê naukowe
œrodowiska malakologiczne, w tym prof. Kazimierza Stêpczaka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu i doc. dr. hab. Macieja Ligaszewskiego z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Podczas prac nad zmian¹ wskazanego rozporz¹dzenia trzeba uwzglêdniæ te¿ argumenty ekonomiczne.
Dane, które pozyska³em, wskazuj¹, ¿e wbrew powszechnie panuj¹cej opinii przetwórstwo i eksport œli-
maków stanowi¹ istotne Ÿród³o dochodów dla bardzo du¿ej liczby osób niemaj¹cych gospodarczej alter-
natywy. Korzyœci z tej dzia³alnoœci by³yby jeszcze wiêksze, gdyby wnioskowana zmiana zosta³a przyjêta.

Pozwolê sobie przytoczyæ niektóre dane:
– œlimaki w Polsce pozyskuje i przetwarza siedem firm, które zatrudniaj¹ dodatkowo w sezonie prze-

twórstwa œlimaków i muszelek po oko³o dwustu pracowników przez co najmniej szeœæ miesiêcy w roku,
– ka¿da z tych firm, oprócz tego, ¿e skupuje œlimaki w sieci w³asnych punktów skupu, kooperuje tak¿e

z ma³ymi firmami pozyskuj¹cymi œlimaki we w³asnym imieniu; daje to w skali kraju oko³o dwustu punk-
tów skupu, które obs³uguj¹ miejscowe osoby, osi¹gaj¹ce z tego tytu³u dodatkowe dochody w okresie jed-
nego miesi¹ca trwania skupu,

– do ka¿dego punktu skupu œlimaki dostarczane s¹ przez lokalnych zbieraczy, przeciêtnie do jednego
punktu skupu dostarcza œlimaki oko³o piêædziesiêciu zbieraczy, a jest to w skali kraju oko³o stu tysiêcy
osób z terenów g³ównie wiejskich, które osi¹gaj¹ dodatkowy dochód,

– zajêcie i dochód znajduj¹ tak¿e firmy transportowe i ich pracownicy obs³uguj¹cy za³adunek i przewóz
œlimaków,

– w okresie tym maj¹ zajêcie równie¿ ma³e lokalne ch³odnie, przechowuj¹ce pozyskane œlimaki ocze-
kuj¹ce na przetworzenie,

– roczna wartoœæ eksportu produktów ze œlimaków wynosi ponad 5 milionów euro.
Wskazane liczby stanowi¹ znacz¹cy argument, by obecne rozporz¹dzenie zmieniæ, uelastyczniaj¹c

termin zbierania œlimaków. Podkreœlam, ¿e wnioskowana zmiana nie wyd³u¿a okresu zbierania, lecz je-
dynie proponuje, by o jego terminie decydowa³y odpowiednie regionalne w³adze.

Jestem przekonany, ¿e taka zmiana rozporz¹dzenia, po ewentualnym zasiêgniêciu opinii regionalnych
dyrekcji ochrony œrodowiska, daj¹ca samorz¹dom województw mo¿liwoœæ decydowania o terminie zbie-
rania œlimaków winniczków, przyczyni siê do rozwoju tej ga³êzi gospodarki, s³u¿¹c jednoczeœnie ochronie
gatunkowej œrodowiska naturalnego.

Wierzê, ¿e powy¿sze argumenty, wielokrotnie podnoszone przez œrodowiska gospodarcze, wspierane
przez autorytety naukowe, nie bêd¹ bagatelizowane, zw³aszcza w obliczu zagro¿eñ ze strony œwiatowego
kryzysu gospodarczego.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 26. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje:
1) senatora Macieja Klimê z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
2) senatora Bronis³awa Korfantego z Komisji Gospodarki Narodowej,
3) senatora Zdzis³awa Pupê z Komisji Spraw Unii Europejskiej,
4) senatora W³adys³awa Sidorowicza z Komisji Spraw Zagranicznych,
5) senator Gra¿ynê Sztark z Komisji Œrodowiska,
6) senatora Marka Trzciñskiego z Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
7) senatora Piotra Wacha z Komisji Obrony Narodowej,
8) senatora Marka Zió³kowskiego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senatora Macieja Klimê do Komisji Spraw Unii Europejskiej,
2) senatora Bronis³awa Korfantego do Komisji Obrony Narodowej,
3) senatora Zdzis³awa Pupê do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
4) senatora W³adys³awa Sidorowicza do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
5) senator Gra¿ynê Sztark do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
6) senatora Marka Trzciñskiego do Komisji Gospodarki Narodowej,
7) senatora Piotra Wacha do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
8) senatora Marka Zió³kowskiego do Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Piotra Kaletê z Komisji Gospodarki Narodowej oraz wybiera senatora Piotra Kaletê do Komisji Obrony Na-
rodowej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 1 po wyrazie „p³atniczej” dodaje siê wyrazy „, w tym w zwi¹zku z rozwojem akcji kredytowej ban-

ku krajowego”;
2) w art. 2 w pkt 5 przed wyrazem „zak³ad” dodaje siê wyraz „krajowy”;
3) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „art. 42 ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 42 ust. 1”;
4) w art. 5:

a) w ust. 1 wyraz „bank,” zastêpuje siê wyrazami „bank krajowy,”,
b) w ust. 2 po wyrazach „oraz bank” dodaje siê wyraz „krajowy”;

5) w art. 7 wyrazy „lub bank udzielaj¹cy kredytu, o którym” zastêpuje siê wyrazami „albo bank krajowy,
bank zagraniczny lub instytucjê kredytow¹ przyznaj¹ce kredyt, o których”;

6) w art. 14 w ust. 1 wyrazy „art. 89, 90 i 94” zastêpuje siê wyrazami „art. 89, art. 90 i art. 94”;
7) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wartoœæ nominaln¹ zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowanych skarbowych papierów wartoœciowych,
o których mowa w niniejszej ustawie, zalicza siê do d³ugu Skarbu Pañstwa, zgodnie z ustaw¹
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”;

8) w art. 15 w ust. 2 w pkt 1 i 3 wyraz „podmiotu” zastêpuje siê wyrazami „instytucji finansowej”;
9) w art. 15 w ust. 5 w pkt 3 po lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:

„…) planowany rozwój akcji kredytowej, w przypadku gdy wsparcie udzielane jest bankowi krajowe-
mu w zwi¹zku z rozwojem tej akcji,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o udzielaniu przez Skarb Pañstwa
wsparcia instytucjom finansowym.

W poprawce nr 1, kieruj¹c siê oczekiwaniami partnerów spo³ecznych, Senat wskazuje jednoznacznie,
¿e wsparcie w celu utrzymania p³ynnoœci p³atniczej bêdzie mog³o byæ udzielone bankowi krajowemu rów-
nie¿ w zwi¹zku z rozwojem przez ten bank akcji kredytowej. Konsekwencj¹ tej poprawki jest poprawka
nr 9, która przewiduje, ¿e w przypadku gdy wsparcie bêdzie udzielane bankowi krajowemu w zwi¹zku
z rozwojem akcji kredytowej, umowa o udzielenie wsparcia w warunkach wsparcia okreœlaæ bêdzie pla-
nowany rozwój akcji kredytowej.

Zdaniem Senatu, w definicji pojêcia „instytucja finansowa” konieczne jest doprecyzowanie, ¿e stanowi
ona o „krajowym zak³adzie ubezpieczeñ” zgodnie z nazw¹ podmiotu przyjêt¹ w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, do którego ustawodawca odsy³a. Uchwalaj¹c po-
prawkê nr 2 kierowano siê dyrektyw¹ zachowania konsekwencji terminologicznej ramach systemu prawa.

W art. 4 w ust. 1 ustawodawca odsy³a do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol-
skim w celu wskazania sposobu rozumienia pojêcia „kredyt refinansowy”. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e podsta-
wowym przepisem dotycz¹cym kredytu refinansowego we wskazanej ustawie jest art. 42 ust. 1, Senat
uzna³ za w³aœciwe odes³aæ w³aœnie do tego przepisu (poprawka nr 3). Przepis art. 42 ust. 4 ustawy o Naro-
dowym Banku Polskim okreœla jedynie zasady udzielenia kredytu, o którym mowa w ust. 1 tego artyku³u,
a wiêc ma charakter wtórny.

Stanowi¹c o udzieleniu wsparcia w formie gwarancji dla banku wskazany przepis odnosi siê kredytów
oraz linii kredytowych przyznanych przez bank, bank zagraniczny lub instytucjê kredytow¹. Maj¹c na
wzglêdzie, ¿e ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w art. 4 (s³owniczek ustawy) ró¿nicuje
pojêcia „bank krajowy” oraz „bank zagraniczny”, uznano za konieczne pos³u¿enie siê w art. 5 opiniowanej
ustawy w odniesieniu do banku z siedzib¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nazw¹ „bank krajowy”
(poprawka nr 4).

W art. 7 ustawodawca przewiduje pomniejszanie wyp³at z tytu³u gwarancji dla banku o sp³aty kredytu
dokonane przez kredytobiorcê oraz o kwoty uzyskane przez bank udzielaj¹cy kredytu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, w wyniku zaspokojenia siê z przedmiotu zabezpieczenia udzielonego kredytu. W zwi¹zku
z tym, ¿e gwarancja dla banku mo¿e dotyczyæ równie¿ kredytów udzielonych przez bank zagraniczny lub
instytucjê kredytow¹, uznano, ¿e art. 7 powinien obejmowaæ równie¿ te podmioty. W zwi¹zku z tym, Se-
nat uchwali³ poprawkê nr 5.

Maj¹c na wzglêdzie obowi¹zuj¹ce zasady formu³owania odes³añ w przepisach prawnych, w tym doty-
cz¹ce sposobu oznaczania i przywo³ywania jednostek redakcyjnych, przyjêto poprawkê nr 6.

Kieruj¹c siê dyrektyw¹ zapewnienia dostatecznej jednoznacznoœci przepisów ustawy oraz bior¹c pod
uwagê opiniê Ministra Finansów uchwalono poprawkê nr 7. Precyzuje ona przepis art. 14 ust. 3 wskazu-
j¹c, i¿ do d³ugu Skarbu Pañstwa zaliczaæ siê bêdzie wartoœæ nominaln¹ zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowa-
nych skarbowych papierów wartoœciowych. Poprawka ta harmonizuje przepisy rozpatrywanej ustawy
z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Uwzglêdniaj¹c, ¿e wniosek o udzielenie wsparcia bêdzie wnosi³a instytucja finansowa, nale¿y - zdaniem
Senatu - w sposób precyzyjny w przepisie okreœlaj¹cym minimaln¹ treœæ wniosku wskazaæ, ¿e zawiera on
nazwê instytucji wnioskuj¹cej oraz informacjê o jej aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e w rozpatrzonej ustawie na okreœlenie takiego podmiotu ustawodawca konsekwentnie pos³u-
guje siê pojêciem „instytucja finansowa”, które to pojêcie zosta³o zdefiniowane w art. 2 (poprawka nr 8).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej teks-
tu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zq w ust. 1 wyrazy „art. 223zzza” zastêpuje siê wyrazami „art. 208”;
2)wart.1wpkt49wlit.a,wart.223zzwust.3wpkt2wyrazy „wartoœci rezerwtechniczno-ubezpieczeniowych”

zastêpuje siê wyrazami „wartoœci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto”;
3) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zzg w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 179 ust. 1 - 3” zastêpuje siê wy-

razami „art. 179 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3”;
4) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zzt:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„Do zak³adów reasekuracji stosuje siê odpowiednio przepisy art. 205, art. 206, art. 207 ust. 2,

art. 208, art. 208b-209, art. 211-213 oraz art. 214 ust. 1, z tym ¿e u¿yte w:”,
b)wpkt1wyrazy „art. 209ust.1pkt3” zastêpujesiêwyrazami „art. 208bust.1 i art. 209ust.1pkt3”;

5) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, skreœla siê art. 223zzx;
6) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, skreœla siê art. 223zzza;
7) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zzzb:

a) w ust. 1 skreœla siê wyrazy „w ka¿dym czasie”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie ust. 1 stosuje siê odpowiednio przepisy art. 208
ust. 3 i 4 oraz art. 208b-208h.”;

8) w art. 2, w § 2 w zdaniu trzecim skreœla siê wyrazy „, a tak¿e ka¿da zmiana dotycz¹ca wysokoœci sumy
ubezpieczenia lub zakresu ochrony ubezpieczeniowej”;

9) w art. 8 w pkt 1, w pkt 1:
a) skreœla siê wyrazy „oraz podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi”,
b) wyrazy „Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. w zakresie – w jakim prowadzi rachunki

papierów wartoœciowych” zastêpuje siê wyrazami „Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych
S.A. - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów wartoœciowych, oraz spó³ka, której Krajo-
wy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. przekaza³ wykonywanie czynnoœci z zakresu zadañ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi-
nansowymi - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów wartoœciowych”;

10) w art. 8 w pkt 2, w pkt 2:
a) po wyrazach „w stosunku do banków” dodaje siê wyrazy „, oddzia³ów zagranicznych instytucji kre-

dytowych”,
b) skreœla siê wyrazy „oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o obrocie instrumen-

tami finansowymi”,
c) po wyrazach „Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A.” dodaje siê wyrazy „oraz spó³ki,

której Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. przekaza³ wykonywanie czynnoœci z zakre-
su zadañ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi”;

11) w art. 8 w pkt 3, w pkt 2:
a) skreœla siê wyrazy „oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy”,
b) po wyrazach „Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A.” dodaje siê wyrazy „oraz spó³ki,

której Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. przekaza³ wykonywanie czynnoœci z zakre-
su zadañ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi”;

12) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „Przepisy ustawy” zastêpuje siê wyrazami „Przepisy dzia³u III ustawy”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ
do niej 12 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1, 4, 5, 6 i 7 Senat zapewni³ zgodnoœæ przepisów noweli z ustaw¹ z dnia 19 gru-
dnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. W art. 223zzt - 223zzzb, dodawanych do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, okreœlono zasa-
dy sprawowania nadzoru nad zak³adami reasekuracji. Do nadzoru nad zak³adami reasekuracji stosuje
siê, na podstawie art. 223 zzt, niektóre przepisy o nadzorze nad zak³adami ubezpieczeñ. Poniewa¿ usta-
wa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw dokona³a daleko id¹cej nowelizacji ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w za-
kresie przepisów o nadzorze ubezpieczeniowym, Senat uzna³, ¿e konieczna jest modyfikacja przepisów
odsy³aj¹cych zawartych w noweli.

Poprawki nr 2 i 12 maj¹ charakter porz¹dkowy.
W poprawce nr 3 Senat doprecyzowa³ przepis, na podstawie którego do ³¹czenia siê zak³adów reaseku-

racji nale¿y stosowaæ przepisy o ³¹czeniu zak³adów ubezpieczeñ. Zgodnie z art. 223zzg dodawanym do
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, w zakresie ³¹czenia siê zak³adów reasekuracji, stosuje siê odpo-
wiednio m.in. art. 179 ust. 1-3. Art. 179 ust. 2 pkt 1 stanowi natomiast, ¿e plan po³¹czenia zak³adów
ubezpieczeñ zawiera grupy ryzyk, w zakresie których zak³ad ubezpieczeñ przejmuj¹cy lub nowo zawi¹za-
ny bêdzie wykonywaæ dzia³alnoœæ. Wymóg ten nie powinien byæ, w opinii Senatu, stosowany do zak³adów
reasekuracji, poniewa¿ wykonuj¹ one dzia³alnoœæ w zakresie jednego z dwóch rodzajów reasekuracji, na-
tomiast mog¹ ale nie musz¹ ograniczaæ swojej dzia³alnoœci do okreœlonych grup ryzyk.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 8 Senat postanowi³ zmodyfikowaæ przepis zmieniaj¹cy art. 829 § 2 Kodeksu
cywilnego w ten sposób, aby w przypadku tzw. ubezpieczeñ grupowych zgody ubezpieczonego wymaga³a
tylko zmiana umowy ubezpieczenia na niekorzyœæ ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania
sumy ubezpieczenia. Poprawka u³atwiæ ma zawieranie umów ubezpieczeñ grupowych.

Poprawki nr 9, 10 i 11 zmierzaj¹ do uwzglêdnienia w noweli zmian wynikaj¹cych z ustawy z dnia
4 wrzeœnia 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw. W art. 8 noweli zmienia siê ustawê z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³
oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu. Ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia 2008 r. o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono do ustawy o przeciw-
dzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu zmiany w tych samych jednost-
kach redakcyjnych. Senat przes¹dzi³, aby nadaæ tym przepisom treœæ wynikaj¹c¹ z niniejszej noweli oraz
z ustawy z dnia 4 wrzeœnia 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „przygotowania” dodaje siê wyrazy „i realizacji”;
2) w art. 3 po wyrazie „wniosku” dodaje siê wyrazy „przez zak³adaj¹cego lotnisko, zarz¹dzaj¹cego lotnis-

kiem lub Polsk¹ Agencjê ¯eglugi Powietrznej”;
3) po art. 3 dodaje siê art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Wniosek, o którym mowa w art. 3, mo¿na z³o¿yæ nie póŸniej ni¿ do dnia 31 grudnia 2015 r.”;
4) w art. 5:

a) w ust. 1 w pkt 8 po wyrazach „Prawo lotnicze” dodaje siê wyrazy „ - w przypadku inwestycji w zakre-
sie lotniska u¿ytku publicznego obejmuj¹cej budowê lotniska u¿ytku publicznego”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego obejmuj¹cej przebudowê lub

rozbudowê lotniska u¿ytku publicznego lub urz¹dzeñ i obiektów do obs³ugi ruchu lotniczego
niewykraczaj¹cej poza zakres zezwolenia na za³o¿enie lotniska, o którym mowa w art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ust. 1 pkt 9 nie stosuje siê.”;

5) w art. 5 w ust. 1 w pkt 9:
a) po lit. a dodaje siê lit.... w brzmieniu:

„...) Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego,”,
b) skreœla siê lit. j;

6) w art. 5 w ust. 1:
a) w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej dotycz¹c¹ prognozy, rodzaju i wielkoœci ruchu pasa¿er-
skiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie
ze wskazaniem wp³ywu na ruch prowadzony z istniej¹cych s¹siednich lotnisk, a tak¿e odnoœ-
nie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania s³u¿b ¿eglugi powietrznej - w przypadku, gdy
wnioskodawc¹ jest zak³adaj¹cy lotnisko lub zarz¹dzaj¹cy lotniskiem,”,

b) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu:
„9a) informacjê dotycz¹c¹ prognozy, rodzaju i wielkoœci ruchu pasa¿erskiego i towarowego z tego

lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wp³ywu na
ruch prowadzony z istniej¹cych s¹siednich lotnisk, a tak¿e odnoœnie do rodzaju, sposobu i ko-
sztów zapewniania s³u¿b ¿eglugi powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawc¹ jest Polska
Agencja ¯eglugi Powietrznej;”;

7) w art. 14 w ust. 1 po wyrazie „zarz¹dzaj¹ce” dodaje siê wyrazy „, na podstawie ustawy z dnia 28 wrzeœ-
nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póŸn. zm.),” oraz po wyrazie „publicznego”
skreœla siê wyrazy „, na podstawie ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45,
poz. 435, z póŸn. zm.)”;

8) w art. 25 w ust. 1 po wyrazach „na wniosek” dodaje siê wyrazy „zak³adaj¹cego lotnisko, zarz¹dzaj¹ce-
go lotniskiem lub Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej,”;

9) w art. 25 w ust. 4 wyrazy „art. 1 ust. 1 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3”;
10) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „art. 4 ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 3”;
11) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „art. 18” zastêpuje siê wyrazami „art. 17”;
12) w art. 28 po wyrazach „u¿ytku publicznego” dodaje siê wyrazy „, wydan¹ na wniosek Polskiej Agencji

¯eglugi Powietrznej”;
13) w art. 29 w ust. 1 u¿yty po raz pierwszy wyraz „których” zastêpuje siê wyrazem „której”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego i uchwali³ do niej 13 poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkênr1Senatuzna³ za zasadnedoprecyzowanie zakresuprzedmiotowegoustawy.
W poprawce nr 2 Izba przes¹dzi³a, i¿ nale¿y doprecyzowaæ przepis jednoznacznie wskazuj¹c jakie pod-

mioty mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie
lotniska u¿ytku publicznego. Konsekwencj¹ tej poprawki jest skorygowanie odes³ania w poprawce nr 10.

Poprawka nr 3 wskazuje, ¿e wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie
lotniska u¿ytku publicznego mo¿na bêdzie z³o¿yæ najpóŸniej do dnia 31 grudnia 2015 r. Tym samym Izba
stanê³a na stanowisku, ¿e nale¿y ograniczyæ zakres czasowy stosowania ustawy.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 4 Senat zdecydowa³, ¿e nale¿y doprecyzowaæ przepis wskazuj¹c, i¿ obo-
wi¹zek za³¹czenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie lotniska
u¿ytku publicznego promesy zezwolenia na za³o¿enie lotniska dotyczy tylko inwestycji obejmuj¹cej bu-
dowê lotniska. Jednoczeœnie poprawka przes¹dza, ¿e obowi¹zek za³¹czenia do wniosku opinii wymienio-
nych w art. 5 ust. 1 pkt 9 nie bêdzie dotyczy³ inwestycji obejmuj¹cej przebudowê lub rozbudowê lotniska,
je¿eli inwestycja nie wykracza poza zakres zezwolenia na jego za³o¿enie.

W poprawce nr 5 Senat uzna³ za zasadne rozszerzenie katalogu opinii, które nale¿y za³¹czyæ do wnios-
ku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego, o opi-
niê Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Jednoczeœnie Izba stanê³a na stanowisku, i¿ katalog wymaga-
nych opinii powinien byæ katalogiem zamkniêtym.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 6 Senat uzna³, ¿e nale¿y skorygowaæ przepis w taki sposób, aby uwzglêd-
nia³ sytuacjê, w której Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej wystêpuje w roli sk³adaj¹cego wniosek o wyda-
nie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji, a nie tylko w roli opiniuj¹cego taki wniosek.

Poprawka nr 7 ma na celu poprawienie czytelnoœci przepisu.
Poprawka nr 8 ma charakter doprecyzowuj¹cy. Senat uzna³, ¿e nale¿y jednoznacznie wskazaæ jakie

podmioty mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci.
Uchwalaj¹c poprawkê nr 9 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nale¿y wyeliminowaæ w¹tpliwoœci interpre-

tacyjne. Poprawka jednoznacznie okreœla, ¿e obowi¹zek wskazania lokalu zamiennego spoczywa na wo-
jewodzie albo organie zarz¹dzaj¹cym jednostki samorz¹du terytorialnego.

Poprawka nr 11 koryguje b³êdne odes³anie.
W poprawce nr 12 Senat precyzuje, ¿e Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej otrzymuje w u¿ytkowanie

wieczyste tylko te nieruchomoœci, które objête s¹ decyzj¹ o zezwoleniu na realizacjê inwestycji, wydan¹
na jej wniosek.

Poprawka nr 13 zmierza do zapewnienia poprawnoœci jêzykowej przepisu.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegow-
ni i domów dla bezdomnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noc-
legowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego”;

2) w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 5” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. a i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) w ust. 3 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, z zastrze¿eniem art. 6 ust. 3, udziela siê pod wa-
runkiem:”;”;

3) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6.
1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela siê równie¿ gminie, powiatowi

albo organizacji po¿ytku publicznego, je¿eli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne bêd¹
s³u¿yæ wykonywaniu zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej w formie mieszkañ chronionych.

2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, udziela siê równie¿ gminie, zwi¹zkowi
miêdzygminnemu albo powiatowi, je¿eli tworzone z udzia³em gminy, zwi¹zku miêdzygmin-
nego albo powiatu lokale mieszkalne bêd¹ s³u¿yæ wykonywaniu zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej w formie mieszkañ chronionych. Przepisy art. 5 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a oraz ust. 5
stosuje siê odpowiednio.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, finansowego wsparcia udziela siê pod warunkiem:
1) zawarcia przez gminê, zwi¹zek miêdzygminny lub powiat z towarzystwem budownictwa

spo³ecznego umowy przewiduj¹cej w szczególnoœci prawo gminy, zwi¹zku miêdzygmin-
nego lub powiatu do najmu lokali mieszkalnych utworzonych z udzia³em gminy, zwi¹z-
ku miêdzygminnego lub powiatu z prawem do wykorzystywania lokali bez zgody towa-
rzystwa w celu prowadzenia mieszkañ chronionych w rozumieniu przepisów o pomocy
spo³ecznej;

2) zobowi¹zania siê przez gminê, zwi¹zek miêdzygminny lub powiat do wykorzystywania lokali
wceluprowadzeniamieszkañchronionychwrozumieniuprzepisówopomocyspo³ecznej;

3) zobowi¹zania siê przez gminê, zwi¹zek miêdzygminny lub powiat, ¿e osoby korzystaj¹ce
z pomocy w formie mieszkañ chronionych wnosiæ bêd¹ op³aty z tytu³u u¿ywania lokalu,
ustalone w sposób okreœlony w przepisach o pomocy spo³ecznej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepis art. 5 ust. 4 nie ma zastosowania.
5. Przedsiêwziêcia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3, w przypadku powiatów albo organi-

zacji po¿ytku publicznego realizowane s¹ na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ
powiatu, organizacji po¿ytku publicznego, gminy lub Skarbu Pañstwa.”; ”;

4) w art. 1 w pkt 12, w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „mieszkalnego” dodaje siê wyrazy „lub budynku miesz-
kalnego”;

5) w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1a po wyrazie „zakoñczenia” dodaje siê wyraz „realizacji”;
6) w art. 1 w pkt 15 w lit. c w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 5-7” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5-8” i do-

daje siê ust. 8 w brzmieniu:
„8.Dopuszcza siê w ka¿dym czasie zmianê przeznaczenia noclegowni na dom dla bezdomnych oraz

zmianê przeznaczenia domu dla bezdomnych na noclegowniê.”;
7) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. W ustawie z dnia 26 paŸdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.) art. 30a otrzymuje brzmienie:
„Art. 30a.

1.Towarzystwo mo¿e wynaj¹æ lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub zwi¹zkowi miêdzygmin-
nemu w celu:



1) podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub
2) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy

spo³ecznej, lub
3) ulokowania w nim placówki opiekuñczo-wychowawczej dla nie wiêcej ni¿ czternaœciorga

dzieci.
2. Towarzystwo mo¿e wynaj¹æ lokal mieszkalny organizacji po¿ytku publicznego w celu:

1) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy
spo³ecznej, lub

2) ulokowania w nim placówki opiekuñczo-wychowawczej dla nie wiêcej ni¿ czternaœciorga
dzieci.”.”;

8) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2009 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 8 poprawek.

Wprowadzenie poprawek nr 1, 2, 3 i 7 jest wynikiem stwierdzenia przez Senat, ¿e dotychczas zapropo-
nowane narzêdzia nie s¹ wystarczaj¹ce dla wype³niania przez gminy
(i inne wskazane podmioty) ich zadañ w zakresie mieszkalnictwa komunalnego (mieszkania chronione,
placówki opiekuñczo-wychowawcze).

W efekcie Senat, w poprawkach nr 1 i 7 proponuje rozszerzenie nowelizacji o zmiany w ustawie o nie-
których formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zmiany te polegaj¹ na przyznaniu towarzy-
stwom budownictwa spo³ecznego nowego uprawnienia, które daje im mo¿liwoœæ wynajmowania lokali
mieszkalnych gminom, powiatom, zwi¹zkom miêdzygminnym oraz organizacjom po¿ytku publicznego
w celu prowadzenia przez nie w tych lokalach mieszkañ chronionych lub placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych dla nie wiêcej ni¿ czternaœciorga dzieci.

Z kolei poprawki nr 2 i 3 wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ dofinansowania z bud¿etu pañstwa zwi¹zków miê-
dzygminnych, które bêd¹ tworzy³y mieszkania chronione w lokalach mieszkalnych wybudowanych przez
towarzystwo budownictwa spo³ecznego, ponadto poprawki precyzuj¹ warunki udzielenia takiego finan-
sowego wsparcia.

Poprawka nr 4 dotyczy zmiany zawartej w art. 1 pkt 12 (art. 17 ustawy nowelizowanej). Przepis ten sta-
nowi, ¿e warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest, w przypadkach, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 4 i 5, przeniesienie w³asnoœci lokalu mieszkalnego. Poniewa¿ przepisy tego¿ art. 3 ust. 1 uleg³y
zmianie i dopuszczono w ramach przedsiêwziêæ zakup ca³ych budynków, konieczne sta³o siê uzupe³nie-
nie przepisu zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 2 o wskazanie, ¿e warunkiem udzielenia wsparcia w takim
przypadku bêdzie przeniesienie w³asnoœci budynku mieszkalnego.

Poprawka nr 5 dotyczy przepisu zawartego w art. 1 w zmianie 13 (do art. 18).
W dodawanym ust. 1a Senat uzna³ za wskazane wprowadzenie drobnej zmiany polegaj¹cej na doprecyzo-
waniu wyra¿enia „zakoñczenie realizacji przedsiêwziêcia”, które zdefiniowane jest w art. 16 ust. 4 noweli-
zowanej ustawy. Wprowadzenie poprawki ma na celu zapobie¿enie ewentualnym w¹tpliwoœciom inter-
pretacyjnym.

W poprawce nr 6 Senat proponuje rozszerzenie mo¿liwoœci elastycznego dzia³ania podmiotom realizu-
j¹cym przedsiêwziêcia dofinansowywane na podstawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych i wprowadza przepis, który do-
puszcza mo¿liwoœæ zmiany przeznaczenia noclegowni na dom dla bezdomnych oraz zmianê domu dla
bezdomnych na noclegowniê.

Ostatnia z omawianych zmian zawartych w uchwale Senatu to poprawka nr 8. Dotyczy ona wskazane-
go w ustawie terminu jej wejœcia w ¿ycie. Data 1 lutego 2009 roku jest niestety niemo¿liwa do pozostawie-
nia ze wzglêdu na to, ¿e proces legislacyjny pozostaje do tej pory niezakoñczony. Niezbêdnym pozostaje
uwzglêdnienie dodatkowego czasu potrzebnego na zajêcie stanowiska przez Sejm i Prezydenta RP.

Ponadto nale¿y uwzglêdniæ równie¿ ten fakt, ¿e kolejna edycja sk³adania wniosków o dofinansowanie
przedsiêwziêæ rozpocznie siê 1 marca 2009 r. i bêdzie trwa³a do koñca marca. Wobec powy¿szego Senat
okreœli³ nowy termin wejœcia ustawy w ¿ycie, który uwzglêdni opisane wy¿ej okolicznoœci.

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4 w lit. c, ust. 5g otrzymuje brzmienie:

„5g. Jednostka samorz¹du terytorialnego, bêd¹ca organem prowadz¹cym szko³ê licz¹c¹ nie wiêcej
ni¿ 70 uczniów, na podstawie uchwa³y organu stanowi¹cego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, mo¿e przekazaæ, w drodze umowy, oso-
bie prawnej niebêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie ta-
kiej szko³y.”;

2) w art. 1 w pkt 16 w lit. d, w ust. 6a wyraz „nauczyciela” zastêpuje siê wyrazem „nauczyciele”;
3) w art. 1 w pkt 30, w art. 36a w ust. 8 wyrazy „liczba by³a wiêksza” zastêpuje siê wyrazami „liczba nie

by³a mniejsza”;
4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12.
1. W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012, na wniosek rodziców, obowi¹zkiem szkolnym

mo¿e byæ objête dziecko, które w danym roku kalendarzowym koñczy 6 lat.
2. Dyrektor publicznej szko³y podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, mo¿e przyj¹æ do

szko³y dziecko, o którym mowa w ust. 1, je¿eli pozwalaj¹ na to warunki organizacyjne szko³y,
a dziecko by³o objête wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzaj¹cym rok
szkolny, w którym ma rozpocz¹æ naukê w szkole podstawowej. Wymogu objêcia wychowaniem
przedszkolnym nie stosuje siê w przypadku gdy dziecko posiada pozytywn¹ opiniê poradni
psychologiczno-pedagogicznej o mo¿liwoœci rozpoczêcia spe³niania obowi¹zku szkolnego.

3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do dyrektorów innych szkó³ podstawowych ni¿ wymie-
nione w ust. 2, do których rodzice z³o¿yli wniosek, o którym mowa w ust. 1.”;

5) skreœla siê art. 13 i 14;
6) w art. 27 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b w zwi¹zku z art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 sierpnia 2015 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do
jej tekstu 6 poprawek.

Wprowadzaj¹c pierwsz¹ poprawkê Senat mia³ na wzglêdzie to, ¿e w przypadku szkó³ artystycznych
prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nie kurator oœwiaty, zatem bardziej w³aœciwym jest po-
s³u¿enie siê okreœleniem zaproponowanym w poprawce.

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny. Poprawka nr 3 doprecyzowuje przepis.
Wprowadzaj¹c poprawki czwart¹ i pi¹t¹ Senat zdecydowa³ o ustaleniu jednolitych zasad przyjmowa-

nia do szko³y dzieci, które w danym roku kalendarzowym koñcz¹ 6 lat. Warunkiem przyjêcia dziecka 6 –
letniego do szko³y w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 bêdzie wczeœniejsze objêcie dziecka wy-
chowaniem przedszkolnym albo uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
oraz posiadanie przez szko³ê warunków organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych przyjêcie dziecka.

Poprawka nr 6 ma charakter porz¹dkuj¹cy i utrzymuje w mocy przepisy wykonawcze dotycz¹ce podsta-
wy programowej do czasu wydania nowego rozporz¹dzenia nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 sierpnia 2015 r.

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia
Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT),

sporz¹dzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawy o raty-
fikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologi-
cznych (EUMETSAT), sporz¹dzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra G³owskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonywa-
nia przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przys³uguje z mocy ustawy Agencji, dzia³aj¹cej na
rzecz Skarbu Pañstwa, je¿eli sprzedawana jest nieruchomoœæ rolna o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych.”;

2) w art. 4 w ust. 4 w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) je¿eli przenoszona jest w³asnoœæ nieruchomoœci rolnej o obszarze mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rol-

nych.”.

Art. 2.

W sprawach wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê
przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.



UZASADNIENIE

1. Wyjaœnienie celu ustawy

Nowelizacja proponuje usprawniæ obrót nieruchomoœciami w sferze zapewnienia gruntów pod budowni-
ctwo, wzmacniaj¹c jednoczeœnie rolê ustawowych regulacji w zakresie kszta³towania ustroju rolnego.

2. Przedstawienie stanu obecnego

Zgodnie z postanowieniem art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwo rodzinne jest
podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa. Dope³nieniem normy konstytucyjnej jest ustawa z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego. Okreœli³a ona, miêdzy innymi, definicjê rodzinnego gospodar-
stwa rolnego, umo¿liwi³a organizowanie przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych (dalej: Agencja) przetar-
gów ograniczonych na sprzeda¿ i dzier¿awê dla rolników indywidualnych powiêkszaj¹cych gospodarstwa
rodzinne oraz ustanowi³a limit powierzchniowy nieruchomoœci, jaki mo¿e byæ sprzedany jednemu pod-
miotowi przez Agencjê. Wprowadzi³a tak¿e instytucjê pierwokupu, umo¿liwiaj¹c w oparciu o ten instru-
ment nabywanie przez Agencjê ziemi na prywatnym rynku obrotu ziemi¹.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 i 4 obowi¹zuj¹cej ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego prawo pier-
wokupu nie pozwala na wy³¹czenie spod re¿imu pierwokupu umów, których przedmiotem jest sprzeda¿
niewielkich obszarowo nieruchomoœci lub przenoszenie w³asnoœci takich nieruchomoœci na podstawie
umowy innej ni¿ umowa sprzeda¿y.

Od pocz¹tku obowi¹zywania ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego (16 lipca 2003) do koñca 2007 r.
do Agencji wp³ynê³o 408 tys. umów przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci rolnych, w stosunku do któ-
rych przys³ugiwa³o jej w opinii notariuszy prawo pierwokupu lub wykupu. Do koñca ub.r. Agencja z³o¿y³a
484 oœwiadczenia notarialne o nabyciu nieruchomoœci o pow. ok. 12,2 tys. ha za kwotê ok. 106 mln z³,
z tego w roku 2007 – 162 oœwiadczenia na ok. 5369 ha o wartoœci 72,4 mln z³. W tym stanie rzeczy nale¿a-
³oby przyj¹æ, ¿e Agencja nie jest zainteresowana wykonywaniem swojego prawa do nieruchomoœci rol-
nych o ma³ych obszarach, w szczególnoœci nieruchomoœci rolnych poni¿ej 1 ha u¿ytków rolnych, ponie-
wa¿ wy³¹cznie wiêksze nieruchomoœci mog¹ s³u¿yæ istotnemu powiêkszeniu gospodarstw rodzinnych.

3. Ró¿nice miêdzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym

Nowelizacja proponuje zmianê polegaj¹c¹ na wy³¹czeniu prawa do korzystania przez Agencjê z prawa
do korzystania z prawa pierwokupu co do umów, których przedmiotem jest sprzeda¿ nieruchomoœci rol-
nej o obszarze mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych. Postanowienie to stosowaæ siê bêdzie odpowiednio,
gdy przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci rolnej o obszarze mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych nastê-
puje w wyniku zawarcia umowy innej ni¿ umowa sprzeda¿y. Nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e przedmiotem takich
umów s¹ najczêœciej nieruchomoœci, z formalnego punktu widzenia rolne, jednak najczêœciej nadaj¹ce
siê pod zabudowê mieszkaniow¹.

4. Oczekiwane skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne

W zwi¹zku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego na znacznym obszarze kraju, klasyfi-
kacja dokonywana przez notariusza co do przeznaczenia nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot umowy
przenosz¹cej prawo do danej nieruchomoœci odbywa siê na podstawie zapisów ujawnionych w ewidencji
gruntów, które bardzo czêsto klasyfikuj¹ grunty jako u¿ytki rolne. W praktyce nieruchomoœci o takim
charakterze nie s¹ nabywane przez Agencjê na zasadach pierwokupu, poniewa¿ nie maj¹ istotnego zna-
czenia dla realizacji celów ustawy. Ponadto wy³¹czenie z prawa pierwokupu nieruchomoœci o powierzch-
ni mniejszej ni¿ 1 ha pozwoli na odci¹¿enie Agencji od zbêdnej administracji i pozwoli na dog³êbniejsz¹
analizê istotnych transakcji dotycz¹cych wiêkszych nieruchomoœci.

Z tych wzglêdów proponowane zmiany przyczyni¹ siê do usprawnienia obrotu nieruchomoœciami i jed-
noczeœnie do zwiêkszenia poda¿y gruntów pod budownictwo.

Nowelizacja nie niesie za sob¹ skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
Projektustawyozmianieustawyokszta³towaniuustrojurolnegonie jestobjêtyprawemUniiEuropejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie obrony chrzeœcijan przeœladowanych w Indiach

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, g³êboko zaniepokojony aktami przemocy wobec chrzeœcijan w In-
diach, zwraca siê do Rady Ministrów o kontynuowanie zdecydowanych dzia³añ w ich obronie.

Senat uwa¿a, ¿e szczególnie istotne s¹ starania, aby spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, a przede wszyst-
kim Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne w³aœciwe organizacje miêdzynarodo-
we wspiera³y przez swoj¹ aktywnoœæ œrodki zmierzaj¹ce do zakoñczenia przeœladowañ oraz zapewnienia
wolnoœci religijnej i bezpieczeñstwa chrzeœcijan w Indiach.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator Grzegorz Wojciechowski . . . 113
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . 113
senator Adam Massalski . . . . . . . 113
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . 113
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 114
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . 114
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 114
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podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . 114

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 114

Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo geodezyjne i kartografi-
czne

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 114

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . 115
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 115
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 115
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 116
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 116
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 116
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 116
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 116

Wyst¹pienie prezes G³ównego Urzêdu Geo-
dezji i Kartografii

prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 117
Zapytania i odpowiedzi

senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 117
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 117
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . 118
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 118
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 118
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 118
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 119
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 119
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 119
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 120
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 120
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 120
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 120
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 120
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 121
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 121
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 121
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 121
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 122
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 122
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 122
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 122
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 123
prezes Jolanta Orliñska. . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
senator Henryk Górski . . . . . . . . 123
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 123
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 124
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 124

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . 125

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . 126

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 126
senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 126
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 126

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów

podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 127

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 127
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 128
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 128
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 128
senator Adam Massalski . . . . . . . 128
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 128
senator Ryszard Bender . . . . . . . 128
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 129
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 129
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 129
senator Ryszard Bender . . . . . . . 129
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 129

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 130
senator Ryszard Bender . . . . . . . 131

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Kance-

larii Prezesa Rady Ministrów
podsekretarz stanu
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 132

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 133

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 133
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 133
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 133
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 134
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 134
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 134
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 134
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 134
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 134
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 134
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 135
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 135

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 136
podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 136
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 136
podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 137
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 137
podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 137
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 137
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 138
podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 138
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 138
podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 138
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 139
podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 139

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji w sprawie ustanowienia
Europejskiej Organizacji Eksploatacji
Satelitów Meteorologicznych EUMET-
SAT, sporz¹dzonej w Genewie 24 maja
1983 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ. . . . . . . . . . . . 140

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gorczyca . . . . . . . . . 140

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 141
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ. . . . . . . . . . . . 141

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska

podsekretarz stanu
Henryk Jezierski . . . . . . . . . . . 141
podsekretarz stanu
Henryk Jezierski . . . . . . . . . . . 141

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o kszta³towaniu ustroju rolnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 141

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 142

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y wzywaj¹cej
Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej do nie-
zw³ocznego podjêcia dzia³añ w obronie
przeœladowanych chrzeœcijan w Indiach

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw
Zagranicznych

senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 143

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Witold Idczak. . . . . . . . . . . . . 143

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 144
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 145
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 146
senator Ryszard Bender . . . . . . . 148
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 149
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 150
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 150
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 151

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 152
Wznowienie obrad
Punkt czternasty porz¹dku obrad: zmiany

w sk³adzie komisji senackich
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Wniosek formalny o uzupe³nienie rozpatry-
wanych w punkcie czternastym sprawo-
zdañ o sprawozdanie z druku nr 449

senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 153
Przyjêcie wniosku formalnego
Wznowienie obrad
Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 153

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 153
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 153
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finan-

sów Publicznych
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 153

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . 154

G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 156
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wspar-
cia instytucjom finansowym

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 157
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczenio-
wej oraz niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 157

G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 158
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 159
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku
publicznego

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 159
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji

Gospodarki Narodowej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 159

G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 161
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 161
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o finansowym wsparciu two-
rzenia lokali socjalnych, mieszkañ chro-
nionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji :

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 161

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 161
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G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 161
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 162
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 163
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 163
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 163
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 163
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 163
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o dotacji przeznaczonej dla
niektórych podmiotów

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 163

G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 164
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 164
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 164
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 164
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Konwencji w sprawie ustanowienia
Europejskiej Organizacji Eksploatacji Sa-
telitów Meteorologicznych EUMETSAT,
sporz¹dzonej w Genewie dnia 24 maja
1983 r.

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-

tu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towa-
niu ustroju rolnego

G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 164
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 165

G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 165
Podjêcie uchwa³y w sprawie obrony chrze-

œcijan przeœladowanych w Indiach
Oœwiadczenia

senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 165
Zamkniêcie posiedzenia
Wyniki g³osowañ
Przemówienia senatorów przekazane do

protoko³u, niewyg³oszone podczas 26. po-
siedzenia Senatu

Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem trzecim
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 179

Przemówienie senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego w dyskusji nad punktem pi¹tym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 180

Przemówienie senatora Marka Konopki
w dyskusji nad punktem szóstym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 182

Przemówienie senatora Grzegorza
Wojciechowskiego w dyskusji
nad punktem ósmym porz¹dku obrad . . 183

Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 185

Przemówienie senatora Lucjana Cichosza
w dyskusji nad punktem dwunastym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 186

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak. . . 187

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna . 188

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê . . . 189

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê . . . 190

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka. 191

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka. 192

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹ . 193

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza . . . . 194

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka . . 195

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka . . 196

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 197

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 198

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 199

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra G³owskiego . . . . 200

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
Spis treœci 273



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego . . 201

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego . . . 202

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego . . . 203

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba . . . . . 204

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego . 205

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê . . . . . . . 206

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê . . . . . . . 207

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê . . . . . . . 208

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê . . . . . . . 209

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego 210

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego 211

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê . . . . 212

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê . . . . 213

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta. . . . 215

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego . . . . . . . 216

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Meresa . . . . 217

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego . . . 218

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha
oraz senator Annê Sztark . . . . . . . . 219

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla. . . . 220

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej . . 221

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona . . . . 222

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona . . . . 223

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Piesiewicza . . 224

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê. . . . . 225

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê. . . . . 226

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 228

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê . . . . 229

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza . 230

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza . 231

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza . . . . 232

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza . . . . 233

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza . . . . 234

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego. . 235

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . 236

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . 237

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . 239

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka. . . . 240

Uchwa³y
Uchwa³a Senatu w sprawie zmian w sk³adzie

komisji senackich . . . . . . . . . . . 243
Uchwa³a Senatu w sprawie zmian w sk³adzie

komisji senackich . . . . . . . . . . . 244
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o udziela-

niu przez Skarb Pañstwa wsparcia insty-
tucjom finansowym . . . . . . . . . . 245

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczenio-
wej oraz niektórych innych ustaw . . . . 247

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku
publicznego . . . . . . . . . . . . . . 249

Uchwa ³a Senatu w sprawie us tawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami . . . . . . . . . . . . . . 251

Uchwa ³a Senatu w spraw ie us tawy
o zmianie ustawy o finansowym wspar-
ciu tworzenia lokali socjalnych, miesz-
kañ chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych . . . . . . . . . . . . 252

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw . . . . . . . . 255

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dotacji przeznaczonej dla nie-
których podmiotów . . . . . . . . . . . 257

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo geodezyjne i karto-
graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach. . . . . . . . . . . 259

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych . . . . . . . . . . . . . . . 260

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
274 Spis treœci



Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji w sprawie ustanowienia Euro-
pejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów
Meteorologicznych EUMETSAT, sporz¹dzo-
nej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. . . . 261

Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego. . . . . 262

Uchwa³a Senatu w sprawie obrony chrzeœci-
jan przeœladowanych w Indiach . . . . . 265

26. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 lutego 2009 r.
Spis treœci 275



T£OCZONO Z POLECENIA MARSZA£KA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opracowanie: Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu;
Redakcja techniczna: Biuro Informatyki, Dzia³ Edycji i Poligrafii Kancelarii Senatu.

Nak³ad 90 egz. ISSN-0867-261X




