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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Ban-
ku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objêciu porêcze-
niami Skarbu Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkaniowych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Pañstwa.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach.

13. Stanowsko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojsko-
wej ¿o³nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum
ogólnokrajowym.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadaniu Aka-
demii Medycznej w Gdañsku nazwy „Gdañski Uniwersytet Medyczny”.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma-
³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., oraz
Protoko³u, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 r., miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmia-
nie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Mini-
strów Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijo-
wie dnia 28 marca 2008 r.

Porz¹dek obrad

30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.



20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu praco-
wników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

22. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Polaków
ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej.

23. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Oj-
ca Œwiêtego Jana Paw³a II.

24. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

25. Wybórprzewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego – zastêpca prezesa Bogus³aw Ulijasz

Narodowy Bank Polski – cz³onek zarz¹du Pawe³ Samecki

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa – wiceprezes Iwona Gintowt-Juchniewicz

Rz¹dowe Centrum Legislacji – wiceprezes Jacek Krawczyk

Urz¹d Komunikacji Elektronicznej – prezes Anna Stre¿yñska

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
– podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Magdalena Gaj
– podsekretarz stanu Rados³aw Stêpieñ

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda
– podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke
– podsekretarz stanu Artur £awniczak

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Zdzis³aw Gawlik

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Jan Borkowski

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Twardowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram trzydzieste posiedzenie Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Gra¿ynê Sztark oraz senatora Waldemara Kras-
kê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Gra-
¿yna Sztark.

Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy
stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na trzydziestym posiedze-
niu w dniu 20 marca 2009 r. przyj¹³ wszystkie po-
prawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bez-
pieczeñstwie morskim, do ustawy o zmianie usta-
wy o przeciwdzia³aniu narkomanii, do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw. Na
tym samym posiedzeniu w dniu 20 marca bie-
¿¹cego roku Sejm przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Se-
natu do ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych, do ustawy o zmianie ustawy o zapobiega-
niu zanieczyszczaniu morza przez statki.

Informujê, ¿e protoko³y dwudziestego siódme-
go i dwudziestego ósmego posiedzenia Senatu,
zgodnie z Regulaminu Senatu, s¹ przygotowane
do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañ-
stwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to
zostan¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹d-
ku obrad trzydziestego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
oraz ustawy – Prawo dewizowe.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o objêciu porêczeniami Skarbu
Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkanio-
wych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skar-
bu Pañstwa.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o nasiennictwie.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ba-
teriach i akumulatorach.

13. Stanowsko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o nadaniu Akademii Medycz-
nej w Gdañsku nazwy „Gdañski Uniwersytet
Medyczny”.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej



Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasa-
dach ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Ki-
jowie dnia 28 marca 2008 r., oraz Protoko³u, pod-
pisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 r.,
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabi-
netem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabine-
tem Ministrów Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu
granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 r.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji.

Panie i Panowie Senatorowie! W rozes³anym
pañstwu wczeœniej porz¹dku obrad znajdowa³ siê
punkt dotycz¹cy rozpatrzenia przez Senat ustawy
pilnej, to jest ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo
bankowe. Ustawa ta nie zosta³a jeszcze uchwalo-
na przez Sejm. Je¿eli Sejm uchwali j¹ na trwa-
j¹cym trzydziestym dziewi¹tym posiedzeniu
i przeka¿e do Senatu podczas obecnego posiedze-
nia, istnieje mo¿liwoœæ uzupe³nienia porz¹dku
obrad trzydziestego posiedzenia Senatu o punkt
obejmuj¹cy rozpatrzenie tej ustawy albo zwo³ania
dodatkowego posiedzenia Senatu poœwiêconego
tylko tej ustawie.

Proponujê rozpatrzenie punktu jedenastego
oraz punktu dwunastego projektu porz¹dku ob-
rad, pomimo ¿e druki zosta³y dorêczone w termi-
nie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Re-
gulaminu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu,
uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹
propozycjê.

Tak, s³ucham pana.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku!
Zgodnie z pktem 3 art. 34 Regulaminu Sena-

tu, zreszt¹ bardzo restrykcyjnym, jeœli idzie
o mo¿liwoœæ wp³ywu senatorów, a nawet komi-
sji, na zawartoœæ porz¹dku obrad Senatu, zwró-
ci³em siê do pana marsza³ka w przewidzianym
tam terminie z wnioskiem, a¿eby na tym posie-
dzeniu – a jeœli to niemo¿liwe, to w nieodleg³ym
czasie – móg³ byæ wprowadzony pod obrady
punkt dotycz¹cy informacji senatorów cz³on-
ków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Eu-
ropy o jej dzia³alnoœci.

W tym roku mija szeœædziesi¹ta rocznica po-
wstania Rady, która jest fundamentem Unii Eu-
ropejskiej i wielu jej instytucji. Unia Europejska
za swoich patronów ma miêdzy innymi S³ugê Bo-
¿ego Roberta Schumana, o którym mówi³ kiedyœ
tak obszernie pan senator Piesiewicz. Zabiegamy

o stanowisko sekretarza generalnego, a tutaj w tej
kwestii jest zupe³na cisza. Uczelnia wy¿sza z Leg-
nicy organizuje w Szklarskiej Porêbie ogromne
sympozjum z czterdziestoma referatami, w któ-
rym bior¹ udzia³ i pos³owie, i przedstawiciele Try-
buna³u Stanu, i inne osoby, natomiast u nas jest
kompletna cisza.

Panie Marsza³ku, w regulaminie jest mowa
o tym, ¿e nieuwzglêdnienie wniosku w sprawie
porz¹dku obrad wymaga wyjaœnienia ze strony
pana marsza³ka. I ja bym bardzo o takie wyjaœnie-
nie prosi³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, otrzyma³em pana pismo i na

to pismo odpowiem.
(Senator Ryszard Bender: Dobrze, no ale to nie

chodzi o odpowiedŸ ad Calendas Graecas, tylko
o odpowiedŸ w czasie tego posiedzenia, bo zg³osi-
³em wniosek dotycz¹cy porz¹dku tego posiedze-
nia…)

W czasie tego posiedzenia nie ma mo¿liwoœci
uzupe³nienia porz¹dku o ten punkt.

Senator Ryszard Bender:
A móg³by pan marsza³ek uzasadniæ, dlaczego?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie…)
Przecie¿ my nie jesteœmy dzieæmi, a pan mar-

sza³ek nie jest ojciec Wergiliusz…
(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze! Ja pana bardzo przepra-

szam…
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,

powinien pan marsza³ek traktowaæ nas jako oso-
by doros³e…)

Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bender: …a nawet bardzo do-

ros³e.)
Takiej mo¿liwoœci na tym posiedzeniu nie ma.

Senator Ryszard Bender:
A wyjaœnienia? Regulamin wymaga powiedze-

nia, dlaczego siê nie uwzglêdnia wniosku. To jest
ten restrykcyjny art. 34 ust. 3…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, nie ma takiej mo¿liwoœci.

Oprócz tego taka debata, taki punkt wymaga
przygotowañ.

(Senator Ryszard Bender: Jest pan zobligowa-
ny do powiedzenia, dlaczego.)

Odpowiedzia³em panu, Panie Senatorze. Dziê-
kujê bardzo. Odpowiem tak¿e na piœmie.
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(Senator Ryszard Bender: Mnie trudno podziê-
kowaæ panu i niektórym senatorom.)

Panie Senatorze, przywo³ujê pana do porz¹dku!
(Senator Ryszard Bender: Narusza pan regula-

min, Panie Marsza³ku.)
Przywo³ujê pana do porz¹dku…
(Senator Ryszard Bender: To bardzo Ÿle.)
…z zapisaniem do protoko³u.
(Senator Ryszard Bender: Ja zgodnie z regula-

minem wyst¹pi³em do pana.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ja

chcia³bym zabraæ g³os w sprawie formalnej.)
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku, zgodnie z regulaminem rze-
czywiœcie jest tak, jak mówi pan senator Bender,
czyli ¿e niewprowadzenie takiego punktu do po-
rz¹dku wymaga uzasadnienia, a Izba podejmuje
decyzjê w g³osowaniu.

(Senator Ryszard Bender: A ja dosta³em karê
od pana marsza³ka! Przez kolano zosta³em prze³o-
¿ony!)

(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, otrzyma³em ten wniosek
wczoraj.

(Senator Kazimierz Wiatr: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Wys³a³em go w ter-

minie.)
(Weso³oœæ na sali)
Rozumiem, ¿e nie ma g³osów sprzeciwu wobec

przedstawionych propozycji. Tak?
Czy pan senator Bender podtrzymuje wniosek

o wprowadzenie tego?

Senator Ryszard Bender:

Podtrzymujê wniosek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. A wiêc zarz¹dzê g³osowanie.
(Senator Ryszard Bender: Czy w zwi¹zku z tym

pan karê cofa, czy nie cofa?)
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, czy

mogê o coœ zapytaæ jeszcze przed g³osowaniem?)

Nie, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: A chcia³em podrzu-

ciæ ga³¹zkê oliwn¹.)
(Weso³oœæ na sali)
Panie Senatorze, proszê siê zachowywaæ po-

wa¿nie.
(Senator Ryszard Bender: Chyba zachowujê siê

powa¿nie.)
Nie, nie zachowuje siê pan…
(Senator Ryszard Bender: Nie, Panie Mar-

sza³ku…)
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Ga³¹zkê oliwn¹ móg-

³bym…)
Przystêpujemy do…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. W jakiej kwe-

stii?

Senator Jan Rulewski:

My, senatorowie, przynajmniej my dwoje tutaj,
nie rozumiemy wniosku. Bo…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Jest to wniosek o rozszerzenie porz¹dku obrad
o punkt dotycz¹cy informacji o pracach…

(Senator Ryszard Bender: …Rady Europy.)
(Senator Jan Rulewski: Pan co innego mówi³,

Panie Senatorze.)
(Senator Ryszard Bender: Jak to co innego?)
(Senator Jan Rulewski: ¯e pan odpowiedzi nie

otrzyma³.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Ryszard Bender: Nie, nie mówi³em…)
Wniosek jest o rozszerzenie porz¹dku obrad

o informacjê…
(Senator Ryszard Bender: Nie uzyska³em zgod-

nej z regulaminem odpowiedzi, dlaczego nie…)
Chodzi o informacjê, któr¹ pan profesor Ben-

der, senator Bender…
(Senator Ryszard Bender: Nastêpcê chcê…)
…chce wprowadziæ do porz¹dku obrad.
Przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 69 senatorów 26 g³osowa³o za, 43 – przeciw.

(G³osowanie nr 1)
(G³osy z sali: Ooo! Uuu!)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Czy s¹ jeszcze jakieœ g³osy dotycz¹ce porz¹dku

obrad?
(Senator Kazimierz Jaworski: Panie Marsza³ku,

czy mogê?)
S³ucham pana, Panie Senatorze.
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Senator Kazimierz Jaworski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym poprosiæ… Czy mo¿na by³oby je-

szcze rozszerzyæ porz¹dek obrad o uchwa³ê oko-
licznoœciow¹, do podjêcia w dniu jutrzejszym,
dotycz¹c¹ uczczenia Ojca Œwiêtego w rocznicê
œmierci? Ja wiem, ¿e jest to, powiedzmy, prakty-
cznie ju¿ w trakcie posiedzenia, ale chodzi
o uchwa³ê okolicznoœciow¹, która by³aby podjêta
w drodze konsensusu. Myœlê, ¿e mo¿na o to pro-
siæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przewidujê jutro odpowiednie

uczczenie tego. A je¿eli pan senator uwa¿a, ¿e
trzeba by to uczciæ uchwa³¹, to jest tak, ¿e trzeba
najpierw tê uchwa³ê napisaæ, komisja musi nad
tym popracowaæ i wtedy bêdziemy mogli wprowa-
dziæ to do porz¹dku.

(Senator Kazimierz Jaworski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-

rz¹dku obrad o punkty: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Polaków
ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej –
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego dru-
giego; zmiany w sk³adzie komisji senackich –
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego trze-
ciego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê zg³oszeñ.

Stwierdzam zatem, ¿e Senat zatwierdzi³ po-
rz¹dek obrad trzydziestego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj o godzinie
12.00 zostanie zarz¹dzona przerwa w obradach,
podczas której zostanie otwarta wystawa poœwiê-
cona œwiêtej Urszuli Ledóchowskiej, zatytu³owa-
na: „«Moj¹ polityk¹ jest mi³oœæ», Œwiêta Urszula –
Julia Maria hrabina Ledóchowska (1865–1939)”.

W dniu jutrzejszym o godzinie 10.30 zostanie
zarz¹dzona przerwa w obradach, podczas której
nast¹pi uroczyste wrêczenie nagród laureatom
konkursu na plakat „Rok Polskiej Demokracji
i 20-lecie Senatu RP”, po³¹czone z otwarciem wy-
stawy prac konkursowych.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 486,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 486A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-
czak, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 17 marca 2009 r. Komisja Rodziny i Po-

lityki Spo³ecznej rozpatrywa³a ustawê o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej. Mam zaszczyt
przedstawiæ Wysokiej Izbie efekty naszych prac.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 paŸdziernika
2006 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisu
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej z konstytucj¹. Zgodnie z art. 190 ust. 1 kon-
stytucji orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostate-
czne.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 paŸ-
dziernika 2006 r. i kieruj¹c siê brzmieniem sen-
tencji wyroku oraz motywami w jego uzasadnie-
niu, proponuje siê, aby w stosunku do osób pro-
wadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych w prze-
pisach o zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹gniêtych przez
osoby fizyczne za dochód przyjmowaæ kwotê za-
deklarowan¹ w oœwiadczeniu tej osoby.

Zmiana ta eliminuje kategoriê podmiotów, któ-
r¹ ustawodawca wyodrêbni³ w sposób wadliwy.
Przyj¹³ mianowicie, ¿e dobrym kryterium wyod-
rêbnienia powinna byæ forma opodatkowania
osoby, podczas gdy tym kryterium, zgodnie z kon-
stytucj¹ i zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego,
jest rzeczywista wysokoœæ dochodów osoby, tak
zwane kryterium dochodowe. Zaproponowana
zmiana umo¿liwia uznanie za dochód w odniesie-
niu do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach
okreœlonych w przepisach o zrycza³towanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹gniêtych przez osoby fizyczne równie¿ kwoty
ni¿szej od najni¿szej podstawy wymiaru sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne. Sposób ustalenia
dochodu, który warunkuje prawo do pomocy spo-
³ecznej, zosta³ dziêki temu powi¹zany z faktyczn¹
sytuacj¹ ¿yciow¹ osób ubiegaj¹cych siê o œwiad-
czenia pieniê¿ne.

Zaznaczê, ¿e ustawa powoduje skutki finanso-
we dla bud¿etu pañstwa. Zmiana ustawowej defi-
nicji dochodu w przypadku osób prowadz¹cych
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatko-
wan¹ na zasadach okreœlonych w przepisach
o zrycza³towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osi¹gniêtych przez osoby fi-
zyczne zwiêkszy bowiem dostêp do pomocy spo³e-
cznej tej kategorii osób. Nale¿y przy tym pamiê-
taæ, ¿e nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej,
której prost¹ konsekwencj¹ s¹ dodatkowe wydat-
ki bud¿etowe, stanowi z jednej strony wykonanie
obowi¹zku prawnego, jakim jest uwzglêdnienie

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
8 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej



w systemie prawnych skutków rozstrzygniêcia co
do meritum dokonanego przez s¹d konstytucyj-
ny, a z drugiej strony przywrócenie regulacji usta-
wowej, która gwarantuje korzystanie przez oby-
wateli z ich praw i wolnoœci.

Wysoka Izbo! Komisja Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej przyjê³a jednog³oœnie. Dziêkujê up-
rzejmie za uwagê.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, w swojej wypowiedzi stwierdzi³a

pani, i¿ niniejsza ustawa wywo³a skutki finanso-
we. Czy mog³aby pani przybli¿yæ, jakie s¹ te sza-
cowane skutki finansowe?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytanie zadawa³ pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Senatorze, wed³ug szacunków Minister-

stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej skutki finansowe
mog¹ kszta³towaæ siê na poziomie oko³o 40 milio-
nów z³ rocznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Se-

nat.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku, nie pragnê.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

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

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 484,
a sprawozdania komisji w drukach nr 484A
i 484B.

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

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Opiniowana ustawa zmienia ustawê o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawê
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmia-
ny koncentruj¹ siê wokó³ czterech grup zaga-
dnieñ.

Po pierwsze, przedmiotowa ustawa dokonuje
zmiany definicji ma³ego podatnika, polegaj¹cej na
zwiêkszeniu limitu przychodów warunkuj¹cych je-
go status. Zgodnie z nowelizacj¹ wartoœæ przychodu
ze sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ w poprzednim
roku podatkowym wyra¿onej w z³otych kwoty odpo-
wiadaj¹cej równowartoœci 1 miliona 200 tysiêcy eu-
ro; obecnie jest to 800 tysiêcy euro. Zmiana ta ma
na celu dostosowanie przepisów nowelizowanych
ustaw do zmienionych od dnia 1 stycznia 2009 r.
przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Zmiany te koresponduj¹ równie¿ z limitem przy-
chodów obliguj¹cych do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych, zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci.

Po drugie, opiniowana ustawa wprowadza
zmiany w przedmiocie zaliczania kosztów prac roz-
wojowych do kosztów uzyskania przychodów. Zgo-
dnie z przyjêtym rozwi¹zaniem podatnicy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy trzema sposo-
bami zaliczenia kosztów prac rozwojowych do ko-
sztów uzyskania przychodów: w miesi¹cu, w któ-
rym zosta³y poniesione, albo pocz¹wszy od tego
miesi¹ca w równych czêœciach w okresie nie d³u¿-
szym ni¿ dwanaœcie miesiêcy; jednorazowo w roku
podatkowym, w którym zosta³y zakoñczone; po-
przez odpisy amortyzacyjne od wartoœci niemate-
rialnych i prawnych w rozumieniu art. 22b ust. 2
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych oraz art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.

Po trzecie, przedmiotowa ustawa wprowadza
nowe rozwi¹zania dotycz¹ce metody jednorazowej
amortyzacji dokonywanej przez ma³ych podatni-
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ków oraz podatników rozpoczynaj¹cych dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Zgodnie z t¹ metod¹ mo¿liwe
jest jednorazowe dokonanie odpisów amortyzacyj-
nych od wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa³ych,
z wyj¹tkiem samochodów osobowych, do wysoko-
œci nieprzekraczaj¹cej ³¹cznie kwoty 50 tysiêcy eu-
ro. Tak by³o do tego momentu. Przedstawiona no-
welizacja zwiêksza w latach 2009 i 2010 limit odpi-
sów amortyzacyjnych do kwoty 100 tysiêcy euro.

Po czwarte, opiniowana ustawa jednoznacznie
przes¹dza, ¿e w przypadku spó³ki niemaj¹cej oso-
bowoœci prawnej kwota limitu odpisów amortyza-
cyjnych dotyczy spó³ki dokonuj¹cej jednorazowe-
go odpisu amortyzacyjnego.

Sejm uchwali³ opiniowan¹ ustawê na trzydzie-
stym siódmym posiedzeniu w dniu 5 marca.
W komisji sejmowej zosta³y wprowadzone po-
prawki. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm
w brzmieniu zaproponowanym przez komisjê.

Ustawa nie budzi zastrze¿eñ legislacyjnych.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, pana senatora Marka Trzciñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie! Zaproszeni Goœcie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, któ-

ra obradowa³a 25 marca 2009 r., chcia³bym
przedstawiæ sprawozdanie o poselskim projekcie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku docho-
dowym. Sprawozdanie to zosta³o przedstawione
w druku nr 484B.

Pan senator Piotr Gruszczyñski precyzyjnie
omówi³ zmiany zaproponowane w ustawie. Ja po-
zwolê sobie jedynie dodaæ, ¿e wprowadzona usta-
wa spowoduje pocz¹tkowo zmniejszenie docho-
dów sektora finansów publicznych. To zmniejsze-
nie bêdzie wynosi³o oko³o 200 milionów z³ z powo-
du zmniejszenia wp³ywów z tytu³u podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz oko³o 181 mi-
lionów z³ z powodu zmniejszenia wp³ywów z tytu-
³u podatku dochodowego od osób prawnych.
Zmniejszone wp³ywy bud¿etowe bêd¹ jednak tyl-
ko w pocz¹tkowym okresie, dlatego ¿e przewiduje
siê, ¿e na skutek pozytywnego dzia³ania ustawy te
ograniczone na pocz¹tku wp³ywy zostan¹ zre-
kompensowane zwiêkszonymi wp³ywami z podat-
ków w przysz³oœci. To zwiêkszenie bêdzie wynika-
³o w³aœnie z pozytywnego skutku ustawy. To pozy-
tywne dzia³anie ustawy skutkowaæ bêdzie przede

wszystkim zwiêkszeniem nak³adów inwestycyj-
nych finansowanych œrodkami w³asnymi przed-
siêbiorcy, œrodkami, które pozostan¹ u przedsiê-
biorcy, a nie zostan¹ w postaci podatków wp³aco-
ne do bud¿etu. W wyniku w³aœnie tych zmian
ustawa powinna ponadto wp³yn¹æ pozytywnie na
rynek pracy, powinno to siê prze³o¿yæ na lepsz¹
sytuacjê finansow¹ podatników, co skutkowaæ
bêdzie utrzymaniem zatrudnienia lub ewentual-
nym zwiêkszeniem tego zatrudnienia. Krótko mó-
wi¹c, ustawa poprawi konkurencyjnoœæ polskiej
gospodarki oraz bêdzie mia³a pozytywny wp³yw
na przedsiêbiorczoœæ.

Proponowany projekt jest zgodny z prawem
Unii Europejskiej. Termin wejœcia w ¿ycie ustawy
to czternaœcie dni od daty og³oszenia.

Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki Narodowej
po rozpatrzeniu ustawy proponuje przyj¹æ pro-
jekt ustawy bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.

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

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

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

Dziêkujê panom senatorom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

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

Czy pan minister pragnie zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy? Pan minister Grabowski.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Tak. Z miejsca czy…)

Proszê bardzo, Panie Ministrze, tutaj, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym poczyniæ jedn¹ uwagê, jeœli chodzi

o projekt tej ustawy. Mianowicie w ostatni pi¹tek
by³o posiedzenie prezydium Komisji Trójstronnej
i na nim rozpatrywano miêdzy innymi pakiet
ustaw, który by³ przyjêty w dialogu autonomicz-
nym przez pracodawców i zwi¹zki zawodowe. I w³a-
œnie ten postulat przyspieszonej amortyzacji, któ-
ry opisa³em w czasie tego posiedzenia jako rozpa-
trywany obecnie przez Senat w tej ustawie, zyska³
przychylnoœæ równie¿ tego cia³a. Wczoraj zreszt¹
ten pakiet by³ równie¿ rozpatrywany w czasie po-
siedzenia Rady Ministrów. To jest taka okolicz-
noœæ, która naœwietla ten projekt w szerszym kon-
tekœcie i, jak s¹dzê, mo¿e mieæ równie¿ wp³yw na
to, co panowie senatorowie zadecyduj¹ o tej usta-
wie. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Bisztyga siê zg³asza³.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ pana o ta-

kie sprawy. Mam dwa pytania.
Pierwsze, takie ogólne. Senator sprawozdawca

mówi³ o skutkach finansowych, które zosta³y
okreœlone – zmniejszenie o 97 milionów w przy-
padku jednostek samorz¹du terytorialnego,
o 200 milionów bêdzie mniejszy podatek, szacuje
siê te¿, ¿e bêd¹ mniejsze wp³ywy. Jak rozumiem,
to chyba jest realistyczne. Ale na jakiej podstawie
ministerstwo szacowa³o wzrost dochodów, który
ma to zmniejszenie pokryæ, i czy nie jest to zbyt
optymistyczne? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy ulgi inwestycyjne dotycz¹ samo-
chodów? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Jeœli chodzi o przyspieszon¹ amortyzacjê, to

wydatki inwestycyjne na samochody s¹ wy³¹czo-
ne z przepisów dotycz¹cych przyspieszonej amor-
tyzacji.

Sk¹d zaœ te skutki pozytywne? Liczymy na to, ¿e
oprócz skutków, o których mówi³ sprawozdawca,
bêd¹ wy¿sze wydatki inwestycyjne. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e te koszty bêd¹ po prostu przesuniête, po-
niewa¿ wed³ug przepisów, które s¹ zaproponowa-
ne w zmianie ustawy, koszty pojawi¹ siê w roku
bie¿¹cym i st¹d mniejsze wp³ywy z podatków do-
chodowych. Gdybyœmy tych przepisów nie mieli,
to koszty by³yby roz³o¿one w czasie i w zwi¹zku
z tym w przysz³oœci podatki by³yby mniejsze. W tej
chwili mamy wy¿sze podatki w latach 2009 i 2010,
w zwi¹zku z tym wp³ywy bêd¹ mniejsze, a w przy-
sz³oœci przedsiêbiorcy, którzy ponosz¹ te wydatki,
nie bêd¹ mogli rzecz jasna stosowaæ amortyzacji
i dlatego bêd¹ mieli wy¿sze zyski, bo bêd¹ mieli
mniejsze koszty. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator…

Panie Ministrze, jeszcze s¹ pytania, mo¿e pan
pozostanie przez chwilê przy mównicy.

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ustawa dokonuje zmiany defi-

nicji ma³ego podatnika, zatem mam pytanie: ile
podmiotów to obejmie w skali kraju? Tak szacun-
kowo. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Marsza³ku, muszê przyznaæ, ¿e nie jes-

tem w stanie w tej chwili… Nie wiem, nie mam ta-
kich szacunków.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Trzciñski, proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, moje pytanie w jakiœ sposób

nawi¹zuje do pytania pana senatora Jurcewicza.
Zgodnie z proponowanymi zmianami status po-
datnika zmienia siê przy przekroczeniu przycho-
dów w wysokoœci 1 miliona 200 tysiêcy euro. Kurs
euro uwzglêdniany jest na pierwszy dzieñ roboczy
paŸdziernika poprzedniego roku. Czy wobec kon-
kretnej sytuacji, przy porównaniu kursu euro
z paŸdziernika 2008 r. i 2007 r., nie oznacza to, ¿e
ten limit w z³otówkach de facto w ¿aden sposób siê
nie zmienia w stosunku do limitu, który obo-
wi¹zywa³ w latach poprzednich? Czy taki sposób
zapisania tego w ustawie rozwi¹zuje problem?
Czy tak naprawdê nie jest to jedynie utrzymanie
tego limitu nominowanego w z³otówkach? Czy mi-
nisterstwo planuje w przysz³oœci dokonaæ zmiany
tego zapisu tak, ¿eby przychody, powy¿ej których
status podatnika siê zmienia, by³y wy¿sze realnie,
a nie – w moim przekonaniu – tylko pozornie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Senatorze, Wysoka Izbo! Z pewnoœci¹ nie

bêdzie tak, jak pan tu raczy³ zasugerowaæ,
w zwi¹zku z tym, ¿e kurs z³otego do euro w koñcu
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wrzeœnia ubieg³ego roku w stosunku do kursu
euro z tego samego okresu 2007 r. by³ zbli¿ony, to
os³abienie z³otego mia³o miejsce jednak znacznie
póŸniej, g³ównie w grudniu, styczniu. Tak ¿e no-
minalnie to bêdzie na pewno znaczna ró¿nica.
W tej chwili nie wiem dok³adnie, jaka, ale to jest
jednak znaczna ró¿nica.

A co do tego, czy my planujemy zmieniæ tê defi-
nicjê tak, ¿eby to by³o na przyk³ad okreœlone
w z³otych, to w tej chwili takich prac nie planuje-
my. Tak jak tu sprawozdawca powiedzia³, w tej
chwili w ustawach podatkowych ta definicja jest
w tym sensie zbli¿ona, ¿e jest oparta na przycho-
dach, i wysokoœæ tych przychodów jest identycz-
na, tak ¿e tutaj zmian nie planujemy, przynaj-
mniej w najbli¿szym czasie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dobie kryzysu konieczne jest tworzenie in-

strumentów, które przyczyni³yby siê do niwelo-
wania z³ego obrotu spraw w gospodarce. Jest fak-
tem niezaprzeczalnym, ¿e w Polsce oblicze kryzy-
su jest du¿o mniej groŸne ni¿ w innych krajach,
zarówno s¹siaduj¹cych z Polsk¹, jak i le¿¹cych
w Europie Zachodniej. W ogromnej mierze, mimo
licznych narzekañ i kunktatorstwa si³ opozycyj-
nych, dzieje siê tak dziêki polityce koalicyjnego
rz¹du Platformy i PSL. Jednym z kroków s³u-
¿¹cych w³aœnie niwelowaniu kryzysu jest ta no-
welizacja ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, któr¹ w³aœnie omawiamy.

Prezentowana w tej chwili nowela jest czêœci¹
przedstawionego w grudniu ubieg³ego roku
rz¹dowego projektu pod nazw¹ „Plan stabilnoœci
i rozwoju”. Zmiany, o których mówimy, s³u¿¹
w g³ównej mierze sk³onieniu do inwestowania
ma³ych podatników oraz osób, które dopiero roz-
poczynaj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Najmniejsi
podatnicy maj¹ w naszym systemie fiskalnym ul-
gi, które pozwalaj¹ im na lepsze, sprawniejsze
dzia³anie. Dlatego te¿ w naszej noweli rozszerza

siê grupê ma³ych podatników na tych, których
dochód roczny wynosi 1 milion 200 tysiêcy euro,
a nie, jak do tej pory, 800 tysiêcy. Nowelizacja za-
k³ada tak¿e korzystniejsze rozliczanie kosztów
prac rozwojowych prowadzonych przez ma³e
przedsiêbiorstwa. Podatnicy okreœlani w ten spo-
sób bêd¹ mogli zaliczyæ koszty prac do kosztów
uzyskania przychodu trzema drogami.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT wprowadzaj¹
tak¿e mo¿liwoœæ jednorazowego odpisu amorty-
zacyjnego dla podatników rozpoczynaj¹cych dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ i podatników ma³ych. Odpi-
sy te by³yby mo¿liwe od wartoœci pocz¹tkowej
œrodków trwa³ych, z wy³¹czeniem samochodów,
do wysokoœci 50 tysiêcy euro. Poniewa¿ zaœ obec-
ny i przysz³y rok, z uwagi na œwiatowy kryzys, mo-
g¹ okazaæ siê trudniejsze, proponuje siê, i s³u-
sznie, pójœæ na rêkê drobnym przedsiêbiorcom
i podnieœæ w latach 2009–2010 limity odpisów do
100 tysiêcy euro.

Jedyna obawa, jak¹ mo¿na mieæ w zwi¹zku ze
zmianami w ustawach o PIT i CIT, to kwestia tego,
jak ksiêgowaæ zatory p³atnicze w momencie, gdy
firma na papierze ma zysk, ale nie przenosi siê to
na stan faktyczny, bowiem nale¿noœci nie s¹ wy-
egzekwowane, a firma nie mo¿e podejmowaæ dzia-
³añ inwestycyjno-rozwojowych. To jest problem
podnoszony przez bardzo wielu przedsiêbiorców.
Jednak¿e ustawodawca nie jest w stanie przewi-
dzieæ absolutnie wszystkich sytuacji i nie mo¿na
doprowadziæ do tego, by uchwalane regulacje, co
jest zrozumia³e, by³y nadto kazuistyczne.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, regulacje po-
datkowe musz¹ byæ sprawne, bowiem to one s¹
narzêdziami zapewniaj¹cymi dochody pañstwa.
Narzêdzia te musz¹ byæ elastyczne, szczególnie
w dobie kryzysu. Omawiana obecnie nowelizacja
jest i sprawna, i elastyczna, dlatego godna jest
przyjêcia. Stanowi ona tak¿e zachêtê do ¿ywszej
dzia³alnoœci dla najmniejszych przedsiêbiorców.
To w ich rêkach znajduje siê teraz dzia³anie. Dziê-
kujê za uwagê. (Oklaski)

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
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym
Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 482,
a sprawozdanie komisji w druku nr 482A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Grzegorza
Banasia, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawie
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
oraz ustawy – Prawo dewizowe.

Szanowni Pañstwo, przedstawiona noweliza-
cja, zreszt¹ wywo³ana rozporz¹dzeniem Europej-
skiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r.
dotycz¹cym danych statystycznych w zakresie
aktywów i zobowi¹zañ funduszy inwestycyj-
nych, ma umo¿liwiæ efektywniejsze pozyskiwa-
nie przez Narodowy Bank Polski danych staty-
stycznych od podmiotów spoza sektora banko-
wego, a zw³aszcza od funduszy inwestycyjnych,
oczywiœcie w celu ustalania i realizowania przez
Narodowy Bank Polski polityki pieniê¿nej oraz
sporz¹dzania okresowych ocen sytuacji pieniê¿-
nej pañstwa. Zmiany zaproponowane w noweli-
zacji maj¹ ponadto zapewniæ spójnoœæ statystyki
funduszy inwestycyjnych z wymogami sprawo-
zdawczoœci okreœlonymi przez Europejski Bank
Centralny. W nowych przepisach zawarto rów-
nie¿ zasady wymiany informacji miêdzy Narodo-
wym Bankiem Polskim a G³ównym Urzêdem Sta-
tystycznym oraz przepisy pozwalaj¹ce na prze-
kazywanie danych statystycznych w formie elek-
tronicznej.

Jeœli chodzi o szczegó³y, to nowela wprowadza
nastêpuj¹ce rozwi¹zania.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Ale to nie do mnie, Panie Marsza³ku?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie. Akurat

pan senator do mnie podszed³ i…)
Dziêkujê bardzo. A zatem kontynuujê.
Chcê Wysokiej Izbie przedstawiæ rozwi¹zania,

o których wspomnia³em. Otó¿ nowela nak³ada na
okreœlone w ustawie podmioty obowi¹zek przeka-
zywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, bez
koniecznoœci wystêpowania z ¿¹daniem przez
bank centralny, danych niezbêdnych do ustala-
nia polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji
pieniê¿nej, o których ju¿ wspomina³em. Zamiesz-
cza podstawê prawn¹ do okreœlenia w akcie wyko-
nawczym sposobu, szczegó³owego zakresu i ter-
minu przekazywania tych danych. Okreœla zasa-
dy wymiany informacji miêdzy NBP a GUS oraz
ustala obowi¹zek przekazywania do Narodowego
Banku Polskiego danych w postaci elektronicz-
nej. Precyzuje równie¿ obowi¹zek spoczywaj¹cy
na rezydentach dokonuj¹cych obrotu dewizowe-
go oraz przedsiêbiorcach wykonuj¹cych dzia³al-
noœæ kantorow¹.

Niewielk¹ kontrowersjê wzbudzi³ fakt, i¿ w pro-
ponowanej noweli nie ma przepisów okreœla-
j¹cych wzór dokumentu papierowego, w formie

którego dane mogliby przekazywaæ dokonuj¹cy
obrotu dewizowego rezydenci bêd¹cy osobami fi-
zycznymi, ale, jak wynika z informacji przekaza-
nych przez Narodowy Bank Polski, tego typu wzór
dokumentu istnieje i jest zawarty w przepisach
ni¿szego rzêdu ni¿ ustawa.

W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych proszê o poparcie ustawy przez Wysok¹ Iz-
bê. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ chce zg³osiæ takie pytanie? Nikt.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Czy pan minister Daniluk chcia³by zabraæ g³os
w tej sprawie?

Je¿eli tak, to zapraszam na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Panie Marsza³ku, bardzo syntetycznie.
My w pe³ni popieramy ustawê. Jest ona nie-

kontrowersyjna, jest potrzebna i jest dowodem na
bardzo dobr¹ wspó³pracê rz¹du z Narodowym
Bankiem Polskim. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ jakieœ pytania? Nie ma.
Czy przedstawiciel Narodowego Banku Pol-

skiego chce zabraæ g³os?
(Cz³onek Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-

go Pawe³ Samecki: Dziêkujê, nie.)
Dziêkujê bardzo.
Pytañ do przedstawiciela banku tak¿e nie ma,

jak rozumiem.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym senatorowie mog¹ zg³aszaæ do
momentu zamkniêcia dyskusji.
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Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Rysz-
ka z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do pro-
toko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objêciu po-
rêczeniami Skarbu Pañstwa sp³aty niektórych
kredytów mieszkaniowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 505,
a sprawozdanie komisji w druku nr 505A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki
Narodowej, pana senatora Grzegorza Banasia,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Bu-

d¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Go-
spodarki Narodowej, mam zaszczyt przedstawiæ
pañstwu sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 19 marca 2009 r. ustawie o zmianie usta-
wy o objêciu porêczeniami Skarbu Pañstwa sp³a-
ty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Wysoka Izbo, wykonuj¹c ustawê z dnia 29 lis-
topada 2000 r. o objêciu porêczeniami Skarbu
Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkanio-
wych, Skarb Pañstwa zawar³ umowy porêczenia
z bankami PKO BP SA i BG¯ SA – pos³ugujê siê
skrótami, ale mam nadziejê, ¿e dla wszystkich
jest jasne, o jakich instytucjach mówiê – na pod-
stawie których to umów wykonuje zobowi¹zania
porêczyciela wobec banku PKO BP SA. Wykonu-
j¹c œwiadczenie porêczyciela, Skarb Pañstwa
wstêpuje w prawa zaspokojonego wierzyciela,
banku, i nabywa wierzytelnoœci wobec spó³dziel-
ni, za które zosta³y dokonane wyp³aty.

Zgodnie z aktualn¹ treœci¹ art. 5 ust. 1 ustawy,
minister finansów, w imieniu Skarbu Pañstwa, po-
dejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania za-
d³u¿enia kredytobiorców wobec Skarbu Pañstwa
z tytu³u wykonania umów porêczenia, co w prakty-
ce oznacza koniecznoœæ wszczynania postêpowañ
egzekucyjnych – na podstawie tej¿e ustawy mog¹
to czyniæ upowa¿nione banki – i uniemo¿liwia
umorzenie lub nawet roz³o¿enie na raty wierzytel-
noœci przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa.

Propozycja nowelizacji polega na dodaniu
ust. 1a, w którym wprost zawarta by³aby mo¿liwoœæ
zawierania ze spó³dzielniami, bêd¹cymi d³u¿nikami

Skarbu Pañstwa z tytu³u wykonania porêczenia,
umówodroczenia, roz³o¿enianaraty lubumorzenia
ca³oœci lub czêœci zad³u¿enia. Zawarcie takiej umo-
wy odbywa³oby siê na wniosek d³u¿nika i mo¿liwe
by³oby w przypadkach uzasadnionych wzglêdami
spo³ecznymi lub gospodarczymi, a w szczególnoœci
mo¿liwoœciami p³atniczymi d³u¿nika oraz uzasa-
dnionym interesem Skarbu Pañstwa.

Jak wynika z dyskusji przeprowadzonej na po-
siedzeniu komisji i z informacji, które poda³ przed-
stawiciel ministra finansów, w toku kilkuletniej
praktyki funkcjonowania dotychczasowych zapi-
sówustawyobowi¹zekprowadzenia jedyniedzia³añ
egzekucyjnychwobecspó³dzielninie stwarzamo¿li-
woœci ewentualnego unikniêcia dokonywania przez
ministra finansów wyp³at znacznych kwot z tytu³u
umowy porêczenia w sytuacjach, gdy ju¿ wymagal-
ne raty kredytu zosta³y sp³acone przez Skarb Pañ-
stwa z porêczenia. Dzieje siê tak szczególnie w przy-
padku, kiedy d³u¿nik jest gotowy przeprowadziæ
dzia³anie restrukturyzacyjne, maj¹ce na celu po-
prawê w przysz³oœci jego kondycji finansowej,
awkonsekwencji oczywiœcie równie¿poprawêsp³a-
calnoœci kredytu. Ustawowo jednak na³o¿ony na
ministra finansów obowi¹zek prowadzenia egzeku-
cji wymagalnych wierzytelnoœci Skarbu Pañstwa
stanowi w tej sytuacji powa¿ne zagro¿enie dla pro-
wadzenia dzia³añ restrukturyzacyjnych, a czêsto
mo¿e byæ bezpoœredni¹ przyczyn¹ ich niepowodze-
nia i w zwi¹zku z tym koniecznoœci og³oszenia
upad³oœci lub likwidacji spó³dzielni. Ponadto nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e og³oszenie upad³oœci w znacz-
nym stopniu mo¿e utrudniæ, a wrêcz uniemo¿liwiæ
odzyskanie zap³aconych przez Skarb Pañstwa kwot
z tytu³u wykonania porêczenia i wst¹pienia w pra-
wa zaspokojonego wierzyciela. Przy za³o¿eniu, ¿e
wraz z zawarciem ze spó³dzielni¹ umowy, na mocy
której nast¹pi roz³o¿enie zad³u¿enia na raty albo je-
go odroczenie lub te¿ umorzenie, spó³dzielnia ta po-
dejmuje obs³ugê bie¿¹cych rat kredytu, uzasadnio-
nym interesem Skarbu Pañstwa wynikaj¹cym z za-
warcia takiej umowy bêdzie zwiêkszenie szans na
unikniêcie dalszych wyp³at z tytu³u porêczenia,
które to sumy mog¹ znacznie przekroczyæ wyso-
koœæ kwot bêd¹cych przedmiotem roz³o¿enia na ra-
ty, odroczenia czy te¿ umorzenia. Nale¿y te¿ pod-
kreœliæ, i¿ wejœcie tej nowelizacji w ¿ycie spowoduje
powstanie korzyœci po stronie spó³dzielni bêd¹cych
d³u¿nikami Skarbu Pañstwa, w postaci mo¿liwoœci
okreœlenia klarownej sytuacji prawnej i finansowej,
a w szczególnoœci unikniêcia uci¹¿liwoœci i kosztów
postêpowañ egzekucyjnych i niebezpieczeñstwa
og³oszenia upad³oœci. W uzasadnionych przypad-
kach spó³dzielnia bêdzie mog³a uzyskiwaæ wymier-
ne korzyœci finansowe w postaci umorzenia jej d³u-
gów wobec Skarbu Pañstwa.

W imieniu po³¹czonych komisji wnoszê
o poparcie Wysokiej Izby dla przedstawionych
projektów zmian w ustawie. Dziêkujê uprzejmie,
Panie Marsza³ku.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Nie ma takich pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze, mo¿e pan usi¹œæ.
Projekt tej uchwa³y zosta³ wniesiony przez

rz¹d. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk: Dziêkujê, Panie Marsza³ku, nie
chcia³bympowtarzaæargumentacji panasenatora.)

Dobrze.
Teraz senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Pan senator Bisztyga siê zg³osi³.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o tak¹
rzecz, skoro mówimy o zad³u¿eniach, o proble-
mach spó³dzielni: jaka jest skala problemu, jaka
to kwota? Czy móg³by nam pan to przybli¿yæ, bo
bêdzie siê to wi¹za³o póŸniej ze skal¹ ewentual-
nych umorzeñ i z kosztami, jakie poniesie Skarb
Pañstwa. Chodzi o skalê zad³u¿enia spó³dzielni
wynikaj¹c¹ z kredytów, z tych ich problemów.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, mo¿e pan…
(G³os z sali: Czy mogê…)
Nie, nie, s¹ jeszcze inne pytania, w zwi¹zku

z tym poproszê pana ministra na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e wierzytelnoœci g³ówne
porêczone przez Skarb Pañstwa w przypadku kre-
dytów mieszkaniowych, które s¹ objête hipotety-
cznie tym przepisem, wynosz¹ 39 milionów
900 tysiêcy z³. Ale mamy kazusy dwóch spó³dziel-
ni, które po wejœciu w ¿ycie tych przepisów mog¹
skorzystaæ z dobrodziejstwa ustawy, i tu nale¿no-
œci porêczone przez Skarb Pañstwa stanowi¹
1 milion 400 tysiêcy z³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, a ilu spó³dzielniom w kraju

udzielono takich porêczeñ i ewentualnie na jak¹
kwotê. Czy to jest ta sama kwota, któr¹ pan przed
chwil¹ wymieni³? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:
Powiem tak: wykonuj¹c œwiadczenia porêczy-

ciela, Skarb Pañstwa wstêpuje w prawa zaspoko-
jonego wierzyciela, czyli banku, nabywaj¹c tym
samym wierzytelnoœci wobec spó³dzielni, za które
zosta³y dokonane wyp³aty. Obecnie wierzytelno-
œci te wynosz¹ w sumie oko³o 39 milionów 300 ty-
siêcy z³ i na dzieñ 31 grudnia 2008 r. dotyczy³y
dwunastu spó³dzielni.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dariusz Daniluk: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przemówienie senatora w dyskusji nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a wnioski
legislacyjne musz¹ byæ zg³oszone do momentu
zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokurato-
rii Generalnej Skarbu Pañstwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 507,
a sprawozdanie komisji w druku nr 507A.

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

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Gene-

ralnej Skarbu Pañstwa stanowi³a inicjatywê usta-
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wodawcz¹ Rady Ministrów i zosta³a niemal jedno-
myœlnie uchwalona przez Sejm w dniu 19 marca
2009 r. Komisja Gospodarki Narodowej, zgodnie
z dyspozycj¹ pana marsza³ka, zajê³a siê t¹ ustaw¹
na posiedzeniu dnia 24 marca 2009 r. i by³a zgod-
na co do tego, ¿e ustawa jest warta poparcia. Nie
by³o ¿adnych wniosków ani…

(G³os z sali: Ooo!)
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Œwiat³o zgas³o!)
(Rozmowy na sali)
Oszczêdzamy energiê, tak.
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: No nie, znowu.)
(G³os z sali: O, ju¿ jest.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê konty-

nuowaæ.)
Panie i Panowie Senatorowie, Prokuratoria Ge-

neralna, która zosta³a reaktywowana w naszym
pañstwie w 2006 r., to swego rodzaju kancelaria
prawna pañstwa. Jej podstawowe zadanie stano-
wi reprezentacja Skarbu Pañstwa w licznych pro-
cesach s¹dowych, z regu³y wytaczanych przeciw-
ko Skarbowi Pañstwa. Do kompetencji Prokura-
torii Generalnej nale¿y równie¿ wydawanie opinii
prawnych w sprawach dotycz¹cych wa¿nych
praw lub interesów Skarbu Pañstwa, w tym tak¿e
opiniowanie projektów umów, których stron¹ jest
lub ma byæ Skarb Pañstwa.

Zgodnie z art. 10 nowelizowanej ustawy
wszystkie podmioty reprezentuj¹ce Skarb Pañ-
stwa, a zatem nie tylko urzêdy pañstwowe, ale
tak¿e na przyk³ad starostowie czy jednostki La-
sów Pañstwowych, mog¹ zwróciæ siê do Proku-
ratorii Generalnej o opiniê prawn¹. Co szcze-
gólnie istotne, je¿eli wartoœæ sprawy przewy¿-
sza 1 milion z³, prokuratoria nie mo¿e odmówiæ
wydania opinii. Obecna ustawa pozwala zatem
na zasiêganie opinii Prokuratorii Generalnej
w ka¿dej sprawie istotnej z punktu widzenia in-
teresów Skarbu Pañstwa. Rozwi¹zanie to jest
przy tym na tyle elastyczne, ¿e nie grozi zale-
wem urzêdu przez sprawy b³ahe, typowe. Do
dnia 31 grudnia 2008 r. Prokuratoria General-
na wyda³a dwieœcie dziewiêæ opinii prawnych.
Prokuratoria opiniuje równie¿ projekty aktów
normatywnych dotycz¹cych spraw zwi¹zanych
z gospodarowaniem mieniem Skarbu Pañstwa.
Do koñca 2008 r. wp³ynê³o do niej dziewiêæset
dwadzieœcia siedem wniosków o opinie legisla-
cyjne.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Od pocz¹tku
swej dzia³alnoœci, czyli od 15 marca 2006 r. do
koñca 2008 r. Prokuratoria Generalna prowadzi-
³a przed s¹dami powszechnymi i polubownymi
blisko cztery tysi¹ce czterysta spraw s¹dowych
o ³¹cznej wartoœci przedmiotu 29,5 miliarda z³,
a tak¿e kilkuset milionów dolarów i euro. S¹ to

niebagatelne kwoty. Ponadto w arbitra¿ach miê-
dzynarodowych z udzia³em Prokuratorii General-
nej Skarbu Pañstwa wartoœæ roszczeñ dochodzo-
nych od Rzeczypospolitej Polskiej przekracza
47 miliardów z³.

Do koñca 2008 r. Prokuratoria Generalna uzy-
ska³a rozstrzygniêcia korzystne dla Skarbu Pañ-
stwa w tysi¹c dwustu dwudziestu oœmiu spra-
wach, zaœ przegra³a jedynie sto szeœædziesi¹t
szeœæ spraw. Jeœli chodzi o kwoty w sprawach
prowadzonych przez prokuratoriê, to zosta³y do-
tychczas prawomocnie oddalone roszczenia wo-
bec Skarbu Pañstwa o wartoœci oko³o 5,2 miliar-
da z³. To te¿ niebagatelna kwota. £¹czna kwota
spraw przegranych wynosi dotychczas zaledwie
70 milionów z³. Œwiadczy to o skutecznoœci dzia³a-
nia tego urzêdu i o potrzebie jego istnienia. Myœlê,
¿e nikt w Sejmie ani w Senacie nie ma co do tego
w¹tpliwoœci.

Okres trzyletniej bez ma³a dzia³alnoœci proku-
ratorii stanowi podstawê do przygotowania nowe-
lizacji ustawy, która okreœla zasady jej dzia³ania.
Ustawa przyjêta przez Sejm zawiera te w³aœnie
propozycje zmian, które wynik³y z oceny dzia³al-
noœci, z potrzeby zmian itd., itd.

Podstawowa zmiana, Panie i Panowie Senato-
rowie, zawarta w ustawie dotyczy rozszerzenia
zakresu spraw s¹dowych prowadzonych przez
Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañstwa na
wszystkie sprawy rozpatrywane przez s¹dy okrê-
gowe w pierwszej instancji, czyli takie, w których
wartoœæ przedmiotu sporu przewy¿sza 75 tysiê-
cy z³. Dotychczas ta górna granica to by³ 1 mi-
lion z³, teraz – 75 tysiêcy z³.

Niezale¿nie od tego, obowi¹zkowe zastêpstwo
procesowe Skarbu Pañstwa bêdzie na mocy tej
nowej ustawy wykonywane przez prokuratoriê
równie¿ w nale¿¹cych do w³aœciwoœci s¹dów re-
jonowych sprawach o uzgodnienie treœci ksiêgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
oraz o stwierdzenie zasiedzenia. Potrzeba taka
wynika z ogromnej wagi tych spraw dla Skarbu
Pañstwa.

Kolejna istotna zmiana dotyczy najwa¿niej-
szych z punktu widzenia bud¿etu pañstwa postê-
powañ przed miêdzynarodowymi trybuna³ami ar-
bitra¿owymi. Nowelizacja przes¹dza, ¿e w postê-
powaniach takich Prokuratoria Generalna Skar-
bu Pañstwa bêdzie mog³a wykonywaæ zastêpstwo
Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja pozwala
te¿ uelastyczniæ w razie potrzeby zasady, na ja-
kich odbywa siê reprezentacja procesowa Skarbu
Pañstwa.

Ponadto nowelizacja rozszerza zadania Proku-
ratorii Generalnej w sferze opiniowania projektów
aktów normatywnych. Prokuratoria bêdzie opi-
niowaæ wszystkie projekty aktów prawnych doty-
cz¹cych praw lub interesów Skarbu Pañstwa,
a tak¿e tych, które reguluj¹ postêpowania przed
s¹dami, trybuna³ami i innymi organami orzeka-
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j¹cymi. Wykorzystanie bogatych doœwiadczeñ
praktycznych Prokuratorii Generalnej ju¿ na eta-
pie procesu uzgodnieñ miêdzyresortowych, wp³y-
nie niew¹tpliwie na poziom i jakoœæ stanowionego
w tej materii prawa.

Druga grupa zmian to zmiany dotycz¹ce statu-
su materialnego radców i starszych radców Proku-
ratorii Generalnej Skarbu Pañstwa. W tym zakre-
sie proponuje siê rzeczywiste powi¹zanie wysoko-
œci wynagrodzeñ radców i starszych radców Pro-
kuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa z wynagro-
dzeniami sêdziów s¹dów powszechnych poprzez
jednoznaczne ustalenie, i¿ wysokoœæ wynagrodze-
nia zasadniczego radcy prokuratorii nie mo¿e
przewy¿szaæ 130% maksymalnego wynagrodzenia
zasadniczego sêdziego s¹du okrêgowego w najwy¿-
szej stawce, mo¿e natomiast byæ od niego ni¿sza.

W odniesieniu do statusu radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pañstwa wprowadzono rów-
nie¿ zmiany polegaj¹ce na przyznaniu radcom
i starszym radcom Prokuratorii Generalnej pra-
wa do co najmniej 65% kosztów zastêpstwa pro-
cesowego. Chodzi o to, aby ranga pracownika
prokuratorii by³a wysoka, ¿eby by³a porówny-
walna z rang¹ innych funkcjonariuszy organów
s¹downiczych. Wynika to oczywiœcie z wagi tego
urzêdu i z jego znaczenia dla poprawnoœci sto-
sunków w³asnoœciowych w sferze w³asnoœci
Skarbu Pañstwa.

Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Gospo-
darki Narodowej, tak jak powiedzia³em, na swym
posiedzeniu w dniu 25 marca popar³a przyjête
przez Sejm rozwi¹zania. W trakcie tego posiedze-
nia rozwa¿ano kwestiê obligatoryjnego zasiêgania
opinii Prokuratorii Generalnej w sprawach doty-
cz¹cych umów zawieranych przez podmioty re-
prezentuj¹ce Skarb Pañstwa oraz kwestiê podpo-
rz¹dkowania Prokuratorii Generalnej prezesowi
Rady Ministrów. Jak wiemy, w tej chwili ona jest
podporz¹dkowana ministrowi Skarbu Pañstwa.

Obowi¹zek wydawania opinii prawnych przez
prokuratoriê wynika z obowi¹zuj¹cych obecnie
przepisów, nie jest on natomiast równoznaczny
z obowi¹zkiem zasiêgania takich opinii. Przyjêta
w obowi¹zuj¹cych regulacjach konstrukcja pra-
wna zapewni organom dysponuj¹cym mieniem
Skarbu Pañstwa dodatkowe wsparcie prawnicze
w sprawach o wiêkszej wartoœci. Je¿eli bowiem
wartoœæ sprawy przewy¿sza 1 milion z³, to proku-
ratoria nie mo¿e odmówiæ wydania opinii.

Propozycja przekazania nadzoru nad Prokura-
tori¹ Generaln¹ prezesowi Rady Ministrów naru-
sza³aby dzia³ow¹ konstrukcjê administracji
rz¹dowej, wynikaj¹c¹ z ustawy z dnia 4 wrzeœnia
1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej. Chodzi
o zasadê, zgodnie z któr¹ minister w³aœciwy do
spraw Skarbu Pañstwa reprezentuje Skarb Pañ-
stwa. Pozbawienie ministra skarbu funkcji nad-

zorczej wobec Prokuratorii Generalnej pozbawi³o-
by go zarazem mo¿liwoœci skutecznej ochrony
praw i interesów Skarbu Pañstwa w toku postê-
powañ s¹dowych w kraju oraz w toku postêpowañ
prowadzonych przed s¹dami, trybuna³ami i inny-
mi organami orzekaj¹cymi w stosunkach miêdzy-
narodowych. Senatorowie przyjêli te opinie, for-
mu³owane przez uczestnicz¹cych w posiedzeniu
komisji przedstawicieli rz¹du i prokuratorii, i nie
wnosili ¿adnych poprawek.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, zwracam siê do Wy-
sokiej Izby z proœb¹ o podjêcie decyzji zgodnej
z wnioskiem komisji, któr¹ mam zaszczyt repre-
zentowaæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

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

Pan senator Zaj¹c, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Senatorze, dzia³alnoœæ Prokuratorii Ge-
neralnej jest niezwykle pozytywnie oceniana. Pan
to zreszt¹ ukaza³ w swoim sprawozdaniu, tego
nikt nie kwestionuje, bo rzeczywiœcie dba³oœæ
o maj¹tek Skarbu Pañstwa jest widoczna w dzia-
³aniach tego organu i to jest niezwykle wa¿ne.
Bardzo pozytywnie ocenia siê równie¿ zmiany,
które s¹ zaproponowane w tej ustawie. Ale ja wró-
cê do ostatniego fragmentu pañskiego wyst¹pie-
nia, dotycz¹cego kwestii nadzoru.

Rozumiem, ¿e obowi¹zuj¹ce obecnie regulacje
prawne uniemo¿liwiaj¹ zmianê nadzoru, przeka-
zanie nadzoru nad Prokuratori¹ Generaln¹ pre-
zesowi Rady Ministrów, i ¿e wprowadzanie przy
okazji tej zmiany poprawek w tym zakresie nie
mog³o byæ uwzglêdnione. Ale chcia³bym wie-
dzieæ, czy rozwa¿ane s¹ kwestie zwi¹zane z tym,
aby powróciæ do spraw zwi¹zanych z przekaza-
niem nadzoru nad Prokuratori¹ Generaln¹ pre-
zesowi Rady Ministrów, co zwiêkszy³oby nieza-
le¿noœæ tego organu. Podporz¹dkowanie preze-
sowi Rady Ministrów zmienia bowiem istotê nad-
zoru i daje gwarancjê wiêkszej niezale¿noœci. To
jedna sprawa.

Druga sprawa: opiniowanie przez Prokuratoriê
Generaln¹ umów dotycz¹cych rozporz¹dzania
maj¹tkiem Skarbu Pañstwa o wartoœci przewy¿-
szaj¹cej 1 milion z³. Czy w tym zakresie równie¿
nie ma, nie widzimy potrzeby wprowadzenia
zmian legislacyjnych, tak jak to by³o przewidziane
w poprawkach? Ja sobie oczywiœcie zdajê sprawê,
¿e na tym etapie procedowania nie by³o to mo¿liwe
ze wzglêdów formalnoprawnych.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Je¿eli chodzi o tê drug¹ sprawê, to zmiana wpro-

wadza obowi¹zek wydania opinii wtedy, kiedy
sprawa dotyczy maj¹tku o wartoœci przewy¿sza-
j¹cej 1 milion z³. W pozosta³ych przypadkach pro-
kuratoria mo¿e odmówiæ, ale musi odmowê uzasa-
dniæ, a w ka¿dym razie powiedzieæ, dlaczego.

Je¿eli chodzi o pierwsz¹ sprawê, to ona ma oczy-
wiœcie zasadnicze znaczenie. Jak zapewne pamiêta
pan senator, jak pamiêta wiêkszoœæ panów senato-
rów, prokuratoria odradza³a siê d³ugo i w bólach. To
by³a instytucja, zlikwidowana w 1951 r., która
w Drugiej Rzeczypospolitej znakomicie funkcjono-
wa³a, no ale potem nie pasowa³a do istniej¹cego sys-
temu i jako jeden z reliktów systemu bur¿uazyjnego
zosta³a zlikwidowana. Inna by³a wtedy teoria na te-
mat tego, co jest pañstwowe, a co nie. Potrzeba po-
wrotudo tej instytucjiwzasadzie zosta³a zdefiniowa-
na w momencie, kiedy odrodzi³ siê Senat, kiedy za-
czêliœmy ¿yæ w demokratycznym pañstwie, kiedy
przywrócono w du¿ej mierze szacunek do wartoœci,
do mienia, do w³asnoœci prywatnej. Wtedy pojawi³a
siê potrzeba œcis³ego rozgraniczenia tych dwóch ro-
dzajów w³asnoœci. Powo³anie tej instytucji wynik³o
z koniecznoœci powrotu do zasad gospodarki rynko-
wej opartej na w³asnoœci prywatnej w systemie eko-
nomicznym kraju. Toczy³ siê proces prywatyzacji, on
do dziœ budzi ogromne emocje, i w tle tego procesu,
w tle ró¿nych, niekiedy niezgodnych z prawem, dzia-
³añ dotycz¹cych rozporz¹dzania maj¹tkiem Skarbu
Pañstwa dyskutowano, czy wrêcz postulowano po-
wrót Prokuratorii Generalnej. Powrót nie tylko w ta-
kim zakresie, w jakim ona funkcjonowa³a w okresie
miêdzywojennym, ale równie¿ w roli jakiegoœ swoi-
stego nadzorcy nad ministrem Skarbu Pañstwa. By-
³y takie propozycje, aby Prokuratoria Generalna opi-
niowa³a sam proces prywatyzacji, opiniowa³a przy-
gotowywane umowy prywatyzacyjne, kontrolowa³a
ich realizacjê itd., itd., czyli by³a usytuowana wy¿ej
ni¿ minister Skarbu Pañstwa.

To w³aœnie doprowadzi³o do podzia³u, do pola-
ryzacji pogl¹dów. Pana, klub, Panie Senatorze,
czy raczej pana œrodowisko polityczne by³o za
tym, aby te uprawnienia prokuratorii by³y znacz-
nie szersze. Ostatecznie przyjêto taki, powiedzmy
sobie, miêdzywojenny model prokuratorii, czyli
przede wszystkim zastêpstwo procesowe, wyda-
wanie opinii, wyra¿ana przez ró¿nego rodzaju opi-
nie i dzia³ania troska o w³aœciwe gospodarowanie
maj¹tkiem Skarbu Pañstwa, natomiast nie od-
dzia³ywanie bezpoœrednie, nie opiniowanie bez-
poœrednie decyzji ministra Skarbu Pañstwa.

I tutaj dochodzimy do sprawy nadzoru. W tym
pierwszym modelu, gdyby on zwyciê¿y³, si³¹ rze-

czy urz¹d musia³by byæ, jak s¹dzê, inaczej usy-
tuowany i w³adza prezesa prokuratorii mia³aby
inny charakter, inny musia³by byæ sposób jego
powo³ywania. W tym drugim modelu, w zwi¹zku
równie¿ z ustaw¹ z 1997 r., któr¹ przywo³ywa³em,
trudno sobie wyobraziæ inne przyporz¹dkowanie
tego urzêdu. Tak mi siê przynajmniej wydaje.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wiêcej pytañ… Aha, jest pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Ja mam dwa pytania: jedno do pana, a drugie

do pana ministra.
(Senator Jan Wyrowiñski: Do pana ministra?)
Nie, jedno do pana, Panie Senatorze. Proszê siê

nie obawiaæ, ¿yczliwe, jak zawsze.
W art. 5 w ust. 3 jest mowa o uprawnieniu Pro-

kuratorii Generalnej do ¿¹dania i otrzymywania
informacji i dokumentów stanowi¹cych tajemnice
prawnie chronione. „¯¹dania i otrzymywania”,
a wiêc jak za¿¹da, to musi otrzymaæ. No, to jest do-
syæ ogólnie, ¿eby nie powiedzieæ, ¿e ogólnikowo
sformu³owane. Uprawnienia Prokuratorii Gene-
ralnej w tym zakresie ma sprecyzowaæ prezes Rady
Ministrów w drodze rozporz¹dzenia, o czym mówi
art. 25 ust. 4. Ale gdybyœmy odczytali ten przepis
literalnie, to on odnosi³by siê do wszystkich rodza-
jów tajemnic. Wszystkich, tak¿e do tych, do któ-
rych nawet s¹dy nie maj¹ dostêpu. Czy zastana-
wialiœcie siê pañstwo nad t¹ mo¿liwoœci¹, czy ten
problem by³ przedmiotem dyskusji, czy te¿ nie?

Senator Jan Wyrowiñski:
Nie, Panie Senatorze. Nie by³o to przedmiotem

dyskusji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
Skarbu Pañstwa.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, pan sena-

tor sprawozdawca odda³ w pe³ni zakres propono-
wanych zmian, a tak¿e przedstawi³ okolicznoœci,
które uzasadniaj¹ proponowane zmiany. Zapre-
zentowana przez niego statystyka potwierdza za-
sadnoœæ proponowanych zmian. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Zapewne bêd¹ do
pana pytania, w zwi¹zku z tym zapraszam na mó-
wnicê.

Pan senator Kieres siê zg³osi³, potem pan sena-
tor Knosala i pan senator Bisztyga.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, w art. 4 zosta³ dodany nowy

ust. 5: „Prokuratoria Generalna nie wykonuje za-
stêpstwa procesowego”, i w pkcie 2, „Skarbu Pañ-
stwa w postêpowaniu karnym", co jest s³uszne.
Ale moje pytanie do pana ministra dotyczy tak
zwanego postêpowania adhezyjnego. Zgodnie
z art. 62 kodeksu postêpowania karnego „Po-
krzywdzony mo¿e a¿ do rozpoczêcia przewodu
s¹dowego na rozprawie g³ównej wytoczyæ prze-
ciwko oskar¿onemu powództwo cywilne” – a to
jest rola Prokuratorii Generalnej – „ w celu docho-
dzenia w postêpowaniu karnym roszczeñ maj¹t-
kowych wynikaj¹cych bezpoœrednio z pope³nie-
nia przestêpstwa”.

Ja siê zastanawiam, Panie Ministrze, czy nie
by³oby lepiej, z ró¿nych wzglêdów, przede wszy-
stkim ze wzglêdu na ekonomikê procesow¹, aby
pozostawiaj¹c generalnie zasadê, i¿ Prokurato-
ria Generalna nie wykonuje zastêpstwa proce-
sowego Skarbu Pañstwa w postêpowaniu kar-
nym, jednoczeœnie ustanowiæ tutaj wyj¹tek. Ja
to sobie wstêpnie zredagowa³em, ale opinia pa-
na ministra bêdzie dla mnie przes¹dzaj¹ca, od
niej zale¿y, czy zg³oszê tê poprawkê, czy bêdê jej
broni³. Mianowicie: „z wyj¹tkiem zastêpstwa
procesowego Skarbu Pañstwa w celu dochodze-
nia w postêpowaniu karnym roszczeñ maj¹tko-
wych wynikaj¹cych bezpoœrednio z pope³nienia
przestêpstwa”.

Co by to oznacza³o? Oczywiœcie sprawa karna
nie dotyczy Prokuratorii Generalnej, ale ona
przystêpuje do tocz¹cego siê postêpowania, gdy
idzie o roszczenie maj¹tkowe. Bo w innym przy-
padku bêdzie musia³a wytoczyæ, tak jak tu jest
zapisane, odrêbne postêpowanie cywilne w celu
dochodzenia tych roszczeñ. £atwiej bêdzie, jeœli
w tym samym postêpowaniu, ten sam s¹d
orzeknie o winie, o karze oraz o roszczeniach
maj¹tkowych.

Czy zgodzi³by siê pan minister, bym ja na razie
wstêpnie zg³osi³ tê poprawkê, a na posiedzeniu
komisji… Do tego czasu pañstwo byœcie siê za-
stanowili. Jeœli nie, to j¹ wycofam, ale jeœli uzna-
my, ¿e jest jednak jakaœ wartoœæ w tej propozycji,
to mo¿e wspólnie poparlibyœmy tê inicjatywê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:

Panie Senatorze, tak, oczywiœcie, ma pan racjê.
Ekonomika procesu – ja tutaj tak na gor¹co
w pe³ni panu na to nie odpowiem – uzasadnia su-
gerowan¹ przez pana zmianê, je¿eli z innych prze-
pisów nie da siê wywieœæ udzia³u prokuratorii
w takich procesach, o których pan tu wspomina³.
Gdyby tak nie by³o, to sugerowana zmiana jest
w pe³ni zasadna, bo ekonomika postêpowania
wskazuje na udzia³ prokuratorii w tym akurat
momencie i miejscu.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, o jaki pro-

cent wzroœnie liczba prowadzonych spraw przy
zmianie wartoœci przedmiotu sprawy z 1 miliona
na 75 tysiêcy z³. To jest bardzo du¿y skok, wiêc
skok liczby spraw te¿ powinien byæ du¿y. I jak to
bêdzie wygl¹da³o kadrowo? No to jest z tym
zwi¹zane Jak rozumiem, z czasem trzeba bêdzie
wzmocniæ zasób kadrowy.

I jeszcze jedno pytanie. Jak pañstwo przypusz-
czacie, o ile poprzez obni¿enie tej wartoœci mo¿e
wzrosn¹æ ³¹czna wartoœæ sporów? Wiadomo, jaka
ona by³a to tej pory. To s¹ bardzo du¿e kwoty.
Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, je¿eli cho-

dzi o liczbê spraw, to prokuratoria szacuje, ¿e po-
winno byæ ich oko³o dziewiêciuset w skali roku.
Z tym zastrze¿eniem, ¿e nie bêdzie potrzeby
zwiêkszania obsady kadrowej. Poza wzrostem
wydatków na delegacje, w zwi¹zku z rozszerze-
niem zakresu uprawnieñ nie powinien wzrastaæ
bud¿et prokuratorii. Tak wynika z szacunków
prokuratorii.

Je¿eli chodzi o kwestiê szacunkowej wartoœci
przedmiotów sporów, to tego typu informacji nie
posiadam. Ale bior¹c pod uwagê spory prowadzo-
ne na podstawie umów bilateralnych, które pro-
kuratoria mo¿e przejmowaæ w zwi¹zku z tymi
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zmianami, s¹dzê, ¿e wzrost ich wartoœci równie¿
bêdzie znacz¹cy. No w tych sprawach bilateral-
nych poszczególne jednostki podchodzi³y do tych
kwestii ró¿nie, w sposób uznaniowy. Ale w tym
momencie nie jestem w stanie podaæ panu tego
w liczbach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga, proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, przede wszystkim du¿y uk³on

pod adresem ministerstwa i pana osobiœcie za
prowadzenie, pilotowanie i uwzglêdnianie tych
zmian, o które ró¿ne œrodowiska wystêpowa³y.

Pierwsze pytanie, natury ogólnej. Pojawia³y siê
takie g³osy, ¿e nie potrzebne s¹ ¿adne limity, ¿e
prokuratoria powinna zajmowaæ siê wszystkimi
projektami umów, dotycz¹cymi rozporz¹dzania
maj¹tkiem. Czy taki wariant jest rozwa¿any? Czy
raczej zostaniemy przy tych limitach?

Drugie pytanie, natury szczegó³owej. Jest
art. 43 ust. 1 i 2, gdzie siê mówi o prawie do dodat-
kowego wynagrodzenia w wysokoœci nie ni¿szej
ni¿ 65% kosztów zastêpstwa procesowego. Czy to
wynagrodzenie jest obligatoryjne, czy te¿ praco-
dawca mo¿e, ale nie musi go przyznaæ?

I trzecie pytanie. W którym momencie radca
uzyska te œrodki? Czy trzeba bêdzie czekaæ na
egzekucjê wyroku, czy te¿ wystarczy wydanie
wyroku?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, je¿eli cho-

dzi o kwestiê pierwsz¹, o te 75 tysiêcy, to uznaliœ-
my za zasadne, ¿eby zatrzymaæ siê na kategoriach
spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji
przez s¹d okrêgowy. I st¹d ta pochodna, 75 tysiê-
cy z³.

Je¿eli chodzi o kwestiê drug¹, czyli o zasady
wynagradzania radców prokuratorii, to te zasady
bêd¹ takie jak w przypadku wszystkich innych
radców prawnych, którzy dot¹d reprezentowali
pañstwowe osoby prawne, bêdzie to analogiczne.

Je¿eli chodzi o kwestiê trzeci¹, czyli o wynagro-
dzenie wyp³acane radcom prokuratorii, to wyp³a-
ta nast¹pi wtedy, gdy faktycznie uda siê wyegzek-

wowaæ okreœlone kwoty na rzecz Skarbu Pañ-
stwa. A wiêc wtedy, gdy faktycznie Skarb Pañstwa
bêdzie mia³ okreœlone korzyœci z tytu³u spraw pro-
wadzonych przez prokuratoriê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja te¿ mam do pana pewne py-

tania.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chcia³bym wróciæ do art. 5, do tej sprawy, któ-

r¹ podniós³ pan senator Kieres, czy do dostêpu do
informacji tajnych, klauzulowanych, do wszelkie-
go, wszelkiego rodzaju informacji, jak rozumiem,
tak¿e do informacji z klauzul¹: œciœle tajne. Czy
pan minister nie uwa¿a, ¿e to trzeba dookreœliæ?
Albo w taki sposób, ¿e do informacji, które s¹ po-
trzebne procesowo, albo okreœliæ zasadê, z której
te informacje œciœle tajne… To s¹ w zasadzie infor-
macje wy³¹cznie w posiadaniu s³u¿b specjalnych,
Policji, dotycz¹ce agentury, danych o tej agentu-
rze. Nawet s¹dy otrzymuj¹ te informacje w œciœle
okreœlonych przypadkach. Czy nie nale¿a³oby te-
go dookreœliæ, ¿eby nie powodowa³o to niepotrzeb-
nych problemów i sporów?

I jeszcze jedno pytanie. Jak rozumiem, nastê-
puje powi¹zanie p³acy Prokuratorii Generalnej
z p³acami sêdziów, z uposa¿eniem sêdziów, bo tak
to trzeba nazwaæ. Wybiegaj¹c nieco w przysz³oœæ,
zapytam: czy w zwi¹zku z tym, ¿e taki krok robicie
w tym kierunku, nale¿y oczekiwaæ, ¿e nast¹pi
tak¿e zmiana w najbli¿szej przysz³oœci, je¿eli cho-
dzi o zasady emerytalne? Przypominam, ¿e sê-
dziowie odchodz¹ w tak zwany stan spoczynku.
Czy to jest pierwszy krok, po którym bêdzie ten
nastêpny, czy tylko chodzi o p³ace? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Marsza³ku, je¿eli chodzi o kwestiê pier-

wsz¹, czyli o mo¿liwoœæ pozyskiwania pewnych
informacji przez Prokuratoriê Generaln¹, to pro-
ponowana zmiana art. 5 ust. 3 zak³ada wspó³dzia-
³anie prokuratorii z tymi organami, jednostkami,
o których te informacje i dokumenty bêd¹ pozys-
kiwane. Skoro zak³adamy, ¿e interes Skarbu Pañ-
stwa ma byæ chroniony w sposób jak najbardziej
nale¿yty, ta starannoœæ bêdzie dochowana w jak
najwiêkszym stopniu, adwokat pañstwa musi
mieæ mo¿liwoœæ pozyskiwania wszelkiego typu in-
formacji, to nale¿y prokuratoriê wyposa¿yæ
w mo¿liwoœæ pozyskiwania informacji w celach
nale¿ytego prowadzenia procesu i ewentualnie
wydawania opinii w stosunku do spraw, w któ-
rych prokuratoria bêdzie zapytywana. Mówimy
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tutaj o mo¿liwoœci wspó³dzia³ania prokuratorii
z tymi podmiotami, w stosunku do których bêdzie
wystêpowaæ ona o okreœlone informacje. My mó-
wimy: w ramach wykonywania zastêpstwa proce-
sowego. A wiêc je¿eli chcemy wzmóc sposób
ochrony interesu Skarbu Pañstwa, to musimy
wyposa¿yæ prokuratoriê w pewne mo¿liwoœci po-
zyskiwania tych informacji. I taka jest intencja
proponowanych zmian.

Je¿eli chodzi o drug¹ kwestiê, któr¹ pan pod-
niós³, Panie Marsza³ku, to zamyka siê to w obrêbie
p³ac i nie idzie dalej. Nie ma takich zamiarów, ¿eby
jakiekolwiek dalsze œwiadczenia i uprawnienia
by³y przyznawane radcom prokuratorii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Zdzis³aw Gawlik: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona
Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panowie Marsza³kowie! Panie i Panowie Sena-

torowie!
Oczywiœcie nie mam do tej ustawy uwag nega-

tywnych, tylko pozytywne. Jest to projekt przygo-
towany kompetentnie, z uwzglêdnieniem przes³a-
nek racjonalnoœci, gdy idzie o zamierzone cele.

Ale wracam do zagadnienia szczegó³owego,
które podnios³em w moim pytaniu skierowanym
do pana ministra. Jak ju¿ powiedzia³em, nie bêdê
siê upiera³ przy sformu³owaniu czy popieraniu tej
poprawki, chcia³bym tylko w moim wyst¹pieniu
prosiæ pana ministra i wspó³pracowników o za-
stanowienie siê nad relacj¹ miêdzy art. 4 ust. 5
pkt 2, zgodnie z którym Prokuratoria Generalna
nie wykonuje zastêpstwa procesowego Skarbu
Pañstwa w postêpowaniu karnym, a art. 62 k.p.k.
i art. 415 k.p.k., tam jest mowa o pokrzywdzo-
nym, o tym, ¿e pokrzywdzony mo¿e do rozpoczê-
cia przewodu s¹dowego na rozprawie g³ównej wy-
toczyæ przeciwko oskar¿onemu powództwo cywil-
ne. Ja bym prosi³, ¿ebyœcie pañstwo zastanowili
siê nad tym, czy pojêcie pokrzywdzonego u¿ywa-
ne w art. 62 k.p.k. uprawni Prokuratoriê General-

n¹ do wytoczenia powództwa adhezyjnego. Z tego,
co rozumiem, pan minister sugerowa³ w swoim
wyst¹pieniu, ¿e s¹ inne czy mog¹ byæ inne przepi-
sy, które by mój wniosek czyni³y nieracjonalnym.
Ja mam pewne w¹tpliwoœci. Mianowicie pokrzyw-
dzony z art. 62 kodeksu postêpowania karnego to
jest ten, który jest zwi¹zany z oskar¿onym. Otó¿
by³yby pewne problemy, komplikacje, bo – jak
mówi art. 415 k.p.k. – w razie skazania oskar¿o-
nego s¹d uwzglêdnia albo oddala powództwo cy-
wilne w ca³oœci lub w czêœci. Co to oznacza? Naj-
pierw jest oskar¿enie, mo¿e to byæ oskar¿enie pry-
watnokarne, nie musi to byæ powództwo publicz-
noskargowe. Nastêpnie pokrzywdzony, który
uznaje, ¿e pope³niono wobec niego przestêpstwo,
wnosi powództwo adhezyjne, czyli o odszkodowa-
nie itd., i s¹d oczywiœcie orzeka. Czy taka sytua-
cja, w której pokrzywdzony w postêpowaniu kar-
nym jednoczeœnie wnosi powództwo adhezyjne,
mo¿e odnosiæ siê równie¿ do Prokuratorii Gene-
ralnej? O to mi chodzi. Bardzo bym prosi³, ¿eby-
œcie pañstwo do posiedzenia komisji siê nad tym
zastanowili. Jeœli mnie pañstwo przekonacie, to
oczywiœcie nie bêdê siê upiera³ i wycofam moj¹ po-
prawkê, jak na razie jednak, choæ nie jest zbyt zrê-
cznie zredagowana, przekazujê j¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga

i senator Zaj¹c z³o¿yli swoje przemówienia do pro-
toko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿y³ senator Kieres.

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

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

Ja jeszcze tak na marginesie przed posiedze-
niem komisji chcia³bym wspomnieæ, ¿e chyba od
1991 r. czy 1992 r. obowi¹zuje nigdy nieuchylona
ustawa o korzyœciach materialnych odniesionych
kosztem Skarbu Pañstwa i myœlê, ¿e o tym te¿
warto sobie przypomnieæ, bo jest to ustawa rzad-
ko u¿ywana.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu spo³ecznym rolników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 489,
a sprawozdania komisji w drukach nr 489A
i nr 489B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, senatora Lucjana Cichosza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi rekomendowaæ Wysokiej Izbie
przyjête przez komisjê dwie poprawki do ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników.

Celem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników jest zwiêkszenie udzia³u nie-
których ubezpieczonych w finansowaniu wydat-
ków na œwiadczenia emerytalno-rentowe, co zni-
weluje nierównomierne obci¹¿enie sk³adk¹ osób
ubezpieczonych z punktu widzenia ich dochodu
z produkcji rolniczej. Aktualnie wszyscy ubezpie-
czeni rolnicy p³ac¹ jednakow¹ sk³adkê ubezpie-
czeniow¹. Wprowadzone rozwi¹zanie zró¿nicuje
sk³adki i spowoduje, ¿e dotacja z bud¿etu pañ-
stwa bêdzie kierowana przede wszystkim do tych
ubezpieczonych, którzy osi¹gaj¹ niskie dochody.

W myœl przepisów wprowadzanych nowelizacj¹
zwiêkszon¹ sk³adk¹ na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe bêd¹ obci¹¿eni rolnicy prowadz¹cy
dzia³alnoœæ rolnicz¹ na du¿¹ skalê, to jest tacy,
którzy prowadz¹ gospodarstwa rolne na du¿ych
obszarach, których powierzchnia przekracza
50 ha. Je¿eli chodzi o ten punkt, to komisja pro-
ponuje zwiêkszenie tego obszaru do 100 ha. Dla
tej grupy ubezpieczonych sk³adka na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe wzroœnie odpowiednio od
100% do 500%. W ustawie proponuje siê, aby
podstawowa sk³adka miesiêczna za ka¿dego
ubezpieczonego na ubezpieczenie emerytalno-re-
ntowe wynosi³a 10% kwoty najni¿szej emerytury,
czyli w zasadzie nie wzroœnie ona w stosunku do
tego, co obowi¹zuje obecnie. W przypadku rolni-
ków, którzy prowadz¹ gospodarstwa rolne o wiêk-
szym obszarze, proponuje siê odpowiednie zwiêk-
szenie sk³adki.

Wysoka Izbo! Senat po rozpatrzeniu uchwalo-
nej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 marca
2009 r. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
rolników wprowadza do jej tekstu dwie poprawki.
Poprawka pierwsza jest to poprawka merytorycz-
na. W art. 1 w pkcie 7 w lit. b ust. 4 proponuje siê
brzmienie: „Rolnik, którego gospodarstwo rolne
obejmuje obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 100 ha

przeliczeniowych, op³aca dodatkow¹ sk³adkê
miesiêczn¹ w wysokoœci: 1) 12% emerytury pod-
stawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne
obejmuje obszar u¿ytków rolnych do 150 ha prze-
liczeniowych”, w tym punkcie Sejm proponowa³
100 ha przeliczeniowych. Dalej: „2) 24% emerytu-
ry podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo
rolne obejmuje obszar u¿ytków rolnych powy¿ej
150 ha przeliczeniowych do 200 ha przeliczenio-
wych”, Sejm proponowa³ od 100 ha do 150 ha, „3)
36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy
gospodarstwo rolne obejmuje obszar u¿ytków rol-
nych powy¿ej 200 ha przeliczeniowych do 300 ha
przeliczeniowych”, Sejm proponowa³ odpowied-
nio od 150 ha do 300 ha przeliczeniowych, i „4)
48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy
gospodarstwo rolne obejmuje obszar u¿ytków rol-
nych powy¿ej 300 ha przeliczeniowych”.

Poprawka druga: „w art. 3 skreœla siê ust. 2”.
Jest to poprawka formalna.

Poprawka pierwsza ma na celu podwy¿szenie
progów granicy obszarowej gospodarstwa rolne-
go, od których op³acana ma byæ dodatkowa sk³ad-
ka miesiêczna na ubezpieczenie emerytalno-re-
ntowe. Poprawka druga usuwa zbêdny i mog¹cy
rodziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne przepis przej-
œciowy, zawarty w nowelizacji. Rekomendujê Wy-
sokiej Izbie przyjêcie tych dwóch poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Poli-

tyki Spo³ecznej, senatora Augustyna, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Prezesie!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej z satys-

fakcj¹ przyjê³a przed³o¿enie odnosz¹ce siê do
zmiany ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rol-
ników. Przedstawiciele naszej komisji i w poprze-
dniej, i w tej kadencji opowiadali siê za zmian¹ za-
sad op³acania sk³adek przez rolników, twierdz¹c,
¿e jest wœród nich znacz¹ca grupa, która jest
w stanie w wiêkszym stopniu pokrywaæ koszty
emerytur i rent wyp³acanych z tego systemu.

Od dawna toczy³a siê dyskusja, w naszej komi-
sji równie¿, na temat tego, jakie przyj¹æ progi.
Chyba dobrze siê sta³o, ¿e przyjêto tutaj zasady
maksymalnie zobiektywizowane, ¿e nie oparto siê
na intuicji, na przeczuciu, lecz na badaniach wy-
konanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej, który, z grubsza
rzecz ujmuj¹c, okreœli³, ¿e w Polsce jedynie z go-
spodarstw o wielkoœci przekraczaj¹cej 50 ha mo¿-
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na zap³aciæ znacz¹co wiêksz¹ sk³adkê na ubezpie-
czenia spo³eczne, sk³adkê, która w du¿ym stop-
niu pokrywaæ mo¿e wyp³aty.

Uwa¿aliœmy w komisji, by³o wiele takich wypo-
wiedzi, ¿e jest to pocz¹tek – pocz¹tek zmian, które
maj¹ przybli¿yæ system ubezpieczenia emerytal-
nego rolników do systemu ubezpieczeniowego po-
zosta³ych grup pracowników w Polsce. To jest
bardzo trudne zadanie, poniewa¿ zró¿nicowana
jest dochodowoœæ, a tak¿e dlatego, ¿e rolnicy nie
s¹ p³atnikami podatku dochodowego i te wszyst-
kie dane o dochodowoœci oparte s¹ bardziej na
szacunkach ni¿ na œcis³ym rachunku ekonomicz-
nym poszczególnych gospodarstw. Z jednej stro-
ny, jeœli chodzi o sk³adki, system – by³o to w czasie
posiedzeñ komisji podkreœlane – wydaje siê prefe-
rencyjny dla rolników; z drugiej strony, gdy siê
popatrzy na wyp³aty, mo¿na uznaæ, ¿e jest to sys-
tem dyskryminuj¹cy rolników w stosunku do in-
nych pracuj¹cych w Polsce.

Chcia³oby siê, a¿eby kompleksowa reforma te-
go systemu zwi¹zana by³a nie tylko z podwy¿sza-
niem sk³adki i zwiêkszaniem udzia³u rolników
w finansowaniu emerytur i rent, ale ¿eby dawa³a
te¿ szansê na uzale¿nienie w sposób bardzo istot-
ny – tak jak jest to w systemie, nazwijmy to, po-
wszechnym, pracowniczym – w wiêkszym ni¿ te-
raz stopniu, wysokoœci wyp³at od wielkoœci p³aco-
nych sk³adek. Ta kwestia, ze wzglêdu na kwestiê
sprawiedliwoœci spo³ecznej, te¿ stawa³a na posie-
dzeniach naszej komisji. Dlaczego jest tak, ¿e pro-
ponuje siê tutaj wy¿sze sk³adki, a nie daje to pod-
stawy do tego, a¿eby otrzymywaæ wy¿sze œwiad-
czenia? Czy czasem nie popadamy w jak¹œ skraj-
noœæ? Czy czasem nie jest tak, ¿e pojawia siê nowa
niesprawiedliwoœæ zamiast tej poprzedniej? Wy-
daje siê, ¿e nie.

Projektodawcy argumentowali, chyba s³usznie,
¿e ta wysokoœæ sk³adki, chocia¿ jest zró¿nicowana,
nie przekracza wielkoœci pozwalaj¹cej na samofi-
nansowanie œwiadczenia. W tym sensie wydaje siê
sprawiedliwe, ¿e ci, którzy p³aciæ bêd¹ teraz wiêcej,
bêd¹ p³aciæ sk³adkê dodatkow¹ w zale¿noœci od
wielkoœci uprawianego area³u, bêd¹ p³acili sk³ad-
kê do wysokoœci samofinansowania œwiadczenia.
A wiêc nadrabiamy jedynie ten dystans, który by³,
a nie zbli¿amy siê do progu, który by dawa³ nowe
uprawnienie, do znacz¹co podwy¿szonego œwiad-
czenia. Przyjêliœmy w komisji tê argumentacjê,
umocniliœmy siê jednak w przekonaniu, ¿e po
przyjrzeniu siê, jak funkcjonuje ten system po mo-
dernizacji – wyra¿amy nadziejê, ¿e sytuacja rolni-
ków bêdzie siê w dalszym ci¹gu poprawia³a – byæ
mo¿e jeszcze nie raz przyjdzie siê pochylaæ nad roz-
wi¹zaniami w systemie emerytalnym dla rolników
i zastanawiaæ, jak ten system modernizowaæ, by
wi¹zaæ wysokoœæ œwiadczenia z wysokoœci¹ sk³ad-
ki, i urealniaæ wysokoœæ tego œwiadczenia tak, by

poziom dop³at z bud¿etu pañstwa w rolnictwie
przybli¿a³ siê do poziomu dop³at w innych dzia³ach
gospodarki narodowej. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

Dodam jeszcze, ¿e komisja rekomenduje przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, ja mo¿e pierwszy pozwolê so-

bie zadaæ pytanie, ¿e tak powiem, iloœciowe.
Ile wynosi w tej chwili bud¿et KRUS? O ile

wzrosn¹ dochody KRUS ze sk³adek – o tyle samo
zmniejsz¹ siê, jak rozumiem, nak³ady pañstwa na
dotacje – i ile one aktualnie wynosz¹? Prosi³bym
o tych kilka liczb.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Dobrze.
Nie bêdê mo¿e operowa³ tutaj bardzo œcis³ymi

danymi…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Generalnie.)
Bud¿et KRUS to jest oko³o 16 miliardów z³,

z czego blisko 15 miliardów z³ to s¹ dop³aty z bu-
d¿etu pañstwa. Ale to rozwi¹zanie, o którym mo-
wa, dotyczy tylko 10% ubezpieczonych i to jest
³¹cznie… Poszukam tutaj, ile to jest osób… To do-
tyczy oko³o piêtnastu tysiêcy osób, a konkretnie,
jeœli chodzi o gospodarstwa od 50 do 100 ha, to
jest to jedenaœcie tysiêcy osób, od 100 do 150 ha –
tysi¹c siedemset osób, od 150 do 300 ha – równie¿
tysi¹c siedemset osób i powy¿ej 300 ha – dziewiêæ-
set czterdzieœci osób.

Warto zauwa¿yæ, ¿e to rozwi¹zanie dotyczy tak
naprawdê piêtnastu i pó³ tysi¹ca rolników, czyli
jednego procenta ubezpieczonych, Panie Mar-
sza³ku. To poniek¹d pokazuje, jak jest z t¹ docho-
dowoœci¹, prawda? Zw³aszcza w regionach zacho-
dnich przywykliœmy postrzegaæ gospodarstwa ja-
ko du¿e, dochodowe. Tak jest na pewno na Pomo-
rzu, tak jest w Wielkopolsce, tak jest w wielu in-
nych miejscach, ale to nie jest rzeczywistoœæ… to
nie dotyczy ca³ego kraju, bo tylko 1% gospo-
darstw w Polsce to s¹ gospodarstwa, które maj¹
50 ha i osi¹gaj¹ ten próg dochodowoœci wyliczony
przez wspomniany wczeœniej instytut.

Czy jeszcze jakieœ…
(Senator Zbigniew Romaszewski: O ile wzroœ-

nie dochód ze sk³adek? Bo to jeszcze by³o…)
Wed³ug oceny skutków regulacji ulegnie on

zwiêkszeniu o niespe³na 22 miliony 400 tysiêcy z³.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Miliony?)
Tak. Niestety nie jest to jakaœ du¿a zmiana,

chocia¿, to te¿ warto podkreœliæ, indywidualnie te
wzrosty, chodzi o dodatkowe sk³adki, s¹ procen-
towo du¿e: od 100 do 500%, czyli sk³adki mog¹
byæ podwojone, a nawet piêciokrotne wy¿sze dla
gospodarstw najbardziej dochodowych.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa, potem pan senator Chróœci-

kowski.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Przys³uchujê siê wyst¹pieniu pana senatora

Augustyna i ciekaw jestem, sk¹d pan senator ma
takie doœwiadczenia, gdy tak ³atwo pan mówi
o dochodowoœci, jeœli chodzi o polskiego rolnika,
o tym, ¿e rolnicy nie p³ac¹ podatku dochodowego.
A czym¿e jest podatek, który rolnicy p³ac¹ od za-
wsze, podatek od gruntów rolnych, od nierucho-
moœci, które posiadaj¹? Jest to inaczej zrycza³to-
wany podatek dochodowy, który rolnik p³aci. Ten
podatek zawsze by³ p³acony. I w³aœnie ciekawi
mnie, czy pan ma jakieœ osobiste doœwiadczenia,
jeœli chodzi o znajomoœæ problematyki wsi.

Kolejny temat dotyczy przedmiotu ustawy.
Chcia³bym zapytaæ, o ile wiêcej Skarb Pañstwa,
pañstwo otrzyma wp³ywów do bud¿etu z tytu³u
obci¹¿enia rolników sk³adk¹, któr¹ rz¹d propo-
nuje. I o ile praktycznie wzroœnie renta, emerytu-
ra rolników, którzy tê podwy¿szon¹ sk³adkê bêd¹
p³aciæ? Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Dziêkujê.
Odpowiem na te dwa pytania, Panie Senatorze.

Gdyby pan uwa¿nie s³ucha³, to by wiedzia³, ¿e ta
odpowiedŸ ju¿ pad³a. Zacznê mo¿e od ty³u. Pier-
wsza…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Przepraszam, ja uwa¿-
nie s³ucha³em, chyba pan nieuwa¿nie s³ucha³
moich pytañ.)

To powtórzê, Panie Senatorze, i przypomni pan
sobie, ¿e ju¿ o tym mówi³em.

Najpierw odpowiedŸ na pytanie, czy wzrosn¹
emerytury wyp³acane tym rolnikom, którzy bêd¹
p³aciæ wy¿sz¹ sk³adkê. Mówi³em, ¿e nie wzrosn¹,
poniewa¿ wysokoœæ dodatkowej sk³adki by³a tak
obliczona, by ta sk³adka pozwala³a na zgromadze-
nie wk³adu równego dotychczasowym wyp³atom
bez dop³aty z bud¿etu pañstwa. A jeœli idzie o wyso-
koœæ wp³ywów do bud¿etu, to odpowiada³em tu na
pytanie pana marsza³ka, ¿e to jest 22,4 miliona z³.

Odpowiadam ju¿ zatem tylko na pierwsze pañ-
skie pytanie. Mówi¹c o tym, ¿e rolnicy nie p³ac¹ po-
datku dochodowego, mia³em na myœli definicjê
wynikaj¹c¹ z naszej ordynacji podatkowej. W tym
sensie nie p³ac¹ podatku dochodowego. Oczywi-
œcie nie oznacza to, ¿e podatek rolny nie jest w ja-
kiejœ mierze – w koñcu jest ten wskaŸnik przelicze-
niowy na kwintal – zwi¹zany z potencjaln¹ docho-
dowoœci¹, ale jest to jednak podatek rolny, a wiêc
inny ni¿ dochodowy. Nie chcia³em przez to, Panie

Senatorze, powiedzieæ, nie by³o to moj¹ intencj¹, ¿e
rolnicy p³ac¹ za ma³o czy za du¿o albo ¿e nie p³ac¹
podatku od dochodów. Nie p³ac¹ podatku docho-
dowego w rozumieniu ustawy, co ma oczywiœcie
bardzo wiele konsekwencji, i pozytywnych, i nega-
tywnych. Nale¿y siê nawet zawahaæ, mówi¹c
o tym, ¿e rolnicy powinni taki podatek p³aciæ – i tu
ju¿ odpowiadam na jedno z pana pytañ – bo zw³a-
szcza samorz¹dowcy sygnalizuj¹, ¿e mog³oby siê to
okazaæ skrajnie niekorzystne dla gmin.

Czy mam prawo uwa¿aæ siê za kompetentnego?
Mo¿e odpowiem tak: ja jestem ch³opak ze wsi, to
po pierwsze. Po drugie, bardzo d³ugo pracowa³em
zw³aszcza na rzecz œrodowisk popegeerowskich,
które w okresie przemian ogromnie ucierpia³y,
a sytuacj¹ rolników jestem zainteresowany od da-
wna, chocia¿by dlatego, ¿e te kwestie s¹ w polu
zainteresowania Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej. Pracujê w tej komisji ju¿ ponad trzy lata.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Chcia³bym zapytaæ, czy na posiedzeniu komisji
by³a rozwa¿ana kwestia konstytucyjnoœci. Opinie
niektórych œrodowisk s¹ takie, ¿e bêd¹ zaskar¿aæ
tê ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego. Jed-
nym z powodów jest to nierówne traktowanie.
Niektórzy uznaj¹, ¿e podnoszenie w tym momen-
cie sk³adki, bez jednoczesnego wzrostu œwiad-
czeñ, jest niezgodne z konstytucj¹ i bêdzie to
prawdopodobnie zaskar¿one do trybuna³u.

Teraz druga sprawa. O ile zmniejszono w tej
chwiliwp³ywyprzy tychciêciachbud¿etowych, tych
dziesiêcioprocentowych, na KRUS? I czy czêœæ,
mo¿na by powiedzieæ, bêdzie mia³a rekompensatê,
czy teraz ch³opi dop³ac¹ z powrotem chocia¿
cz¹stkê tego, co bud¿et pañstwa obci¹³, z tych 10%,
na KRUS? Czy to jest liczone i jak? Wiemy, ¿e mowa
o 22 milionach, ale ile œrodków zosta³o obciête przez
ministra bez zgody bud¿etu pañstwa? Czy by³a taka
dyskusja? W bud¿ecie pañstwa nie by³o ciêæ,
a wiem, ¿e takie ciêcia jednak mia³y miejsce, og³osi³
to minister rolnictwa. Chcia³bym wiedzieæ, czy dys-
kutowano o tym na posiedzeniu komisji. I czy pan
senator wie, ile jest œrodków? Mówi³ pan tu o 15 mi-
liardach wydatkowanych z bud¿etu pañstwa na do-
finansowanie KRUS. A ile jest na ZUS? Skoro pan
siê tak zajmuje t¹ drug¹ spraw¹, to chcia³bym siê
dowiedzieæ, jaka jest to kwota. Czy by³y ciêcia, do-
konane przez ministra odpowiedzialnego za prowa-
dzenie spraw ubezpieczeñ? Jakie ciêcia by³y doko-
nane w tamtym dziale, czy równie¿ ZUS obciêto ja-
kieœ œrodki finansowe? Dziêkujê.

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
24 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Dziêkujê.
Odpowiadam na pytanie pierwsze, o konstytu-

cyjnoœæ. Ta kwestia by³a, choæ mo¿e nie tak
wprost, przedmiotem dyskusji, bo odnoszono siê
do zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Rozu-
miem, ¿e o tê zasadê konstytucyjn¹ chodzi³o pa-
nu senatorowi czy tym osobom, na które pan siê
powo³uje. Tak, zastanawialiœmy siê nad t¹ spra-
w¹, ale wydaje siê, ¿e ustawa siê obroni. Broni siê
w³aœnie tym, ¿e jest realizacj¹ konstytucyjnej za-
sady sprawiedliwoœci. Skoro uwa¿amy, ¿e bu-
d¿et pañstwa powinien dop³acaæ do rent i emery-
tur, to powinien on dop³acaæ do rent i emerytur
tych osób, których na to œwiadczenie nie staæ,
których nie staæ na ponoszenie sk³adek gwaran-
tuj¹cych wyp³atê œwiadczeñ w okreœlonej wyso-
koœci. Tutaj tej bariery, ¿e tak powiem, nie prze-
kroczono. Gdyby j¹ przekroczono, to pan senator
czy osoby, które kwestionuj¹ realizowanie t¹
ustaw¹ zasady sprawiedliwoœci, konstytucyjnej
zasady sprawiedliwoœci, mieliby racjê, ale tak nie
jest. I nie ukrywa siê tego, ¿e nie bêdzie za to wy¿-
szych œwiadczeñ. Pu³ap tych dop³at jest tak usta-
lony, ¿e nie przekracza wielkoœci, która by gwa-
rantowa³a ten poziom wyp³at bez dop³aty z bu-
d¿etu pañstwa. Jestem przekonany, ¿e ta usta-
wa jest w stanie siê obroniæ. No, je¿eli bêdzie za-
skar¿ana, to ostateczny werdykt zale¿y od Try-
buna³u Konstytucyjnego. Nie jestem w stanie nic
wiêcej powiedzieæ w tej sprawie.

Czy obciêto dotacjê na KRUS? Pyta³ pan, czy
dyskutowaliœmy na ten temat. Nie, nie dyskuto-
waliœmy na ten temat. Jeœli chodzi o porówna-
nie wysokoœci dotacji na KRUS i na ZUS, to
ca³kowita dotacja na ZUS jest w granicach 55
miliardów z³, jeœli policzymy równie¿ zadania
wykonywane przez ZUS, niewynikaj¹ce z syste-
mu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Jeœli
jednak policzymy tylko te wynikaj¹ce z systemu
emerytalno-rentowego, to jest to kwota, o ile do-
brze pamiêtam, 37 miliardów z³. Ale trzeba te¿
pamiêtaæ, Panie Senatorze, ¿e tam jest trzyna-
œcie milionów ubezpieczonych, ¿e jest dziewiêæ
milionów emerytów i rencistów, podczas gdy
w systemie emerytalno-rentowym rolników jest
to oczywiœcie dziesiêciokrotnie mniejsza liczba.
Tak wiêc nie da siê tego tak do koñca porównaæ.
Ale równie¿ w przypadku ZUS nie odpowiem na
pytanie, jakiego rodzaju by³y tam dokonane
przesuniêcia w wyniku tych oszczêdnoœci. O ile
wiem, te ciêcia mia³y nie dotyczyæ systemu eme-
rytalnego – taka by³a deklaracja premiera, któr¹
pamiêtam – i wydaje mi siê, ¿e takich ciêæ nie by-

³o. Przyznajê, Panie Senatorze, Panie Przewo-
dnicz¹cy, ¿e o tym nie mówiliœmy i ja tego nie
sprawdzi³em, pamiêtam tylko deklaracje. S¹ tu-
taj przedstawiciele rz¹du, bêdzie mo¿na to jesz-
cze zweryfikowaæ.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e liczba ubezpieczonych
w systemie emerytalnym z roku na rok maleje.
Jest spora grupa, w granicach czterdziestu piê-
ciu, piêædziesiêciu tysiêcy osób rocznie, które wy-
chodz¹, ¿e tak powiem, z tego systemu. Dlatego
myœlê, ¿e z up³ywem lat ta liczba osób ubezpieczo-
nych bêdzie mniejsza. O, ju¿ znalaz³em te dane: to
jest milion szeœæset tysiêcy osób, rolników i ich
ma³¿onków, a tak¿e domowników, którzy s¹ objê-
ci systemem KRUS. Wprawdzie dotacja do ZUS
jest znacznie wiêksza, ale liczba osób, zarówno
bêd¹cych w systemie, jak i pobieraj¹cych œwiad-
czenie, wielokrotnie przekracza tê liczbê, która
jest w systemie krusowskim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Sprawozdawco – kierujê pytanie do pa-

na sprawozdawcy Augustyna – jeden z panów
senatorów powiedzia³ o sprawiedliwoœci spo³e-
cznej. W mojej ocenie mieszkañcy powinni byæ
obci¹¿eni równomiernie pewnymi zobowi¹za-
niami. I pytanie: czy ustawa jest jednak prób¹
zniwelowania nierównomiernego obci¹¿enia
sk³adk¹ osób ubezpieczonych z punktu widze-
nia ich dochodów z produkcji rolniczej? Proszê
o odpowiedŸ: tak lub nie, je¿eli to jest mo¿liwe.
Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak, Panie Senatorze, oczywiœcie to jest taka
próba, w miarê, podkreœlam, zobiektywizowana.
To zawsze budzi emocje. Dlatego, odpowiadaj¹c
panu, powiem, ¿e uwa¿am, ¿e ta konstrukcja wy-
daje mi siê broniæ z punktu widzenia pewnych za-
sad. Natomiast propozycja komisji rolnictwa – je-
¿eli mogê sobie pozwoliæ na ocenê zmian, które zo-
sta³y zaproponowane w tej komisji – nie wiem,
z czego wynika. Bo tutaj przyjêcie tych 50 ha i wiê-
cej z czegoœ wynika, a doprawdy nie wiem, z czego
wynika tamta propozycja. Dlatego nasza komisja,
wiedz¹c o pañstwa pracach, jednak nie uwzglê-
dni³a tych propozycji, uwa¿aj¹c, ¿e by³oby trudno
je merytorycznie uzasadniæ.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Staram siê uwa¿nie s³uchaæ pana senatora Au-

gustyna i chcia³bym w jakiœ sposób uœciœliæ meto-
dologiê liczenia, myœlê, ¿e byæ mo¿e pan senator
te wyliczenia posiada. Chcia³bym zapytaæ… Gdy-
by pan senator by³ uprzejmy podaæ w procentach,
ile te 22 miliony z³ oszczêdnoœci, które rz¹d zyska
dziêki temu, ¿e rolnikom zwiêkszy sk³adkê ubez-
pieczeniow¹, stanowi¹ w stosunku do 15 miliar-
dów z³… Gdyby to mo¿na by³o podaæ w procen-
tach, tak obrazowo pokazaæ, to by³bym bardzo
wdziêczny.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, jestem humanist¹, wiêc tak

szybko panu tego nie policzê, ale mogê powiedzieæ
tak: to znikoma wielkoœæ…

(Senator Zdzis³aw Pupa: 2‰.)
Oczywiœcie. Ale wie pan, ja rozumiem podtekst

tego pytania: po co to robiæ, skoro to da tak nie-
wiele w sensie finansowym.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Senatorze, ja rozumiem pana senatora,

proszê wybaczyæ mi taki ton, ale chodzi o jedno:
¿eby nie przyjmowaæ ustaw, które czêsto – powie-
dzmy to sobie wprost – trochê cechuj¹ siê œmie-
sznoœci¹. Ustawa, która praktycznie doprowadzi
do wzrostu sk³adki rolników, nie przysporzy rol-
nikom wiêkszych dochodów. Skoro mówimy
o sprawiedliwoœci spo³ecznej – senator, mój
przedmówca o niej mówi³ – to trzeba powiedzieæ
wprost, ¿e sprawiedliwoœæ wymaga, aby ten rol-
nik, który p³aci wiêksz¹ sk³adkê, otrzyma³ wiêk-
sz¹ emeryturê. W tym przypadku, zdaje siê, tak
nie jest.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pozwolê sobie nie zgodziæ siê z tym ostatnim

zdaniem pana senatora w tym sensie, ¿e ta zasa-
da owszem powinna obowi¹zywaæ, ale wtedy, kie-
dy wysokoœæ sk³adki ju¿ p³aconej wystarcza na
dotychczas otrzymywane œwiadczenie. Je¿eli
przekracza tê wielkoœæ, to oczywiœcie powinno byæ
tak, jak mówi pan senator, jestem o tym przeko-
nany. Ma³o tego, w swoim sprawozdaniu mówi-
³em, wyra¿aj¹c przekonanie cz³onków komisji, ¿e
nale¿y pójœæ dalej.

A ustosunkowuj¹c siê do pana mo¿e nie tyle
pytania, ile pewnej opinii na temat tego, po co wo-
bec tego podejmowaæ taki krok, powiem pañstwu

moje prywatne zdanie: uwa¿am ten dzieñ, w któ-
rym stojê na tej mównicy, za bardzo wa¿ny. Mówiê
to z punktu widzenia mojego wieloletniego do-
œwiadczenia, tak¿e kilkuletniego doœwiadczenia
w parlamencie. Wielu dostrzega³o mankamenty,
które s¹ w tym systemie, ale nigdy w ci¹gu wielu
lat ¿adnemu ugrupowaniu, ¿adnej koalicji nie
uda³o siê przedstawiæ sensownego projektu, któ-
ry cokolwiek by poprawia³ w tej materii.

Mo¿na oczywiœcie mówiæ, ¿e to jest maleñki
kroczek. Zgoda, ale jest to – zauwa¿my to i pod-
kreœlmy – pierwszy kroczek. A do tej pory takich,
nawet maleñkich, kroczków nie by³o. Jest wiele,
tak¿e w moim ugrupowaniu, osób, które s¹ nieza-
dowolone z wielkoœci tego postêpu. Ale zauwa¿-
my, ¿e jest to jednak pewien ruch, który pokazuje,
¿e jest mo¿liwoœæ szukania porozumienia polity-
cznego ze œrodowiskiem rolników w zakresie
urealniania wysokoœci sk³adki. Mam nadziejê,
Panie Senatorze, ¿e doczekamy takiego momen-
tu, ¿e bêdziemy mówiæ o sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej równie¿ w zakresie urealnienia wysokoœci
œwiadczeñ. Bo mnie wci¹¿, powiem szczerze, boli
– chcia³em o tym mówiæ w dyskusji – to, ¿e w Pol-
sce od lat siedemdziesi¹tych rolnicy w systemie
emerytalnym s¹ traktowani jako osoby drugiej
kategorii. I bynajmniej nie jest tak, ¿e z punktu
widzenia wyp³at s¹ jakoœ szczególnie uprzywilejo-
wani. Przeciwnie. A jeœli chodzi o sk³adki, to trze-
ba dyskutowaæ, na ile powinny one byæ urealnio-
ne. Byæ mo¿e wprowadzenie w jakiejœ perspekty-
wie podatku dochodowego te wszystkie w¹tpliwo-
œci by rozwia³o, ale trzeba liczyæ siê ze skutkami
tego dla bud¿etów samorz¹dów.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa, potem pan senator

Chróœcikowski.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, pan z opty-

mizmem mówi, ¿e ta ustawa obroni siê przed za-
rzutem niekonstytucyjnoœci. W zwi¹zku z tym
mam pytanie: czy te kryteria zró¿nicowania pozo-
staj¹ w zgodzie z zasadami sprawiedliwoœci spo³e-
cznej? Mam na myœli pytanie, co bêdzie w przy-
padku – bo pan œwietnie przedstawi³ siê jako ch³o-
piec ze wsi i byæ mo¿e zasugeruje pan, ¿e zna pan
te problemy wiejskie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak mi siê wy-
daje.)

…gdy z hektara, a czêsto tak siê zdarza, nie ma
dochodu, przychodu dla rolnika, tylko gospodar-
stwo generuje straty. Dam panu przyk³ad. Niech
tylko taki hektar przeliczeniowy generuje stratê
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5 z³. Co bêdzie w takim przypadku, gdy du¿e go-
spodarstwo zamiast mieæ zyski, ma straty, a te
straty zwiêkszaj¹ siê proporcjonalnie bardziej ni¿
w ma³ym gospodarstwie? Czy nie uwa¿a pan, ¿e
gospodarstwa rodzinne do 100 ha powinny je-
dnak byæ w dotychczasowym systemie i nie po-
winny byæ obci¹¿ane jakimiœ dodatkowymi dop³a-
tami? Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Klêski nieurodzaju dotycz¹ tych, którzy maj¹

1 ha, 100 ha i 300 ha. Jak jest klêska i nie ma do-
chodu, to w tarapatach, z punktu widzenia do-
chodowoœci, znajd¹ siê wszyscy. System emery-
talny rolników do realnie uzyskiwanych docho-
dów tak naprawdê siê nie odnosi, poniewa¿ nie
jest uzale¿niony ani od wielkoœci p³aconego po-
datku rolnego, ani od podatku dochodowego, któ-
ry rolników nie obejmuje, podkreœlam: podatku
dochodowego w rozumieniu ustawy – Ordynacja
podatkowa.

Dlatego te progi, które tu przyjêto, maj¹ jakiœ
tam charakter arbitralny. Ale trzeba te¿ powie-
dzieæ, ¿e tego rodzaju arbitralnoœæ wystêpuje
w systemach emerytalnych w wielu momentach
i nigdy przez Trybuna³ Konstytucyjny – o ile pa-
miêtam, jeœli chodzi o ZUS, by³y takie zaskar¿enia
– nie zosta³o to zakwestionowane. Projektodawcy
przyznaj¹ siê, sk¹d siê wziê³y te progi. To s¹ te
progi, które s¹ przyjmowane w obliczeniach staty-
stycznych, wiêc one oczywiœcie nie odnosz¹ siê –
ma pan racjê, Panie Senatorze – do wysokoœci do-
chodów. Ale jakiœ system trzeba by³o przyj¹æ. Ten
system, pod tym wzglêdem, ¿e nie wi¹¿e z docho-
dami wysokoœci wp³at, nie ró¿ni siê od dotychcza-
sowego. Dotychczas te¿ by³a sk³adka w okreœlonej
wysokoœci ustalona w odniesieniu do najni¿szej
emerytury z uwzglêdnieniem corocznej waloryza-
cji i stanowi³a 10%, a wiêc nie odnosi³a siê bynaj-
mniej do dochodów. Jednak nie by³o to kwestio-
nowane z punktu widzenia konstytucyjnoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-

pytaæ, czy wprowadzana zmiana wp³ynie na wyso-
koœæ sk³adki, podstawowej sk³adki. Bo w moim
odczuciu tak, gdy¿ przedtem zapis by³ zupe³nie
inny – ¿e to Rada Ministrów okreœla jej wysokoœæ –
a teraz zastosowano przelicznik, podano inny

przelicznik ni¿ ten, który poprzednio by³ w usta-
wie. Ja domniemywam, ¿e sk³adka w tej chwili bê-
dzie ros³a w zale¿noœci od tego, jaki przelicznik zo-
stanie zastosowany. Czyli jest to wprowadzenie
automatycznie zmiany sk³adki podstawowej, ju¿
nie mówi¹c o tej podwy¿szanej. To jest kwestia
dyskusyjna, bo ka¿dy rz¹d ma prawo wprowadziæ
inne przeliczniki, ale widzê wyraŸnie, ¿e tu ju¿ zo-
sta³ wprowadzony sposób, by automatycznie pod-
nieœæ sk³adkê, o czym siê nie informuje spo³e-
czeñstwa, a szczególnie rolników. I st¹d moje py-
tanie.

Jeszcze jedno. Mówi³ pan równie¿ o tym, czym
siê sugeruje senacka komisja rolnictwa w kwestii
podwy¿szenia progów. Ja mogê powiedzieæ tak:
w moim odczuciu przede wszystkim hektarami
przeliczeniowymi. Bo je¿eli pan popatrzy na ¯u³a-
wy, to… Ile tam wynosi 1 ha przeliczeniowy? Dla
pierwszej klasy to jest 1,8. Czyli gospodarstwo
maj¹ce 50 ha to, powiedzmy, gospodarstwo trzy-
dziestohektarowe, a nie piêædziesiêciohektarowe.
Dlatego liczymy hektary przeliczeniowe. I szcze-
gólnie chodzi o województwo opolskie, o te piêkne
tereny… Bo du¿o jest w kraju takich regionów...

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Oczywiœcie,
ma pan racjê, Panie Senatorze.)

…gdzie s¹ wysokie… I to wcale nie znaczy, ¿e
dwudziestooœmiohektarowe gospodarstwo ma
takie dochody.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ma pan racjê.)
A ju¿ nie mówiê o dzisiejszym kryzysie w rolni-

ctwie… Czy kryzys – a idzie jeszcze wiêkszy kryzys
– to odpowiedni moment do podnoszenia sk³adki?
Nak³adamy ciê¿ary na rolników, nie daj¹c im
w zamian ¿adnych zabezpieczeñ dochodowoœci.
Dlatego jestem przeciw wprowadzanej zmianie.
Czy w ogóle mo¿na sobie pozwoliæ na to, ¿eby
w tym trudnym okresie, w czasie kryzysu, zwiêk-
szaæ jeszcze rolnikom obci¹¿enia? A w dodatku
czytam w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”, ¿e do³ek
w cenach mleka jeszcze nie nast¹pi³, ¿e bêdzie je-
szcze gorzej. No, nie rozumiem, dlaczego my dzia-
³amy przeciwko rolnikom.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze… Tak, Panie Marsza³ku, czy

mogê?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo.)
Panie Senatorze, ma pan racjê, oczywiœcie tak,

to chodzi o hektary przeliczeniowe. I hektar nie
oznacza, ¿e to bêdzie hektar liczony dok³adnie ja-
ko 10 tysiêcy m2. Ale co do tej zasady, to tak, rze-
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czywiœcie odnosi siê ona teraz… Ta wielkoœæ, jako
podstawowa, zosta³a ustalona mniej wiêcej na
tym samym poziomie co dotychczas, co odpowia-
da 10% kwoty najni¿szej emerytury. I ten wskaŸ-
nik bêdzie obowi¹zywa³ w przypadku – podkreœ-
lmy to – rolników i ich ma³¿onków. Bo w przypad-
ku domowników sk³adka bêdzie op³acana tylko
w tej wysokoœci podstawowej, niezale¿nie od wiel-
koœci gospodarstwa. To jest, moim zdaniem, war-
te podkreœlenia, tak jak i to, ¿e dla osób prowa-
dz¹cych podwójn¹ dzia³alnoœæ – rolnicz¹ i poza-
rolnicz¹ – miesiêczna sk³adka podstawowa wyno-
si³aby dwukrotnoœæ tej sk³adki podstawowej, czy-
li 20% kwoty najni¿szej emerytury. A ¿e bêdzie to
troszkê krocz¹ce? Tak, owszem, ale tak jest te¿
w systemie ogólnym. Mówi¹c o tym, ¿e z radoœci¹
witam ten pierwszy krok przybli¿aj¹cy do mecha-
nizmów ogólnego systemu emerytalnego, mam na
myœli równie¿ ten mechanizm. Nie s¹dzê, by by³
on kwestionowany, skoro obowi¹zuje w powsze-
chnym systemie emerytalnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, jeszcze tak dla orientacji

chcia³bym pana zapytaæ: ile wynosi œredni do-
chód, jaka jest dochodowoœæ gospodarstwa piêæ-
dziesiêciohektarowego czy stuhektarowego, oczy-
wiœcie w sensie hektarów przeliczeniowych?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nie odnotowa³em tego, Panie Marsza³ku...
(Senator Zbigniew Romaszewski: To ja potem

spytam pana ministra. To pan minister…)
Przegl¹da³em wyniki tych badañ Instytutu

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
jakiœ czas temu i po prostu nie porwa³em ich
z biurka. Przyznajê, nie pamiêtam, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Wojciechowski ma jeszcze pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Senato-

rze! W jaki sposób bêdzie naliczana sk³adka z go-
spodarstwa, je¿eli, powiedzmy, 40 ha bêdzie w³as-
noœci¹ ma³¿onka, 40 ha bêdzie w³asnoœci¹
ma³¿onki i jeszcze 40 ha bêdzie ich wspó³w³asno-

œci¹, a do tego, powiedzmy, bêd¹ mieli jakieœ tam
100 ha dzier¿awy? Czy ta sk³adka bêdzie nalicza-
na dla ka¿dego oddzielnie, te¿ z czêœci wspólnej,
czy tylko z oddzielnych…

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Oczywiœcie to zale¿y przede wszystkim od tego,
jaki jest tam stan prawny. To znaczy je¿eli jest
rozdzielnoœæ maj¹tkowa i jest odrêbne zg³oszenie
do systemu, to…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ka¿dy p³aci
swoje.)

…wydaje mi siê, ¿e to bêdzie oddzielnie. Ale nie
jestem tego pewny. Prosi³bym, ¿eby to pytanie
skierowaæ do przedstawicieli ZUS, jeœli pan sena-
tor pozwoli. A¿ takim specjalist¹ nie jestem, ¿eby
umieæ obliczaæ tego rodzaju sk³adkê, w tak kon-
kretnej sytuacji. Wiêc proszê wybaczyæ, ale nie
wiem, nie by³o to przedmiotem obrad komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze raz pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zada³em to pytanie równie¿ w kontekœcie usta-

wy o ewidencji producentów. Bo w myœl tej¿e usta-
wy bez wzglêdu na to, czy ma³¿onkowie maj¹ roz-
dzielnoœæ, czy jej nie maj¹, s¹ jednym producen-
tem rolnym. I jak to bêdzie wygl¹daæ, kiedy w³aœnie
maj¹ rozdzielnoœæ? Co siê wtedy bêdzie dzia³o?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Sugerujê, Panie Senatorze…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Oczywiœcie

rozumiem, rozumiem, ¿e…)
…¿eby za chwilê zadaæ to pytanie specjalistom.

Nie chcia³bym pana wprowadziæ w b³¹d.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panom senatorom.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
I poniewa¿ projekt ustawy zosta³ wniesiony

przez rz¹d, do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister rolnictwa i rozwoju wsi.

W zwi¹zku z tym proszê pana ministra £awni-
czaka o zabranie g³osu.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Pozwólcie, ¿e uzupe³niê czêœæ odpowiedzi na

pytania, które zosta³y zg³oszone przez panów se-
natorów.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e omawiana zmiana
by³a szeroko konsultowana ze œrodowiskiem
zwi¹zkowym, ze œrodowiskiem rolniczym. Zreszt¹
od wielu lat by³y propozycje, aby w taki sposób
zwiêkszyæ sk³adkê dla najwiêkszych gospo-
darstw. I tutaj odpowiedŸ jest prosta: wielu w³a-
œcicieli gospodarstw o najni¿szym areale zawsze
twierdzi³o, ¿e czuj¹ siê dyskryminowani, bo te du-
¿e gospodarstwa p³ac¹ tyle samo, ile te ma³e, piê-
cio- czy dziesiêciohektarowe w ró¿nych regio-
nach. I podam konkretne dane. Do grupy gospo-
darstw o wielkoœci do 1 ha przeliczeniowego nale-
¿y 16% gospodarstw, do grupy do 10 ha przelicze-
niowych – 82% gospodarstw…

(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski:Do ilu?)
Do 10 ha – 82%, prawie 83% gospodarstw, od

10 do 50 ha jest to 15% i proszê uprzejmie, to na-
wet mo¿na zapisaæ: powy¿ej 50 ha przeliczenio-
wych – 0,9%. Tak, 0,9%. W liczbach bezwzglê-
dnych jest to siedemnaœcie tysiêcy dziewiêæset
czternaœcie gospodarstw. A grupa od 0 do 5 ha
przeliczeniowych w liczbach bezwzglêdnych to
dziewiêæset trzydzieœci szeœæ tysiêcy gospo-
darstw, od 5 do 10 ha przeliczeniowych – trzysta
trzydzieœci szeœæ tysiêcy, od 10 do 20 ha – dwie-
œcie jedenaœcie tysiêcy, od 20 do 50 ha – osiem-
dziesi¹t piêæ tysiêcy. Czyli, Szanowni Pañstwo,
naszych rolników, tej zdecydowanej wiêkszoœci,
99% gospodarstw, w ¿aden sposób nie dotyka
zwy¿ka sk³adki. Nasi rolnicy, organizacje zwi¹z-
kowe bardzo czêsto podkreœlali, ¿e sk³adki s¹ na-
liczane niesprawiedliwie i ¿e ci, którzy maj¹
ogromne gospodarstwa, powinni p³aciæ wiêcej.

Poniewa¿ szanujemy dobre rozwi¹zania pre-
zentowane przez ró¿ne rz¹dy, przypomnê uprzej-
mie, ¿e pan minister Marek Zagórski równie¿ tak¹
propozycjê sk³ada³ – oczywiœcie ona jest uzu-
pe³niona, zmieniona – i ¿e by³o to robione z popar-
ciem ówczesnej koalicji rz¹dz¹cej, mogê pokazaæ
stosowne dokumenty, które zachowa³y siê w re-
sorcie i s¹ do dyspozycji.

Dlatego, ¿eby rozwiaæ w¹tpliwoœci, powiem, ¿e
to nieca³y 1% procent, siedemnaœcie tysiêcy dzie-
wiêæset czternaœcie gospodarstw, te du¿e gospo-
darstwa. Przypomnê, ¿e ten hektar przeliczenio-
wy… Niestety, w Polsce s¹ s³abe ziemie, bardzo
s³abe, nak³ady przy produkcji na hektar s³abej
ziemi s¹ identyczne, a plony czy dochodowoœæ s¹
niestety mizerne. Jak ktoœ ma ziemiê I, II klasy, to
osi¹ga plon 5–8 t, a jak ktoœ ma ziemiê V klasy, to
niestety jest to czêsto 2,5–3 t przy tych samych

nak³adach finansowych, pracoch³onnoœci. Myœlê,
¿e to warto tutaj podkreœliæ,

Tak ¿e bronimy tych prawdziwych rodzinnych
gospodarstw, a zwiêkszamy sk³adkê tym du¿ym,
bo w ka¿dej grupie spo³ecznej jest grupa, która
osi¹ga dochody. S¹ szacunki, przekazane przez
instytut ekonomiki rolnictwa, który na bie¿¹co
analizuje, monitoruje sytuacjê dochodow¹, i myœ-
lê, ¿e nieca³y 1% gospodarstw mo¿e zap³aciæ wy¿-
sz¹ sk³adkê.

Uzupe³niê, ¿e tych œwiadczeniobiorców mamy
milion piêæset czterdzieœci tysiêcy. Tu wkrad³ siê
malutki b³¹d, ale to uzupe³niamy, bo ja rozu-
miem, ¿e to w ferworze zadawania pytañ zawsze
mo¿e siê wydarzyæ. I faktycznie trzeba potwier-
dziæ, ¿e byæ mo¿e te dochody dla bud¿etu pañstwa
nie s¹ zbyt du¿e, bo to w zaokr¹gleniu 22 milio-
ny z³, ale jest to coœ, dla nas jest to jednak spora
kwota i myœlê, ¿e warto tê zmianê zrobiæ.

Przypomnê, ¿e du¿ym u³atwieniem jest równie¿
to, ¿e nie obci¹¿amy rolników od razu sk³adk¹ za
ca³y kwarta³, tylko rolnik p³aci sk³adkê w zale¿no-
œci od tego, ile dni jest ubezpieczony. Do tej pory
funkcjonowa³o to w ten sposób, ¿e musia³ zap³a-
ciæ za ca³y kwarta³. A by³y ró¿ne okresy, ktoœ sobie
znalaz³ dodatkowe zatrudnienie… Jeœli jest ubez-
pieczony dziesiêæ dni w danym kwartale, p³aci tyl-
ko za dziesiêæ dni, a nie za ca³y kwarta³.

Ja tylko przypomnê, odpowiadaj¹c na pytanie,
¿e w tej grupie powy¿ej 300 ha mamy oko³o ty-
si¹ca czterdziestu piêciu gospodarstw i nawet ta
najwy¿sza sk³adka nie w pe³ni finansuje œwiad-
czenie otrzymywane w przysz³oœci. Nawet jeœli
ktoœ siê ubezpiecza te dwadzieœcia piêæ, trzydzie-
œci lat, to i tak nie zapracuje na pe³ne swoje œwiad-
czenie emerytalne czy rentowe. Tak ¿e jest to
sk³adka, powiedzmy, zbli¿ona, choæ nie identycz-
na, do tej, jaka jest w innych dzia³ach gospodarki.
W tym najwy¿szym przedziale, powy¿ej 300 ha
przeliczeniowych, staraliœmy siê tego maksymal-
nie nie zwiêkszaæ. Ale jeszcze raz warto podkreœ-
liæ, ¿e ta zmiana dotyczy naprawdê niewielkiej
liczby gospodarstw, bo siedemnastu tysiêcy w tej
ca³ej grupie miliona piêciuset dziewiêædziesiêciu
oœmiu tysiêcy gospodarstw, które s¹ w systemie;
ta liczba jest oczywiœcie troszeczkê zmienna, to
jest plus minus kilka tysiêcy, bo gospodarstwa s¹
przekazywane na renty strukturalne, w ramach
innych programów, tu zawsze nastêpuje ma³a
fluktuacja.

Jeœli chodzi o sprawozdanie komisji rolnictwa,
to chcielibyœmy prosiæ panie i panów senatorów
o poparcie poprawki legislacyjnej, ale zdecydowa-
nie jesteœmy przeciwni temu, aby podwy¿szaæ ten
próg do 100 ha. Naszym zdaniem powinna pozo-
staæ propozycja dotycz¹ca gospodarstw od 50 ha
wzwy¿, bo gdybyœmy ten próg podnieœli do 100 ha,
reforma nie mia³aby sensu, gdy¿ przygotowanie
tego trwa³oby bardzo d³ugo. Mogê podaæ bez-
wzglêdne cyfry: gdybyœmy ten próg podnieœli, re-
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form¹ zosta³oby objêtych tylko oko³o piêciu tysiê-
cy gospodarstw. Tak ¿e to by³by tylko symbol
i myœlê, ¿e warto zachowaæ tê wielkoœæ od 50 ha
przeliczeniowych wzwy¿.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
O, ju¿ widzê pytaj¹cych: pan senator Pupa, pan

senator Skorupa, pan senator Konopka.
Proszê bardzo, pan senator Konopka by³ pier-

wszy, a potem panowie.
(Senator Marek Konopka: Kto pierwszy?)
Pan senator Konopka. Proszê bardzo, pan pier-

wszy siê zg³osi³.

Senator Marek Konopka:
Przepraszam, Panie Marsza³ku, myœla³em, ¿e

kolejnoœæ jest troszeczkê inna.
Panie Ministrze, ja mo¿e nie w sprawie wysoko-

œci sk³adek, ale w sprawie ustawy o ubezpiecze-
niach spo³ecznych rolników. W art. 5 ust. 1 pkt 3
ustawy o ubezpieczeniach spo³ecznych rolników
jest zapis, ¿e wyklucza siê rolnika, który zawar³
umowê-zlecenie z danym podmiotem. W tej chwili
w powiatach i w gminach jest taka sytuacja, ¿e
rolnicy, którzy s¹ so³tysami, pobieraj¹ inkaso
i jest to w ramach umowy-zlecenia. Czy ten arty-
ku³ wyklucza tych rolników z ubezpieczenia
KRUS? To jest nowa sprawa i zaczyna byæ bardzo
dra¿liwa, bo ju¿ oddzia³y KRUS wypowiadaj¹ te
ubezpieczenia rolnikom, którzy takie umowy za-
warli. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Jest to stary zapis, który funkcjonowa³ od wie-

lu lat, i ¿adnej zmiany w tym zakresie nie ma.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w tych pracach, które
prowadzimy w kancelarii premiera wspólnie z pa-
nem ministrem Bonim, rozwa¿amy, co zreszt¹ ju¿
by³o tematem wczeœniejszej debaty, takie roz-
wi¹zanie, aby w przypadku prac tymczasowych,
prac zleconych stworzyæ system, który premio-
wa³by tych ludzi, czyli ci ludzie pozostawaliby
w systemie KRUS, nawet pracownicy sezonowi
w gospodarstwach rolnych byliby obejmowani
tym systemem. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e to

wymaga szerszych prac, szerszych analiz. Myœlê,
¿e warto do tego podejœæ kompleksowo, a na to po-
trzeba czasu. Zreszt¹ nawet te projekty mówi¹ce
o dodatkowej dzia³alnoœci gospodarczej, tej nie-
wielkiej, na terenach wiejskich… Dyskutowaliœ-
my na forach komisji i sejmowej, i senackiej, ¿e
warto te progi podwy¿szaæ, tak ¿eby ktoœ móg³
uzupe³niaæ swój dochód z gospodarstwa. Tak by³o
choæby podczas prac nad t¹ ustaw¹ winiarsk¹ czy
innymi ustawami. Myœlê jednak, ¿e potrzeba
chwilki pracy nad tym, tak aby by³o to komplek-
sowe rozwi¹zanie.

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

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, skoro mówimy o tych wiêk-

szych gospodarstwach, o tych du¿ych gospodar-
stwach, skoro mówimy o dochodowoœci rolniczej,
to chcia³bym zwróciæ uwagê na aspekt, który te¿
jest wa¿ny, szczególnie na terenach wiejskich,
rolniczych. Mianowicie ka¿dy, kto posiada ponad
hektar przeliczeniowy gruntów, jest, mo¿na po-
wiedzieæ, p³atnikiem sk³adki KRUS. I mo¿e zda-
rzyæ siê taka sytuacja, i czêsto siê zdarza, ¿e ktoœ
ma na przyk³ad 70–80 ha gruntu, z tego ponad
hektar przeliczeniowy, i siê okazuje, ¿e w rozu-
mieniu ustawy jest rolnikiem. Mo¿e byæ tak, ¿e ¿o-
na nie pracuje gdzie indziej, musi p³aciæ sk³adkê
KRUS, m¹¿ pracuje, zwalniaj¹ go z pracy i wtedy
nie otrzymuje on takich œwiadczeñ, jakie by otrzy-
mywa³, gdyby tego gruntu nie posiada³. Czy to nie
jest dyskryminacja ludzi mieszkaj¹cych na wsi?
Ja nie bêdê tego pytania rozwija³, bo to pytanie nie
ma charakteru wyst¹pienia, ale pan minister ro-
zumie, o co mi chodzi, proszê wiêc o wyjaœnienie
tej sprawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ten temat równie¿ jest poruszany podczas prac
zespo³u. Pragnê poinformowaæ, ¿e wspólnie z mi-
nisterstwem pracy przygotowaliœmy takie roz-
wi¹zanie dla domowników, aby mogli korzystaæ ze
œrodków urzêdów pracy na podniesienie kwalifi-
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kacji, na szkolenia, tak¿e na otwieranie dodatko-
wej dzia³alnoœci gospodarczej. Myœlê, ¿e to pomo-
¿e wielu osobom. Nie jest to jeszcze w stu procen-
tach taka sama pomoc, jak w przypadku innych
dzia³ów, ale tu stworzyliœmy tê mo¿liwoœæ dla
ma³¿onków czy domowników w gospodarstwie,
którzy s¹ ubezpieczeni.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, to dopytam.
Panie Ministrze, sytuacja jest taka. Mo¿e od ra-

zu zadam pytanie. Czy osoby, które maj¹
70–80 ha gruntów rolnych, nale¿y uwa¿aæ za rol-
ników? To jest podstawowe pytanie. Ustawa
o KRUS zmusza je do bycia p³atnikami KRUS,
a w myœl ustawy rolniczej te osoby s¹ rolnikami.
W tej sytuacji nie przys³uguj¹ im te przywileje,
które przys³uguj¹ zwyk³ym pracownikom.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Ja przepraszam,
bo nie zrozumia³em do koñca. 70–80 ha…)

70 ha gruntów wysokiej klasy. Gdy stosujemy
hektar przeliczeniowy, to te osoby staj¹ siê p³atni-
kami KRUS. Tak to jest.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: To na pewno ma
wiêcej przeliczeniowych hektarów…)

No to niech ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Gdy to jest
70 ha…)

Nie, nie, ja mówiê o 70 arach.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:

Aha, o arach. Tak, przepraszam, teraz rozu-
miem. Przepraszam, mo¿e Ÿle us³ysza³em, bo ca³y
czas myœla³em o hektarach.

Panie Senatorze, ten system nie jest… Jeœli
ktoœ pracuje, ma inne Ÿród³o dochodu, to niejako
z automatu staje siê p³atnikiem ZUS. Jakiemuœ
ubezpieczeniu trzeba podlegaæ. Prawda? Jeœli
ktoœ ma inn¹ pracê, ma inne mo¿liwoœci, to z au-
tomatu przechodzi do ZUS. Takiego problemu nie
mieliœmy, wrêcz przeciwnie, osoby, które mia³y
niewielkie gospodarstwa, chcia³y mieæ zabezpie-
czenie spo³eczne w postaci KRUS. Tak ¿e to s¹
chyba jakieœ wyj¹tkowe przypadki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Co sta³o

na przeszkodzie temu, aby kryterium opracowaæ
czy okreœliæ na podstawie dochodu gospodarstwa
rolnego, tak by dzia³a³o w zgodzie z zasad¹ spra-
wiedliwoœci spo³ecznej, a nie jakiejœ wyimagino-
wanej liczby hektarów, która absolutnie nie jest
adekwatna do dochodu i porównywalna w po-
szczególnych regionach Polski?

Dam panu przyk³ad. Otó¿ na terenach gór-
skich s¹ wypasane owce, prowadzona jest hodow-
la owiec. Jak pan wie, jest to dzia³alnoœæ absolut-
nie niedochodowa. Wie pan doskonale, ¿e w Pol-
sce pod koniec lat osiemdziesi¹tych hodowano
oko³o piêciu milionów owiec, a teraz jest to sto
piêædziesi¹t szeœæ tysiêcy. Widzi pan, jaka jest do-
chodowoœæ hodowli owiec. Co pan myœli o kryte-
rium, jakie ustaliliœcie w tej ustawie, w kontekœ-
cie przyk³adu, który panu poda³em?

Druga sprawa, która mnie nurtuje, jest nastê-
puj¹ca. Otó¿ niektórzy rolnicy podjêli dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i jeœli maj¹ dochód bodaj¿e do 2 ty-
siêcy 700 z³…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: 50 z³.)

Ile?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

iRozwojuWsiArtur£awniczak:Do2 tysiêcy750z³.)
…do 2 tysiêcy 750 z³, mog¹ op³acaæ ubezpiecze-

nie w KRUS. a je¿eli przekracza on tê kwotê, to ju¿
s¹ ubezpieczani w ZUS. Jest jednak taki przypa-
dek, ¿e rolnik bêd¹cy w spó³ce cywilnej, którego
dochód nie przekracza kwoty 2 tysiêcy 750 z³,
z automatu musi podlegaæ ubezpieczeniu w ZUS.
Czy nie dopatrzyliœcie siê tu jakiejœ niesprawiedli-
woœci spo³ecznej i nie zamierzacie naprawiæ tego
b³êdu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Trzeba podkreœliæ, ¿e nasze analizy wskazuj¹, ¿e
ponad 92% gospodarstw, czyli ta najwiêksza gru-
pa, od kilku lat nie osi¹ga dochodów w rolnictwie
i wprowadzanie dzisiaj systemu podatku docho-
dowego mija³oby siê z celem. Oczywiœcie, dla gru-
py, która bêdzie chcia³a siê rozliczaæ w ramach
podatku dochodowego, jest rozwa¿ana taka mo¿-
liwoœæ. Zespó³ pracuje nad tym, aby daæ tak¹
mo¿liwoœæ tym, którzy chc¹. Jeœli chcesz, to pro-
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szê bardzo; chcesz siê rozliczaæ na zasadach po-
datku dochodowego, bo inwestujesz, bo korzy-
stasz ze œrodków, to jak najbardziej mo¿esz. Po-
dobny system wyboru funkcjonuje w przedsiê-
biorczoœci, bo mo¿na rozliczaæ siê na zasadach
ogólnych, ale mo¿e to byæ ksi¹¿ka, mo¿e byæ ry-
cza³t, jest kilka mo¿liwoœci. Taka koncepcja jest
tu przygotowywana. Po co dzisiaj ró¿nicowaæ to
w zale¿noœci od dochodu, w sytuacji gdy w przy-
padku podatku dochodowego trzeba prowadziæ
pe³n¹ ksiêgowoœæ, jest ca³a metodologia, urzêdy
skarbowe. Nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj ten sys-
tem jest naprawdê prosty. Myœlê, ¿e nie by³by pan
senator zadowolony, gdyby musia³ prowadziæ
pe³n¹ rachunkowoœæ, a i tak wysz³oby zero, bo
wiemy, ¿e 92% gospodarstw nie osi¹ga tego do-
chodu. Jeœli ktoœ nie ma…

(Senator Tadeusz Skorupa: Ale s¹ zwroty z VAT,
odliczenia, œrodki z dotacji.)

Z tego, co rozumiem, pan senator popiera po-
datek dochodowy w rolnictwie. Myœlê, ¿e oczywi-
œcie mo¿na i trzeba daæ tak¹ mo¿liwoœæ, i w przy-
sz³oœci chcemy daæ rolnikom tak¹ mo¿liwoœæ, ale
na zasadzie wyboru. Pan senator nie jest zadowo-
lony z tego prostego systemu, ale trzeba by tu pod-
kreœliæ, ¿e wprowadzenie podatku dochodowego
wi¹¿e siê z przygotowaniem ca³ej aparatury w re-
sorcie skarbu, urzêdy skarbowe musz¹ byæ prze-
szkolone, musz¹ byæ przygotowane metodologie,
wskaŸniki. To nie jest proces na miesi¹c czy na
rok, trzeba by zbadaæ dochodowoœæ, opracowaæ
ca³y system. To naprawdê trzeba robiæ odpowie-
dzialnie i w sposób wywa¿ony.

Jeœli chodzi okwotêgraniczn¹dla tych,którzypo-
dejmuj¹ dodatkow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli
2 tysi¹ce 750 z³, to doszliœmy do pewnego porozu-
mienia czy ustaliliœmy granicê, do której jest to uzu-
pe³nienie dochodowoœci w gospodarstwie, a nie jest
todochódzdzia³alnoœcinadu¿¹skalê.Gdyktoœpro-
wadzi dzia³alnoœæ na du¿¹ skalê i ma dochody, to po-
siadanie gospodarstwa o niczym nie œwiadczy, bo –
to, o czym mówi³ pan senator – mo¿e odliczaæ VAT
i inne koszty w ramach dzia³alnoœci gospodarczej.
Doszliœmy do wniosku, ¿e ta kwota jest kwot¹ opty-
maln¹, jest to dochód z dodatkowej dzia³alnoœci,
wspomagaj¹cy gospodarstwo, a nie z dzia³alnoœci na
bardzo du¿¹ skalê. W wielu przypadkach przedsiê-
biorcy zarzucaj¹ nam, ¿e ten system nie jest dla nich
sprawiedliwy, ¿e powoduje nierówny dostêp do ryn-
ku, ¿e przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na obszarach
wiejskich, a niebêd¹ce p³atnikami KRUS, s¹ dyskry-
minowane, maj¹ nierówne warunki startu.

Senator Tadeusz Skorupa:
Jeœli mogê, Panie Marsza³ku, to jeszcze s³owo.
Nie odpowiedzia³ mi pan na pytanie dotycz¹ce

wspó³w³aœciciela spó³ki jawnej, który nie osi¹ga

dochodów w wysokoœci 2 tysiêcy 750 z³. Dlaczego
on nie mo¿e byæ p³atnikiem KRUS, tylko z auto-
matu musi p³aciæ ubezpieczenie w ZUS?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Nie przypominam sobie, aby coœ takiego fun-

kcjonowa³o. Byæ mo¿e przekroczy³ kwotê granicz-
n¹ 2 tysiêcy 750 z³ i od razu zacz¹³ podlegaæ ZUS.

(Senator Tadeusz Skorupa: Nie, nie.)
Nie przypominam sobie, ale my to szybciutko

sprawdzimy.

Senator Tadeusz Skorupa:
Nie, nie, jest taki zapis, który mówi o tym, ¿e

bez wzglêdu na dochody cz³onek spó³ki jawnej
p³aci ZUS.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: To sprawdzimy
panu senatorowi, nie jestem dzisiaj…)

Bardzo bym prosi³, ewentualnie mogê panu po-
daæ przyk³ad. Ja skontaktujê siê…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Zaraz po posie-
dzeniu poprosimy…)

Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Gruszczyñski, proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Ministrze, gdyby pan przypomnia³, ile

w przypadku takiego systemu ubezpieczeñ spo³e-
cznych rolników bud¿et pañstwa dop³aca do
KRUS, i powiedzia³, jak to bêdzie wygl¹da³o w mo-
mencie wprowadzenia tej ustawy, jaka tu zajdzie
zmiana, to prosi³bym o to. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
£¹cznie jest to kwota oko³o 17 miliardów, z cze-

go 11 miliardów stanowi¹ dop³aty do emerytur
i rent, a reszta to zobowi¹zania bud¿etu pañstwa
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wynikaj¹ce choæby z p³atnoœci kombatanckich
czy ze zobowi¹zañ bud¿etu pañstwa za przekaza-
nie ziemi do Skarbu Pañstwa. Tak ¿e to, czy jesz-
cze inne zadania zlecone, to de facto jest kwota
11 miliardów z³ – dop³ata do emerytur i rent.
Wp³ywy planowane to oko³o 22 milionów 400 ty-
siêcy z³. O tyle bêd¹ zwiêkszone wp³ywy do bud¿e-
tu. Oczywiœcie jest kwestia poruszanej tutaj przez
panie i panów senatorów sprawy mierników, to
znaczy tego, na jakiej podstawie tê dochodowoœæ
mierzyæ, aby system by³ sprawiedliwy. Obecnie
ten system hektarowy jest, ¿e tak powiem, najpro-
stszy i naj³atwiejszy do wdro¿enia bez ogromnych
kosztów dla administracji. Docelowo, jak myœlê,
wszyscy bêd¹ z tego zadowoleni. Takie jest oczeki-
wanie spo³eczne, aby stworzyæ tego rodzaju me-
chanizmy naliczania realnego dochodu w rolni-
ctwie i p³atnoœci sk³adek na ubezpieczenie w za-
le¿noœci od tego dochodu, równie¿ w powi¹zaniu
z przysz³ym œwiadczeniem. Przecie¿ jeœli ktoœ p³a-
ci wiêcej, to oczywiœcie ma prawo oczekiwaæ wiêk-
szego œwiadczenia po przepracowaniu odpowied-
niego wieku czy te¿ po odpowiednim okresie ubez-
pieczenia.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Przepraszam, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja zada³em tak¿e drug¹ czêœæ

pytania, a chyba nie by³o odpowiedzi, o ile zmieni
siê dop³ata bud¿etu pañstwa z tytu³u wprowadze-
nia tej ustawy. Chyba pan nie odpowiedzia³.

(G³os z sali: Odpowiedzia³.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
O 22 miliony 400 tysiêcy.
(Senator Piotr Gruszczyñski: To przepraszam,

ja tego nie wychwyci³em. Dziêkujê.)
Tutaj jeszcze pozwolê sobie odnieœæ siê do

wczeœniejszego pytania. Te dziesiêcioprocentowe
oszczêdnoœci w ¿aden sposób nie dotykaj¹ rolni-
ków emerytów czy rencistów, podkreœlam: w ¿a-
den sposób. One dotykaj¹ tylko i wy³¹cznie sam¹
Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego jako
strukturê administracyjn¹. A przypomnê, ¿e w ze-
sz³ym roku przeprowadziliœmy reformê KRUS, do-
stosowaliœmy, Szanowni Pañstwo, strukturê po-
dzia³u administracyjnego – przedtem funkcjono-
wa³o czterdzieœci dziewiêæ oddzia³ów regional-
nych, dzisiaj mamy szesnaœcie. Ta reforma zosta-
³a przeprowadzona dopiero w zesz³ym roku,
o czym siê nie mówi, ale ja tu pragnê o tym poin-
formowaæ. W wyniku tej reorganizacji powsta³y o-
szczêdnoœci, które zosta³y równie¿ wykazane

w bud¿ecie. To jest oko³o 10%, tyle móg³ zaoszczê-
dziæ bud¿et pañstwa, jeœli idzie o wydatki na fun-
dusz administracyjny, i to jest równie¿ realny wy-
miar oszczêdnoœci w samym KRUS.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja jeszcze chcia³bym, Panie Ministrze, wróciæ

do swego pytania. Czy docieraj¹ do pana ministra
informacje o tym, ¿e oddzia³y KRUS chc¹ wyklu-
czyæ rolników, którzy podpisali umowê-zlecenie?
Bo ja do tego w³aœnie zmierza³em. Czy takie syg-
na³y do pana docieraj¹? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Szczerze mówi¹c, to jeden z pierwszych sygna-

³ów, jaki do nas tutaj dociera. Myœlê, ¿e tak robo-
czo to one do KRUS docieraj¹. Na pewno szybciut-
ko przeanalizujemy, ile tych przypadków jest,
i bêdziemy na to reagowaæ.

(Senator Marek Konopka: W formie oœwiadcze-
nia z³o¿ymy takie zapytanie, myœlê, ¿e tak bêdzie
dobrze. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ad vocem do tego, co powie-

dzia³ kolega. To nie jest pierwszy raz, gdy o tym
mówimy, pan by³ przy tych rozmowach, kiedy ne-
gocjowaliœmy ze zwi¹zkiem i kiedy podnosiliœmy
ten temat. Jest to w³aœnie byle jaka umowa, gdy
siê j¹ podpisuje, natychmiast wypada siê z syste-
mu, szczególnie rolnicy, czêsto tego nieœwiadomi,
podpisuj¹ tak¹ umowê i z tego systemu wypadaj¹.
To jest problem ju¿ wielokrotnie przez nas poru-
szany, on do tej pory nie zosta³ rozwi¹zany.

Ale ja chcê zwróciæ uwagê, ¿e my ju¿ przy okazji
poprzedniej zmiany tego systemu, jeszcze za
rz¹dów SLD, wyrzuciliœmy znaczn¹ czêœæ rolników
z ubezpieczenia w KRUS, to szczególnie dotyczy³o
wszystkich m³odych rolników. I to jest dla mnie
bardzo dojmuj¹ce, ¿e w ustawie nie zmieniono tego
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zapisu. Je¿eli rolnik przej¹³ gospodarstwo i podej-
muje dodatkow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a nie
ma okresu ubezpieczenia wynosz¹cego trzy lata,
wypada automatycznie i nie ma go w systemie; nie
wtedy, gdy jego dochód osi¹gnie 2 tysi¹ce 700 z³,
tylko natychmiast wyrzuca siê go z KRUS. A wiêc
jak my mo¿emy mówiæ o tym, ¿e wychodzimy do
rolników, ¿e zachêcamy do podejmowania dzia³al-
noœci pozarolniczej, gdy automatycznie, ¿e tak po-
wiem, natychmiast wyrzucamy tych m³odych rol-
ników z systemu krusowskiego? W ogóle wielokro-
tnie zwracano na to uwagê, a to nadal jest niezmie-
nione. Ju¿ nie mówiê o poziomie, o którym pan po-
wiedzia³: 2 tysi¹ce 700 z³. Ile sklepików, które by³y
utrzymywane, ile drobnych warsztatów zniknê³o
na wsi ze wzglêdu na to, ¿e rolnicy, którzy je wczeœ-
niej prowadzili, przez ten dochód natychmiast wy-
padli z systemu! A wiêc my dzia³amy odwrotnie do
tego, jakie s¹ za³o¿enia polityki rolnej rz¹du, w któ-
rych mówi siê, ¿e trzeba tworzyæ alternatywne
miejsca pracy. No to albo dajemy tutaj szansê tym
rolnikom, ¿eby je tworzyli, albo chcemy ich wyrzu-
ciæ. I powiedzmy o tym w dyskusji, mówmy w deba-
cie na ten temat, czy rz¹d zamierza tak¹ politykê
prowadziæ, czy jest w tym momencie przeciw pro-
wadzeniu dzia³alnoœci pozarolniczej. Szczególnie
w regionach rozdrobnionych, tak to nazwijmy,
w tych regionach, gdzie nie ma mo¿liwoœci powiêk-
szania gospodarstw, tam w³aœnie potrzebna jest
dodatkowa dzia³alnoœæ, a tego system krusowski
nie zabezpiecza. I to jest sprawa podstawowa.

Kolejna kwestia, o której pan minister chyba
tutaj nie powiedzia³, a do której odniosê siê ze
wzglêdu na to, ¿e wszyscy mówi¹ o KRUS, mówi¹
o Funduszu Emerytalno-Rentowym, nie mówi¹
zaœ o drugiej czêœci – w zasadzie w ogóle siê o niej
nie wspomina – o tak zwanym funduszu sk³adko-
wym, chorobowo-macierzyñskim. I tu ma
miejsce100% finansowanie przez rolników. Bu-
d¿et pañstwa nie dok³ada ani z³otówki, to jest
pe³ne samofinansowanie. Na dodatek rolnicy sa-
mi okreœlaj¹ sobie wysokoœæ sk³adki, jak¹ chc¹
dostaæ, i okreœlaj¹ œwiadczenia w ten sposób, ¿e
jak siê ma braæ chorobowe, to na przyk³ad bêdzie
9 z³ za dzieñ, a nie, powiedzmy, 30 z³ czy 50 z³, jak
ma to miejsce w jakimœ innym zak³adzie pracy.
Czyli rolnicy nic nie dostaj¹ z tego tytu³u, ¿adnego
œwiadczenia. Bud¿et pañstwa do tego nie dok³a-
da. Ciêcia natomiast, które – ja nie wiem, proszê
mi powiedzieæ, czy to jest prawda…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, ale to mo¿e w dyskusji, teraz mo¿e py-
tanie.)

Jedno pytanie. Ju¿ koñczê pytaniem, w³aœnie
chcia³em zakoñczyæ. Czy rzeczywiœcie podniesie-
nie sk³adki w funduszu sk³adkowym, ostatnio
o 12 z³… Czy to jest prawda, ¿e z czêœci œrodków
z funduszu sk³adkowego, czyli z tych œrodków rol-

niczych, bêd¹ finansowane inwestycje w KRUS,
te, które wczeœniej zosta³y zaniechane po tych
dziesiêcioprocentowych ciêciach? Czy to jest pra-
wda, czy nie? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê bardzo. Panie Marsza³ku.
Panie, Panowie Senatorowie! Dziêkujê panu se-

natorowi za stwierdzenie, ¿e faktycznie te wszyst-
kie œwiadczenia chorobowe, macierzyñskie, s¹ sa-
mofinansowane przez rolników. Na to pytanie, jak
myœlê, pan senator znajdzie odpowiedŸ w Radzie
Rolników, bo to rolnicy decyduj¹ o podwy¿szaniu
czy w ogóle o wysokoœci sk³adki, decyduj¹ te¿, na
co te œrodki s¹ przeznaczane. Pan senator, jak
wiem, ma przedstawicieli w tej radzie i to bêdzie
najlepsza odpowiedŸ, bo rolnicy sami decyduj¹,
czy tam to zwiêkszaæ, czy zmniejszaæ. Tak ¿e tam
chyba bêdzie najw³aœciwsza odpowiedŸ.

Co do dodatkowej dzia³alnoœci, powiem tak. Po
trzech latach, jeœli ktoœ jest p³atnikiem KRUS,
mo¿e tak¹ dzia³alnoœæ dodatkow¹ rozpocz¹æ. Dla-
czego o tym mówimy? Wiele osób zarzuca syste-
mowi KRUS, ¿e s¹ tam ró¿ne osoby, które nie po-
winny w nim byæ. To ograniczenie i ten zapis po-
woduj¹, ¿e do systemu nie wchodz¹ osoby, które
nie prowadzi³y nigdy gospodarstwa. Przecie¿ tyle
s³uchamy o tym, ¿e jest wielu, bo ja wiem, taksów-
karzy czy innych osób, które z tego korzystaj¹.
Myœlê, ¿e nie wyklucza to w ¿aden sposób m³o-
dych rolników, którzy przejmuj¹ gospodarstwo.
Jeœli on bêdzie prowadzi³ je przez trzy lata, to mo-
¿e wystartowaæ z dzia³alnoœci¹ dodatkow¹, bo jak
ktoœ korzysta z premii dla m³odego rolnika, decy-
duje siê na pracê w gospodarstwie rolnym… Ja
przypomnê, ¿e PROW 2007–2013 by³ przygotowy-
wany czy zatwierdzony we wrzeœniu 2007 r., i wte-
dy by³a okazja do zmiany sytuacji, szczególnie co
do zapisu w PROW, gdzie zaostrzono jeszcze te ry-
gory, stwierdzaj¹c, ¿e trzeba byæ ubezpieczonym
przez trzy lata, trzeba kontynuowaæ ubezpiecze-
nie w KRUS, ¿eby spe³niæ wymogi co do takiego
m³odego rolnika. Tak ¿e, Panie Senatorze, warto
by³o wtedy te zmiany wprowadzaæ. Myœlê te¿, ¿e
my siê nad tym pochylimy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, ja przypominam, ¿e o godzinie

12.00 zrobimy przerwê ze wzglêdu na uroczyste
otwarcie wystawy poœwiêconej Matce Urszuli Le-
dóchowskiej, i w zwi¹zku z tym apelujê, aby do-
stosowaæ pytania do jedenastu minut, jakie nam
do tej przerwy pozosta³y.

Pan Senator B³aszczyk, proszê bardzo.
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Senator Przemys³aw B³aszczyk:

PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wpewienspo-
sób mo¿na jakoœ zrozumieæ, ¿e zwiêkszamy sk³adki
dla rolników, którzy maj¹ wiêksze gospodarstwa,
chocia¿ tam z t¹ dochodowoœci¹ jest naprawdê nie
tak dobrze, jak tutaj przedstawiaj¹ instytuty. Mam
jednak takie pytanie do pana ministra: czy mini-
sterstwo pracuje albo przewiduje prace nad takimi
zmianami, abyzdj¹æobci¹¿eniaKRUSwprzypadku
najmniejszych gospodarstw, o których mówimy, ¿e
nie maj¹ ¿adnej dochodowoœci? Ponadto warto by
pomyœleæ o zdjêciu podatku, bo je¿eli ktoœ nie ma
dochodowoœci, to jaki jest sens p³acenia podatku.
Je¿eli siê nie zarabia, to nie powinno siê p³aciæ po-
datku. Mnie siê wydaje, ¿e w tym kierunku powin-
niœmy iœæ. Nawet te niewielkie pieni¹dze, które po-
zyskamy z ob³o¿enia wiêkszymi op³atami du¿ych
gospodarstw, powinny chocia¿ w symboliczny spo-
sób zostaæ przekazane w celu zmniejszenia sk³adek
w tych najmniejszych gospodarstwach, do 1 ha czy
do 5 ha, w jakiœ sposób mog³oby to byæ przeliczone.
Z doœwiadczenia wynika, ¿e te pieni¹dze, 21 milio-
nów czy 22 miliony, siê rozp³yn¹, mog¹ nawet trafiæ
na jak¹œ inwestycjê budowlan¹ w KRUS, i taka bê-
dzie ca³a ta nasza reforma.

Dziêkujê, Panie Ministrze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo s³usznie pan senator zauwa¿y³, ¿e war-

to tworzyæ taki system, który uwzglêdnia i tych
najmniejszych, i tych najwiêkszych, w sposób
trwa³y, warto tworzyæ narzêdzia do oceny docho-
dowoœci, z uwzglêdnieniem równie¿ pomocy spo-
³ecznej czy pomocy specjalnej dla gospodarstw
w trudnej sytuacji. Ale, tak jak mówi³em wczeœ-
niej, to wymaga naprawdê spokojnej, rzetelnej
analizy, pracy, i my nad tym pracujemy. Wymaga
to przygotowania takiego modelu, który wszystkie
te czynniki bêdzie uwzglêdnia³ i bêdzie okreœla³,
co ma siê dziaæ za piêæ, dziesiêæ, piêtnaœcie lat.
System ubezpieczeñ spo³ecznych oddzia³uje nie
tylko na rolników, ale na sytuacjê ca³ej wsi, na sy-
tuacjê wielu rodzin, które ¿yj¹, pracuj¹ w gospo-
darstwach, a tak¿e obs³uguj¹ rolnictwo. To dzisiaj
coraz wiêksza grupa. Te wnioski s¹ uwzglêdniane
w pracach analitycznych, podczas których stara-
my siê tworzyæ pewien model systemu ubezpie-
czenia, uwzglêdniaj¹cy wszystkie te sprawy,
o których pan senator równie¿ mówi³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym doprecyzowaæ kwe-

stiê art. 19 w proponowanej zmianie ustawy.
Emerytura rolnicza przys³uguje ubezpieczone-
mu, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki –
i tu jeden z warunków: podlega³ ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
dwudziestu piêciu lat, z uwzglêdnieniem art. 20.
Panie Ministrze, jaki aktualnie obowi¹zuje zapis,
je¿eli chodzi o ten punkt? Czy w ogóle jest to jakoœ
unormowane, jeœli chodzi o okres ubezpieczenia?
Jeœli tak, to jaki okres ubezpieczenia stwarza obe-
cnie mo¿liwoœæ uzyskania emerytury czy renty
rolniczej z KRUS? Czy ten zapis, który proponuje
siê wprowadziæ, nie bêdzie z ró¿nych powodów
krzywdz¹cy przynajmniej dla czêœci przysz³ych
beneficjentów ubezpieczenia krusowskiego? Czy
to jest zasadne, ¿eby ten zapis tutaj by³? Czy on
nie jest krzywdz¹cy dla rolników?

Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym, ¿e nowelizo-
wana jest ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, chcê zapytaæ, czy resort przewiduje
zmiany dotycz¹ce spo³ecznej rady rolników, je¿eli
chodzi o liczbê zastêpców przewodnicz¹cego,
o funkcyjnych, przedstawicieli w radzie KRUS,
w funduszu sk³adkowym. Czy tu s¹ przewidywa-
ne jakieœ zmiany? Bo w tej chwili jest iluœ tam za-
stêpców przewodnicz¹cych, nie wiem, czy s¹ to
stanowiska p³atne, czy niep³atne. Czy równie¿
o tym mo¿emy tutaj dzisiaj powiedzieæ? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!

Odpowiadaj¹c na pytanie, powiem, ¿e nie mieliœ-
my sygna³ów ze strony organizacji zwi¹zkowych,
aby by³a potrzebna taka zmiana dotycz¹ca samej
rady, i projekt ustawy w ¿aden sposób tego nie do-
tyka. Nie by³o wczeœniej formalnych sygna³ów,
myœlê wiêc, ¿e nie ma podstaw do tego, aby to
zmieniaæ.

Jeœli zaœ chodzi o sam¹ wysokoœæ œwiadczeñ
i okresy ubezpieczenia, to pragnê przekazaæ tak¹
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informacjê, i zobowi¹zujemy siê do praktycznego
poinformowania wszystkich zainteresowanych
organizacji spo³eczno-zawodowych, zwi¹zków za-
wodowych: wszed³ nowy sposób naliczania wyso-
koœci œwiadczenia emerytalnego, dziêki któremu
w koñcu mo¿emy ³¹czyæ – zreszt¹ na wniosek wie-
lu rolników – to, co wypracowaliœmy przez ubez-
pieczenie w KRUS i w ZUS; do tej pory trzeba by³o
wybieraæ: albo KRUS, albo ZUS, a teraz mo¿emy
fizycznie to ³¹czyæ. W bezwzglêdnym wymiarze bê-
dzie to korzystniejsze dla tych, którzy przechodz¹
na emeryturê, bo wiêcej pieni¹¿ków uzyskaj¹,
wiêksze œwiadczenie uzyskaj¹ po przejœciu na
emeryturê.

By³a równie¿ dyskusja w senackiej komisji rol-
nictwa, jeœli chodzi o te wczeœniejsze emerytury.
Faktycznie, ma³a luka obejmuj¹ca oko³o piêciu-
set dwudziestu osób siê tutaj wkrad³a, ale pracu-
jemy nad tym i szybciutko przedstawimy roz-
wi¹zanie, aby równie¿ te osoby mog³y skorzystaæ
z wczeœniejszej emerytury w KRUS. Jest przygoto-
wywana taka poprawka i mo¿e nie w ci¹gu kilku
godzin, ale kilku dni bêdzie jej nadany ostateczny
kszta³t, poniewa¿ jest to uzgadniane z minister-
stwem pracy. Szczegó³owe warunki ³¹czenia eme-
rytur, to, jak te œrodki przep³ywaj¹, z przyjemno-
œci¹ przedstawimy, bo to wymaga omówienia
konkretnego przypadku, konkretnych za³o¿eñ.
Przeœlemy to wszystkim pañstwu, ¿eby pañstwo
wiedzieli, jak tym operowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, na nas ju¿ w³aœciwie czas, wo-

bec tego og³aszam przerwê do godziny 12.30. Na
deser mamy trzy osoby zg³oszone do zadania py-
tañ, jako czwarty jeszcze pan senator Skorupa siê
zg³osi³, i potem rozpoczniemy dyskusjê. Dziêkujê
bardzo.

Zarz¹dzam przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 56
do godziny 12 minut 31)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie iPanowieSenatorowie,wznawiamobrady.
Proszê o powrót na salê. Zapraszam serdecznie

pañstwa senatorów i proszê o zamkniêcie drzwi
na salê obrad.

Proszê bardzo pana senatora Chróœcikowskie-
go o zadanie pytania… Tylko komu, bo ja nie pro-
wadzi³am obrad?

(G³os z sali: Panu ministrowi.)
Panu ministrowi.

A gdzie jest pan minister? Nie ma pana mini-
stra. Ogl¹da wystawê.

(G³os z sali: A mo¿e pan senator zrezygnowa³
z pytania. Panie Senatorze?)

Pan minister Plocke ma byæ, tak?
(G³os z sali: Nie.)
Pan minister £awniczak. Dobrze.
Podobno ju¿ do nas idzie.
Czekamy na pana ministra £awniczaka.
Po panu senatorze Chróœcikowskim nastêp-

nym zadaj¹cym pytanie bêdzie pan senator Jur-
cewicz, a potem…

(G³os z sali: Pan senator Gruszczyñski.)
…pan senator Gruszczyñski i pan senator Sko-

rupa.
Czekamy niecierpliwie na pana ministra, który

tu zd¹¿a.
(Rozmowy na sali)
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze. Zapraszam

do nas, bo jeszcze trzy osoby chc¹ zadaæ pytania,
jak dot¹d. Jedna siê wykreœli³a…

(G³os z sali: To nie jest pan minister.)
Dobrze. To czekamy. Jeszcze sekundkê.
W takim razie w miêdzyczasie przeczytam na-

zwiska senatorów, którzy chc¹ zabraæ g³os w dys-
kusji nad szóstym punktem porz¹dku obrad. To
s¹ w kolejnoœci: pan senator Stanis³aw Bisztyga,
który z³o¿y³ przemówienie do protoko³u*, pan se-
nator Stanis³aw Jurcewicz, który wyst¹pi jako
pierwszy, Lucjan Cichosz, Jan Rulewski, Mieczy-
s³aw Augustyn. Taka jest kolejnoœæ.

A my czekamy jeszcze na pana ministra.
(Rozmowy na sali)
Za³ó¿my, ¿e to nie… O, ju¿ jest. Trochê skru-

szony pan minister. Prosimy bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

iRozwojuWsiArtur£awniczak:Odrazudo tablicy?)
Od razu do tablicy, ale tylko trzy osoby chc¹ za-

daæ pytanie, wiêc…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Przepraszam, Pani
Marsza³ek. Jednoczeœnie trwa posiedzenie sejmo-
wej komisji rolnictwa. Przepraszam uprzejmie.)

Dobrze.
W takim razie proszê pana senatora Jerzego

Chróœcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam pytanie odnoœnie do te-

go, o czym rozmawialiœmy na posiedzeniu komi-
sji, czyli do art. 19. Chodzi o to, ¿e pozbawiono
grupê piêciuset osób, jak pan minister wspom-
nia³… Proponowa³em, ¿eby przygotowaæ mo¿liwe
zmiany w ustawie, bo ona mog³aby dzisiaj roz-
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wi¹zaæ problem tych rolników. Z wypowiedzi, któ-
ra pad³a, wynika, ¿e pan minister nie jest w stanie
przed³o¿yæ nam ¿adnych poprawek.

I pytanie: czy jest to mo¿liwe dzisiaj, czy te¿ jest
niemo¿liwe i kiedy bêdzie mo¿liwe? To jest jedno.

Drugie pytanie. Z jakiego okresu by³y brane
dane do porównania dochodowoœci rolników?
Bo, o ile pamiêtam, ta dochodowoœæ w 2007 r.
rzeczywiœcie w miarê siê poprawia³a i by³a dob-
ra, ale mamy rok 2009. Jak na bazie dochodo-
woœci w 2008 r. mo¿na powiedzieæ, ¿e ci rolnicy,
którzy bêd¹ teraz obci¹¿ani sk³adk¹, bêd¹ mieli
dochody? W mojej ocenie jest odwrotnie. Ma³e
gospodarstwa mog¹ jakoœ prze¿yæ, dorabiaj¹c
w ró¿ny sposób, a wiêksze gospodarstwa w tej
chwili ponosz¹ najwiêksze straty i wrêcz, mo¿na
by powiedzieæ, s¹ na granicy bankructwa. Czy
rz¹d bêdzie podejmowaæ dzia³ania skierowane
na pomoc tym rolnikom, którzy s¹ prawie ¿e na
granicy bankructwa, a nie na obci¹¿anie ich
sk³adkami? Czy ma jakieœ rozwi¹zania tego do-
tycz¹ce? Bo w tym momencie, podnosz¹c tym
rolnikom sk³adkê, rz¹d ich wrêcz obci¹¿a, a nie
im pomaga.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:

Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Odpo-
wiadam na pierwsze pytanie, dotycz¹ce zmiany
art. 19. W tej chwili przygotowujemy tê zmianê
w porozumieniu z ministerstwem pracy i z Kas¹
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Chcemy
mieæ kilka dni wiêcej, aby móc precyzyjnie to zba-
daæ i okreœliæ. Chodzi o to, ¿eby póŸniej nie by³o
tak, ¿e dziesiêæ czy piêtnaœcie osób bêdzie wyklu-
czonych i bêdziemy mieli sto interpelacji. Nie ma
takiej potrzeby. Trzeba to dobrze przygotowaæ. Na
pewno ta zmiana zostanie wniesiona najpóŸniej
do 15 kwietnia – to jest ju¿ ostateczny termin –
czyli w bardzo krótkim czasie.

Odpowiadam na drugie pytanie. Zawsze stano-
wisko pana senatora by³o takie – pamiêtam, przy-
pominam sobie wiele pañskich wypowiedzi – ¿e
nie mo¿emy obci¹¿aæ tych najmniejszych i œre-
dnich gospodarstw, a tym, które osi¹gaj¹ docho-
dy, trzeba w jakiœ sposób przynajmniej w czêœci
zwiêkszaæ obci¹¿enia, choæby z tytu³u ubezpie-
czeñ spo³ecznych. Z tego, co pamiêtam, s¹ nawet

stanowiska ró¿nych zwi¹zków zmierzaj¹ce do te-
go, aby w tym kierunku pójœæ. Pañstwo chce po-
magaæ tym, którzy nie osi¹gaj¹ dochodów,
i w zwi¹zku z tym 99% gospodarstw nie bêdzie
mia³o podniesionej sk³adki na ubezpieczenie spo-
³eczne.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Z jakiego okresu
by³y brane dane pokazuj¹ce, ¿e w tych gospodar-
stwach s¹ dochody? Chcia³bym wiedzieæ, z jakie-
go okresu s¹ te dane.)

Panie Senatorze, te dane s¹ prowadzone na bie-
¿¹co. Ostatnie dane s¹ za rok 2008. Jeszcze mo¿e
nie s¹ one powszechnie dostêpne, ale instytut
nam je przedstawi³. Jest to okres kilkunastu lat,
czyli oceniamy w perspektywie kilkunastu lat.
I w d³ugiej perspektywie czasowej potwierdza siê,
¿e najwiêksze gospodarstwa, te powy¿ej 50 ha
przeliczeniowych, osi¹gaj¹ dochód. Bolejemy nad
tym, ¿e tak ma³a grupa gospodarstw w ostatnim
okresie te dochody osi¹ga. Gdyby milion gospo-
darstw mia³o dochody, to cieszylibyœmy siê
wszyscy, prawda? Wtedy moglibyœmy te¿ inaczej
regulowaæ kwestie sk³adek. A z tych analiz jedno-
znacznie wynika, ¿e tylko grupa gospodarstw po-
wy¿ej 50 ha w perspektywie kilku lat osi¹ga do-
chody.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

W zwi¹zku z tym, ¿e nie ma poprawki zapro-
ponowanej przeze mnie na dzisiaj – teraz nie jest
to mo¿liwe i ona bêdzie w póŸniejszym terminie –
prosi³bym o udzielenie informacji na drugi te-
mat, który poda³em na posiedzeniu komisji. Do-
k³adnie chodzi o to, ¿e rolnicy sk³adaj¹ dowody
uzasadniaj¹ce, ¿e nale¿y im siê wczeœniejsza
emerytura. Czy przyk³ad taki, jak pomoc w go-
spodarstwie od szesnastego roku ¿ycia, jest da-
lej kwalifikowany, czy ci rolnicy – bo to jest tylko
interpretacja KRUS – bêd¹ mieli prawo do sko-
rzystania z tej wczeœniejszej emerytury? Bo
w tym momencie pañstwo jako ministerstwo
przez to, ¿e nie uruchomiliœcie programu doty-
cz¹cego rent strukturalnych, pozbawiacie rolni-
ków jeszcze dodatkowo mo¿liwoœci nabycia ta-
kiej renty, a rolnicy, którzy siê sk³adali, ale po-
zbyli siê gospodarstwa, nie maj¹ ju¿ ¿adnej
emerytury i nie s¹ nigdzie ubezpieczeni. I co
w tym przypadku robiæ? Niektórzy od 1 stycznia
tego roku nie maj¹ nigdzie ubezpieczenia i nie
mog¹ siê nigdzie ubezpieczyæ, bo pozbyli siê go-
spodarstwa, licz¹c na emerytury z KRUS i renty
strukturalne.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Renty strukturalne bêd¹ uruchomione. Przypom-
nê tylko, ¿e nie zaplanowano œrodków finanso-
wych na dodatkowe nabory w planie rozwoju ob-
szarów wiejskich zatwierdzonym we wrzeœniu
2007 r. W tej chwili jesteœmy na finiszu uzgodnieñ
z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie przesuniêæ, bo
nie mo¿na og³osiæ naboru, nie maj¹c zabezpiecze-
nia œrodków finansowych – taka jest dyscyplina
finansów publicznych – i dopiero po przesuniê-
c iach z innych dzia ³añ w ramach PROW
2007–2013 mo¿emy og³osiæ taki nabór. Niedobór
œrodków w ca³ym programie, gdzie zobowi¹zania
s¹ wieloletnie, czyli na dziesiêæ lat… Co prawda
w pierwszym naborze, 2004–2006, nie okreœlono,
czy taka osoba po dziesiêciu latach mo¿e przejœæ
na system powszechny, czy mo¿e otrzymywaæ
œwiadczenie emerytalne z KRUS, czy mo¿e pozo-
staæ – tego ustawodawca nie przewidzia³ – na re-
ncie strukturalnej, co rodzi dodatkowe zobo-
wi¹zania finansowe dla bud¿etu pañstwa. Myœlê,
¿e nikt nie odwa¿y³by siê og³aszaæ naboru, nie
maj¹c zabezpieczenia finansowego. Stosowne do-
kumenty by³y przygotowane ju¿ we wrzeœniu.
W przysz³ym tygodniu mamy finisz rozmów z Ko-
misj¹. Liczê, ¿e zwi¹zki zawodowe popr¹ te zmia-
ny w przesuniêciach w tabelach finansowych,
choæby z przetwórstwa, choæby z innych dzia³añ,
w³aœnie na rzecz rent strukturalnych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pyta teraz pan profesor Piotr Gruszczyñski.
Proszê.
(G³os z sali: On siê nie zapisywa³…)
(Senator Piotr Gruszczyñski: Nie profesor…)
Pan senator.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Mo¿e kiedyœ, Pani Marsza³ek, dziêkujê.
Panie Ministrze, moje pytanie jest takie. W Pol-

sce system ubezpieczeñ spo³ecznych jest odrêbny
dla rolnictwa i odrêbny dla pozosta³ej dzia³alnoœci
gospodarczej. Jak to wygl¹da w pozosta³ych kra-
jach Unii Europejskiej? Czy ten model jest podob-
ny do naszego? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak, model polski by³ wzorowany na rozwi¹za-
niach z krajów Piêtnastki, na modelu francuskim,
na modelu austriackim. Praktycznie ka¿dy kraj
posiada odrêbny system zabezpieczeñ spo³ecz-
nych dla rolników. Tak ¿e doœwiadczeñ jest wiele.
Poproszê prezesa kasy, aby przekazano w tym ty-
godniu ksi¹¿eczkê, wydawnictwo na ten temat na
rêce pañstwa senatorów; zobowi¹zujemy siê do
tego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapisa³ siê do g³osu pan senator Tadeusz Sko-

rupa, ale nie widzê go, w zwi¹zku z tym nie zada
pytania.

Rozumiem, ¿e s¹ to wszystkie pytania.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Dziêkujê i prze-
praszam jeszcze raz.)

Poczekaliœmy, nie trwa³o to d³ugo. Dziêkujê
bardzo.

W takim razie otwieram dyskusjê.
Pierwszy w kolejnoœci jest pan senator Stani-

s³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
By³a tu przywo³ywana zasada sprawiedliwoœci

spo³ecznej. Chcia³bym siê na niej skupiæ. Odniosê
siê do tego w syntetyczny sposób. Otó¿ dotychcza-
sowy system ubezpieczeñ polega na tym, i¿ ubez-
pieczony otrzymuje œwiadczenie emerytalne w po-
równywalnej wysokoœci, co oznacza w konsek-
wencji, ¿e bez wzglêdu na to, czy rolnik ma niskie
dochody, czy wysokie, to jego udzia³ w finansowa-
niu jest bardzo podobny. Czy tak nale¿y dalej czy-
niæ? W mojej ocenie nie. Ta ustawa pokazuje stan
obecny i propozycje rozwi¹zañ.

Nastêpna sprawa. Czy te propozycje rozwi¹zañ,
przyjêta liczba procent, hektarów s¹ satysfakcjo-
nuj¹ce? Myœlê, ¿e jest to pierwszy krok, a czas po-
ka¿e, miêdzy innymi sytuacja gospodarcza i w rol-
nictwie, na ile, powiedzia³bym sportowo, zosta³o to
trafione. Poczekajmy wiêc, niech ten pierwszy krok
zostanie uczyniony. A czy zosta³y tu przyjête po-
prawne rozwi¹zania? Myœlê, ¿e pan minister mia³
kilka cennych uwag co do przysz³oœci. Je¿eli nawet
one teraz s¹ nie do przyjêcia, to trzeba przeanalizo-
waæ te sytuacje, powi¹zania gospodarcze, to, czy
rolnik jest w spó³ce, czy nie, bo ¿ycie gospodarcze
jest bardzo bogate, czasem trzeba pozyskiwaæ do-
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chody na utrzymanie swojego gospodarstwa czy
rodziny tak¿e z innych Ÿróde³; jak widaæ, ta aktyw-
noœæ zawodowa i samo zatrudnienie w Polsce jest
jednym z najni¿szych w krajach Unii. Chodzi o to,
¿eby nie hamowaæ rozwoju tak¿e w tym elemencie,
jakim s¹ ubezpieczenia. Jakie s¹ skutki? Otó¿,
proszê pañstwa, czy 20 milionów, dwadzieœcia kil-
ka milionów to jest du¿o, czy ma³o? Ja odnoszê
wra¿enie, ¿e ta ustawa powoduje zrealizowanie za-
sady sprawiedliwoœci spo³ecznej, ale, powie-
dzia³bym, w³aœnie wœród rolników. Ten, który ma
wiêcej, bêdzie siê dzieli³ w tym zakresie z w³aœcicie-
lami gospodarstw, którzy maj¹ mniej. I jestem
przekonany, ¿e ta ustawa to czyni.

Teraz konstytucyjnoœæ. Proszê pañstwa, dosta-
liœmy wszyscy opinie dotycz¹ce ustaw rozpatry-
wanych na dzisiejszym posiedzeniu. Myœlê, ¿e jest
tam jednoznacznie napisane, czy jest to niekon-
stytucyjne, czy te¿ nie. W mojej ocenie ta opinia
mówi wyraŸnie, ¿e to jest dopuszczalne, a skoro
jest dopuszczalne, to nie nale¿y, jak myœlê, zbyt
eksponowaæ tego argumentu.

Na zakoñczenie chcia³bym poruszyæ sprawê do-
tycz¹c¹ inwestycji w KRUS. Myœlê, ¿e s¹ to inwesty-
cje, mam takie wewnêtrzne przekonanie, czynione
z rozwag¹, bo pañstwo, jak s³yszeliœmy, dok³ada do
tegosytemuubezpieczeñoko³o17miliardów.Myœlê
wiêc, ¿e to wszystko jest czynione z rozwag¹.

I ostatni element, który chcia³bym podnieœæ,
zwi¹zany ju¿ sam¹ ustaw¹. By³oby dobrze, gdyby
pan minister móg³ siê do tego odnieœæ. Chodzi
o art. 8 lit. d ust. 4, który mówi, kiedy og³asza siê
wysokoœæ miesiêcznej sk³adki na jeden lub kilka
kolejnych kwarta³ów – otó¿ co najmniej na czter-
naœcie dni przed pierwszym dniem danego kwar-
ta³u. Z kolei w art. 3 ust. 2 zapis jest nastêpuj¹cy:
„Pocz¹wszy od pierwszego kwarta³u 2010 r. wyso-
koœæ sk³adki…” Tak na in¿yniersk¹ intuicjê nie
bardzo… No, mam pewn¹ w¹tpliwoœæ, czy ten za-
pis powinien w ogóle byæ w art. 3 ust. 2, skoro, tak
jak powiedzia³em wczeœniej, w innym momencie
jest bardzo jasno zapisane, ¿e z pierwszym dniem
kwarta³u… Rozumiem, ¿e skoro ustawa wchodzi
z dniem 1 paŸdziernika, to bêdzie tam decyzja, co
bêdzie siê dzia³o w nastêpnym kwartale, w 2010 r.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Lucjan Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym od razu coœ sprostowaæ, Panie Kole-

go, Senatorze. Nie 17 miliardów, a oko³o 15 mi-

liardów pañstwo dok³ada do Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. Taka cyfra pada³a
tutaj dzisiaj z ust senatorów i pana ministra.

(G³os z sali: Chyba jednak 17 milionów…)
Dobrze, zostañmy przy swoim.
Je¿eli chodzi o to, ile ka¿dy z rolników osi¹ga do-

chodu, to by³bym sk³onny powiedzieæ, ¿e 99% rol-
ników w ogóle nie ma dochodu. I có¿? Nikt w tym
momencie nie p³acze z tego powodu, nawet w ta-
kich gremiach jak to nasze dzisiejsze w Senacie.

Szanowni Pañstwo!
W swoim wyst¹pieniu chcê siê odnieœæ do pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników. Jest to projekt rz¹dowy.
Jak czytamy w uzasadnieniu, celem nowelizacji
ustawy jest zwiêkszenie udzia³u niektórych ubez-
pieczonych w finansowaniu wydatków na œwiad-
czenia emerytalno-rentowe, co ma zniwelowaæ
nierównomierne, z punktu widzenia wysokoœci
dochodów z produkcji rolniczej, obci¹¿enie sk³ad-
k¹ osób ubezpieczonych. Oczywiœcie jest to zasa-
dne, gdy¿ dochód z gospodarstwa, które liczy
500 ha, na pewno jest inny ni¿ z gospodarstwa,
które ma na przyk³ad 5 ha. Aktualnie wszyscy
p³ac¹ jednakowe sk³adki, w takiej samej wysoko-
œci, i ci mali rolnicy, i przedsiêbiorcy rolni. W myœl
przepisów wprowadzanych nowelizacj¹ zwiêkszo-
n¹ sk³adk¹ na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
bêd¹ obci¹¿eni rolnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
rolnicz¹ na du¿¹ skalê. To s¹ rolnicy prowadz¹cy
gospodarstwa rolne, których obszar przekracza
50 ha przeliczeniowych. Dla tej grupy ubezpieczo-
nych sk³adka na ubezpieczenie emerytalno-re-
ntowe wzroœnie, tak jak tutaj ju¿ podawano,
o 100%–500%.

Proponowane przez rz¹d rozwi¹zanie jest na
pewno s³uszne. Wprowadzane rozwi¹zanie pole-
gaj¹ce na zró¿nicowaniu sk³adki spowoduje, ¿e
dotacja z bud¿etu pañstwa bêdzie kierowana
przede wszystkim do tych ubezpieczonych, którzy
osi¹gaj¹ ma³e dochody z rolnictwa albo nie
osi¹gaj¹ ich w ogóle. Dlatego ja osobiœcie bêdê g³o-
sowa³ za przyjêciem projektu ustawy.

W tym miejscu nale¿y jednak poruszyæ kilka
dodatkowych kwestii. Przede wszystkim nale¿y
zastanowiæ siê nad skutecznoœci¹ dzia³ania Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Chcê tu-
taj przytoczyæ fragment raportu Banku Œwiato-
wego, którego eksperci analizowali ten problem.
Zdaniem ekspertów Banku Œwiatowego – cytujê –
„Poziom skutecznoœci poboru sk³adek wynosi
96–97%, co mo¿na oceniæ jako wynik bardziej ni¿
zadowalaj¹cy. WskaŸnik ten w Irlandii, gdzie wa-
runki gospodarcze s¹ uznawane za bardzo korzy-
stne, wynosi w skali kraju 93–94%. Poziom skute-
cznoœci poboru w s¹siedniej Ukrainie to zaledwie
oko³o 60%”. System realizowany w Polsce przez
KRUS jest zorientowany na klienta i jeœli chodzi
o skutecznoœæ poboru sk³adek, wydaje siê wysoce
efektywny.
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Cytowany przeze mnie raport dotyka jeszcze je-
dnej bardzo wa¿nej kwestii. W dyskusji nad ubez-
pieczeniem spo³ecznym rolników pojawiaj¹ siê
sugestie, ¿e KRUS powinien byæ zlikwidowany,
a system ubezpieczenia rolniczego powinien byæ
przeniesiony do ZUS. W tym miejscu jeszcze raz
przytoczê raport ekspertów Banku Œwiatowego:
„Historyczne zobowi¹zania w zakresie zasad wy-
p³acania emerytur musz¹ byæ realizowane. To
podstawa systemu, który dzia³a od wielu lat i któ-
rego zmiana nie mo¿e byæ brana pod uwagê. Eu-
ropejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci jasno okreœla,
¿e prawa nabyte musz¹ byæ w pe³ni respektowa-
ne, podobnie jak prywatne zobowi¹zania w zakre-
sie ubezpieczeñ. Obecnie zadaniem pañstwa jest
dotowanie systemu emerytur rolniczych i zabez-
pieczenie systemu œwiadczeñ krótkotermino-
wych realizowanych przez KRUS”.

„Œci¹galnoœæ sk³adek w KRUS jest du¿o wy¿sza
ni¿ w ZUS. Nale¿y zadaæ sobie pytanie, czy po in-
tegracji z ZUS – gdyby do niej dosz³o – wskaŸnik
ten pozosta³by równie¿ wysoki. KRUS zawdziêcza
sukces w tym obszarze wieloletniej wspó³pracy
z rolnikami. KRUS zna swoich klientów, a ci po-
strzegaj¹ go jako przyjazn¹, pracuj¹c¹ dla nich
organizacjê. Nie ka¿da instytucja pañstwowa mo-
¿e to o sobie powiedzieæ i nie nale¿y tego faktu lek-
cewa¿yæ. Wiêkszoœæ systemów ubezpieczenia
spo³ecznego stara siê wytworzyæ w swoich klien-
tach poczucie wspólnoty, ale niewiele je osi¹ga.
Poziom œci¹galnoœci sk³adek i zaufania do syste-
mu jest obecnie niezwykle wysoki, a ci, którzy za-
ufali pañstwu, œpi¹ spokojnie. Modyfikacje w tej
sytuacji mog¹ doprowadziæ do niewyobra¿alnych
strat w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, takich
jak gorsza œci¹galnoœæ sk³adek i próby wyjœcia
z ubezpieczenia. Kluczem do sukcesu KRUS jest
sta³y monitoring systemu”. Jest to bardzo wa¿ne.

„KRUS posiada dane swoich klientów i za-
rz¹dza nimi tak, by zagwarantowaæ kwartalne wy-
p³aty sk³adek i wysoki poziom ich œci¹galnoœci po-
przez sieæ placówek terenowych. Czy po likwidacji
– gdyby do niej dosz³o – b¹dŸ w³¹czeniu KRUS do
ZUS, ZUS realizowa³by te zadania?” Jest to pyta-
nie retoryczne. „Nie realizuje ich obecnie w odnie-
sieniu do swoich klientów, wiêc dlaczego mia³by
to robiæ w przysz³oœci – w stosunku do ubezpie-
czonych w KRUS? Integracja nie jest zatem do-
brym rozwi¹zaniem, bo obecne zadania KRUS nie
mog¹ zostaæ zintegrowane z czymœ, co nie istnieje
– ZUS nie realizuje takich zadañ wobec obs³ugi-
wanej przez siebie populacji. W takim scenariu-
szu zdarzeñ pojawia siê ryzyko naruszenia syste-
mu ubezpieczeñ spo³ecznych, które zaowocuje
utrat¹ zaufania rolników do systemu, a co za tym
idzie, obni¿eniem poziomu œci¹galnoœci sk³adek.
Nie nale¿y zatem zbyt ³atwo akceptowaæ odejœcia
od aktualnego systemu, którym KRUS zarz¹dza

skutecznie”. To tyle, je¿eli chodzi o zdanie eksper-
tów Banku Œwiatowego na temat likwidacji
KRUS. Stanowisko tej instytucji nie wymaga dal-
szego komentarza.

Na koniec swego wyst¹pienia chcia³bym zasyg-
nalizowaæ ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi pro-
blem, który sta³ siê bardzo istotny dla wielu rolni-
ków. 8 stycznia tego roku wesz³a w ¿ycie ustawa
z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita³o-
wych. Znowelizowa³a ona, miêdzy innymi, ustawê
z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników. Zgodnie z ni¹ emerytura rolnicza przy-
s³uguje wtedy, gdy ubezpieczona w KRUS kobieta
ukoñczy piêædziesi¹t piêæ lat, a mê¿czyzna –
szeœædziesi¹t lat. Jednoczeœnie taka osoba musi
mieæ op³acone w KRUS sk³adki za co najmniej sto
dwadzieœcia kwarta³ów, czyli trzydzieœci lat, oraz
zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Emerytura rolnicza przys³uguje te¿ ubezpieczo-
nemu, który osi¹gn¹³ wiek emerytalny, czyli
ukoñczy³ szeœædziesi¹t lat w wypadku kobiety
i szeœædziesi¹t piêæ lat w wypadku mê¿czyzny, je-
¿eli co najmniej przez sto kwarta³ów, czyli dwa-
dzieœcia piêæ lat, op³aca³ sk³adki w KRUS. Do cza-
su wejœcia w ¿ycie nowych przepisów rolnicy uro-
dzeni w 1949 r. lub póŸniej mogli doliczyæ do bra-
kuj¹cych okresów ubezpieczenia w KRUS ubez-
pieczenie w ZUS. Obecnie nie mog¹ tego robiæ.

W najgorszej sytuacji s¹ rolnicy, którzy zostali
wykluczeni z KRUS z powodu rozpoczêcia prowa-
dzenia dodatkowej dzia³alnoœci gospodarczej. Teraz
s¹ karani za to, ¿e zarejestrowali dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ i p³acili sk³adki do ZUS. W podobnej sytuacji
s¹ rolnicy, którzy przez kilka lat pracowali w zak³a-
dach przemys³owych lub w pegeerach i z tego tytu³u
mieli przez pracodawców op³acane sk³adki do ZUS,
a po likwidacji tych zak³adów i pegeerów wrócili na
wieœ i przejêli gospodarstwa po rodzicach. Liczone
³¹cznie ich okresy ubezpieczenia daj¹ im prawo do
emerytury, ale liczone odrêbnie ju¿ nie.

Przepisy odbieraj¹ce rolnikom ubiegaj¹cym siê
o emerytury rolnicze z KRUS mo¿liwoœæ dolicze-
nia okresów ubezpieczenia w ZUS zosta³y zapro-
ponowane przez rz¹d. Dlatego, moim zdaniem,
konieczny jest projekt ustawy likwiduj¹cy wpro-
wadzone w tym roku jak¿e niekorzystne zmiany.
Projekt taki powinien byæ przygotowany równie¿
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwracam siê do Wysokiej Izby z proœb¹ o podjê-
cie stosownych dzia³añ. Ministerstwo powinno siê
do nich aktywnie w³¹czyæ i te dzia³ania powinny
zostaæ uwieñczone sukcesem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze dwie osoby w kolejce do mównicy: pan

senator Jan Rulewski, potem Mieczys³aw Augu-
styn.
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Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów chce siê
zapisaæ do g³osu? Nie? To na tym zakoñczymy.

A teraz proszê, pan senator.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Obowi¹zkiem ka¿dego polityka jest dbanie

o dobro wspólne. Na dobro wspólne w Polsce, i nie
tylko w Polsce, sk³ada siê zasada solidaryzmu,
która jak najbardziej przejawia siê w ubezpiecze-
niach spo³ecznych, konstytucyjnie, w gruncie
rzeczy, obejmuj¹cych prawie wszystkich Pola-
ków. Dlatego jest bardzo wa¿ne, jak dalece ta za-
sada bêdzie realizowana.

Nie da siê ukryæ, ¿e jako cz³owiekowi „Solidar-
noœci”, jako cz³owiekowi, który bra³ udzia³ w wy-
st¹pieniach na rzecz równego statusu ch³opa i ro-
botnika, mnie ta zasada jest bardzo bliska, jest
moim ¿yciowym lejtmotywem. Nie da siê równie¿
ukryæ faktu, ¿e w³o¿ono niema³o wysi³ku w dzia³a-
niach Trzeciej Rzeczypospolitej w to, ¿eby wyrów-
naæ status mieszkañca wsi i mieszkañca miasta.
Pamiêtam, ¿e za czasów komunistycznych on wy-
nosi³ 87:103, teraz te¿ siê mówi, ¿e ten status nie
jest wyrównany. Ja jestem zwolennikiem wyrów-
nania, i na rzecz tego wyrównania bêdê dzia³a³,
statusu materialnego mieszkañców wsi i miast.
Nie ma dla mnie ¿adnej ró¿nicy to, gdzie kto mie-
szka. Dzisiaj zreszt¹ ruchy migracyjne sprawiaj¹,
¿e du¿o mieszkañców wsi zamienia osiedla, daw-
niej wsie, na okrêgi dzia³alnoœci gospodarczej,
a du¿o mieszkañców miasta osi¹gnê³o status bez-
nadziei – myœlê tu o bezrobotnych.

Panie Ministrze! Drogi Rz¹dzie! W listopadzie,
gdy pan senator Augustyn przedstawia³ ustawê
wspieraj¹c¹ wysi³ek rz¹du zmierzaj¹cy do przy-
znania wczeœniejszych emerytur pracownikom,
którzy w wyniku orzeczenia Trybuna³u Konstytu-
cyjnego nabyli, po trzydziestopiêcioletnim sta¿u
mê¿czyŸni, trzydziestoletnim kobiety, prawo do
wczeœniejszych emerytur, ja by³em przeciwny.
By³em przeciwny takiemu rozwi¹zaniu, w którym
rz¹d przyznawa³ pewien przywilej emerytalny.
Obawia³em siê, poniewa¿ kierowa³em siê trosk¹
o dobro wspólne, jakim jest system ubezpieczeñ.
PóŸniej rz¹d podzieli³ to moje stanowisko i stwier-
dzi³, ¿e w wyniku tej akcji w Polsce przyby³o dwie-
œcie tysiêcy emerytów w sytuacji, gdy by³a praca,
gdy cena tej pracy, wartoœæ tej pracy zwy¿kowa³a.
I dzisiaj stoimy jednak wobec zepsutego systemu
emerytalnego – myœlê tutaj o FUS.

Dlatego kieruj¹c siê t¹ sam¹ trosk¹, mam wiele
uwag krytycznych wobec tego rozwi¹zania. To
rozwi¹zanie, w moim przekonaniu, drastycznie
narusza zasady równoœci, narusza zasady równo-
œci w ten oto sposób, ¿e wy³¹cza rolników spod po-
wszechnej zasady solidaryzmu poprzez fakt, ¿e

tworzy uprzywilejowany system sk³adkowy.
Sk³adka w tym systemie jest szeœciokrotnie, a by-
wa, ¿e nawet oœmiokrotnie, ni¿sza i wynosi sto
z³otych na miesi¹c, podczas gdy osoby o podob-
nym statusie, ba s¹siedzi na wsi, s¹siedzi prowa-
dz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zarejestrowani
w FUS, musz¹, niezale¿nie od dochodów, nieza-
le¿nie od sytuacji gospodarczej, z mocy ustawy
p³aciæ sk³adkê emerytaln¹ od 60% przeciêtnego
wynagrodzenia. Tak, tam te¿ s¹ mieszkañcy wsi,
ci, którzy podjêli dzia³alnoœæ gospodarcz¹, cza-
sem to jest m¹¿, czasem to jest ¿ona lub córka. Py-
tanie zatem, czy mo¿emy stawiaæ takie kryterium,
¿e tylko dochód, przyznajê, na wsi przeciêtnie
mniejszy, jest tym wyznacznikiem. Wobec tego
zapytajmy, jaki ma dochód bezrobotny, który
chce pracowaæ, który ma kwalifikacje, który siê
zg³asza codziennie. Czy w tej sytuacji pañstwo po-
winno byæ zobowi¹zane op³acaæ za niego sk³adkê
emerytaln¹? Gdzie¿ takie zasady panuj¹?

Pañstwo powiada – i tu narusza drug¹ zasadê
równoœci – w dotychczasowych systemach emery-
talnych, w reformie tych systemów emerytalnych,
powiada siê: tak¹ bêdziesz mia³ emeryturê, mówiê
skrótowo, jak¹ wyka¿esz siê zaradnoœci¹, gospo-
darnoœci¹. I nikt nie uwzglêdnia faktu, ¿e ta zara-
dnoœæ mog³a paœæ ofiar¹ globalnego kryzysu. Po
prostu tyle, ile p³aci³eœ, tyle otrzymujesz. Czy¿
dzia³alnoœæ gospodarcza rolnika, ch³opa, jak mó-
wi siê w naszym województwie, coraz bardziej
zbli¿ona do dzia³alnoœci gospodarczej szewca, nie
mo¿e byæ tej zasadzie poddana? Czy ¿¹danie, by
pañstwo musia³o kupiæ towar wyprodukowany
przez rolnika, nie jest naruszeniem zasady ró-
wnoœci, skoro wobec szewca, który nie sprzeda
swoich butów, tej zasady siê nie stosuje?

A kolejne sprawy. Jaka jest dochodowoœæ
pó³tora miliona rycza³towców? Mo¿e minister-
stwo by to powiedzia³o. Nikt nie wie, jaka. Taka,
jaka wyjdzie. A sk³adka musi byæ p³acona, nieza-
le¿nie od dochodowoœci, na ustalonym poziomie.
I tu wobec rz¹du powa¿ny zarzut, ¿e nie stosuje
nie tylko zasady równoœci, ale i sprawiedliwoœci.
Jeœliby nawet przyj¹æ, ¿e systemy emerytalne na
wsi musz¹ byæ inne – ja siê z tym zgadzam, podob-
nie jak inne s¹ dla policjantów, wojskowych, mo¿e
adwokatów, mo¿e dziennikarzy, to jest do dysku-
sji – to jednak pytam rz¹du, dlaczego w tych pra-
cach, okreœlaj¹c stawkê maksymaln¹ dla gospo-
darstw, bodaj¿e 48%, powy¿ej 500%, zaledwie
zbli¿y³ siê do tego, co musi op³acaæ szewc. Szewc
dzisiaj musi op³aciæ przeciêtnie 800 z³, podczas,
gdy w³aœciciel piêciotysiêcznohektarowego go-
spodarstwa nie musi tego p³aciæ.

Gdzie¿ tu jest zasada równoœci i sprawiedliwo-
œci? Piêæ tysiêcy hektarów to ju¿ jest, ja nie chcê
powiedzieæ, ¿e obszarnik, ale to ju¿ jest powa¿ny
gospodarz, to powa¿ny przedsiêbiorca. I jemu siê
wyznacza sk³adkê na poziomie piêciuset, szeœciu-
set z³otych. A jeœli dodamy do tego, ¿e nie jest zo-
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bowi¹zany do op³acania sk³adki zdrowotnej?
Przeciêtnie op³aca siê 200 z³, które w dzia³alnoœci
gospodarczej mo¿na sobie odpisaæ, o ile bêdzie
mia³o siê dochody. To ja siê pytam, w œlad za orze-
czeniem Trybuna³u Konstytucyjnego… Trybuna³
Konstytucyjny powiada: tak, mo¿na ró¿nicowaæ,
trzeba ró¿nicowaæ, nie mo¿na porównywaæ gru-
szek do jab³ek, czyli byæ mo¿e bezrobotnych do
rolnika, choæ i on jest bezrobotny w myœl ustawy
o bezrobociu. Ale te ró¿nice nie mog¹ byæ oœmio-
czy dziesiêciokrotne. Jak powiedzia³em wczeœ-
niej, a pan minister £awniczak mi to przypomnia³,
ró¿nica w dochodach miêdzy miastem a wsi¹ wy-
nosi zaledwie 30%, dochód jest na wsi zaledwie
o 30% mniejszy, a œwiadczenia na rzecz ZUS, ¿eby
ju¿ pomin¹æ podatki, s¹ dla miasta oœmio- czy
dziesiêciokrotnie wiêksze. Czyli zasada propor-
cjonalnoœci, zasada sprawiedliwoœæ zosta³a naru-
szona. Coœ tu nie gra, matematycznie nie gra,
w mojej ³epetynie.

A jeszcze pamiêtajmy, proszê pañstwa, ¿e ¿a-
den podejmuj¹cy siê dzia³alnoœci gospodarczej
nie zna pojêcia renty strukturalnej, które pojawi-
³o siê wraz z procesami integracji. ¯aden praco-
wnik, ¿aden rycza³towiec nie ma nawet prawa do
takiego œwiadczenia. I dodajmy, ¿e wielu z nich
musi z tego powodu emigrowaæ, emigrowaæ za
prac¹, jak za dawnych lat, i ¿adne pañstwo na
œwiecie nie mo¿e temu przeciwdzia³aæ.

Tu mam kilka s³ów do senatora Chróœcikow-
skiego, dzia³acza coraz bardziej samodegradu-
j¹cych siê, niestety, zwi¹zków, o które walczyliœ-
my, przez co byæ mo¿e ten dialog nie jest dostate-
cznie umocowany. Powiada pan, i tak jest rzeczy-
wiœcie, w tym siê z panem zgadzam, Panie Senato-
rze, ¿e dochody na wsi s¹ mniejsze, powiem szcze-
rze, niezas³u¿enie mniejsze, ni¿ w mieœcie. I ¿e do-
piero ten rz¹d prowadzi politykê zmniejszania
tych ró¿nic. Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e szewc czy
pracownik koñczy pracê zdany wy³¹cznie na rentê
lub emeryturê, na mieszkanie w spó³dzielczym
bloku, za które musi op³acaæ czynsz, natomiast
wielu rolników, ch³opów, niekoniecznie wszyscy,
koñczy jednak swój ¿ywot w warunkach posiada-
nia maj¹tku, posiadania siedziby, w której miesz-
ka. Co wiêcej on to mo¿e zabezpieczaæ nie tylko
starowizn¹ czy do¿ywociem, ale tak¿e kredytem
bankowym, jeœli bêdzie taka koniecznoœæ. Bezro-
botny takiego prawa nie ma, nawet osobie, która
przeciêtnie zarabia, trudno bêdzie pozyskaæ
z banku œrodki na op³acenie czynszu mieszkanio-
wego.

My mówimy, ¿e gospodarstwa rolne nie s¹ do-
chodowe. Inne gospodarstwa, inne przedsiêbior-
stwa te¿ nie s¹ z mocy prawa skazane na docho-
dowoœæ. Znamy takiego – mo¿ecie go tu ogl¹daæ –
który nie p³acze, ¿e pozosta³y mu towary, nikt ich
ju¿ nigdy nie kupi, nawet za darmo nie weŸmie.

I tu te¿ mamy do czynienia z zasad¹ nierównoœci.
Poza tym stosowanie kryterium, ¿e zawsze musi
byæ dochód, ¿e gospodarstwo musi mieæ gwaran-
towany dochód, oznacza, ¿e nie mamy kapitaliz-
mu. To oznacza, ¿e wprowadzamy nowy komu-
nizm! Kapitalistyczny komunizm! O tym te¿ trze-
ba pamiêtaæ, ¿e s¹ ch³opi weterani, którzy ju¿
koñcz¹ gospodarowanie… Ja znam wielu do-
brych rolników, którzy potrafili powiêkszyæ swoj¹
masê maj¹tkow¹ stukrotnie, i bardzo niewielu
znam ludzi pracuj¹cych, choæby na wysoko op³a-
canych etatach, którzy by koñczyli ¿ycie zawodo-
we z porównywalnym dorobkiem. Pochylam siê
nad tym i martwiê o to. Ale byæ mo¿e to rozwi¹¿e-
my.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ju¿ koñ-
czymy, Panie Senatorze.)

Ju¿ koñczê, ju¿ przechodzê do konkluzji.
Panie Ministrze, wbrew temu, co powiedzia³

pan senator Jurcewicz, ta ustawa nie otwiera,
a zamyka w tej kadencji reformê systemu emery-
talnego. Proszê mnie zapewniæ, ¿e ktoœ na piêæ
minut przed wyborami, na piêæ minut przed koñ-
cem kadencji podejmie siê pracy nad t¹ niew¹tpli-
wie odwa¿n¹ ustaw¹. To zamyka nad tym prace.
Ta ustawa wpisuje siê niestety w to, co robi³y
rz¹dy PiS, a one ucieka³y od problemu, licz¹c na
to, ¿e rozwi¹¿e go Platforma. Uwa¿am, ¿e cech¹
Platformy jest odwaga w podejmowaniu dialogu,
trudnego dialogu, podczas reformowania kraju.
Ale w tej ustawie tego nie dostrzegam. W ¿adnym
zapisie ustawy, chocia¿by tym o urlopach macie-
rzyñskich, nie ma wskazania, ¿e ju¿ za rok, za
dwa, za piêæ lat nast¹pi ta zmiana, na któr¹ ocze-
kuje znaczna czêœæ spo³eczeñstwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Mieczys³awa Augu-

styna, a potem pana Jerzego Chróœcikowskiego.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
System emerytalny budzi w Polsce coraz wiêk-

sze emocje. Warto siê zastanowiæ, dlaczego. Tyle
czasu poœwiêcamy tej sprawie. Wydaje siê, ¿e co-
raz czêœciej zaczynamy rozumieæ nowy wymiar
systemu emerytalnego, o którym mówi³ tutaj pan
senator Rulewski. System emerytalny, czy rolni-
czy, czy pracowniczy, ma byæ czêœci¹ systemu za-
bezpieczenia spo³ecznego na okolicznoœæ ró¿nych
ryzyk, ma byæ wyrazem spo³ecznej solidarnoœci,
a w coraz wiêkszym stopniu osobistej zapobiegli-
woœci. Chcemy, ¿eby ka¿dy ponosi³ odpowiedzial-
noœæ nie tylko za swoj¹ teraŸniejszoœæ, ale tak¿e za
swoj¹ przysz³oœæ.
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Zgoda, Panie Senatorze Rulewski, ta ustawa
pod tym wzglêdem mo¿e rozczarowywaæ. Budzi
emocje ludzi w mieœcie, budzi emocje ogromnej
rzeszy Polaków sytuacja, w której dostrzegaj¹, ¿e
polska wieœ ma przychody. Budzie emocje to, ¿e
sytuacja osób mieszkaj¹cych na wsi prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poprawia siê.
S¹ na ten temat odpowiednie badania. Na czym
zatem polega ta ró¿nica, któr¹ widaæ by³o tutaj na
tej sali? Czy jest tak Ÿle, jak mówi¹ jedni, czy jest
tak dobrze, jak mówi¹ drudzy, cytuj¹c tutaj na
przyk³ad dane Komisji Europejskiej, która twier-
dzi, ¿e nikomu w Polsce tak siê nie poprawi³o po
wejœciu do Unii Europejskiej jak rolnikom? Sk¹d
jest ró¿nica? Wydaje mi siê, ¿e wskaza³ na to pan
senator Rulewski. Czym innym s¹ przychody,
czym innym jest maj¹tek, a czym innym s¹ rozpo-
rz¹dzalne dochody. Rzeczywiœcie tak jest, ¿e w sy-
stemie emerytalnym odwo³ujemy siê najczêœciej
do dochodów. Bierzemy je pod uwagê, choæ nie
wprost. Rzeczywiœcie w otwartych systemach
emerytalnych, w nowej reformie emerytalnej trze-
ba p³aciæ, niezale¿nie od wysokoœci dochodu.

Dlatego oceniaj¹c ten pierwszy krok, który wy-
konujemy, nie mamy prawa popadaæ w entuz-
jazm i zamykaæ sprawê. W tej jednej kwestii, Drogi
Panie Senatorze Przedmówco, nie mogê siê z pa-
nem zgodziæ. Ja uwa¿am, ¿e jest to otwarcie refor-
my systemu emerytalnego rolników. Wymaga to
ostro¿noœci, ale jednoczeœnie mówienia prawdy.
Nie mo¿emy przejœæ do porz¹dku dziennego nad
tym, ¿e dochody, wprawdzie niedu¿e, pozwalaj¹
modernizowaæ i wzbogacaæ ca³y park maszynowy,
nabywaæ ziemiê, powiêkszaæ area³ i powiêkszaæ
dochodowoœæ, unowoczeœniaæ. Z jednej strony nie
staæ nas na sk³adkê, a z drugiej strony staæ na
najnowoczeœniejsze traktory i kombajny, które
widzimy dooko³a. Trzeba znaleŸæ kompromis,
który powinien polegaæ na w miarê systematycz-
nym bogaceniu siê rolników, zwiêkszaniu ich
udzia³ów w finansowaniu systemu emerytalnego.
To jest droga, któr¹, jak myœlê, bêdziemy szli, to
jest kierunek, jaki ta ustawa wyznacza. Ktoœ po-
wie: to za ma³o, to jest w³aœciwie nic, skoro doty-
czy 1%, skoro do miliardów przyk³adamy zaledwie
dwadzieœcia parê milionów. A ja powiem po raz
drugi, ¿e uwa¿am to za prze³om, bo nikomu do tej
pory nie uda³o siê zrobiæ nawet tyle. Jestem prze-
konany, ¿e skoro zrobiliœmy trochê, bêdziemy
w dialogu ze œrodowiskami rolniczymi czynili w tej
materii postêpy. Jedno trzeba sobie uœwiadomiæ:
solidarnoœæ nie jest drog¹ jednokierunkow¹, to
nie jest tak, ¿e jedni maj¹ obowi¹zek ³o¿yæ na in-
nych, a inni pobieraj¹ œwiadczenia i mog¹ siê ³u-
dziæ, ¿e to nie bêdzie mia³o skutku na przyk³ad
w postaci hamowania rozwoju.

Ten system wymaga naprawy. Ten kompromis
jednych bêdzie rozczarowywa³, u innych bêdzie

budzi³ nadziejê na zmianê. Ta zmiana z pewnoœci¹
musi byæ g³êbsza, ona nie mo¿e k³óciæ siê w osta-
tecznym rozrachunku zarówno z tym, co wyliczy
sobie rolnik, jak i z tym, co widzi s¹siaduj¹cy
z nim rzemieœlnik. Ten ostatni dziwi siê, kiedy wi-
dzi najnowoczeœniejsze maszyny, bo czyta, ¿e
tych osób nie staæ na to, by p³aciæ nieco wiêksz¹
sk³adkê. Dziœ mówimy, z pomoc¹ tej ustawy, ¿e
wielu naszych rolników, na razie 1%, ale kilkana-
œcie tysiêcy, staæ na to, ¿eby zap³aciæ sk³adkê jesz-
cze raz tak¹ i znacznie wiêksz¹, nawet piêciokrot-
nie wiêksz¹. Ale wci¹¿ nie obejmuje to takiej liczby
pracuj¹cych w gospodarstwach rolnych, by móc
powiedzieæ, ¿e jesteœmy t¹ zmian¹ usatysfakcjo-
nowani.

Panie Ministrze, Szanowni Pañstwo, przyjmij-
cie te wypowiedzi jako zachêtê do dalszych nego-
cjacji, do dalszych prac. Dziœ osi¹gnêliœmy tyle,
nie mo¿na w ¿adnym wypadku uznaæ sprawy za
zamkniêt¹, ale mo¿na i nale¿y, cieszyæ siê z tego
nowego otwarcia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Jako ostatni do g³osu zapisa³ siê pan senator

Jerzy Chróœcikowski.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze wyst¹piæ w tej

czêœci naszej sesji?
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ciekawa jest ta dzisiejsza debata i myœlê, ¿e

bardzo wa¿na, bo dyskutujemy o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Podstawo-
wy problem, jaki, moim zdaniem, wynika z dzi-
siejszej dyskusji, jest taki, ¿e powinniœmy sobie
w ogóle zdefiniowaæ, co to jest rolnictwo, co to jest
gospodarka rynkowa, co to jest liberalizm, cho-
cia¿ na ten temat mo¿na by tu dyskutowaæ i dys-
kutowaæ. I trzeba sobie jasno powiedzieæ, zreszt¹
powiedzia³ to ju¿ jeden z moich przedmówców:
w rolnictwie, niestety, nie ma gospodarki wolno-
rynkowej. Wspólna Polityka Rolna jest polityk¹,
która ma wspólne, œciœle okreœlone zasady, i mo¿-
na powiedzieæ, ¿e to jest komunizm, tak jak po-
wiedzia³ pan senator, to jest drugi komunizm.
Dlatego ¿e tu rzeczywiœcie narzucono pewne ra-
my, okreœlono zasady funkcjonowania. Tu nie ma
jakiegoœ takiego dzia³ania, w którym nie by³oby li-
mitów produkcji. Proszê bardzo, jest limit pro-
dukcji mleka, jest limit produkcji cukru, tytoniu,
chmielu. Przecie¿ to jest re¿im, który siê nam, rol-
nikom, narzuca, œciœle okreœlaj¹c, ile mo¿emy
produkowaæ, a ile nie. Czy to jest zgodne z zasada-
mi wolnego rynku? Tu nie obowi¹zuje zasada wol-
nego rynku.
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A weŸmy mechanizmy wsparcia unijnego. Czy
one s¹ zastosowane po to, ¿eby rolnik mia³ do-
chód, czy te¿ to ma s³u¿yæ temu, ¿eby by³y ni¿sze
ceny dla konsumenta, ¿eby by³a ochrona rynku
unijnego? Przecie¿ to jest ochrona rynku unijnego
przed nap³ywem tañszych, importowanych pro-
duktów z zewn¹trz, z Chin i innych krajów trze-
cich. Proszê pañstwa, trzeba sobie jasno powie-
dzieæ: to nie jest liberalizm. I nie porównujmy rol-
nictwa do warsztatu pracy. W jednych krajach
produkcjê zbiera siê dwa razy do roku, dwa razy
rocznie kosi siê zbo¿e, a w niektórych innych kra-
jach Unii Europejskiej, na przyk³ad w Skandyna-
wii, ledwo jeden zbiór mo¿na zebraæ. I tam dop³aty
s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w Polsce. A jakie s¹ docho-
dy innych rolników w innych krajach, w Hiszpanii
czy we Francji, czy w Grecji?

Jak popatrzymy na to, jakie dotacje dostaj¹ rol-
nicy greccy, a jakie rolnicy polscy, a jakie francus-
cy… No popatrzcie, my nie mo¿emy siê nawet po-
równywaæ, jeœli chodzi o dochody, do rolników
starej Piêtnastki, my jeszcze nie doszliœmy do ta-
kiego etapu. A mimo to i tak w 2013 r. nasze p³at-
noœci nie bêd¹ takie same, gdy¿ w ramach jeszcze
poprzednich negocjacji zosta³ przyjêty zapis, ¿e
œrodki, które dostaniemy, bêd¹ ni¿sze, bo bêd¹
naliczane od powierzchni przeliczeniowej… No
w Polsce bêdzie to liczone w ten sposób: 30 kwin-
tali z hektara, a we Francji czy w Niemczech – 60
kwintali. Czyli ten przelicznik na hektar nie jest
taki sam, mimo ¿e obiecuj¹ nam 100%. Plon refe-
rencyjny, który jest przewidziany dla Polski, jest
mniejszy ni¿ w wypadku innych krajów. I to dalej
nie jest wynegocjowane, mamy problem, jak wy-
walczyæ to, ¿eby dop³aty by³y takie same.

Dzisiaj eksperci z Komisji Europejskiej wyli-
czyli, ¿e wszystkie dop³aty, które bêdzie dostawa³
rolnik niemiecki, wynios¹ œrednio 340 euro na
hektar, a polski rolnik w 2013 r. bêdzie dostawa³
190 euro, wiêc dalej nie bêdzie tu równoœci, i jesz-
cze powiem, ile bêdzie mia³ rolnik grecki – ponad
800. Wiêc jak mo¿na mówiæ o jakiejœ równoœci,
o jakiejœ zasadzie? No trzeba sobie jasno powie-
dzieæ, jak to dzia³a. Przyjmijmy, ¿e te wszystkie
œrodki, które trafiaj¹ do rolników, pomagaj¹ im
egzystowaæ. I rzeczywiœcie œrodki, które trafiaj¹
do wybranych rolników, którzy maj¹ inicjatywê,
maj¹ jakieœ mo¿liwoœci, bo ju¿ wczeœniej przeka-
zano im gospodarstwo… A pamiêtajmy, ¿e rolnicy
zwykle nie kupuj¹ gospodarstwa, wiêkszoœæ rol-
ników przejmuje gospodarstwa od swoich rodzi-
ców. Tylko czasami siê zdarza, ¿e ktoœ umia³ za-
kombinowaæ i w odpowiednim momencie kupi³
gospodarstwo, bo mu siê akurat dobra koniun-
ktura trafi³a. S¹ te¿ i tacy, którzy siê podorabiali,
bo umieli wykorzystaæ jakieœ mo¿liwoœci – no ja
nie bêdê wymienia³ nazwisk osób, które maj¹ dziœ
po parê tysiêcy hektarów, czego siê dorobili dziêki

kombinowaniu na ró¿ne sposoby. Ale to nie s¹
tradycyjni rolnicy, to nie s¹ rolnicy z gospodarstw
rodzinnych.

I dlaczego ja tu o tym mówiê, a szczególnie
zwracam na to uwagê w poprawkach? A no dlate-
go, ¿e zwi¹zek NSZZ „Solidarnoœæ” powiedzia³ je-
dnoznacznie, ¿e gospodarstwa rodzinne to s¹ go-
spodarstwa do 100 ha. I tu nie chodzi o to, ¿e nie
wolno mieæ wiêcej, tylko o to, ¿e najwiêksze
wsparcie powinno byæ dla gospodarstw stuhekta-
rowych, a dla gospodarstw powy¿ej 100 ha – ma-
lej¹ce. Tym du¿ym gospodarstwom du¿ego
wsparcia nie potrzeba, one maj¹ inn¹ wartoœæ do-
dan¹ i tej pomocy nie potrzebuj¹. Mo¿e trzeba tu
jasno Platformie powiedzieæ: zdefiniujmy gospo-
darstwo rolne, ustalmy, co to znaczy gospodar-
stwo rolne. Czy gopodarstwo powy¿ej hektara to
jest gospodarstwo rolne? Czy gospodarstwo trzy-
stuhektarowe – jak g³osi zapis w ustawie o ustroju
rolnym, bo jest taki zapis – to gospodarstwo ro-
dzinne? A mo¿e gopodarstwa powy¿ej 300 ha nie
nale¿y nazywaæ gospodarstwem rodzinnym, tylko
przedsiêbiorstwem? Proszê bardzo, b¹dŸcie od-
wa¿ni i powiedzcie, ¿e te gospodarstwa powy¿ej
300 ha s¹ przedsiêbiorstwami i nie podlegaj¹ tym
zasadom. Mo¿e tak¹ odwa¿n¹ debatê trzeba prze-
prowadziæ.

Ja dzisiaj nie mam wypracowanego stanowiska
i nie powiem, czy tak ma byæ. Proszê bardzo, jak
chcecie dyskutowaæ, kto to jest rolnik, co to jest
gospodarstwo… Ja uwa¿am, ¿e gospodarstwo ro-
dzinne, które trzeba by wspieraæ, to gospodar-
stwo do 100 ha. I wszystkie wczeœniejsze dzia³a-
nia, czy to wsparcia przy zaci¹ganiu kredytów, czy
pomoc doraŸna, kierowane do tych ma³ych gospo-
darstw, ¿eby one siê restrukturyzowa³y… No je¿e-
li nam naprawdê zale¿y na restrukturyzacji tych
gospodarstw, to nie powinniœmy ich obci¹¿aæ.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzisiaj dochodowoœæ
w rolnictwie, to ju¿ zreszt¹ powiedziano na tej sali,
w wielu przypadkach jest zerowa. Mo¿e w niektó-
rych gospodarstwach jest inaczej, bo czasami jest
tak, ¿e ktoœ trafi w dobr¹ koniunkturê i w danym
roku mu siê uda. Niektórzy rolnicy to nawet na
klêsce czasami zarabiaj¹, bo jak jest klêska w da-
nym regionie, a w innym jej nie ma, to w tym mo-
mencie czasami koniunktura pomaga niektórym
zarobiæ, ale to jest wyj¹tek, a nie zasada. I dlatego
mo¿e byæ tak… A gdy tu s³yszê, gdy ktoœ mówi, ¿e
rolnicy maj¹ najnowoczeœniejszy sprzêt… No tak,
zawsze mieli i maj¹, i bêd¹ mieli – ci, którzy inwe-
stowali, bêd¹ inwestowaæ, tylko ¿e zawsze stoj¹
przez to na granicy bankructwa. Je¿eli tyle drob-
nych zak³adów postawiono w Polsce w latach
dziewiêædziesi¹tych i te gospodarstwa zbankruto-
wa³y, to i w tej chwili mo¿e dojœæ do takiej sytuacji.
Jak nie bêdzie wsparcia krajowego, wsparcia
z naszej strony, to te gospodarstwa bêd¹ bankru-
towaæ. Nie jest sztuk¹ postawiæ nowoczesny za-
k³ad i zbankrutowaæ. No bo kim dzisiaj jest taki

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
44 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (cd.)

(senator J. Chróœcikowski)



cz³owiek? Bankrutem. Jest tyle zak³adów – po
Polsce jeŸdzimy, to widzimy – które zbankrutowa-
³y, tyle ma³ych zak³adów, które zosta³y zlikwido-
wane.

W zwi¹zku z tym apelujê: nie doprowadzajmy
do likwidacji gospodarstw, które chc¹ siê rozwi-
jaæ. Dlaczego ja tu zwracam szczególn¹ uwagê na
te ma³e gospodarstwa, czyli te do 100 ha? Dlatego
¿e uwa¿am, ¿e te gospodarstwa inwestuj¹ najwiê-
cej i to jest model, na którym nam wszystkim zale-
¿a³o. Jak ktoœ ma dzisiaj 28 czy 30 ha, to czêsto to
gospodarstwo powiêksza³, zaci¹gaj¹c kredyty,
kupuj¹c nowe maszyny, czyli ³o¿y³ na to gospo-
darstwo ogromne œrodki i przez to jest wielokrot-
nie zad³u¿ony. A my w tym momencie temu rolni-
kowi – który fizycznie ma trzydzieœci parê hekta-
rów, a hektarów przeliczeniowych bêdzie mia³ po-
wy¿ej piêædziesiêciu – chcemy do³o¿yæ jeszcze
wy¿sz¹ sk³adkê. I dlatego sk³adam tutaj tê po-
prawkê, zg³osi³em j¹ te¿ na posiedzeniu komisji.
I chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo senatorowie przy-
jêli tê poprawkê. Ona mówi, ¿e gospodarstwa od
100 ha wzwy¿ obci¹¿amy wy¿szym… Ja nie jes-
tem przeciwny, tylko chcia³bym, ¿eby by³o tak, ¿e
je¿eli te gospodarstwa bêd¹ p³aciæ wiêcej, to bêd¹
uzyskiwa³y wiêksze œwiadczenia.

Pañstwo zapominacie o jednej rzeczy, rzucaj¹c
siê na nasz¹ kasê, jak to mówicie, na KRUS. Nie-
którzy nam wci¹¿ licz¹ pieni¹dze, a szczególnie ta-
ka instytucja jak Business Centre Club, który to
robi bez przerwy. To ja zapytam: czy w Komisji
Trójstronnej dyskutuj¹ rolnicy, czy tam rolników
nie ma? Czy Business Centre Club, dyskutuj¹c
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, pyta rolni-
ków o zdanie na ten temat, czy dyskutuje sam,
a KRUS idzie i t³umaczy siê przed Business Cen-
tre Club na spotkaniu Komisji Trójstronnej, gdzie
nie ma ¿adnego rolnika, ¿adnego rolniczego g³o-
su? Jak to w³aœciwie wygl¹da? Nie ma tej debaty
miêdzy nami. A dlaczego tak jest? Bo nie ma rolni-
ków w Komisji Trójstronnej, nie ma rolników
w komisji dialogu spo³ecznego. Jesteœmy powa¿-
n¹ grup¹ spo³eczn¹, a nad wszystkim dyskutuje
siê poza nami. A dlaczego nie chce siê nas, rolni-
ków, dopuœciæ do debaty na ten temat? Przecie¿
mamy takie same prawa w Polsce, a nas siê tak
nie traktuje.

Mo¿na by tu powiedzieæ jeszcze o paru spra-
wach. Niepokoi mnie tak¿e… Polska wieœ ma
przychody i ma wspania³e traktory. To jest rzeczy-
wistoœæ, która powinna nas cieszyæ, powinno nas
wszystkich zadowalaæ, ¿e polska wieœ siê zmienia,
¿e polska wieœ idzie w kierunku kredytowania, ¿e
polska wieœ inwestuje. Tym ludziom naprawdê
nale¿¹ siê s³owa podziêkowania, uznania za to, ¿e
siê odwa¿aj¹, ¿e chc¹. Ale je¿eli bêdziemy tak
wprowadzaæ takie zmiany, jak w tej chwili propo-
nujemy, to mo¿na zapytaæ, czy warto dalej inwe-

stowaæ w gospodarstwo rolne rodzinne, czy warto
dalej podejmowaæ jakieœ intensywne dzia³ania,
skoro dowiadujemy siê, ¿e bêd¹ nastêpne dzia³a-
nia restrykcyjne, które bêd¹ zmusza³y… które bê-
d¹ traktowa³y gospodarstwa jak przedsiêbior-
stwa, mikroprzedsiêbiorstwa, jak to niektórzy
mówi¹, co bêdzie eliminowa³o ludzi z takich dzia-
³añ. Czy te dzia³ania, nak³adanie ciê¿arów, za-
miast wspierania, nie doprowadz¹ do bankru-
ctwa tych gospodarstw? Ja myœlê, ¿e musi na-
st¹piæ prze³om i postêp w dalszych dzia³aniach, co
akurat mój przedmówca tutaj powiedzia³. To pew-
nie nast¹pi, bo ja chcê zwróciæ uwagê, ¿e pierwsza
zmiana, za rz¹dów SLD, te¿ wprowadzi³a ograni-
czony zakres, ale i dokona³a ogromnych ciêæ, wy-
rzuci³a z KRUS masê rolników, szczególnie tych,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którzy
osi¹gaj¹ troszkê wy¿szy dochód lub, jak powie-
dzia³em, m³odych rolników. Ja znam wielu m³o-
dych rolników, którzy chc¹ korzystaæ z zachêt,
wsparcia finansowego na dzia³alnoœæ pozarolni-
cz¹ i wypadaj¹ z KRUS.

Chcê zwróciæ pañstwu uwagê na jeszcze jedno.
Czêsto mówimy, ¿e mamy mieæ dwieœcie, trzysta
tysiêcy gospodarstw. Taki model kszta³tuje siê
w Polsce, wmawia siê go. To znaczy, ¿e liczba
pó³tora miliona ubezpieczonych dzisiaj w KRUS
dojdzie do dwustu tysiêcy… I zapytam: jakie oni,
rolnicy z tych, powiedzmy, trzystu tysiêcy gospo-
darstw, bêd¹ musieli p³aciæ sk³adki, ¿eby utrzy-
maæ te pó³tora miliona? Nigdy nie utrzymaj¹
pó³tora miliona… W Unii Europejskiej dlatego wy-
myœlono takie systemy, ¿e w wypadku du¿ej re-
strukturyzacji rolnictwa – w tej chwili w niektó-
rych krajach jest 2%, 5% zatrudnionych w rolni-
ctwie i do tego siê zmierza w Polsce – bêdzie ma³a
liczba zatrudnionych i trzeba bêdzie wyp³acaæ
ogromne pieni¹dze z bud¿etu pañstwa, bo nie bê-
dzie komu p³aciæ na renty. Je¿eli my, rolnicy, ma-
my utrzymywaæ czterech rencistów, to proszê za-
pytaæ, ile bêdzie wynosi³a sk³adka, ¿ebym ja, rol-
nik, który bêdzie j¹ p³aci³, utrzyma³ tych czterech
rencistów. Jaka musi byæ sk³adka? Tutaj musi
byæ solidaryzm, jeœli chodzi o p³acenie z bud¿etu
pañstwa, gdy¿ zmieniamy strukturê i bêd¹ coraz
wiêksze obci¹¿enia, a one musz¹ byæ z bud¿etu
pañstwa…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Koñczy-
my powolutku, Panie Senatorze, mówi pan ju¿
o dwie minuty d³u¿ej…)

Jeszcze jedno zdanie. Dzisiaj pañstwo mówi¹
o wysokoœci. Trzydzieœci, na KRUS piêtnaœcie,
w tym jedenaœcie, jak tu powiedzia³ pan mini-
ster… a cztery to s¹ tak zwane inne sprawy. Czyli
jedenaœcie. Je¿eli patrzymy na FUS, czyli na Fun-
dusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, to finansujemy
kwotê 55 miliardów z³, w tym równie¿ trzydzieœci
siedem… Czyli jedenaœcie i trzydzieœci siedem.
Trzydzieœci siedem to jest trzy razy tyle, trzy razy
tyle finansujemy.

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (cd.) 45

(senator J. Chróœcikowski)



Proszê pañstwa, pamiêtajmy, ¿e dzisiaj, jeœli
siê nie mylê, oko³o siedemdziesiêciu tysiêcy rolni-
ków korzysta z systemu wsparcia unijnego, z tak
zwanych rent strukturalnych – wy zarzuciliœcie
renty strukturalne – zyskuje na tym równie¿
KRUS. A te renty to nie jest darowizna, to jest od-
danie warsztatu pracy rolnika nastêpnemu, m³o-
demu rolnikowi, ¿eby zmieniaæ struktury agrar-
ne. To jest mechanizm Unii, który obowi¹zuje
wszêdzie w Unii Europejskiej, we wspólnej polity-
ce rolnej, nie zosta³ wymyœlony w Polsce. To nie
jest pieni¹dz z bud¿etu pañstwa, to jest koncepcja
wspólnej polityki rolnej, która nam pokazuje, jak
zmieniaæ strukturê agrarn¹, a nie jak przyjmowaæ
pieni¹dze. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujemy za pe³ne emocji wyst¹pienie.
I teraz jeszcze trzy minuty i trzydzieœci trzy se-

kundy pana senatora Rulewskiego, odliczaj¹c ten
czas przekroczony ponad dziesiêæ…

Senator Jan Rulewski:
Tak, tak. Dziêkujê za sprawiedliwoœæ, Pani

Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
To wymaga skomentowania, zw³aszcza ¿e wy-

daje mi siê, i¿ w wyst¹pieniu pana senatora Chró-
œcikowskiego nast¹pi³o pomieszanie materii. Dzi-
siaj debatujemy nie o polityce rolnej, tylko o zasa-
dzie równoœci i sprawiedliwoœci, jeœli chodzi
o ubezpieczenia. Powiem wiêcej, bo pan mnie do
tego sprowokowa³: dyskutujemy o tym, czy pewne
grupy, nie tylko na wsi, ale przede wszystkim na
wsi, oceniane na pó³tora miliona osób, chc¹ par-
tycypowaæ w sk³adaniu siê na ten jeden bochenek
polskiego ubezpieczenia, polskiego systemu po-
datkowego. Mam takie przekonanie, ¿e oni trwaj¹
jeszcze na tych pozycjach z czasów carskich, kie-
dy to uwa¿ano, ¿e pañstwo nie jest nasze, wobec
tego nie bêdziemy p³aciæ nic na cara. Efektem tego
jest brak uspo³ecznienia na wsi, podejmowania
inicjatyw, które by ewentualnie spowodowa³y, ¿e
przepychanie trudnych spraw by³oby ³atwiejsze.
I dowodem tego jest w³aœnie to, o co walczyliœmy.
Nie ma struktur zwi¹zku rolników indywidual-
nych na wsi, mia³em okazjê teraz to przeœledziæ.

Mówi pan o ma³ej dochodowoœci, mówimy tu
o dochodowoœci. To ja pytam, dlaczego na wsi ku-
jawsko-pomorskiej cena hektara nieustannie ro-
œnie i wynosi ju¿ 40 tysiêcy z³ za jednostkê. Jeœli to
jest takie coœ, co przynosi straty – tak pan senator
powiedzia³, ¿e tylko niektórzy na wsi maj¹ docho-
dy, pozostali, jak rozumiem, s¹ na kredytach, bo
pomoc spo³eczna na pewno ich nie zabezpiecza,

tego ju¿ jestem pewny – to dlaczego cena œrodka
produkcyjnego tak niespodziewanie roœnie?
40 tysiêcy za hektar. Dlaczego jest ten g³ód ziemi?
Bo mo¿e ziemia ¿ywi? I bardzo dobrze, ¿e ona ¿y-
wi. A mo¿e te¿ jest tak, jak tu powiedzieliœmy z se-
natorem Augustynem: ¿e ch³op jest gospodarny
i woli oszczêdzaæ, ¿eby powiêkszaæ swój area³, ¿e-
by modernizowaæ sobie gospodarstwo. Ale tacy
s¹, jak myœlê, chyba wszyscy w Polsce, prawie
wszyscy – chc¹ powiêkszaæ swoje gospodarstwa.
Tylko ¿e granic¹ tego wszystkiego jest to, ¿ebyœmy
wszyscy partycypowali w tym wspólnym bochnie,
w tym wspólnym dobru, jakim jest system ubez-
pieczeñ spo³ecznych, wieœ te¿.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nadzwyczaj zdyscyplinowany senator. Bardzo

dziêkujê.
Jeszcze pan senator Zdzis³aw Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Dyskutuj¹c na temat ubezpieczeñ spo³ecznych

rolników, trzeba zwróciæ uwagê na to, w jaki spo-
sób rolnicy, mo¿na powiedzieæ, gospodaruj¹ na
wsi, w jaki sposób funkcjonuj¹. O tym mówili moi
przedmówcy, dosyæ szczegó³owo analizowali,
przedstawiali sprawê. Jestem szczególnie wdziê-
czny panu senatorowi Chróœcikowskiemu za to,
¿e w sposób taki dog³êbny, rzeczowy przedstawi³
problem sytuacji rolnika, sytuacji na wsi. Niepo-
koj¹ mnie jednak g³osy, które w jakiœ sposób pró-
buj¹ przeciwstawiæ wieœ miastu. Tak¹ sytuacjê
myœmy mieli w minionym okresie, i chyba nie
chcielibyœmy do niej wróciæ, gdzie oto robotnik
mia³ byæ przeciwstawiony rolnikowi. Taka sytua-
cja mia³a miejsce i taka sytuacja by³a niedobra,
niew³aœciwa i nierzeczywista.

Nie tak dawno jeden z liberalnych polityków,
którego mo¿e niektórzy z pañstwa mieli za kolegê,
bardzo negatywnie, w sposób hañbi¹cy wypowie-
dzia³ siê na temat ch³opstwa, na temat przedsta-
wicieli wsi. Nie chcia³bym do tego wracaæ, ale wy-
daje mi siê, ¿e tutaj, na tej sali, zapanowa³a jakby
histeria skierowana przeciwko wsi i przeciwko
rolnictwu. Trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e to
ch³op, to rolnik musia³ siê organizowaæ, to wieœ
musia³a siê organizowaæ. ¯eby mieæ kanalizacjê
na wsi, trzeba by³o zorganizowaæ komitety kanali-
zacyjne; ¿eby mieæ elektryfikacjê na wsi, trzeba
by³o siê zorganizowaæ. I ch³op siê organizowa³:
budowa³, stawia³ s³upy, wozi³ te s³upy koñmi albo
ci¹gnikami i budowano elektryfikacjê. ¯eby mieæ
wodoci¹gi na wsi, wodê bie¿¹c¹, itp., trzeba by³o
po prostu organizowaæ komitety wodoci¹gowe,
gazowe, telefoniczne. I tak na wsi polskiej bywa³o.
W miastach tej potrzeby nie by³o, gdy¿ miastu siê
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zawsze nale¿a³o. To ciê¿k¹ prac¹ ch³op zas³u¿y³
sobie na to, ¿e ma tê chatê, ¿e ma ten dom, ¿e ma
praktycznie doposa¿one tak albo inaczej gospo-
darstwo rolne. To czêsto te gospodarstwa rolne,
które maj¹ 50 ha i wiêcej musz¹ zaci¹gaæ kredyty,
i to kredyty rzeczywiœcie wysoko oprocentowane,
i musz¹ martwiæ siê o to, jak te kredyty sp³aciæ,
gdy, ¿e tak powiem, wpadn¹ w dekoniunkturê.
Znam takich rolników, którzy praktycznie kredyt
wyganiaj¹ kredytem. Sytuacja na polskiej wsi jest
bardzo powa¿na i tê sytuacjê nale¿y uwzglêdniæ.
Dlatego prosi³bym o pewn¹ powœci¹gliwoœæ i pew-
ne zrozumienie oraz nieprzeciwstawianie sobie
miasta i wsi, bo nie o to chodzi. Nie róbmy sztucz-
nych podzia³ów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dwie minuty i dwadzieœcia dwie sekundy.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek, za tak szczegó³owe

liczenie czasu. Postaram siê tym razem skróciæ
swoje wyst¹pienie.

Pani Marsza³ek, powiem tak. Kolega senator
Rulewski sprowokowa³ mnie, mówi¹c o tym, dla-
czego rolnicy kupuj¹ ziemiê. Dlatego ¿e ich siê
zmusza. To nawet minister przygotowuje ustawê,
w której mówi siê o tym, ¿e dzier¿awca w ci¹gu
trzech lat ma przej¹æ ziemiê. Chce siê go do tego
zmusiæ, na si³ê, a nie wprowadza siê mechaniz-
mu, który… Mo¿e to siê zmieni, ale taka by³a kon-
cepcja pana ministra. Proszê nie kiwaæ g³ow¹, bo
s³ysza³em o tym od pana ministra Sawickiego.
Mo¿e akurat pan tego nie mówi³, ale ja to s³ysza-
³em i w pierwszej przed³o¿onej nam koncepcji tak
by³o. Proszê mnie nie prowokowaæ, ¿ebym za d³u-
go nie mówi³.

Powiem tak. Ceny œrodków do produkcji nie
zmieniaj¹ siê dlatego, ¿e my tego chcemy. Podam
przyk³ad. By³em niedawno na spotkaniu w Szcze-
cinie, w Stargardzie Szczeciñskim i rolnicy powie-
dzieli mi tak: jak mo¿na w agencji nieruchomoœci
sprzedawaæ ziemiê i co miesi¹c podnosiæ wskaŸ-
nikiem ceny ziemi o 2–3%? Wartoœæ ziemi roœnie.
Na rynku w normalnym obrocie cena spada,
a agencja podnosi cenê ziemi. Do czego jeszcze do-
chodzi? Na przetarg ka¿e siê wp³aciæ kaucjê w wy-
sokoœci 20%, ¿eby rolnicy nie mieli dostêpu, tylko
przedsiêbiorcy, a rolników, którzy mog¹ wp³aciæ
mniej, bo przecie¿ 5% kaucji mo¿na by by³o po-
braæ, pozbawia siê tej mo¿liwoœci. W tej sytuacji
czêsto nie rolnicy kupuj¹ tê ziemiê, bo dla rolni-
ków jest to bariera, oni nie maj¹ œrodków. Mogliby
wp³aciæ 5% kaucji, a potem wp³aciæ 20% tak zwa-
nego udzia³u wstêpnego, mo¿na by to roz³o¿yæ na

raty. Ten przepis jest, obowi¹zuje, ale nie stosuje
siê do polskich rolników.

Powiem jeszcze jedno w odniesieniu do tego, co
pan powiedzia³, Panie Senatorze Rulewski. Dla-
czego tak jest? Dlatego ¿e w Polsce nie ma takiego
systemu, jaki stosuje siê na Zachodzie, czyli trwa-
³ej dzier¿awy. Dzisiaj zmusza siê rolników do tego,
¿eby kupowali ziemiê, zamiast stosowaæ trwa³¹
dzier¿awê. Gdyby rolnik mia³ zapewnion¹ trwa³¹
dzier¿awê, to nie wydawa³by pieniêdzy i nie liczy³,
nie zastanawia³ siê, czy zbankrutuje. Rolnik, bo-
j¹c siê tego, ¿e w Unii Europejskiej cena ziemi
idzie do góry, ¿e niebawem mo¿e byæ dziesiêcio-
krotnie wy¿sza, chce j¹ kupiæ, chce j¹ kupiæ, bo
podkupuje go jeden czy drugi, a nie dlatego, ¿e ta-
ka jest wartoœæ tej ziemi. To jest spekulacja na rol-
nikach, która siê w tej chwili odbywa. Ja bolejê
nad tym, ¿e tak jest, niektórzy rolnicy nie s¹ ju¿
w stanie zaci¹gn¹æ takich kredytów, ¿eby to
utrzymaæ. Spekulacj¹ doprowadza siê do tego, ¿e
kupuj¹ ziemiê w takiej cenie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Mieczys³aw Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
Dosyæ du¿o mówiliœmy tutaj o dochodach na

wsi. Ja chcia³bym podkreœliæ jedn¹ sprawê, bo
byæ mo¿e wpadamy w tê sam¹ pu³apkê, z której
chcemy wyjœæ. System emerytalny, czy to praco-
wniczy, czy to rolniczy, nie mo¿e i nie powinien
byæ substytutem dochodu. W ogóle nie mo¿na tak
stawiaæ sprawy, ¿e komuœ obni¿ymy sk³adkê tyl-
ko dlatego, ¿e ma niskie dochody. Nie. System
emerytalny jest naszym zabezpieczeniem na sta-
roœæ, ubezpieczeniem od ryzyka staroœci. To ko-
sztuje niezale¿nie od sytuacji zewnêtrznej i tak
powinno siê to oceniaæ, tak jest to oceniane w sys-
temie pracowniczym, co nie oznacza, ¿e kon-
struuj¹c wysokoœæ sk³adki, mo¿na w ogóle abs-
trahowaæ od dochodów. Nie mo¿na tego jednak
tak traktowaæ, to nie jest substytut dochodu, nie
mo¿na do tego podejœæ tak, ¿e tu obni¿ymy, bo
gdzie indziej nie idzie. To nie system emerytalny
ma byæ kompensat¹ dochodów w normalnym
funkcjonowaniu na wsi i mam nadziejê, ¿e tego
tak nie pojmujemy.

Na zakoñczenie chcia³bym siê odnieœæ do kilku
wypowiedzi, których przed chwil¹ wys³uchaliœ-
my. Szanowni Pañstwo, w sprawie ubezpieczeñ
emerytalnych rolników warto szukaæ kompromi-
su. Je¿eli mówimy o zbli¿eniu tych systemów, to
powinniœmy d¹¿yæ do tego, ¿eby w perspektywie
rolnicy nie tylko i nie przede wszystkim wiêcej p³a-
cili, ale mieli szansê otrzymywaæ wiêksze, poró-
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wnywalne z pracowniczymi œwiadczenia. Tak
trzeba by by³o wyznaczyæ ten cel. Nie chodzi o to,
¿eby siê przepychaæ i przeciwstawiaæ jednych
drugim, jak tu by³o mówione. Zgoda, chodzi o ró-
wnoœæ pod ka¿dym wzglêdem, i pod tym wzglê-
dem, ile p³acimy, i pod tym, ile bêdziemy otrzymy-
waæ z systemu. Na razie jesteœmy na takim etapie,
¿e musimy nadrobiæ pewn¹ odleg³oœæ, wielk¹ od-
leg³oœæ, jaka powsta³a miêdzy wysokoœci¹ sk³a-
dek a wielkoœci¹ dzisiaj skromnych, zdecydowa-
nie ni¿szych ni¿ w przypadku pracowników,
œwiadczeñ emerytalno-rentowych rolników. Ale
to jest dopiero pierwszy etap. Drugi, mam nadzie-
jê, jest przed nami. Nadrobimy ten czas, bo œmiem
twierdziæ, ¿e wbrew temu, co niektórzy mówi¹, sy-
tuacja polskich rolników siê poprawia, jest coraz
lepsza – wierzê tym badaniom, wierzê tym wyli-
czeniom – w dalszym ci¹gu bêdzie siê poprawiaæ
i otworzy przed nami przestrzeñ do zmian, które
s¹ powszechnie oczekiwane, nie tylko i nie przede
wszystkim w mieœcie. Dziœ wieœ jest zupe³nie inna
ni¿ wczeœniej. Na wsi bardzo czêsto mieszkaj¹
obok siebie pracownicy zatrudnieni w mieœcie,
pracownicy, rzemieœlnicy pracuj¹cy na wsi, w³a-
œciciele firm, którzy za³o¿yli tam swoje przedsiê-
biorstwa, i oni siê porównuj¹, bo wszyscy s¹ mie-
szkañcami wsi. Tak¿e to musimy braæ pod uwagê,
chc¹c skonstruowaæ system, który odpowiada³by
marzeniom rolników, by nie czuli za¿enowania
wtedy, kiedy wp³acaj¹ pieni¹dze, i by nie czuli
wstydu wtedy, kiedy odbieraj¹ œwiadczenia.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Nikt wiêcej nie zapisa³ siê do g³osu.
W dyskusji senatorowie nie zg³osili wniosków

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawi³y odmienne wnioski.

Proszê wiêc Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej oraz Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Zamykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu siódmego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o nasiennictwie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 490,
a sprawozdanie komisji w druku nr 490A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, pana senatora Zdzis³awa Pupê, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Pañstwo Ministrowie, Panie Ministrze, pañ-
stwo te¿ s¹ mile widziani. Zapraszamy na nastêp-
ny punkt. Dziêkujê bardzo.

Proszê bardzo, teraz senator sprawozdawca.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pragnê przedstawiæ sprawozdanie do ustawy
uchwalonej przez Sejm w dniu 6 marca 2009 r.
o zmianie ustawy o nasiennictwie.

Przedmiotem ustawy jest wprowadzenie do pol-
skiego porz¹dku prawnego postanowieñ dyrekty-
wy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 66/401/EWG w od-
niesieniu do w³¹czenia do krajowego rejestru ga-
tunku Galega orientalis, po polsku: rutwicy
wschodniej. Jest to odmiana nale¿¹ca do roœlin
pastewnych motylkowatych drobnonasiennych
i mówi siê o niej w za³¹cznikach nr 1, nr 2 i nr 3
ustawy nowelizuj¹cej. Sprawa polega na tym, ¿e
wpisuje siê tê odmianê do za³¹czników do ustawy.
W za³¹czniku nr 1 wpisuje siê j¹ do wykazu roœlin,
które wpisuje siê do krajowego rejestru oraz któ-
rych materia³ siewny mo¿e byæ wytwarzany i oce-
niany, wpisuje siê j¹ do za³¹cznika nr 2, obejmu-
j¹cego wykaz gatunków roœlin uprawnych, któ-
rych materia³ siewny mo¿e znajdowaæ siê w obro-
cie i podlega kontroli, oraz do za³¹cznika nr 3, obe-
jmuj¹cego wykaz roœlin, których odmiany wpisuje
siê do krajowego rejestru po sprawdzeniu ich za-
dowalaj¹cej wartoœci gospodarczej.

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi ze zrozumieniem przyjêto wprowadzenie tej
roœliny do rejestru, wpisanie jej do porz¹dku pra-
wnego. Nie by³o dyskusji, ustawa nie budzi za-
strze¿eñ legislacyjnych. Przyjêto tê ustawê bez
poprawek. Ja równie¿ rekomendujê Wysokiej Iz-
bie przyjêcie tej ustawy bez poprawek, a co za tym
idzie wpisanie tej roœliny do rejestru. Dziêkujê
serdecznie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê za sprawne sprawozdawanie.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie ma.
Dziêkujê.
Informujê, ¿e projekt ustawy zosta³ wniesiony

przez rz¹d.
Pan minister Artur £awniczak jest z nami.
Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie

rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Pani Marsza³ek,
pan senator sprawozdawca precyzyjnie odda³ in-
tencje wnioskodawcy. Dziêkujê.)
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Bardzo dziêkujê.
Teraz pañstwo senatorowie mog¹ pytaæ pana

ministra.
Bardzo proszê, pani senator Ma³gorzata Adam-

czak.
Czy bêdzie to d³ugie pytanie i czy wymaga ono

podejœcia pana ministra do mównicy? Nie.
To s³ucham.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, mam pytanie.
Wprowadzaj¹c tê dyrektywê, w³aœciwie mówimy
o rutwicy wschodniej. Czy rutwica wschodnia jest
uprawiana w Polsce? Wiadomo, ¿e ma ona bardzo
du¿e walory paszowe i ekonomiczne. To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie: czy rz¹d zamierza promowaæ
wœród rolników uprawianie tej rutwicy? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê w miarê krótko odpowiedzieæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Ta roœlina jest uprawiana w Polsce w niewielkim
zakresie, g³ównie jako roœlina pastewna, paszowa
i g³ównie w poplonach. Tak ¿e jest dostêpna, choæ
nie jest zbyt popularna. Ale myœlê, ¿e wprowadze-
nie jej do ustawy o nasiennictwie pozwoli rolni-
kom szerzej rutwicê stosowaæ, szczególnie tym,
którzy korzystaj¹ z programów rolno-œrodowisko-
wych, na przyk³ad pakietu K01. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wiêcej pytañ nie ma.
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Do dyskusji, któr¹ w tej chwili otwieram, te¿ siê

nikt nie zapisa³.
A wiêc zamykam dyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

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

Tym samym zakoñczyliœmy punkt siódmy po-
rz¹dku.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t.

Tekst jest w druku nr 488, a sprawozdanie jest
dodatkowo oznaczone liter¹ A.

Proszê uprzejmie pana senatora Przemys³awa
B³aszczyka o sprawozdanie Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 17 marca 2009 r. rozpatrzy³a ustawê
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t.

Celem ustawy jest wdro¿enie dyrektywy Rady
2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r., doty-
cz¹cej ustanowienia minimalnych zasad ochrony
kurcz¹t utrzymywanych z przeznaczeniem na
produkcjê miêsa.

Dyrektywa ta nie ma zastosowania do gospo-
darstw utrzymuj¹cych mniej ni¿ piêæset sztuk
kurcz¹t, gospodarstw, w których s¹ utrzymywane
wy³¹cznie stada hodowlane, wylêgarni oraz go-
spodarstw stosuj¹cych ekstensywny chów
œció³kowy lub ekologiczny.

Przepisy dyrektywy zezwalaj¹ na zwiêkszenie
zagêszczenia kurnika w przypadku spe³nienia
przez podmioty utrzymuj¹ce kurczêta dodatko-
wych wymagañ okreœlonych w za³¹cznikach do tej
dyrektywy.

Osoby opiekuj¹ce siê kurczêtami bêd¹ zobo-
wi¹zane do odbycia szkoleñ w zakresie obejmu-
j¹cym znajomoœæ przepisów oraz zagadnieñ
zwi¹zanych z dobrostanem kurcz¹t. Z obowi¹zku
odbycia szkolenia mog¹ byæ zwolnieni posiadacze
kurników, w których utrzymywane s¹ kurczêta
brojlery, je¿eli samodzielnie sprawuj¹ nad nimi
opiekê lub je¿eli opiekê tê sprawuj¹ osoby posia-
daj¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie przepisów ustawy
okreœlone kwalifikacje, wynikaj¹ce z nabytej wie-
dzy lub praktycznego doœwiadczenia.

Na potrzeby nowelizacji ustawy wprowadza siê
definicjê pojêcia kurczêcia brojlera. W dodanych
art. 12a–12j zosta³y okreœlone, zgodnie z dyrekty-
w¹, zasady utrzymywania kurcz¹t brojlerów w ce-
lu pozyskiwania miêsa, obowi¹zki podmiotów
utrzymuj¹cych kurczêta brojlery, a tak¿e organy
w³aœciwe do kontroli gospodarstw. Opiekunami
kurcz¹t brojlerów bêd¹ mog³y byæ osoby, które
ukoñcz¹ szkolenie w zakresie okreœlonym w usta-
wie, oraz osoby o wskazanych w ustawie, nabytych
wczeœniej i udokumentowanych, kwalifikacjach.
Nowelizacja okreœla ponadto tryb i warunki udzie-
lania przez wojewódzkich lekarzy weterynarii upo-
wa¿nieñ do prowadzenia szkoleñ oraz zakres pro-
gramu szkolenia. W art. 12d wskazane zosta³y wa-
runki, po spe³nieniu których bêdzie mo¿liwe zwiê-
kszenie obsady kurcz¹t brojlerów ponad dopusz-
czaln¹ normê. Minister w³aœciwy do spraw rolni-
ctwa w akcie wykonawczym okreœli sposób ustala-
nia zagêszczenia brojlerów utrzymywanych w kur-
niku w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni u¿ytko-
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wej. Na posiadaczy kurników lub opiekunów kur-
cz¹t brojlerów na³o¿ony zosta³ obowi¹zek prowa-
dzenia dla ka¿dego kurnika dokumentacji doty-
cz¹cej liczby i warunków przetrzymywania zwie-
rz¹t. Dokumentacja ta ma byæ przechowywana
przez trzy lata od dnia umieszczenia kurcz¹t
w kurniku i udostêpniana powiatowemu lekarzo-
wi weterynarii. Nowela wprowadza te¿ instrument
kontroli i oceny przez urzêdowego lekarza wetery-
narii poziomu dobrostanu tych zwierz¹t oraz wery-
fikacji zgodnoœci z wymogami okreœlonymi w prze-
pisach. G³ówny lekarz weterynarii zosta³ zobo-
wi¹zany do przekazywania Komisji Europejskiej
sprawozdañ z monitorowania wybranych stad
poddawanych ubojowi w okresie dwunastu mie-
siêcy oraz do przekazywania corocznych sprawo-
zdañ z kontroli przeprowadzanych w gospodar-
stwach, w których s¹ utrzymywane brojlery, wraz
z wykazem podjêtych dzia³añ maj¹cych na celu po-
prawê ich dobrostanu.

Pani Marsza³ek, Szanowna Izbo, zg³oszonych
zosta³o i przyjêtych przez komisjê piêæ poprawek.
Cztery z nich, zaproponowane przez Biuro Legis-
lacyjne, maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy i uzu-
pe³niaj¹cy. A pi¹ta w art. 12 przywraca pkt 6
w brzmieniu: „Zabrania siê importu zwierz¹t
i produktów zwierzêcych uzyskanych w wyniku
chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów ni-
niejszej ustawy”.

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wnoszê o przyjêcie ustawy wraz z poprawkami.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Proszê zostaæ.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania?
Pan senator Andrzejewski, proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Proszê o okreœlenie definicji zwi¹zanej z ust. 7

w art. 12, który otrzymuje brzmienie: „Mini-
ster…” itd. Tam jest powiedziane o przepisach
Unii Europejskiej dotycz¹cych w³aœciwych wa-
runków bytowania i opieki, a tak¿e dobrostanu
zwierz¹t. Proszê o okreœlenie, co definiuje i jaki
jest zakres dobrostanu zwierz¹t hodowlanych?
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, które byæ mo¿e bardziej jest ad-
resowane do pana ministra ni¿ do pana senatora.
Czy przypadkiem nie jest to superfluum? Super-
fluum to jest coœ, co siê do prawa dodaje niepo-
trzebnie, poniewa¿ to ju¿ w prawie jest. Chodzi
o konstrukcjê legislacyjn¹. Mianowicie w art. 1
odnoœnik nr 1 stanowi, ¿e wdra¿a siê postanowie-
nia, i tutaj s¹ wymienione dyrektywy, które siê

wdra¿a. Jak to siê ma do nakazu stosowania bez-
poœredniego tych dyrektyw? Art. 9 konstytucji
przewiduje, ¿e Polska przestrzega prawa miêdzy-
narodowego – akurat jest to przepis skonstruo-
wany przez moj¹ podkomisjê, zajmuj¹c¹ siê Ÿród-
³ami prawa w Komisji Konstytucyjnej. Artyku³ ten
nie jest deklaracj¹, tylko jest dyrektyw¹ praktycz-
n¹, której towarzyszy art. 91 ust. 1 mówi¹cy, ¿e te
przepisy stosuje siê bezpoœrednio w polskim sys-
temie prawnym. W zwi¹zku z tym po co? Czy to nie
jest superfluum, czyli niepotrzebny zakres imple-
mentacji tej dyrektywy? Wystarczy powiedzieæ, ¿e
z samej konstytucji wynika, ¿e one i tak obo-
wi¹zuj¹.

Te dwa pytania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o drugie pytanie, to jednak pro-

si³bym pana ministra, ¿eby odpowiedzia³.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to z tego, co

zrozumia³em, wynika, ¿e zasady okreœlone maj¹
byæ w za³¹cznikach do dyrektywy i w rozporz¹dze-
niach pan minister okreœli te zasady. Dotyczy to
w szczególnoœci tego, jaka bêdzie obsada na m2, to
jest w przeliczeniu na wagê. Wiem, ¿e nie by³o to
dyskutowane. Pytaliœmy te¿, czy zwi¹zki bran¿o-
we siê do tego ustosunkowa³y, bo wiadomo, ¿e
wprowadzi to trochê zmian co do liczby utrzymy-
wanych kurcz¹t i bêdzie mia³o wp³yw na ekono-
mikê produkcji. Z tego, co wiem – nie wiem, czy
pan minister to potwierdzi – do tej pory rozpo-
rz¹dzenia co do tego nie by³y uzgadniane. Ustawa
wchodzi w ¿ycie w 2010 r. w czerwcu. Z mojej wie-
dzy wynika, ¿e bêdziemy czekaæ na rozporz¹dze-
nia, w pracach nad którymi maj¹ uczestniczyæ
zwi¹zki bran¿owe.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Zapraszam, najpierw pan senator Szewiñski,

a potem pani marsza³ek.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie, czy przedmiotowa ustawa po

nowelizacji bêdzie zabezpieczaæ podstawowe wa-
runki bytowe zwierz¹t, tak aby te zwierzêta, mó-
wi¹c kolokwialnie, nie cierpia³y.
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Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Senatorze, na podstawie w³asnego do-
œwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e jednak te dy-
rektywy i rozporz¹dzenia zwi¹zane z utrzymy-
waniem zwierz¹t s¹ coraz bardziej przez Uniê na
nas wymuszane. Ostatnio by³y kontrole doty-
cz¹ce dobrostanu zwierz¹t trzymanych w syste-
mie klatkowym, co do tego te¿ s¹ bardzo du¿e
w¹tpliwoœci i producentów, i osób zajmuj¹cych
siê ochron¹ zwierz¹t. W ostatnim czasie mieliœ-
my kontrole wojewódzkie, które doprowadzi³y
do tego, ¿e jednak wszyscy hodowcy musieli do-
stosowaæ siê do tego. Tak¿e i w tych przepisach
przewidziane s¹ kary za niedostosowanie siê do
tych wymogów. Znaj¹c sytuacjê, jaka obecnie
jest, wiedz¹c, jak restrykcyjne jest podejœcie do
tego lekarzy weterynarii i Unii Europejskiej,
mo¿na powiedzieæ, ¿e bêdziemy musieli siê do-
stosowaæ, bo na pewno bêdzie to spowodowane,
je¿eli nie od razu, to w przysz³oœci, kontrol¹ i ko-
niecznoœci¹ dostosowania siê do norm, a nawet
karami. W przypadku chowu klatkowego
w ostatnim czasie by³y decyzje, w ci¹gu mie-
si¹ca musiano doprowadziæ do tych 550 cm2 na
jedn¹ kurê i osoby musia³y poddaæ stada czêœ-
ciowo ubojowi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani marsza³ek Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja mam pytanie zwi¹zane z t¹ poprawk¹. Nie

mam na myœli tych poprawek jêzykowych czy ta-
kich, które doprecyzowuj¹ to jêzykowo, ale mam
na myœli poprawkê, która jest wniesiona… Chcia-
³abym prosiæ o kilka zdañ na temat w³aœnie prze-
biegu prac nad t¹ poprawk¹, na temat tego, czy
by³a zgodnoœæ komisji.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Z tego, co pamiêtam, jeœli chodzi o zgodnoœæ

komisji, to j¹ przyjêliœmy. Nie wiem, czy to by³a
stuprocentowa zgodnoœæ, ale j¹ przyjêliœmy…

(Senator Krystyna Bochenek: Przepraszam,
proszê troszeczkê g³oœniej, bo nie s³ychaæ.)

Nie wiem, czy by³a stuprocentowa zgodnoœæ
w g³osowaniu, ale wiêkszoœæ komisji j¹ przyjê³a.
W pracy nad t¹ poprawk¹ uczestniczyli senato-
rowie klubu „Platforma Obywatelska”, którzy,
mo¿na powiedzieæ, w pewnym stopniu podkreœ-
lali potrzebê wniesienia tej poprawki. Komisja
przychyli³a siê do tej poprawki i zosta³a ona
przyjêta. Mo¿e to jest nawet nadregulacja, bo je-
dnak prawo unijne ju¿ okreœla, ¿e nie mo¿na

sprowadzaæ tego z krajów spoza Unii, ¿e nie mo-
¿e byæ importu, chocia¿ ró¿nie to bywa. Dlatego
naszym zdaniem wzmocni to naszych rolników.
Je¿eli podejmuj¹ jakieœ dzia³ania, a wiadomo,
¿e bêdzie mniejsza obsada, bêd¹ wiêksze kosz-
ty, to w jakiœ sposób ten zapis bêdzie ich chroni³
i bêdzie jakoœ dyskredytowa³ tych, którzy nie
utrzymuj¹ w odpowiedni sposób zwierz¹t i one
jakoœ cierpi¹, ich dobrostan jest w du¿ej mierze
naruszony.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Panie Senatorze, tak dosyæ dowolnie przerzu-

camy siê, zreszt¹ to w pytaniach ju¿ siê pojawia³o,
pojêciami „rozporz¹dzenie”, „dyrektywa”. Pad³ za-
rzut, ¿e pracujemy nad dokumentem, który we-
d³ug jednej z opinii nie ma wiêkszego sensu, bo
skoro to istnieje i funkcjonuje wprost, to po co my
wprowadzamy ustawê. Wydaje mi siê, ¿e dyrekty-
wa wprowadza raczej ramy, w których nale¿a³oby
siê poruszaæ i przyj¹æ odpowiedni¹ ustawê, czyli
mamy jakiœ zakres prawny, w którym siê porusza-
my, i w³aœnie to robimy w tym momencie. Dyrek-
tywa nie jest prawem dzia³aj¹cym wprost w ¿a-
dnym z pañstw, tylko jest zaleceniem ogólnym, do
którego my musimy siê ustosunkowaæ, i tak¹
ustawê w tej chwili przyjmujemy. W zwi¹zku
z tym wydaje siê jak najbardziej celowe to, ¿e zaró-
wno nie usunêliœmy tego pierwszego punktu, jak
i w ogóle nie usunêliœmy tej ustawy z toku prac.
To rozporz¹dzenie jest takim dokumentem, który
dzia³a wprost, i wydaje mi siê, ¿e s³uszny jest ten
zapis, który tam siê pojawia. Czy podziela pan
moj¹ opiniê?

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Trudno mi powiedzieæ. Muszê siê w pewnym

sensie z tym zgodziæ, chocia¿ pan mecenas ma
troszeczkê inne zdanie. Nie chcê tutaj dywagowaæ
nad problemami rozwi¹zañ prawnych, mo¿e pan
minister bardziej jest do tego przygotowany, mogê
zabraæ g³os w sprawach merytorycznych. Jeœli
chodzi o sprawy prawne, to proszê pana ministra,
¿eby to doprecyzowa³. W dyskusjach na tej sali,
w tej Izbie, nieraz s¹ bardzo zró¿nicowane zdania
na tematy prawne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Czy ograniczenia, bo w istocie s¹ pewne ograni-
czenia co do produkcji, ograniczenia, które wyni-
kaj¹ z tej ustawy, aczkolwiek niew¹tpliwie s³u-
szne, jeœli chodzi o traktowanie zwierz¹t, nie spo-
woduj¹ wzrostu kosztów produkcji? I czy w zwi¹z-
ku z tym nie mo¿e zaistnieæ taka sytuacja, ¿e
w krajach trzecich, w których tych ograniczeñ nie
ma, koszty bêd¹ ni¿sze, w zwi¹zku z czym nasza
produkcja przestanie byæ op³acalna czy te¿ rento-
wna? Je¿eli odpowiedŸ jest pozytywna, to czy nie
nale¿a³oby ³¹cznie z tym uregulowaniem wprowa-
dziæ uregulowania odnosz¹cego siê do wprowa-
dzania na rynek drobiu, uregulowania utrudnia-
j¹cego nap³yw na nasz rynek drobiu hodowanego
w inny sposób ni¿ ten tutaj okreœlony? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Jako ho-

dowca muszê siê zgodziæ z t¹ opini¹ i z tym, ¿e je-
dnak koszty diametralnie wzrosn¹. Nasz rynek –
patrzê na rynek krajowy – jest czêsto traktowany
w taki sposób, ¿e jednak to miêso wieprzowe czy
drobiowe, czy inne produkty rolnicze s¹ sprowa-
dzane z krajów trzecich, w których te wszystkie
wymagania nie s¹ spe³niane. Wrócê mo¿e – bo je-
dnak przy produkcji brojlerów te koszty nie s¹ ta-
kie – do zarz¹dzeñ, które maj¹ wejœæ w ¿ycie
w 2012 r. To s¹ potê¿ne inwestycje w rolnictwie
i te¿ nie ma gwarancji, ¿e ta dochodowoœæ potem
bêdzie odpowiednia, ¿e jednak nap³yw jaj i miêsa
drobiowego nie spowoduje, ¿e tej op³acalnoœci nie
bêdzie. Mo¿na tylko siê zwróciæ do rz¹du, ¿eby le-
piej o to dba³. Bo jednak dzisiaj ta sytuacja nie wy-
gl¹da za ciekawie. Mamy przyk³ad potê¿nych in-
westycji w bran¿y mleczarskiej, du¿ych nak³adów
i wiadomo jakich obecnie cen. Stabilnoœæ rynku
rolnego – wczeœniej mieliœmy debatê o ubezpie-
czeniach – mo¿na powiedzieæ, jest ¿adna. Nie wia-
domo, co bêdzie za miesi¹c, za pó³ roku. Unia na-
rzuca pewne zasady, pewne zobowi¹zania, jakie
musimy wykonywaæ, jednak za tym nie id¹ jakieœ
finanse czy zabezpieczenia, ¿e tak bêdzie i ¿e bê-
dzie to dochodowe, ¿e bêdzie stabilnoœæ i ¿e
w przysz³oœci bêdzie uregulowana sytuacja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Adamczak, proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Panie Senatorze, nie wiem, czy to pytanie do
pana, czy do pana ministra, ale mo¿e bêdzie pan
w stanie na nie odpowiedzieæ. Osoby opiekuj¹ce
siê kurczêtami, jak wynika z rozporz¹dzenia, zo-
bowi¹zane bêd¹ do odbywania szkoleñ i znajomo-
œci przepisów w tym zakresie oraz zagadnieñ
zwi¹zanych z dobrostanem kurcz¹t. Kto poniesie
koszty tych szkoleñ? I jakie bêd¹ sankcje z tego ty-
tu³u, ¿e producent nie bêdzie przestrzega³ tych
przepisów unijnych i na przyk³ad nie bêdzie bra³
udzia³u w takim szkoleniu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowna Pani Senator, z te-

go, co siê orientujê, przewidziane s¹ kary grzy-
wny.

A jak to bêdzie finansowane? Powiem szczerze,
nie rozmawialiœmy o tym na posiedzeniu komisji
i nie wiem, czy to bêdzie finansowane w jakiœ spo-
sób przez ministerstwo czy lekarza weterynarii.
Ale raczej w¹tpiê, najprawdopodobniej bêdzie to
finansowane przez gospodarstwa, przez rolników,
którzy bêd¹ musieli wys³aæ pracowników na te
szkolenia. Je¿eli pani senator bêdzie chcia³a, to
wtedy, w tym punkcie, bêdziemy pytaæ o to pana
ministra, jak to bêdzie finansowane. Nigdzie tutaj
nie spotka³em siê z zapisami, ¿e bêdzie to w jakiœ
sposób finansowane przez pañstwo. Raczej bêd¹
to szkolenia op³acane przez rolników.

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

Senator Piotr Gruszczyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy pana zda-

niem, Panie Senatorze, kwestie ekonomiczne po-
winny przewa¿aæ nad kwestiami dobrostanu? Bo
s³uchaj¹c pañskiej odpowiedzi, która zosta³a
udzielona na pytanie pana senatora Wojciechow-
skiego, odnios³em wra¿enie, ¿e tak. Ja osobiœcie
siê z tym nie zgadzam, ale chcia³bym wyraŸnie
us³yszeæ, jakie jest pana stanowisko. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e nieprzestrzeganie dobrostanu do-
prowadza czêsto w krajach trzecich do ró¿nego ro-
dzaju chorób, pomorów, i ¿e nale¿y w³aœnie tutaj
prowadziæ bardzo restrykcyjn¹ politykê w tym za-
kresie? Dziêkujê bardzo.

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
52 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t



Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Ja raczej wystêpujê jako przedstawiciel komi-
sji, ale troszeczkê rozwinê moj¹ opiniê. Patrzê
akurat na swoj¹ bran¿ê i nie wiem, w jaki sposób
panu senatorowi odpowiedzieæ. Tam jest taka
produkcja i te¿ nieraz przy za du¿ym zagêszczeniu
dochodzi do chorób. Z doœwiadczenia wiem, ¿e
stado hodowane z mniejszym zagêszczeniem le-
piej siê rozwija, na pewno zwiêksza to tak¿e w ja-
kimœ procencie dochód, bo jednak inna jest zdro-
wotnoœæ i upadki, a przyrosty s¹ lepsze. Ale je¿eli
traktowaæ to w taki rygorystyczny sposób, ¿e na
przyk³ad bêdziemy mieli dziesiêæ kurcz¹t brojle-
rów na 750 cm czy nawet w przeliczeniu na 1 m,
a w innym kraju bêdzie ich dwadzieœcia… Mogê
powiedzieæ, ¿e przy niektórych ró¿nicach, nawet
przy ró¿nicy, je¿eli chodzi o klatki, miêdzy 750 cm
a 420 cm, co by³o wczeœniej, te¿ zdrowotnoœæ by³a
zachowana, a produkcyjnoœæ by³a doœæ wysoka;
w tym momencie nie s¹ to ju¿ tak du¿e ró¿nice
w op³acalnoœci, jednak podwojenie zagêszczenia
to ju¿ 100% wiêcej. W takiej sytuacji ekonomia
jest bolesna. Nie da siê z tak¹ konkurencj¹ wy-
graæ. Dochodz¹ tam jeszcze koszty pracy, nie mó-
wiê tylko o tym. U nas jest jednak tutaj troszeczkê
inna sytuacja, dokumentacja i to wszystko… Ma-
my jednak doœæ du¿e ob³o¿enie obowi¹zkami,
a coraz wiêcej na nas siê nak³ada. Chodzi o to, ¿e-
by by³a zapewniona pe³na, stuprocentowa szczel-
noœæ, ¿e tylko z krajów Unii, ¿e tylko my bêdziemy
sprzedawaæ. Jednak wiadomo, ¿e kiedy wchodz¹
gdzieœ w grê pieni¹dze, i to du¿e pieni¹dze, bo ró¿-
nice cenowe na pewno bêd¹ ogromne, to ciê¿ko
jest ten re¿im utrzymaæ, nawet jeœli chodzi o same
kraje Unii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to ustawa zg³oszona przez rz¹d. Do repre-

zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister rolni-
ctwa i rozwoju wsi.

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

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tku chcia³bym powiedzieæ, ¿e projek-

towana ustawa dotyczy trzech tysiêcy gospo-

darstw w naszym kraju. W tych trzech tysi¹cach
gospodarstw jest prowadzona produkcja na po-
ziomie 93% ca³ej skali produkcji ¿ywca drobiowe-
go w Polsce. W liczbach bezwzglêdnych jest to
1 milion 200 tysiêcy t. Chcia³bym tak¿e zazna-
czyæ, ¿e rz¹d odpowiednio wczeœnie przygotowa³
ten¿e projekt, który, przypomnê, ma wejœæ w ¿ycie
w czerwcu 2010 r. Mamy odpowiednio d³ugi czas,
a¿eby z ca³ym œrodowiskiem zastanowiæ siê nad
dobrymi rozwi¹zaniami, które bêd¹ zapisane
w rozporz¹dzeniu.

Odpowiem tu panu senatorowi Andrzejewskie-
mu, który poruszy³ bardzo istotne kwestie. Otó¿
rzeczywiœcie dyrektywa jest dla nas pewnym
wskaŸnikiem. Z pewnoœci¹ powoduje to, ¿e musi-
my implementowaæ te zapisy do naszego prawa
krajowego, ale rozstrzygniêcia szczegó³owe bêd¹
w rozporz¹dzeniach. Rzeczywiœcie jesteœmy po
kilku spotkaniach, po konsultacjach z ca³ym œro-
dowiskiem producentów hodowców drobiu w Pol-
sce. Chodzi teraz o to, ¿eby do tej ustawy przygo-
towaæ dobre rozporz¹dzenia, które bêd¹ zmierza³y
w kierunku wdro¿enia dyrektywy, jak równie¿
stworzenia dobrych warunków do konkurencyj-
noœci.

Pan senator sprawozdawca zwróci³ uwagê na
jedn¹ podstawow¹ i istotn¹ kwestiê, mianowicie
tak¹, ¿e bezwzglêdnie wzrosn¹ koszty produkcji.
Ponadto, chc¹c siê przygotowaæ dobrze do konku-
rencyjnoœci, musimy wzi¹æ pod uwagê to, ¿e fir-
my, które maj¹ stosowne certyfikaty, importuj¹
z pañstw trzecich na teren Unii Europejskiej ró¿-
nego rodzaju produkty b¹dŸ zwierzêta. I tutaj sta-
nowisko rz¹du jest jasne – zwracamy uwagê Ko-
misji Europejskiej na ten fakt, bo prowadzi to do
tego, ¿e nasi rolnicy, ¿e hodowcy drobiu w ca³ej
Unii Europejskiej ponosz¹ okreœlone koszty na
produkcjê, a stykaj¹ siê z ¿ywnoœci¹ czy produk-
tami b¹dŸ zwierzêtami, które s¹ importowane na
teren Unii Europejskiej, w tym do Polski, po nie-
konkurencyjnych cenach. I to rzeczywiœcie jest
problem, z którym musimy siê zmierzyæ.

Chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e organizacje ekolo-
giczne zwróci³y uwagê na art. 12 ust. 6. Mówi
o tym, a¿eby ograniczaæ import zwierz¹t i produk-
tów zwierzêcych na teren Rzeczypospolitej Pol-
skiej z naruszaniem przepisów ustawy, która zo-
sta³a przyjêta przez parlament w 1997 r. I po ana-
lizie tego oraz po dyskusji rz¹d postanowi³ przy-
wróciæ zapisy tego artyku³u, ³¹cznie z sankcjami,
bo w poprzedniej ustawie tego rodzaju przepisy
zosta³y zawarte. Tak naprawdê jest to przepis,
który chcemy przywróciæ z ostro¿noœci, po to, ¿e-
by mieæ jeszcze lepsz¹ pozycjê negocjacyjn¹ w Ko-
misji Europejskiej.

Organizacje ekologiczne zwraca³y równie¿
uwagê na kwestie dotycz¹ce importu st³uszczo-
nych w¹trób gêsich i kaczych. Chcia³bym podzie-
liæ siê z Wysok¹ Izb¹ danymi statystycznymi za
rok 2007 i 2008. Otó¿, je¿eli chodzi o import st³u-
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szczonych w¹tróbek gêsich i kaczych, to w roku
2007 by³o to 1372 t, odpowiednio 1012 t z Francji
i 360 t z Wêgier. Wêgry, Francja i Niemcy to naj-
wiêksi producenci st³uszczonych w¹tróbek
w przypadku gêsi i kaczek. W roku 2008 ogó³em
zaimportowano na teren Polski 1004 t tych¿e
w¹tróbek, z Francji – 532 t, z Wêgier – 450 t, z Nie-
miec – 22 t. Obserwujemy tendencje malej¹ce,
je¿eli chodzi o konsumpcjê i import. Z danych,
które s¹ w dyspozycji rz¹du, z danych naszych
ekspertów, wynika, ¿e mamy tutaj tendencje ma-
lej¹ce. Wynika to te¿ oczywiœcie z okreœlonych
programów informacyjnych, równie¿ z dzia³alno-
œci okreœlonych œrodowisk ekologicznych. Tak to
dzisiaj wygl¹da. Polska jest krajem, w którym od
1999 r. tej produkcji siê nie stosuje, ale st³usz-
czone w¹troby nadal mo¿na na teren Polski im-
portowaæ.

Jeœli chodzi o rozstrzygniêcia, które zosta³y tu-
taj szczegó³owo opisane, to chcê w ca³ej rozci¹g³o-
œci potwierdziæ, ¿e one znajduj¹ wyraz w opinii
rz¹du. I to tyle, Panie Marsza³ku, co chcia³em
w tej czêœci dyskusji powiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Raz jeszcze poprosimy, ¿eby pan nam odpowie-

dzia³ na pytania. Tu ju¿ senator Andrzejewski
zg³asza siê z pytaniem.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze! Pierwsze pytanie dotyczy tego,

co by³ pan ³askaw zaznaczyæ, a co ³¹czy siê nie tyl-
ko z t¹ ustaw¹, ale i ze stosowaniem zasady, ¿e te
przepisy i tak wi¹¿¹ w obrêbie Unii Europejskiej
na mocy artyku³u mówi¹cego, ¿e stosuje siê je
wprost, i tego, co wynika z konwencji – to dotyczy
zarówno prawa pierwotnego, jak i pochodnego –
i dyrektyw, oczywiœcie je¿eli dyrektywy nie s¹ tyl-
ko zaleceniem, ale te¿ przes¹dzeniem, na przy-
k³ad przy opcjach walutowych czy gdzie indziej,
dyrektyw, które mówi¹ o tym, jak powinna fun-
kcjonowaæ zasada interpretacji prawa ju¿ obo-
wi¹zuj¹cego. Czy ten problem by³ w ogóle poru-
szany w poszczególnych resortach i w minister-
stwie rolnictwa z biurem legislacyjnym Rady Mi-
nistrów? Je¿eli bowiem nie by³ poruszany, to
trudno wymagaæ tutaj od pana ministra uzgo-
dnienia tego. Myœlê, ¿e jest to wielki mankament.
Ju¿ przy okazji paru ustaw zadajê to pytanie. Pro-
blem wynika chyba z niedostosowania zasad le-
gislacji do tego, co mówi konstytucja. Czy rzeczy-
wiœcie jest konieczne, a jeœli tak, to dlaczego aku-
rat jest konieczne wprowadzanie do tego jeszcze
tych dyrektyw, mimo ¿e one s¹ ju¿ wprowadzone

do polskiego systemu prawnego z mocy konstytu-
cji jako stosowane bezpoœrednio. Oczywiœcie je¿e-
li nie jest pan w stanie, Panie Ministrze, odpowie-
dzieæ teraz – a trzeba to skonsultowaæ z odpowied-
nimi s³u¿bami legislacyjnymi Urzêdu Rady Mini-
strów – to proszê o odpowiedŸ na piœmie. To jest
bowiem w tej chwili materia zasadnicza dla fun-
kcjonowania pañstwa.

Drugie pytanie. Trudno siê z panem zgodziæ, ¿e
ci importerzy mogli to importowaæ. Dopiero bo-
wiem ta ustawa proponuje skreœlenie… My, ko-
misja, proponujemy w poprawkach skreœlenie
skreœlenia. Ustawa w art. 12 mówi³a wyraŸnie: za-
brania siê importu zwierz¹t i produktów zwierzê-
cych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli
z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy.
W myœl tej ustawy zabrania siê, i to pozostaje, tu-
czu gêsi i kaczek na st³uszczenie w¹troby. To jest
tortura. W myœl tej ustawy to jest dzia³anie okrut-
ne i, jak wszyscy wiemy, to znêcanie siê nad zwie-
rzêtami w celu osi¹gniêcia okreœlonego skutku.
W zwi¹zku z tym jakie kary resort przewiduje? To
bowiem jest dzia³anie przestêpne. Ci, którzy im-
portowali, importowali sprzecznie z dotychczaso-
wymi przepisami prawa. Jakie restrykcje, przy
w³aœciwej interpretacji obowi¹zuj¹cego prawa,
resort zamierza zastosowaæ? Czy bêdzie przepa-
dek uzyskanych z przestêpstwa – jest to bowiem
tak¿e przestêpstwo naruszenia – tych tysi¹ca
tusz, ponad tysi¹ca czy tysi¹ca kilkuset ton owo-
cu tortur zwierz¹t do konsumpcji? To w³aœnie
drugie pytanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu senatorowi za niezwykle wa¿ne

i istotne pytania, jakie pan zada³. Pierwsze z nich
dotyczy³o stosowania przepisów Unii Europej-
skiej na gruncie prawa polskiego, naszego po-
rz¹dku prawnego. Przede wszystkim co do dyrek-
tywy, chocia¿by weterynaryjnej, w której s¹ for-
mu³owane przepisy wskazuj¹ce pañstwu cz³on-
kowskiemu sposób wykonania tej¿e dyrektywy,
tak aby wskazaæ w³adzê do realizacji okreœlonego
zadania, czynnoœci, w rozporz¹dzeniach wskazu-
jemy, ¿e t¹ w³adz¹ jest G³ówny Inspektorat Wete-
rynarii, b¹dŸ g³ówny lekarz weterynarii. A wiêc
w ministerstwie rolnictwa tego typu rozstrzygniê-
cia s¹ stosowane.

Co do rozstrzygniêæ tej ustawy, nad któr¹ dzi-
siaj debatujemy, to dyrektywa równie¿ wykracza
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poza materiê ustawy, jak¹ dzisiaj rozpatrujemy,
chocia¿by w kwestiach dotycz¹cych zwierz¹t go-
spodarskich: kury nioski, cielêta, œwinie, kurczê-
ta, brojlery. W zwi¹zku z tym do tego rozstrzygniê-
cia, które jest zapisane w dyrektywie nr 1007, bê-
d¹ stosowne rozporz¹dzenia. Mówi³em o tym, ¿e
potrzebujemy odpowiednio d³ugiego czasu, aby
dojœæ do porozumienia z odpowiednimi œrodowis-
kami – producentami, hodowcami, organizacjami
spo³ecznymi, pozarz¹dowymi, ekologicznymi –
tak aby w rozporz¹dzeniach znalaz³y siê stosowne
zapisy, które spowoduj¹, ¿e zalecenia dyrektywy
bêdziemy implementowaæ na grunt prawa krajo-
wego.

Drugie pytanie, o kwestiê importu st³uszczo-
nych w¹trób. Po pierwsze, wspomnia³em, Panie
Senatorze, ¿e od 1999 r. w Polsce ta metoda jest
zakazana moc¹ ustawy. Po drugie, od 1 maja
2004 r. Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej,
gdzie na podstawie swobodnego przep³ywu kapi-
ta³u i ludzi istnieje mo¿liwoœæ swobodnego prze-
mieszczania towarów w ramach Unii. To dotyczy
tak¿e Polski. W zwi¹zku z tym jest to pewna nie-
konsekwencja. Z jednej bowiem strony polscy rol-
nicy, hodowcy maj¹ zakaz chowu na st³uszczone
w¹troby, z drugiej zaœ – okreœlone organizacje,
które uzyskaj¹ stosowny certyfikat, mog¹ te st³u-
szczone w¹troby importowaæ na teren Rzeczypo-
spolitej. I tutaj nie ma ¿adnego naruszenia prawa.
Chcê tylko zwróciæ uwagê, ¿e jeœli s¹ przypadki, i¿
ktoœ importuje to nielegalnie, oczywiœcie ustawa
precyzuje, jaka jest sankcja – kara aresztu b¹dŸ
grzywny. I to równie¿ w tej ustawie, nad któr¹ dzi-
siaj debatujemy, jest zastosowane. Wydaje mi siê,
¿e to tyle, je¿eli chodzi o kwestie, o jakie pyta³ pan
senator. Dziêkujê.

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

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

strze! Zmniejszenie obsady w tych dziewiêciuset
gospodarstwach niew¹tpliwie spowoduje spadek
produkcji. Jak bowiem rozumiem, te kurniki s¹
obsadzone, a wiêc produkcja spadnie. Koszty pro-
dukcji niew¹tpliwie wzrosn¹, dlatego ¿e s¹ koszty
ogrzewania pomieszczeñ, koszty samego pomie-
szczenia itd. Te gospodarstwa mo¿e nie s¹ przed-
siêbiorstwami, ale zasady ich funkcjonowania s¹
bardzo bliskie zasadom funkcjonowania przed-
siêbiorstw. Chodzi o to, ¿e z regu³y du¿y jest udzia³
kredytu w samej produkcji i w maj¹tku, który te
gospodarstwa posiadaj¹ – czêsto kurniki zosta³y

wybudowane niedawno, kredyty nie zosta³y jesz-
cze sp³acone. Czy w zwi¹zku z wejœciem tych prze-
pisów takim gospodarstwom nie grozi bankru-
ctwo? Zmniejszenie produkcji to jest rzecz, powie-
dzmy, wtórna. I czy w zwi¹zku z tym rz¹d zamierza
w jakiœ sposób tym gospodarstwom pomóc? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Otó¿, Panie Senatorze, do naszego porz¹dku pra-

wnego wprowadzamy ju¿ rozwi¹zania, które obo-
wi¹zuj¹ w ca³ej Unii Europejskiej. Nie pos³ugujemy
siê wiêc obsad¹, tylko wartoœci¹ produkcji wa¿on¹
w kilogramach na metr kwadratowy. W przypadku
Polski minimalny poziom to jest 33 kg ¿ywca dro-
biowego na 1 m2. My pewnie bêdziemy zbli¿aæ siê do
tej granicy, która jest na poziomie 38–39 kg/m2. Ta-
kie s¹ nasze mo¿liwoœci. To wynika z informacji,
z ekspertyz, które uzyskaliœmy. To wynika tak¿e
z doœwiadczeñ naszych hodowców. Oczywiœcie do-
celowy model to jest poziom 42 kg brojlerów na
1 m2. Dzisiaj w polskich warunkach takie jest zada-
nie do wykonania. A wiêc bêdziemy w przedziale
33–38 kg/m2. To po pierwsze.

Po drugie, przepisy dotycz¹ce tej¿e produkcji
dotycz¹ wszystkich krajów Unii Europejskiej, Pol-
ska nie jest tutaj wyj¹tkiem, a wiêc jesteœmy zob-
ligowani do ich stosowania. O tym, jakie s¹ nega-
tywne nastêpstwa wdro¿enia omawianych prze-
pisów, to ju¿ pan senator wspomnia³ i oczywiœcie
zgadzamy siê z t¹ tez¹. Hodowcy jednak rzeczywi-
œcie musz¹ ponosiæ koszty zwi¹zane z dostosowa-
niem swoich kurników, je¿eli chodzi o standardy:
wilgotnoœæ, temperatura, odpowiednia wysokoœæ
pomieszczeñ. A wiêc musimy zachowaæ okreœlone
warunki, które s¹ koniecznie i potrzebne dla tej,
przyznam, specyficznej produkcji. I zastanawia-
my siê jako kierownictwo resortu nad tym, w jaki
sposób uzyskaæ dobre informacje, je¿eli chodzi
o ostateczne koszty produkcji i o ich stosunek do
przychodów. Chcemy mieæ pe³n¹ jasnoœæ, czy ta
produkcja jest op³acalna, czy jest zagro¿ona pod
tym wzglêdem, czy s¹ negatywne skutki tej¿e
dzia³alnoœci.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ka-
¿dy beneficjent mo¿e uzyskaæ stosown¹ pomoc.
Przygotowaliœmy pakiet dotycz¹cy dofinansowy-
wania kredytów preferencyjnych, przede wszyst-
kim inwestycyjnych. W tym tygodniu Komitet Ra-
dy Ministrów przyj¹³ projekt uchwa³y Rady Mini-
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strów, która bêdzie procedowana przez Radê Mi-
nistrów pewnie w najbli¿szym tygodniu. Jest tam
powiedziane, ¿e kredyty inwestycyjne dla benefi-
cjentów bêd¹ dostêpne, akcja kredytowa bêdzie
na poziomie roku 2008, czyli wyniesie 3,5 miliar-
da z³. Wydaje siê, ¿e bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ ta-
kiego wsparcia w przypadku tej grupy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze jakieœ pytania?
Senator Chróœcikowski, a potem senator An-

drzejewski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, nie wiem, na ile rz¹d nie by³

w stanie… Poprzedni rz¹d bardzo zabiega³ o to, ¿e-
by te zapisy cross-compliance by³y przeniesione
w 2013 r. No niestety, to stanie siê bodaj¿e
w 2011 r., o ile pamiêtam, tak? W którym roku to
zacznie obowi¹zywaæ? Sugestia, ¿e musimy dosto-
sowaæ siê do wszystkich wymogów, skutkuje, co
sam pan minister potwierdzi³, du¿ym zwiêksza-
niem kosztów produkcji. Przed chwil¹ dyskutowa-
liœmy tu o tym, jak zrekompensowaæ rolnikom te
koszty, ¿eby mieli odpowiedni poziom dochodów.
Ca³y czas dyskutujemy o tym i powtarzamy na
wszystkich debatach, ¿e nie ma wolnego rynku, nie
ma tutaj takiego dzia³ania, które mówi, ¿e mo¿na
sobie na to pozwoliæ. Jesteœmy ca³y czas w konku-
rencji naotwartymrynkuunijnym,który ju¿dawno
jest dostosowany do pewnych warunków. Polska
p³aci za to ogromn¹ cenê, brakuje nam œrodków na
wsparcie.

Wspomnia³ pan równie¿ o systemie finanso-
wym wsparcia kredytów, mówi³ pan o stopie pro-
centowej. Kiedyœ by³o to 0,25 stopy redyskonta,
a w ubieg³ym roku wzros³o do 3,5%. Teraz jest za-
powiedŸ wprowadzenia stopy 2%, a nie 0,25%.
Czy dyskutowano na posiedzeniu Rady Ministrów
o powrocie do 0,25% stopy redyskonta w przypad-
ku kredytów, co przecie¿ tyle lat by³o stosowane
i funkcjonowa³o? Czy rz¹d podejmuje te dzia³a-
nia, ¿e przywróciæ pierwotn¹ stopê, czy dalej bêd¹
wy¿sze ni¿ w ubieg³ych latach stopy procentowe?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Zasada wzajemnej zgodnoœci. Otó¿ rz¹d polski

w trakcie negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹ w ro-
ku 2008 wynegocjowa³, ¿e system identyfikacji

i rejestracji zwierz¹t ruszy w roku 2009; system
dotycz¹cy ochrony œrodowiska – w 2011; dobro-
stan zwierz¹t – w 2013 r. I to jest ostateczne usta-
lenie. A wiêc jest przesuniêcie w czasie o dwa la-
ta, je¿eli chodzi o sprawy zwi¹zane z dobrosta-
nem zwierz¹t. I to jest ten b³ogos³awiony czas na
to, ¿eby rzeczywiœcie nasze gospodarstwa dosto-
sowaæ do tych standardów, które s¹ wymagane
w przepisach Unii Europejskiej. Tê zasadê reali-
zujemy od 2009 r. Przypomnê, ¿e Inspekcja We-
terynaryjna otrzyma³a zarówno œrodki finanso-
we, jak i wsparcie w postaci etatów. W ka¿dym
powiecie chcemy zatrudniæ lekarza weterynarii,
który bêdzie od pocz¹tku do koñca odpowiedzial-
ny za dobre wdro¿enie cross-compliance, o co pan
senator pyta. To stanie siê faktem, to bêdzie wy-
korzystane.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na konkuren-
cyjnoœæ naszych produktów w kontekœcie pro-
cedowanej w Sejmie ustawy o funduszach pro-
mocji. Inaczej mówi¹c, siedem bran¿ – bran¿a
mleczarska, rybna, miêsa bia³ego, czerwonego,
drobiowego, owoców, warzyw – bêdzie konsoli-
dowa³o siê wokó³ swoich produktów i swoich
producentów, z mo¿liwoœci¹ uzyskiwania do
80% œrodków finansowych z bud¿etu Unii Eu-
ropejskiej w ramach mechanizmów wsparcia
dzia³añ na rynku w celu polepszenia konku-
rencyjnoœci naszych produktów – nie tylko na
rynku krajowym, ale te¿ na rynku Unii Euro-
pejskiej i w pañstwach trzecich. A wiêc jest
praktyczna odpowiedŸ. Chcemy polskim ho-
dowcom drobiu stworzyæ mo¿liwoœæ promocji,
nie tylko przy pomocy œrodków krajowych, ale
tak¿e wykorzystuj¹c mechanizm Unii Europej-
skiej. I to jest wa¿ne. Wiêkszoœæ pañstw Unii
Europejskiej z tego mechanizmu korzysta, my
chcemy do³¹czyæ do nich w 2009 r. Mam na-
dziejê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych tygodni ustawa
o funduszach promocji bêdzie procedowana
w Wysokiej Izbie.

I ostatnia kwestia, o któr¹ pan senator pyta³,
dotycz¹ca oprocentowania kredytów preferen-
cyjnych. Otó¿ chcia³bym poinformowaæ, ¿e kie-
rownictwo resortu podjê³o decyzjê o wprowadze-
niu jednolitych zasad w przypadku wszystkich
kredytów, co oznacza stopê redyskonta weksli
w wysokoœci 1,5% dla wszystkich banków. By³
problem z grup¹ banków spó³dzielczych, które
mia³y stopê redyskonta weksli na poziomie
1,3%. Jest decyzja o wyrównaniu do 1,5%, przy
2% prowizji i przy 2% oprocentowaniu kredytów
dla rolników. W przypadku wszystkich kategorii
kredytów, w tym te¿ na zakup ziemi, chcemy za-
stosowaæ jednakowe stawki. Myœlê, ¿e to powin-
no byæ trwa³ym ju¿ elementem, ¿eby nie dokony-
waæ zmian, jak to mia³o miejsce w ci¹gu ostat-
nich kilkunastu miesiêcy. Chcemy tê kwestiê
uregulowaæ i mieæ to w sposób trwa³y rozstrzyg-
niête pozytywnie. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, mimo ¿e taka jest praktyka –
rozumiem, ¿e tu odstêpujemy od niej – nie ma
zwyczaju poprawnej legislacji w ramach pañ-
stwa prawnego do inicjatyw rz¹dowych, zw³asz-
cza nie ma zwyczaju do³¹czania projektów roz-
porz¹dzeñ. Poniewa¿ w tym przypadku te¿ nie
mamy projektu rozporz¹dzenia, muszê pana
o to spytaæ.

Pierwsze pytanie. Chodzi o obligatoryjne rozpo-
rz¹dzenie w sprawie zapewnienia w ramach roz-
szerzonych pojêæ wynikaj¹cych z prawa unijnego
w³aœciwych warunków bytowania i dobrostanu
zwierz¹t. Jakie kryteria zamierza pan przyj¹æ
w rozporz¹dzeniu? Bo nie ma definicji dobrosta-
nu zwierz¹t ani w dyrektywie, ani w ustawie. Na
czym ma polegaæ zakres zapewnienia dobrosta-
nu? To pojêcie jest niepopularne, chodzi mi o po-
jêcie prawne, o to, jakie s¹ jego granice.

I drugie pytanie. Dotyczy ono stosunku ust. 7 do
ust. 8. Ust. 7, który rozszerza zakres obowi¹zków
ochrony praw zwierz¹t w rozporz¹dzeniu o dobro-
stan – dotyczy to wszystkich zwierz¹t, nie tylko ku-
rek – jest modyfikowany ust. 8. Tam mówi siê, ¿e
okreœlaj¹c minimalne warunki, minister mo¿e, nie
musi, bo musi, je¿eli chodzi o ten dobrostan, maj¹c
na wzglêdzie zapewnienie zwierzêtom w³aœciwych
warunków bytowania, okreœliæ inne warunki mini-
malne. Czy zatem ust. 8 jest przyzwoleniem na
zmniejszenie tego, co jest obowi¹zkowe w zakresie
ochrony, dobrostanu i warunków bytowania zwie-
rz¹t, ze wzglêdu na jakieœ okolicznoœci, czy te¿ jest
to tak jak z prawami cz³owieka, czyli ¿e mo¿na je in-
terpretowaæ tylko rozszerzaj¹co, a nie zawê¿aj¹co?
A wiêc czy mo¿na w drodze ust. 8 ograniczyæ to, co
okreœli minister zgodnie z ust. 7 jako warunki zgod-
ne z zasadami ochrony, zapewnienia dobrostanu
i warunków bytowania zwierz¹t?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o poruszone przez pana senatora

kwestie, o art. 12 ust. 7 i 8, to chcia³bym wyjaœniæ

– mówi³em o tym na pocz¹tku swojej wypowiedzi –
¿e projekt rozporz¹dzenia chcemy tak przygoto-
waæ i tak go uzgodniæ z organizacjami spo³eczny-
mi, organizacjami ekologicznymi, by rzeczywiœcie
go dostosowaæ do naszych warunków, polskich
warunków, oczywiœcie nie przekraczaj¹c granic
dyrektywy.

Je¿eli chodzi o rozró¿nienie kwestii doty-
cz¹cych warunków bytowania i kwestii doty-
cz¹cych zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, to rze-
czywiœcie chcemy je rozdzieliæ. Chcemy w od-
rêbnym rozporz¹dzeniu zapisaæ szczegó³owe
warunki bytowania, czyli okreœliæ temperaturê,
wilgotnoœæ, zastosowanie klimatyzacji, ¿eby
stworzyæ odpowiednie warunki do chowu broj-
lerów, z zachowaniem te¿ okreœlonych standar-
dów w zakresie zawartoœci CO2 w powietrzu.
A wiêc ten temat oczywiœcie bêdzie podjêty, zre-
szt¹ ju¿ z partnerami spo³ecznymi o tym dysku-
tujemy.

Co do kwestii dotycz¹cych spraw zdrowia i dob-
rostanu zwierz¹t, to rzeczywiœcie wymagaj¹ one
te¿ okreœlonych opinii i ekspertyz g³ównego leka-
rza weterynarii. I tutaj chcê zapewniæ pana sena-
tora, ¿e bêdziemy to tak wdra¿aæ, ¿eby nie z³amaæ
prawa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chodzi mi o art. 12b, o te…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Czy pan senator
móg³by g³oœniej? Bo nie s³yszê.)

Chodzi mi o art. 12b, o wymieniane tam
szkolenia. Ja siê bojê, ¿e treœæ tego artyku³u
mo¿e spowodowaæ to, i¿ pojawi siê jakaœ firma
Zooserwis czy jakaœ podobna, która uzyska od
lekarza odpowiednie upowa¿nienie i bêdzie
prowadziæ bardzo drogie szkolenia, maj¹c z te-
go du¿y zysk. Czy szkolenia, o których tutaj
mowa, szkolenia pracowników – którzy w kur-
nikach bardzo czêsto pracuj¹ dorywczo, s¹ wy-
najmowani na kilka godzin do wy³apania kur
czy do transportu, czy coœ w tym rodzaju – nie
mog³yby byæ przeprowadzane przez samego
w³aœciciela w ramach przygotowania pracowni-
ka do pracy? Tak w³aœnie to jest w innych bran-
¿ach nierolniczych. Czy jest to mo¿liwe? Czy
rozporz¹dzenia unijne zabraniaj¹ zastosowa-
nia tej formy przekazania odpowiedniej wiedzy
pracownikowi, czy konieczne jest robienie tego
w ten pierwszy sposób? Dziêkujê.

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t 57



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, niech siê pan nie lêka. Ta

kwestia – jeszcze raz to powtórzê – dotyczy trzech
tysiêcy hodowców, gospodarstw w Polsce. Ustawa
okreœla rzeszê ludzi wy³¹czon¹ ze szkoleñ. Przy-
pomnê: w art. 12a ust. 1 pkt 1 jest mowa o oso-
bach, które ju¿ odby³y szkolenia, s¹ wiêc wy³¹czo-
ne ze szkoleñ. Uwzglêdnione s¹ te¿ osoby, które
sprawowa³y opiekê nad kurczêtami przed wej-
œciem Polski do Unii Europejskiej i które ukoñ-
czy³y szkolenia ju¿ odpowiednio wczeœniej. A wiêc
okreœlona grupa opiekunów – bo przypomnê, ¿e te
szkolenia dotycz¹ nie w³aœcicieli, tylko opieku-
nów – ju¿ te uprawnienia uzyska³a. To po pier-
wsze.

Po drugie, jeœli chodzi o weryfikacjê firm, które
siê zajmuj¹ albo bêd¹ zajmowa³y szkoleniem, to
odpowiedzialnoœæ za to spoczywa na powiatowym
lekarzu weterynarii, który musi sprawdziæ, czy
firma chc¹ca szkoliæ opiekunów kurników
spe³nia odpowiednie warunki – one te¿ s¹ opisane
w ustawie. A wiêc nie s¹dzê, a¿eby powiatowy le-
karz weterynarii chcia³ w tej kwestii ³amaæ prawo
i by robi³ to œwiadomie.

I po trzecie, ka¿dy p³aci za swoje szkolenie. Albo
te¿ firma, która szkoli, mo¿e uzyskaæ dofinanso-
wanie z innych Ÿróde³ – chocia¿by œrodki z bud¿e-
tu Unii Europejskiej.

A wiêc nie widzê zagro¿enia, a¿eby ktokolwiek
móg³ tu pope³niæ jakikolwiek b³¹d b¹dŸ z³amaæ
prawo. Nie ma takiej mo¿liwoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chcia³bym dopytaæ: czyli nie ma mo¿liwo-
œci, ¿e bêdzie jedna szkol¹ca firma – bo innym le-
karz po prostu nie da takiej mo¿liwoœci – i tylko ta
jedna firma bêdzie szkoliæ? Nie jest to mo¿liwe,
tak? Jest jakieœ zabezpieczenie w ustawie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Panie Senatorze, otó¿ powiatowy lekarz wetery-
narii dopuœci do tego ka¿d¹ firmê, która spe³ni
warunki. To nie jest tak, ¿e bêdzie tylko jeden pod-
miot szkol¹cy. Je¿eli ktoœ bêdzie mia³ warunki te-
chniczne, organizacyjne, kadrê, mo¿liwoœci fi-
nansowe do przeprowadzenia tego typu szkoleñ,
to takie zezwolenie uzyska. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ jeszcze pyta-

nie? Zg³oszeñ nie widzê, wobec tego dziêkujê pa-
nu ministrowi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Andrze-
jewskiego. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Przedmiotem mojego zainteresowania jest
szczególnie to, co dotyczy ogólnych zasad ochrony
praw zwierz¹t, mianowicie nowelizacja art. 12, co
jest zreszt¹ w zgodzie z rozszerzonym zakresem
ochrony praw zwierz¹t zawartym w dyrektywach
Unii Europejskiej.

Na marginesie zwrócê tutaj uwagê na to, co
sam zaobserwowa³em, mianowicie jak dalece
Francja ³amie dyrektywy Unii Europejskiej, pra-
wo Unii Europejskiej, stosuj¹c tucz gêsi i kaczek
na st³uszczenie w¹troby, co jest ewidentn¹ tortu-
r¹. Je¿eli ktoœ siê z tym zetkn¹³, to wie, ¿e jest to
dzia³anie potworne, prawo polskie tego zabrania.
Prawo polskie dotychczas, do czasu tej noweliza-
cji, zabrania³o równie¿ importu zwierz¹t i produk-
tów zwierzêcych uzyskanych w wyniku tortur
b¹dŸ nieludzkiego traktowania zwierz¹t. Tu zaœ,
jednym s³owem, rozszerza siê zobowi¹zanie mini-
stra do okreœlenia godziwych warunków bytowa-
nia zwierz¹t, a jednoczeœnie uchyla siê przepis,
który zabrania sprzedawania w Polsce owocu tor-
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tur – bo mo¿e tu¿ za granicami Polski, nie tylko
w Unii Europejskiej, ale na Ukrainie czy gdziekol-
wiek indziej zwierzêta s¹ mordowane w sposób
okrutny czy traktowane z zastosowaniem najwy-
myœlniejszych tortur. Wydaje mi siê, ¿e jest to, jak
na projekt rz¹dowy, szczególne niedopatrzenie,
bo inaczej nie chcê tego okreœlaæ – tylko jako po-
my³kê i niedopatrzenie.

I jestem pe³en uznania dla komisji rolnictwa,
która proponuje skreœlenie zapisu w lit. a w art. 1
w pkcie 4. Co do tego skreœlenia jest moja pe³na
aprobata, myœlê, ¿e trzeba skreœliæ ten zapis, bo
by³oby haniebne, gdybyœmy u siebie zabraniali
torturowania, powiedzmy: obdzierania ze skóry,
ale pozwalali na to tu¿ za granic¹, albo naszym
œwiat³ym przyjacio³om z Unii Europejskiej po-
zwalali to robiæ wbrew prawu Unii Europejskiej,
a u nas to sprzedawaæ. St¹d wynika moje pyta-
nie, czy przy tym stanie prawnym, naruszaj¹cym
prawo, o czym mówi³ pan minister, te 1 tysi¹c
327 t materia³ów sprowadzanych z naruszeniem
prawa, czy to spotyka siê z jak¹œ restrykcj¹. Czy
nast¹pi przepadek korzyœci? Czy bêdzie wszczête
postêpowanie wobec tych, którzy wbrew dotych-
czas obowi¹zuj¹cemu prawu importowali ten
owoc tortur, chocia¿by z Francji? Sam, gdy by-
³em zaproszony, bêd¹c w Zgromadzeniu Parla-
mentarnym Rady Europy, odmówi³em naszym
kolegom we Francji, w Strasburgu, nie jad³em te-
go owocu tortur w postaci… A to jest przecie¿
francuski przysmak. I myœlê, ¿e nale¿a³oby w³aœ-
nie tak postêpowaæ w praktyce, a nie tylko zapi-
sywaæ prawo w literze, a tak naprawdê je naru-
szaæ. To jest pierwsza kwestia, która wydaje siê
dosyæ istotna: ¿eby ochronie praw zwierz¹t na-
daæ wymiar rzeczywistej praktyki stosowania
prawa.

Druga kwestia, jak¹ chcia³bym siê zaj¹æ, to ju¿
problem samej legislacji. Ja wszystko rozumiem,
rozumiem, ¿e jesteœmy troszkê zaskoczeni takim
obligowaniem nas do czegoœ, czego oni sami nie
przestrzegaj¹ w Unii Europejskiej – mowa cho-
cia¿by o Francji – ale to rozporz¹dzenie pos³uguje
siê pojêciami niedookreœlonymi. Jestem zdania,
¿e w polskim systemie prawa nale¿y w ogóle stwo-
rzyæ dla wszystkich ustaw jednolity zakres praw-
ny tych pojêæ, tak jak mamy jednolite definicje
przedsiêbiorcy i dzia³alnoœci gospodarczej. Tutaj
wprowadza siê, i s³usznie, bo to funkcjonuje
w tych dyrektywach, pojêcie dobrostanu zwie-
rz¹t. Jaki jest zakres dobrostanu? Czy to tylko
iloœæ CO2, czy stopieñ wilgotnoœci œció³ki, czy to,
¿e nie mo¿na siê nad zwierzêciem znêcaæ? Czy te¿
to pojêcie jest szersze dla… No, chcia³bym w tym
rozporz¹dzeniu znaleŸæ jednoczeœnie granicê,
czym jest w sensie prawnym koniecznoœæ zagwa-
rantowania dobrostanu, nie tylko kurczêtom czy
brojlerom, bo ten art. 12 dotyczy utrzymywania

dobrostanu wszelkich zwierz¹t gospodarskich
i kontroli weterynaryjnej.

I wreszcie kwestia trzecia. Czy tak dalece musi-
my korzystaæ z podmiotów wykonuj¹cych dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, czy nie mo¿na w ramach tych
œrodków samym lekarzom weterynarii, którzy s¹
do tego w³aœciwi, zleciæ tych wszystkich szkoleñ?
Przecie¿ mno¿ymy – jak rozumiem, ponad potrze-
bê – liczbê podmiotów, które w ramach dzia³alno-
œci gospodarczej bêd¹ prowadziæ szkolenia. Coraz
wiêcej jest, czy to w kwestiach stoczni, czy w kwe-
stiach bezrobocia, czy te¿ w sprawach dba³oœci
o prawa zwierz¹t, szkoleñ i produkowania pod-
miotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
dla tych celów. A mamy przecie¿ powo³ane organa
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w³aœnie
do tego przeznaczone, mamy ca³¹ s³u¿bê wetery-
naryjn¹. Wydaje mi siê, ¿e znowu za daleko posu-
wamy siê w kierunku przedsiêbiorczoœci, jeœli
idzie o zapewnienie sposobu realizacji prawa.

Opowiadaj¹c siê ca³kowicie za tymi poprawka-
mi, które proponuje Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, bêdê z uwag¹ œledzi³ – jako jeden z tych, któ-
rzy pracowali i pracuj¹ nie tylko przy ustawie
o prawach zwierz¹t, ale te¿ przy monitoringu jej
realizacji – jaki kszta³t przybierze to rozporz¹dze-
nie. I myœlê, ¿e dla nas jest bardzo wa¿ne, aby te
kryteria, które nale¿y zastosowaæ przy rozpo-
rz¹dzeniu, nie by³y tylko pustos³owiem. ¯yczê pa-
nu ministrowi i ca³emu resortowi owocnej pracy
legislacyjnej przy wydawaniu tego rozporz¹dze-
nia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator G³owski. Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
W imieniu komisji rolnictwa bardzo dziêkujê za

ciep³e s³owa, które us³yszeliœmy. Ale równie¿ pan
minister, który by³ wra¿liwy na wszystkie argu-
menty, natychmiast sk³oni³ siê ku temu, abyœmy
tak¹ poprawkê poparli, zarówno jako komisja, Se-
nat, jak i jako strona rz¹dowa.Ale chcia³bym przy-
wróciæ panu ministrowi trochê wiary w sens tego,
co robi, bo pad³y takie zarzuty natury…

(Senator Piotr Andrzejewski: Uwagi pod adre-
sem nie tyle pana ministra, ile ca³ej ustawy.)

…legislacyjnej co do tego, czy potrzebne jest
wprowadzanie dyrektyw, skoro w opinii pana se-
natora w³aœciwie jest to prawo dzia³aj¹ce. Ja tu
oczywiœcie nie œmiem dyskutowaæ, je¿eli chodzi
o wiedzê prawnicz¹…

(Senator Grzegorz Banaœ: I s³usznie.)
…ale podam takie podstawowe fakty. Rozpo-

rz¹dzenie to oczywiœcie najwa¿niejszy akt prawa
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unijnego i mamy dwa organy, czyli Radê Unii Eu-
ropejskiej i Komisjê Europejsk¹, które mog¹ takie
rozporz¹dzenia wprowadzaæ i które wprowadzaj¹
je jako akty podstawowe i wykonawcze. Mo¿emy
to sobie wyobraziæ tak, ¿e w rozporz¹dzeniu bê-
dzie mowa, i¿ we wszystkich senatach w ca³ej Eu-
ropie temperatura ma wynosiæ 25�C. To by by³o
dla wszystkich dosyæ zrozumia³e, jest to prawo
dzia³aj¹ce wprost. Dla odmiany dyrektywa mówi
o ramach, o pewnych zobowi¹zaniach do wprowa-
dzenia regulacji i równoczeœnie zobowi¹zuje do
implementacji tych okreœlonych regulacji s³u-
¿¹cych osi¹gniêciu wskazanego celu. I mo¿na by
sobie te¿ tak to wyobraziæ, ¿e w dyrektywie mamy
napisane, ¿e temperatura ma wynosiæ miêdzy
20�C a 30�C i konieczne jest doprecyzowanie
w naszym prawie lokalnym, krajowym, czy to jest
25�C czy 26�C. I my to w³aœnie robimy. Je¿eli spoj-
rzymy na orzeczenia Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci, to jeœli dane pañstwo nie doko-
na tej implementacji, obywatel ma prawo powo³y-
waæ siê na dyrektywê wprost wobec wszystkich
innych przepisów prawa krajowego, pod warun-
kiem, ¿e ona jest dostatecznie szczegó³owo okreœ-
lona. To oznacza³oby, ¿e nie mamy w danym mo-
mencie faktycznego wp³ywu na to, jak ta dyrekty-
wa jest w kraju wykonywana. I wydaje siê, ¿e z te-
go punktu widzenia wprowadzanie ustaw, które
precyzuj¹ dyrektywy, jest, tak bym powiedzia³,
zadaniem podstawowym i ministrów, i rz¹du.
I tak nale¿a³oby traktowaæ równie¿ dzisiejsz¹ sy-
tuacjê. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku, dziêkujê za powtórne udzie-

lenie g³osu.
Dotyczy to tym razem legislacji, bardzo istot-

nego problemu implementacji dyrektyw. Dobrze,
jak myœlê, ¿e w³aœnie w Senacie mówimy na ten
temat przy okazji omawianej ustawy, ale dotyczy
to tak¿e wszystkich innych ustaw. Otó¿ ETS mó-
wi przecie¿ o tym prymacie w stosunku do syste-
mu prawnego wszystkich pañstw Unii; ja akurat
prowadzi³em podkomisjê w Komisji Konstytucyj-
nej Zgromadzenia Narodowego, konkretnie: pod-
komisjê Ÿróde³ prawa, i tam zak³adaliœmy, ¿e te
dwa przepisy bêd¹ stosowane komplementarnie,
mianowicie przepis art. 9, ¿e Polska przestrzega
prawa miêdzynarodowego, i ten, ¿e bezpoœrednio
obowi¹zuj¹ zarówno umowy miêdzynarodowe,
jak i akty wydawane na postawie takich umów.

I to by³o rozstrzygniête ju¿ u nas, a tak¿e miêdzy
innymi przez Trybuna³ Konstytucyjny. A wiêc
i prawo pochodne, nie tylko pierwotne, ale rów-
nie¿ pochodne, wtórne. Problem w tym, jaka jest
treœæ dyrektywy, bo je¿eli mamy na przyk³ad…
Dyrektywy musz¹ byæ implementowane. Ale
w myœl polskiego systemu i polskiej konstytucji
one s¹ samoczynnie bezpoœrednio inkorporowa-
ne w zakresie, w którym s¹ wykonalne, samowy-
konalne. To znaczy, je¿eli w dyrektywie, doty-
cz¹cej na przyk³ad opcji bankowych, jest mowa,
¿e bank to organ zaufania publicznego i ¿e jest on
obowi¹zany dbaæ o interesy i œwiadomoœæ kon-
trahenta, to jest to interpretacja i nie trzeba wpi-
sywaæ do prawa polskiego, ¿e w ramach umów
z bankiem on musi… To nie jest zapisane,
w zwi¹zku z tym nie musimy siê do tego stoso-
waæ, bo jest to interpretacja z zakresu funkcjo-
nowania instytucji. To samo jest i tutaj. Ale je¿eli
jest implementowana, je¿eli jest zalecenie, aby…
Jeœli w samej dyrektywie jest tak zwana formu³a
czy klauzula implementacyjna, to tak, wtedy wy-
maga to w³¹czenia w wewnêtrzny system praw-
ny. Dlatego to wszystko zale¿y od treœci samej
dyrektywy. W zasadzie do ka¿dego takiego aktu
legislacyjnego dla porz¹dku powinniœmy mieæ
za³¹czon¹ dyrektywê. Tylko ¿e s¹ to ogromne tek-
sty, wiêc… Ale zawsze mo¿emy pytaæ, proszê sza-
nownych kole¿anek i kolegów, które elementy
dyrektywy musz¹ byæ nie tylko komplementar-
nie za³¹czone do ustawy, ale w³¹czone do pol-
skiego systemu prawnego. Bo dyrektywy te¿…
S¹ dyrektywy samowykonalne, nadaj¹ce siê do
egzekucji, i takie, które siê do tego nie nadaj¹,
które s¹ zaleceniami implementacyjnymi. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym z³o¿yli pani senator Adamczak i pan senator
Chróœcikowski.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przeskakujemy jeden punkt ze wzglêdu na, ¿e
tak powiem, obowi¹zki pana ministra i przystê-
pujemy do rozpatrzenia punktu dziesi¹tego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych.
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Poproszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki
Narodowej, senatora Andrzeja Owczarka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Szano-
wni Pañstwo Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-
siedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w dniu
25 marca bie¿¹cego roku, podczas którego omó-
wiono uchwalon¹ przez Sejm w dniu 20 marca
ustawê o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych. Jest to nowelizacja tak zwanej specustawy
drogowej, która wesz³a w ¿ycie 10 wrzeœnia
2008 r.

Proszê pañstwa, powiem troszeczkê o historii.
Ka¿dy z ostatnich rz¹dów przygotowa³ jak¹œ spec-
ustawê o budowie dróg po to, aby tê budowê przy-
spieszyæ. Tak zrobi³ rz¹d lewicy w 2003 r., taki
projekt ustawy zg³osi³ te¿ rz¹d PiS. Te specustawy
niewiele da³y, wiêc ostatnia by³a najbardziej rady-
kalna. W specustawie, która zosta³a uchwalona
w Sejmie jednog³oœnie, a w Senacie g³osowa³o za
ni¹ dziewiêædziesi¹t osób, zaœ jedna siê wstrzy-
ma³a, wprowadzono art. 11, który mówi³ o tym, ¿e
wy³¹czone zostaj¹ artyku³y specustawy o ogro-
dach dzia³kowych. Rodzinne ogrody dzia³kowe s¹
wyj¹tkow¹ w³asnoœci¹, ustawa chroni je w sposób
szczególny. Ich likwidacja w drodze wyw³aszcze-
nia jest, mo¿na powiedzieæ, niemo¿liwa, poniewa¿
wymagana jest zgoda w³aœciciela, czyli Polskiego
Zwi¹zku Dzia³kowców, wymagane jest te¿, ¿eby
dzia³o siê to w okresie niewegetacyjnym, itd., co
w przypadku budowy dróg w sposób istotny
utrudnia i nies³ychanie spowalnia prace.

Jak mówi³em, ta ustawa zosta³a przyjêta prak-
tycznie przez ca³y parlament jednog³oœnie.
W ostatnim czasie wp³yn¹³ do Sejmu projekt usta-
wy zg³oszony przez pos³ów lewicy i pos³ów nieza-
le¿nych, który przywraca czêœæ uprawnieñ
zwi¹zanych z ogrodami dzia³kowymi. Nowa usta-
wa uchwalona przez Sejm zawiera w zasadzie trzy
istotne punkty. Pierwszy z nich doprecyzowuje
zasady wyp³acania odszkodowañ cz³onkom Pol-
skiego Zwi¹zku Dzia³kowców. S¹ to odszkodowa-
nia za nasadzenia, za budowle, za budynki.
Uœciœla i… Poza tym czasami w ogrodach dzia³ko-
wych wystêpuj¹ urz¹dzenia, które s¹ w³asnoœci¹
wszystkich, wiêc bêdzie tu zwrot dla Polskiego
Zwi¹zku Dzia³kowców. Trzeci punkt ustawy doty-
czy zapewnienia gruntów, tu w ustawie nazwa-
nych zastêpczymi, choæ bardziej prawid³owa by-
³aby nazwa „grunty zamienne”, dla Polskiego
Zwi¹zku Dzia³kowców na odtworzenie rodzinnego

ogrodu dzia³kowego. Tym obowi¹zkiem obarczo-
no inwestora.

W czasie dyskusji, która rozwinê³a siê w trakcie
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej,
oprócz tego, ¿e zg³oszono projekt przejœciowy, ¿e-
by w zakresie pktów 1 i 2 ustawa ta dzia³a³a ju¿ od
10 wrzeœnia, zg³oszono te¿ wniosek, aby zlikwido-
waæ pkt 3 o zapewnieniu gruntów zastêpczych,
poniewa¿ z tego punktu wynika, ¿e specustawa
o ogrodach dzia³kowych jest wa¿niejsza ni¿ spe-
custawa o drogach. Proszê pañstwa, s¹ miasta,
gdzie nies³ychanie trudno bêdzie znaleŸæ inwesto-
rowi miejsce na ogrody dzia³kowe. Zreszt¹ mowa
jest o tym, ¿e te ogrody ma dostaæ Polski Zwi¹zek
Dzia³kowców, wiêc niekoniecznie dostan¹ je ci
dzia³kowcy, którzy tam mieli… Trzeba bêdzie siê
zapisywaæ, albo dostan¹, albo nie dostan¹. Spra-
wa jest tym bardziej dyskusyjna, ¿e na mocy tej
ustawy, która by³a, Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
dostawa³ odszkodowanie za te ogrody. Dlaczego
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców mia³by mieæ inne
prawa ni¿ wszyscy, którzy w drodze specustawy
s¹ wyw³aszczani z maj¹tków? Nikt siê nie zasta-
nawia nad ró¿nymi stowarzyszeniami, a one tak¿e
bêd¹ wyw³aszczane. Ci, którzy przygotowali pro-
jekt tej ustawy, myœleli tylko o jednym, konkret-
nym odbiorcy – o Polskim Zwi¹zku Dzia³kowców.
W zwi¹zku z tym na posiedzeniu komisji, jak mó-
wi³em, zg³oszony zosta³ wniosek o wycofanie
pktu 3 i wiêkszoœci¹ g³osów zosta³ przyjêty. Pozo-
sta³e punkty zosta³y bez zmian.

Jak mówi³em, zosta³ jeszcze do³o¿ony punkt,
który mówi o tym, ¿e w okresie przejœciowym, jeœli
chodzi o dzia³anie tej ustawy, obowi¹zuj¹ zasady
wyp³aty odszkodowañ zarówno dla dzia³kowców,
jak i dla Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców.

Proszê o przyjêcie ustawy w tym kszta³cie, w ja-
kim przeg³osowa³a j¹ Komisja Gospodarki Naro-
dowej. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
W tej chwili g³os ma sprawozdawca Komisji Sa-

morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, pan senator Marek Konopka.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Szanowni Pañstwo Senatorowie!

Mam przyjemnoœæ przed³o¿yæ sprawozdanie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowania i rea-
lizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
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Przekazany do Senatu projekt ustawy zak³ada
doprecyzowanie kwestii ustalenia odszkodowa-
nia za sk³adniki maj¹tkowe, co w praktyce prze-
k³ada siê na wyp³acanie pe³nych odszkodowañ
Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców oraz jego
cz³onkom zarówno za sk³adniki maj¹tkowe, jak
i za prawa do nieruchomoœci. Ponadto projekt,
który wp³yn¹³ do Senatu i komisji zak³ada przy-
wrócenie koniecznoœci zapewnienia przez zarz¹d-
cê drogi nieruchomoœci zamiennej, na której zo-
stanie odtworzony ogród dzia³kowy. Na posiedze-
niu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej w dniu 26 marca bie¿¹cego ro-
ku ten projekt by³ rozpatrywany. Komisja, po roz-
patrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu
20 marca bie¿¹cego roku ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowañ i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
wprowadza do jej tekstu poprawkê przedstawion¹
w druku nr 509B. Poprawka ta, oprócz tego, ¿e
wprowadza zmiany legislacyjne, reguluje dwie
bardzo istotne kwestie. Po pierwsze, likwiduje
obowi¹zek zapewnienia przez zarz¹dcê drogi nie-
ruchomoœci zamiennej na odtworzenie rodzin-
nych ogrodów dzia³kowych, po drugie, dotyczy
rozszerzenia dzia³ania regulacji na wszystkie ro-
dzinne ogrody dzia³kowe. Poprawki te na posie-
dzeniu komisji 26 marca zosta³y przyjête jedno-
g³oœnie.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat uchwaliæ ra-
czy³ za³¹czony projekt uchwa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców. Przypominam: minutê.
I bêdê konsekwentny w tej sprawie.

Jako pierwszy pan senator Ortyl. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam do obu panów sprawozdawców proœbê

o poszerzenie uzasadnienia. Dlaczego komisje za-
proponowa³y wykreœlenie mo¿liwoœci odtworze-
nia ogrodu dzia³kowego poprzez przekazanie
gruntów zastêpczych? Chcê przypomnieæ, ¿e wiê-
kszoœæ osób, które te dzia³ki u¿ytkuj¹, to osoby
starsze, emeryci. Czêsto jest to dla nich jedyne za-
jêcie, a tak¿e rekreacja, odpoczynek i zdrowie.
Oczywiœcie trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e pokazuj¹c
takie zapisy, nie bronimy struktur centralnych,
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê pañstwa, ta ustawa stwarza istotne we-

d³ug mnie zró¿nicowanie wobec prawa. Mamy tu
tych wszystkich obywateli, których ziemie bêd¹
wyw³aszczane bez gruntów zamiennych, i Polski
Zwi¹zek Dzia³kowców, który dostanie grunty za-
mienne. WyobraŸmy sobie, ¿e przeg³osowujemy tê
ustawê. Wtedy ci wyw³aszczeni bêd¹ siê mogli
czuæ jako potraktowani gorzej ni¿ Polski Zwi¹zek
Dzia³kowców i mog¹ nast¹piæ roszczenia o zwrot
ziemi.

Panie Senatorze, ró¿ni ludzie maj¹ dzia³ki, nie
tylko starsi, m³odsi te¿ miewaj¹ dzia³ki. Myœlê, ¿e
w interesie nas wszystkich…

(Senator Zbigniew Romaszewski: M³odsi siê do-
robi¹, a starsi ju¿ nie.)

Czasami starsi ju¿ nie maj¹ si³y i wtedy m³odsi
pracuj¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Wtedy pó³to-
ra na dwa…) (Weso³oœæ na sali)

Najstarsi maj¹ ju¿ inne dzia³ki, tak. Jest
dzisiaj1 kwietnia, rozumiem, ¿e mo¿emy trosze-
czkê po¿artowaæ.

To jest pierwszy argument, natury prawnej, ¿e
wszystkich powinno siê w sposób jednakowy
traktowaæ. Drugi argument, proszê pañstwa.
Ostatnio w prasie regularnie ukazuj¹ siê artyku³y
na temat tego, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad nie daje sobie rady ze swoimi
obowi¹zkami. A my t¹ ustaw¹ narzucamy jej ko-
lejny obowi¹zek szukania terenów zastêpczych.
Czy miasto odda, mówiê tylko o przypadku
GDDKiA, jakieœ tereny? Czy Warszawa na przy-
k³ad, gdyby przez ogród dzia³kowy mia³a, nie daj
Bo¿e, przechodziæ jakaœ droga, odda ziemiê? Nie.
Tym bardziej ¿e to s¹ du¿e tereny. Dzia³ka w ogro-
dzie dzia³kowym ma oko³o 300 m2. Po to, ¿eby
ogród dzia³kowy funkcjonowa³, musi byæ piêæ-
dziesi¹t takich dzia³ek, czyli mamy pó³tora hekta-
ra. To, ¿e ktoœ dostaje ju¿ odszkodowanie za tê zie-
miê, to jest, wydaje mi siê, wystarczaj¹ca dla nie-
go rekompensata. Ale oczywiœcie zgadzam siê, ¿e
pan senator Ortyl mo¿e mieæ inne zdanie w tej
sprawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Ja mam dwa pytania. Pierwsze mo¿e bardziej
do pana ministra.

Jaka jest skala problemu, skala odszkodo-
wañ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿e
póŸniej, je¿eli chodzi o ministra.)

Jeœli koledzy potrafi¹ odpowiedzieæ, to bardzo
proszê.

Jaka to skala te odszkodowania? Chodzi mi
o rz¹d wielkoœci. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Nie tak dawno omawialiœmy
prawo budowlane i tam równie¿ wystêpowa³a
kwestia ogródków dzia³kowych. Dosta³em piêkne
pismo, jako jeden z tych, którzy inicjowali uprosz-
czenia w prawie budowlanym dla pracowniczych
ogródków dzia³kowych, pamiêtacie pañstwo
szczegó³y, pamiêtacie, ¿e uwalnialiœmy dzia³kowi-
czów od obowi¹zku pozyskiwania okreœlonych
pozwoleñ. Jeœli teraz zrobimy taki ruch, o jakim
pan senator mówi, to pewnie dostaniemy pisma,
jacy to jesteœmy niedobrzy. Czy nie mamy jakie-
goœ pomys³u na to, ¿eby w wyj¹tkowych przypad-
kach jednak te ogrody zastêpcze, tê ziemiê zape-
wniæ? Dziêkujê.

Senator Andrzej Owczarek:
Pierwsza sprawa. Pan senator Konopka przy-

pomnia³ mi, proszê pañstwa, ¿e zgodnie z ustaw¹
o wyw³aszczaniu samorz¹dy mog¹ daæ, tu chodzi
tylko o to, ¿eby nie by³o zapisu, ¿e musz¹ daæ.

Druga sprawa, proszê pañstwa. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e ¿aden rozs¹dny inwestor nie bêdzie
celowo kierowa³ drogi przez ogródki dzia³kowe.
Wiedz¹c, ile z tym bêdzie problemów i zamiesza-
nia, bêdzie siê je stara³ omin¹æ.

Trzecia sprawa. S¹ to sytuacje sporadyczne.
W tej chwili s¹ trzy sprawy zwi¹zane z ogródkami
dzia³kowymi. Jest tego niewiele.

A co do trzeciego pytania, to powiem, ¿e mimo
¿e nie by³em inicjatorem, tak¿e dosta³em podziê-
kowanie od zwi¹zku dzia³kowców. Mam nawet
Honorow¹ Odznakê Polskiego Zwi¹zku Dzia³kow-
ców. Uwa¿am jednak, ¿e nie tylko uczucia, tak¿e
zdrowy rozs¹dek jest w pracy Senatu potrzebny.
Dziêkujê.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Do obu panów i do pana ministra pytanie.
Proszê mi wyjaœniæ, czy przypadkiem nie usu-

wamy tego ust. 3… Ta ustawa nic przecie¿ nie mó-

wi o w³asnoœci. Tu pada s³owo „wyw³aszczenie”,
a ja nie rozumiem o czym panowie mówicie. Tu siê
mówi o odszkodowaniu za nak³ady i za czêœci
sk³adowe. Kto jest w³aœcicielem? Jakie s¹ prawa
rzeczowe? Ta ustawa od tego w³aœnie ucieka. To
skreœlenie to jest po prostu, jak to mówi¹ kolok-
wialnie, taki myk, ¿eby uciec od zasadniczego
problemu, ¿e de facto to jest wyw³aszczenie. Czy
dzia³kowcy s¹ w³aœcicielami tam, gdzie zasiedzie-
li, gdzie ju¿ dawno powygasa³y umowy z samo-
rz¹dami? Czy te¿ Polski Zwi¹zek Dzia³kowców?
Myœmy chcieli kiedyœ uw³aszczyæ dzia³kowców
i by³ ogromny opór Polskiego Zwi¹zku Dzia³kow-
ców, który mówi³: nie, nie wolno uw³aszczyæ
dzia³kowców, bo my trzymamy to wszystko
w swojej gestii. Czego wobec tego dotyczy ta usta-
wa? Tu w ogóle nie ma mowy o wyw³aszczeniu.
A u¿ywacie panowie pojêcia „wyw³aszczenie”. Mo-
wa jest o nak³adach, mowa jest o czêœciach sk³a-
dowych, ale czêœci sk³adowe to odszkodowanie za
urz¹dzenia, budynki Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców. Wara wam od tych urz¹dzeñ,
dzia³kowcy. Wy korzystacie z naszej ³aski jako po-
siadacze zale¿ni.

Myœlê, ¿e ta ustawa wychodzi w pó³ drogi, ¿e ko-
misja chcia³a unikn¹æ tej problematyki przez
skreœlenie ust. 3, bo je¿eli my zapewniamy grunty
zastêpcze, to jednak jakieœ prawa tych dzia³kow-
ców do tych gruntów uznajemy. Jakie s¹ te prawa?

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Senatorze, jeœli mo¿na. Po pierwsze, to
nic siê nie zmieni³o od tego czasu, jak pan chcia³
uw³aszczyæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jakie to s¹ prawa?)
W³aœcicielem dzia³ek jest Polski Zwi¹zek

Dzia³kowców. Dzia³kowcy nie maj¹ ¿adnych
praw, nawet nie maj¹ gwarancji, ¿e jeœli bêd¹ tere-
ny zastêpcze, to oni je dostan¹, bo przydzielaniem
dzia³ek zajmuje siê Polski Zwi¹zek Dzia³kowców.
Oczywiœcie nie wykluczam dobrej woli, nie wyklu-
czam, ¿e przyznaj¹ je tym dzia³kowcom, ale nie
jest to obligo.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie mieli pra-
wa nawet zaskar¿yæ decyzji Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców.)

Tak, proszê pañstwa. Jak wiemy od zawsze,
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców mia³ w tym kraju
specjalne prawa, szczególnie w pewnych okre-
sach historii. To po pierwsze. Po drugie, o wyw³a-
szczaniu mówi³em na przyk³adzie specustawy
drogowej. Tu ju¿ o tym nie mówiê, tu mówi siê
o sytuacji, kiedy ju¿ wiadomo, ¿e na mocy specu-
stawy zostan¹ wyw³aszczeni tylko za odszkodo-
wanie. Tak ¿e nic, Panie Senatorze, od wielu, wie-
lu lat w tym zakresie siê nie zmieni³o. Dziêkujê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie uzu-
pe³niaj¹ce, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Mo¿e po pani senator.
(Senator Piotr Andrzejewski: Na koñcu, dobrze.)
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Marsza³ku, w³aœciwie to mam proœbê do

pana marsza³ka, ¿eby pan czasami spojrza³ w le-
w¹ stronê. Ja wiem, ¿e trudno patrzeæ w lewo, za-
zwyczaj pan marsza³ek patrzy w prawo. Muszê
powiedzieæ, ¿e wczeœniej siê zg³asza³am, ale wyba-
czam panu marsza³kowi i mam nadziejê, ¿e bêdzie
pan od czasu do czasu spogl¹da³ na lewo.

Pan senator Misztyga ju¿ „wyrwa³” mi jedno py-
tanie, ale mam w zanadrzu inne adresowane do
pana senatora Marka Konopki.

Do czego bêdzie zobowi¹zany podmiot, w inte-
resie którego nast¹pi likwidacja rodzinnego
ogródka dzia³kowego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê.
Cz³onkom Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców zo-

stan¹ wyp³acone odszkodowania za stanowi¹ce
ich w³asnoœæ nasadzenia, urz¹dzenia i obiekty
znajduj¹ce siê na dzia³kach. Polskiemu Zwi¹zko-
wi Dzia³kowców zostanie wyp³acone odszkodowa-
nie za stanowi¹ce jego w³asnoœæ urz¹dzenia, bu-
dynki, budowle rodzinne do wspólnego u¿ytko-
wania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam pytanie, a skoro pan senator Konopka

jest przy mikrofonie, to bardzo proszê do tego se-
natora.

W ustawie nowelizuj¹cej mamy informacjê
o tym, ¿e wyp³aci siê odszkodowanie cz³onkom.
Jest wiêc kategoria „cz³onek”. Ze statutu i ustawy
o rodzinnych ogrodach dzia³kowych wynika, ¿e
u¿ytkownikami s¹ nie tylko osoby o statusie
cz³onka. Proszê mi powiedzieæ, jak sobie pañstwo
wyobra¿acie w momencie likwidacji ogrodów
dzia³kowych zaspokojenie tych potrzeb, o których
siê mówi w art. 1, w pkcie 1 art. 1.

Senator Marek Konopka:

Oczywiœcie tam s¹ cz³onkowie, ale i u¿ytkowni-
cy, tak ¿e myœlê…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ustawa o tym nie
mówi, mówi tylko o cz³onkach, literalnie wskaza-
ni s¹ cz³onkowie.)

Tak, tak nale¿y to rozumieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To jest bardzo powa¿ny problem, Panie Senato-

rze. Wyrzucamy ludzi z dzia³ek.
Pan senator Andrzejewski koñczy listê pyta-

j¹cych.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym spytaæ, jak dalece w œwietle tej

ustawy mamy do czynienia z mo¿liwoœci¹ przy-
znawania poszczególnym dzia³kowiczom gruntów
zastêpczych na w³asnoœæ.

Senator Andrzej Owczarek:
Proszê pañstwa, praktycznie nie ma takiej

mo¿liwoœci. Skoro jest obowi¹zek wyp³acenia od-
szkodowania Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kow-
ców, który na pewno siê na to zgodzi, to przekaza-
nie dzia³kowcom dodatkowych dzia³ek by³oby
podwójnym p³aceniem za to samo. Nie wyobra-
¿am sobie… Zreszt¹ prawo na to nie pozwala, w³a-
œcicielem jest Polski Zwi¹zek Dzia³kowców.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Z tego, co siê orientujê, nie ma wiêcej pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury. Jest z nami pan podsekretarz
stanu Rados³aw Stêpieñ.

Jeœli chcia³by pan zabraæ g³os, to proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, dziêkujê bar-

dzo za zmianê kolejnoœci.
Panie i Panowie Senatorowie!
Pracownicze, a w³aœciwie rodzinne ogródki

dzia³kowe, bo o tej czêœci ustawodawstwa mówi-
my, w ca³ej skali problemu drogowego nie s¹ byæ
mo¿e najistotniejsze z punktu widzenia wyw³asz-
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czeñ i z punktu widzenia pozyskiwania terenów,
niemniej jednak, jak ka¿da dzia³ka, stanowi¹ca
choæby u³amek pasa drogowego, mog¹ staæ siê is-
totn¹ przeszkod¹ w realizacji procesu drogowego.

Zanim zaczniemy króciutk¹ analizê tego, jak
wygl¹da problem z rz¹dowego punktu widzenia,
chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e na odcinku œl¹skim
autostrady A4 proces pozyskiwania dzia³ek objê-
tych przez PZD rozpocz¹³ siê na prze³omie 1999 r.
i 2000 r., a zakoñczy³ siê ostatecznie w 2008 r. Je-
¿eli chcemy tworzyæ elementy ustawodawstwa
umo¿liwiaj¹ce tego typu dzia³ania, to oczywiœcie
musimy siê liczyæ z tym, ¿e generalny dyrektor
dróg krajowych i autostrad oraz minister infra-
struktury, dzia³aj¹c w ramach porz¹dku prawne-
go, bêd¹ respektowaæ te postanowienia, ale bêd¹
je respektowaæ w terminach i w czasie mo¿liwym.
A¿eby unikn¹æ takich sytuacji, czyli oœmioletnie-
go procesu pozyskiwania dzia³ek, a mo¿e to doty-
czyæ nie tylko ca³ych ogródków dzia³kowych, lecz
ich fragmentów, wnosimy o przyjêcie i popieramy
stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, które dokonuj¹ stosownych
zmian.

Proszê pañstwa, jest kilka bardzo zasadni-
czych powodów, dla których nie chcemy nieru-
chomoœci zamiennych. Pierwsza sprawa. Mecha-
nizm elastycznego reagowania i negocjowania
z Polskim Zwi¹zkiem Dzia³kowców ju¿ jest, znaj-
duje siê on w innej ustawie, w ustawie o gospoda-
rowaniu nieruchomoœciami. Dzisiaj nic nie stoi
na przeszkodzie, ¿eby w trybie negocjacyjnym, je-
œli istnieje nieruchomoœæ zamienna, tej nierucho-
moœci zamiennej udzieliæ. W ¿aden sposób nie bê-
dziemy siê uchylaæ od prowadzenia takich nego-
cjacji, oczywiœcie w trybie fakultatywnym. Je-
dnak czynienie dzisiaj z generalnego dyrektora
dróg krajowych i autostrad, choæby w drobnej
czêœci, rodzaju biura do spraw zamiany nierucho-
moœci, w dodatku specyficznych nieruchomoœci,
których plany zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wielu gmin w ogóle dziœ nie przewidu-
j¹… Gdzie szukaæ tych nieruchomoœci? Jak je po-
zyskiwaæ? Jak je wreszcie organizowaæ w taki
sposób, aby mo¿na je by³o przekazywaæ PZD?
Zwróæmy uwagê na to, co mówili panowie senato-
rowie, ¿e to nie zaspokaja wprost interesu po-
szczególnych dzia³kowców – mam przyjemnoœæ
osobiœcie znaæ to œrodowisko i zdajê sobie sprawê
z tego, jak wielk¹ strat¹ dla poszczególnych u¿yt-
kowników tych dzia³ek mo¿e byæ ich utrata – prze-
cie¿ to nie im zwracamy nieruchomoœæ zamienn¹,
tylko PZD, to nie oni formalnie s¹ beneficjentami
tego zapisu, tylko PZD.

Proszê pañstwa, druga sprawa. Rodzinne
ogródki dzia³kowe nie stanowi¹ celu publicznego
i nie mo¿na pod nie wyw³aszczaæ, a wiêc nie mo¿e-

my zrobiæ w ten sposób, ¿e dokonamy wyw³asz-
czenia ogródków, a nastêpnie dokonamy wyw³a-
szczenia jakiejœ innej nieruchomoœci po to, ¿eby
j¹ przekazaæ. Nie ma tu charakteru celu publicz-
nego, a wiêc nie mo¿emy w trybie obligatoryjnym
dokonaæ takich dwóch ruchów. To oczywiste, ¿e
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
nie dysponuje takimi gruntami i taki terenami, bo
nie by³o jej wolno pozyskiwaæ tego typu terenów.
Generalna dyrekcja mog³a pozyskiwaæ tereny pod
drogi, a nie pod ogródki pracownicze, wiêc nie ma
ona zapasu gruntów. Chocia¿ dzisiaj na podsta-
wie wykazu dzia³ek bêd¹cych we w³adaniu gene-
ralnej dyrekcji mog³oby siê wydawaæ, ¿e jest to ja-
kaœ olbrzymia pula, to ¿adna z tych dzia³ek nie by-
³a pozyskiwana z przeznaczeniem na pracownicze
czy rodzinne ogródki dzia³kowe.

Proszê pañstwa, teraz pewna ciekawostka. Co
w sytuacji, gdy pod inwestycjê drogow¹ potrzebna
jest czêœæ dzia³ek, a pracowniczy ogród dzia³kowy
powinien mieæ co najmniej piêædziesi¹t dzia³ek?
Gdyby zatem na cele drogowe potrzebne by³y dwie
dzia³ki, to musielibyœmy w zamian zwracaæ kom-
pleks piêædziesiêciu dzia³ek. To trochê nieracjo-
nalne i – jak mi siê wydaje – najdelikatniej sprawê
ujmuj¹c, nieadekwatne.

Sytuacja, jak¹ dziœ obserwujemy, jest taka, ¿e
pracownicze ogródki dzia³kowe, bêd¹c pewnym
elementem historii, realizuj¹c naprawdê istotn¹
potrzebê bardzo wielu ludzi, w niektórych miej-
scach bêd¹ kolidowa³y z drogami. Czy skala tego
problemu jest du¿a? Czy jest to taka skala, która
w sposób istotny wp³ywa na kszta³t budownictwa
drogowego w Polsce?

Proszê pañstwa, w tej chwili prowadzimy trzy
postêpowania, dotycz¹ one dróg krajowych 72, 26
i 4, na ogóln¹ liczbê oko³o tysi¹ca dwustu zadañ,
które realizuje generalna dyrekcja. £¹czna powie-
rzchnia ogródków dzia³kowych, które s¹ przed-
miotem niezakoñczonych jeszcze postêpowañ, to
pó³ hektara. Dzisiaj nie mo¿emy jeszcze mówiæ
o skutku finansowym tej operacji z tego prostego
powodu, ¿e trwa wycenianie wartoœci naniesieñ
obiektów. Proszê pañstwa, zwrócimy dzia³kow-
com wartoœæ naniesieñ, naniesieñ rolnych, na-
niesieñ budowlanych, rozliczymy siê zgodnie
z modelem odszkodowawczym z PZD, ale proszê
o to, aby nie obci¹¿aæ nas koniecznoœci¹ wyszuki-
wania nieruchomoœci zamiennych, dokonywania
zamian i negocjowania, ustalania, czy nierucho-
moœæ zamienna jest porównywalna. Nie na darmo
nieruchomoœci traktowane s¹ pojedynczo, ¿adna
z nich nie jest identyczna, a w zwi¹zku z tym za-
wsze znajdzie siê powód, aby zakwestionowaæ
adekwatnoœæ wymiany jednej nieruchomoœci na
drug¹. Obyœmy nie utworzyli prawa, które umo¿-
liwi legalne stosowanie takiego procederu, do ja-
kiego dosz³o na œl¹skim odcinku A4, gdzie nego-
cjacje z ogródkami dzia³kowymi rozpoczête
w 1999 r. zakoñczy³y siê formalnym sfinalizowa-
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niem w roku 2008. S¹dzê, ¿e wszyscy oczekujemy
raczej istotnego przyspieszenia budowy dróg,
a nie tworzenia formalnych mo¿liwoœci ich opóŸ-
niania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do pana mini-

stra?
Proszê bardzo, pan senator Ortyl. Patrzê w pra-

wo, nie ma pytañ.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, problem ogródków dzia³ko-

wych wystêpuje w przypadku budowy dróg, ale
myœlê, ¿e pan minister ma œwiadomoœæ tego, ¿e
taki sam problem mo¿e wyst¹piæ na przyk³ad
w przypadku budowy lotnisk, w obydwu tych
przypadkach mamy do czynienia z tak zwanymi
specustawami…

(Senator Zbigniew Romaszewski: …ruro-
ci¹gów, linii przesy³owych.)

…zreszt¹ tak¿e w odniesieniu do innej infra-
struktury. Jest to szerszy problem. Moje pytanie
jest takie. Oczywiœcie jest to inicjatywa poselska,
ale myœlê, ¿e rz¹d powinien w tym momencie, sko-
ro wczeœniej takiej rzeczy nie zauwa¿ono – bo tak
by³o w tym wypadku, nikt w ca³ym procesie legis-
lacyjnym tego nie podnosi³ – mieæ tak¹ refleksjê,
¿e mo¿e by nale¿a³o zmieniæ jeszcze specustawê
o lotniskach czy jeszcze jakieœ inne przepisy, ¿eby
tego nie by³o. Czy rz¹d ma to na wzglêdzie po tej
inicjatywie poselskiej?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:

Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie tak¹ analizê przeprowadzimy, do-

konamy dok³adnego przegl¹du ustawodawstwa
pod tym k¹tem, tak jak pan senator sugeruje,
w taki sposób, abyœmy tego problemu obowi¹zku
dawania nieruchomoœci zamiennej nie mieli tak-
¿e przy innych inwestycjach infrastrukturalnych
o kluczowym znaczeniu dla Polski.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Mnie chodzi tylko
o powierzchniê zamienn¹.)

Panie Senatorze, zdaniem rz¹du szerszy pro-
blem w du¿ej czêœci jest ju¿ rozwi¹zany. Dlacze-
go? Przede wszystkim dlatego, ¿e je¿eli mówimy
o postêpowaniu wyw³aszczeniowym, to jest adek-
watne postêpowanie odszkodowawcze i ono po-
winno byæ w ka¿dym wypadku, bez wzglêdu na to,
jakiej inwestycji to dotyczy, podstawowym sposo-
bem rozliczania siê z tymi, na terenie których ta
inwestycja przebiega. Postêpowanie odszkodo-
wawcze ma tê zaletê, ¿e jest najbardziej elastycz-
ne, poniewa¿ umo¿liwia nam wymierny ekwiwa-
lent pieniê¿ny. Wszystkie inne ekwiwalenty,
w szczególnoœci zamienne nieruchomoœci, s¹ do-
puszczalne, ale musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e ich
ekwiwalentnoœæ jest wy³¹cznie umowna. Je¿eli
druga strona nie zaakceptuje nieruchomoœci za-
miennych, bêdziemy mieli powa¿ny problem.
Tam, gdzie w grê wchodzi odszkodowanie, tam
w grê wchodzi ustalenie jego wysokoœci, a to
w ostatecznoœci zawsze mo¿e byæ dokonane przez
s¹d. Ja chcia³bym tu jeszcze zwróciæ uwagê na je-
dn¹ rzecz, otó¿ ¿eby zachowaæ sprawnoœæ inwe-
stycyjn¹, tak naprawdê sekwencja zdarzeñ po-
winna byæ zawsze nastêpuj¹ca: proces wyw³asz-
czeniowy, decyzja wyw³aszczeniowa, negocjacje
odszkodowawcze – które mog¹ byæ w trakcie,
a mog¹ byæ po – i je¿eli one nie przynios¹ oczeki-
wanego rezultatu, jakim jest polubowne przyjêcie
odszkodowania, to wtedy, no niestety, pozostaje
ostatecznoœæ, czyli s¹d.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Stanis³aw Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, mam nastêpuj¹ce pytanie.

Czy nie wydaje siê panu, ¿e najwa¿niejszym pun-
ktem nowelizowanej ustawy jest pkt 3, mówi¹cy
o zapewnieniu gruntów zastêpczych? Z tego, co
pan twierdzi, ten punkt nie powinien byæ przed-
miotem naszych prac ani nie powinien siê znaleŸæ
w przyjêtej nowelizacji. A jeœli chodzi o punkty 1
i 2, mówi¹ce o odszkodowaniach dla zarz¹du
dzia³ek posiadaj¹cego osobowoœæ publicznopra-
wn¹, to czy to nie jest tak, ¿e to reguluj¹ przepisy
konstytucji? A jak wiemy, zreszt¹ mo¿emy o tym
przeczytaæ w literaturze, je¿eli coœ nie jest regulo-
wane ustawami zwyk³ymi, to przepisy ustawy za-
sadniczej traktuje siê w ten sposób, ¿e trzeba je
wprowadziæ w ¿ycie tak, jak przepisy zwyk³ej
ustawy. I czy nie wydaje siê panu, ¿e to jest po pro-
stu niepotrzebne, dlatego ¿e ten stan prawny ju¿
obecnie posiadamy? Je¿eli chodzi o dzia³kowców,
to w statucie Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców jest
odpowiedni zapis, który mówi, ¿e dzia³kowcy ma-
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j¹ prawo do odszkodowañ, i jest identyczny zapis,
jaki znajdujemy w nowelizowanej ustawie. Dlate-
go, gdybyœmy nie odrzucili tego, co pan proponu-
je, czyli zapewnienia gruntów zastêpczych, to
tworzylibyœmy coœ, co ju¿ jest uregulowane
w przepisach, my byœmy to jedynie uszczegó³owi-
li. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie! Oczywiœcie, ¿e is-

tnieje zapis chroni¹cy w³asnoœæ i prawa pochodne
od prawa w³asnoœci, oczywist¹ rzecz¹ jest równie¿
to, ¿e mamy w tym wzglêdzie zapisy konstytucyj-
ne. Celem rekomendowanego przez nas zapisu
jest li tylko uszczegó³owienie zasad rz¹dz¹cych
odszkodowaniem, dlatego ¿e ogólna formu³a od-
szkodowawcza, oczywiœcie, w bardzo wielu sytua-
cjach podlega interpretacjom. My chcielibyœmy te
interpretacje ograniczyæ do wysokoœci odszkodo-
wania, oceny przedmiotu odszkodowania, wyso-
koœci nale¿nej itd., natomiast kwestie zasad od-
szkodowania chcielibyœmy uj¹æ tak, aby one by³y
doprecyzowane, u³atwia³y ten proces negocjacyj-
ny. To jest pierwsza kwestia.

A teraz krótki komentarz na temat statutu
ogródków dzia³kowych. Statut ogródków dzia³ko-
wych wi¹¿e tych, którzy jemu podlegaj¹, jest sta-
tutem pewnej organizacji i odnosimy go do cz³on-
ków tej organizacji, natomiast nie wi¹¿e osób trze-
cich. Dlatego te¿ dobrze by by³o – myœlê, ¿e w ¿a-
den sposób nie stoi to ani w sprzecznoœci¹ z zasa-
dami konstytucyjnymi, ani z prawem cywilnym,
uregulowanym w kodeksie cywilnym – daæ wska-
zówkê co do tego, jak kszta³towaæ postêpowanie
odszkodowawcze w wypadku takiego wyw³asz-
czenia. Myœlê, ¿e najgorszym rozwi¹zanie by³oby
tu narzucenie obligu dawania nieruchomoœci za-
miennej. Przyznam, ¿e mia³em okazjê obserwo-
waæ tego typu procesy od strony wykonawczej,
i nie za bardzo wyobra¿am sobie realizacjê takiego
obligu. Bo je¿eli to jest fakultatywne i je¿eli to jest
negocjacyjne, to zawsze istnieje pewien moment,
kiedy strony mog¹ powiedzieæ: nie dogadaliœmy
siê, trudno, przechodzimy do trybu odszkodo-
wawczego. Ale je¿eli stanie siê to obligatoryjne, to
w³aœciwie moment zakoñczenia mo¿e bardzo,
bardzo d³ugo nie nast¹piæ. I wtedy bêdzie problem
z opóŸnieniem inwestycji drogowej, jak myœlê,
bliskiej sercu ka¿dego z nas.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Etap pytañ siê zakoñczy³.
Otwieram dyskusjê.
Dodyskusji zapisa³ siêpansenatorAndrzejewski.
Proszê, Panie Senatorze.
W sumie jest czterech dyskutantów.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Trzeba przyznaæ, ¿e zasada komplementarno-

œci, niesprzecznoœci systemu prawnego, i stano-
wionego, i stosowanego, doznaje w tym przypad-
ku obskuranckiej korekty. Przepraszam za to s³o-
wo, ale ju¿ sam projekt poselski i obowi¹zuj¹ce
prawo mówi wyraŸnie w nieruszonym nowelizacj¹
art. 19 ustawy o rodzinnych ogródkach dzia³ko-
wych, ¿e podmiot, w interesie którego nast¹pi lik-
widacja rodzinnego ogrodu dzia³kowego, zobo-
wi¹zany jest do zapewnienia nieruchomoœci za-
miennej oraz do za³o¿enia nowego ogrodu wraz
z urz¹dzeniami. Czyli my, skreœlaj¹c ten ust. 3, de
facto powinniœmy skreœliæ przy zachowaniu za-
sad poprawnej legislacji art. 19 ustawy o ogród-
kach dzia³kowych, no bo jedno bez drugiego jest
w myœl zasady: nie wie prawica, co robi lewica.
A lewica akurat jest w³aœcicielem zrzeszenia
ogródków dzia³kowych.

Proszê pañstwa, próbowaliœmy parokrotnie –
i przy ustawie reprywatyzacyjnej, i przy innych
ustawach – uw³aszczyæ tych w³aœcicieli ogródków
dzia³kowych. Ale opór i propaganda tych benefi-
cjentów, którzy maj¹ reprezentowaæ dzia³kow-
ców, a staj¹ siê w³aœcicielami i chc¹ siê uw³asz-
czyæ, Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców, w dalszym
ci¹gu odnosz¹ rezultaty, co nie zwalnia nas z obo-
wi¹zku nadania systemowi prawnemu charakte-
ru komplementarnego, usprawnienia go, ¿eby
wreszcie uhonorowaæ tych dzia³kowców.

Ja bardzo przepraszam, Panie Ministrze, ale to,
co reprezentuje obecnie ustawa – mówiê ju¿ nie
o tej ustawie, tylko o ustawie o ogródkach dzia³ko-
wych – ³amie cywilizowane zasady prawne, ³amie
zasadê prawa rzymskiego superficies solo cedit.
Mówi siê o w³asnoœci, która s³u¿y cz³onkom Pol-
skiego Zwi¹zku Dzia³kowców, mówi siê o odszko-
dowaniu za sk³adniki maj¹tkowe stanowi¹ce w³a-
snoœæ. A przecie¿ stara zasada mówi, ¿e wszystko,
co jest na gruncie, jest czêœci¹ sk³adow¹ w³asno-
œci i nale¿y do tego, kto jest w³aœcicielem gruntu.
Na Boga, nie wprowadzajmy tutaj terminologii
i modyfikacji contra europejskiej cywilizacji pra-
wnej, budowanej od czasów rzymskich, no zrób-
my wreszcie porz¹dek w tym zakresie, a przynaj-
mniej przyjrzyjmy siê temu uwa¿nie. Cel tej usta-
wy jest dobry, ale wpiszmy to ju¿ w koñcu do obo-
wi¹zuj¹cego w Polsce systemu prawnego, i to po-
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prawnie. Jak d³ugo mo¿na zamykaæ oczy na to,
jak maj¹ byæ wcielane w ¿ycie podstawowe zasady
prawa cywilnego, prawa rzeczowego? Przepra-
szam za te uwagi.

Ja proponujê tak¹ poprawkê, która niejako ob-
chodzi i oddaje s³usznoœæ, nie przes¹dzaj¹c… No
to nie jest prawo w³asnoœci, które przys³uguje
dzia³kowcom, w myœl prawa cywilnego to jest pra-
wo do zwrotu wartoœci nak³adów. Tu nie ma ¿a-
dnej w³asnoœci, w³asnoœæ ma ten, kto jest w³aœci-
cielem gruntu. A te prawa w tej chwili te¿ s¹ czymœ
bardzo problematycznym. Do tego dochodzi kwe-
stia Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców, niejedno-
krotnie najpierw tam by³y umowy o u¿ytkowanie
czy wieczyste u¿ytkowanie, które wygas³y, i oni
maj¹ z racji zasiedzenia pewne uprawnienia.
W zwi¹zku z tym ja proponujê… Czego mi
najbardziej brakuje w tym wszystkim? Upowa¿-
nienia dla ministra do wydania stosownego roz-
porz¹dzenia w przedmiocie wykonania, trybu i za-
kresu przyznania mienia. No w³aœnie, jakiego? No
mienia zamiennego, i nie zwi¹zkowi, tylko
dzia³kowcom, przez których dzia³ki przebiegaj¹
planowane inwestycje drogowe, oraz odszkodo-
wañ. A komu? W razie niemo¿noœci pozyskania
mienia zamiennego – dzia³kowcom, a nie tym,
którzy powinni byæ pe³nomocnikami tych
dzia³kowców. Nie mamy mienia z samorz¹dami,
chocia¿ za chwilê ten problem bêdzie. Ju¿ jest dla
nas problemem odrolnienie gruntów na terenie
miast. Jest wiele gruntów w Zasobie W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa, jest wiele gruntów w za-
sobie Agencji Mienia Wojskowego, to s¹ zasoby te-
renów, które mog¹ byæ przy dobrej woli w³adzy
wykonawczej przeznaczone jako pula na to mie-
nie zamienne. I w taki sposób mo¿emy przynaj-
mniej przywróciæ spójnoœæ obowi¹zuj¹cemu sys-
temowi prawnemu. I tak¹ poprawkê pozwalam
sobie z³o¿yæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator W³adys³aw Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e oczywiœcie trzeba siê zgodziæ z tym, ¿e

ta nowelizacja jest potrzebna. Chodzi tu te¿
o treœæ zawart¹ w moim pytaniu. Chcia³bym po-
twierdziæ, ¿e potrzebna by³aby nowelizacja innych
specustaw, które w naszym pe³nym ustawodaw-
stwie obecnie siê znalaz³y. Pan minister oczywi-
œcie zadeklarowa³, ¿e taki przegl¹d bêdzie robio-
ny, ale myœlê, i¿ dobrze by by³o, gdyby mo¿na by³o

przy takiej okazji uregulowaæ wszystkie kwestie
jedn¹ ustaw¹.

Chcia³bym siê nie zgodziæ z panem ministrem
co do przyk³adu, który poda³, ¿e gdy mamy przy-
padek dwóch dzia³ek, które przeszkadzaj¹ w pro-
cesie albo s¹ na drodze inwestycyjnej, mo¿e tak
mówmy, jest tu wielki problem, w myœl tych ewen-
tualnych uregulowañ z zapisem, ¿e nale¿y zape-
wniæ grunty zastêpcze. Oczywiœcie, teoretycznie
tak jest, ale w praktyce dzieje siê tak, ¿e rozmawia
siê z tymi osobami, które w jakiœ sposób mo¿na
pozyskaæ, z osobami wewn¹trz tego ogrodu, a tam
ca³y czas zachodzi jakaœ rotacja, ludzie siê zmie-
niaj¹. Tak ¿e teoretycznie jest to jakiœ problem,
a w praktyce na pewno jest to do rozwi¹zania in-
nymi, pozaustawowymi metodami. Coœ takiego
zawsze siê robi przy rozmowach zwi¹zanych z po-
zyskiwaniem gruntów i niejednokrotnie jest to
bardziej skuteczne ni¿ zwyk³y tryb ustawowy.
Myœlê, ¿e czyni¹ to samorz¹dy, na ka¿dym szczeb-
lu, czyni to tak¿e Generalna Dyrekcja Budowy
Dróg i Autostrad.

Oczywiœcie nie jest obron¹ centrów czy struk-
tur Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców to, ¿e naszym
zdaniem ten zapis, który mówi o tym, ¿e nie ma
prawa, obowi¹zku zapewniaæ gruntów zastêp-
czych – lepiej zamiennych, bo takim sformu³owa-
niem pos³uguje siê ustawa – ma bardzo, bardzo
negatywne oddzia³ywanie na ca³y wizerunek tej
bardzo du¿ej aktywnoœci ludzi w tym obszarze,
która prowadzi do wypoczynku, do rekreacji. No,
w jakieœ czêœci dzia³a tu te¿ czynnik ekonomiczny,
bo ten emeryt ma tam jakieœ owoce, warzywa, ma
po prostu korzyœæ z tego wszystkiego. Dodam, ¿e
to oczywiœcie jest zawsze bardzo ekologiczne,
a o tym te¿ powinniœmy pamiêtaæ. Oprócz tego pa-
miêtajmy, ¿e s¹ to ludzie starsi, emeryci i je¿eli my
im tutaj nie zapewnimy pewnych praw, to nieje-
dnokrotnie ich obrona bêdzie praktycznie nie-
mo¿liwa. Oni nie mog¹ nawet przyst¹piæ do pew-
nych procesów, bo ich nie staæ na wniesienie op-
³at, które w tym momencie trzeba wnieœæ. I tu
trzeba przypomnieæ i mieæ na uwadze to, ¿e by³y
i w dalszym ci¹gu s¹ podejmowane próby uw³asz-
czenia – taka inicjatywa legislacyjna PiS jest ju¿
w tej chwili w Sejmie – po prostu chcemy uw³asz-
czyæ dzia³kowców za symboliczn¹ op³at¹. I to by
rozwi¹zywa³o to, co wielokrotnie siê powtarza³o,
praktycznie w ka¿dej wypowiedzi, czyli sprawa
tych struktur, które niekoniecznie s¹ przystoso-
wane do dzisiejszej rzeczywistoœci. Chodzi o to,
w jakiej formule powinny te ogrody funkcjono-
waæ. Tak ¿e st¹d, maj¹c na uwadze…

Aha, jeszcze jedna sprawa, o której muszê po-
wiedzieæ. W propozycji komisji samorz¹du teryto-
rialnego jest nie tylko skreœlenie pktu 3, który mó-
wi o gruntach zastêpczych, ale jest tak¿e propozy-
cja wygaszenia zapisów od art. 17 a¿ do art. 22
ustawy o rodzinnych ogrodach dzia³kowych. Czyli
art. 19, o którym mówi³ pan senator Andrzejew-
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ski, by³by oczywiœcie zawieszony. Zawieszamy
wtedy to, co funkcjonuje w ustawie o rodzinnych
ogrodach, a jednoczeœnie skreœlamy po prostu
prawo do gruntu zamiennego; lepiej to brzmi, ni¿
„zastêpczego”. Uwa¿aj¹c, ¿e podchodzimy do tego
bardzo restrykcyjnie, dlatego zg³aszam poprawki
w tym zakresie. Chcê powiedzieæ, ¿e uproszczenia
trzeba stosowaæ, oczywiœcie, ale moim zdaniem
nie mog¹ powodowaæ buntu na pok³adzie. To do
niczego nie doprowadzi, to zatrzyma tak¿e proces
przyspieszonego pozyskiwania terenów i mo¿e siê
obróciæ przeciwko tym, którzy ten proces bêd¹ re-
alizowali. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz, za zgod¹ wszystkich osób zainteresowa-

nych, zmieniam kolejnoœæ i proszê o zabranie g³o-
su pana senatora Kieresa.

Dziêkujê panom senatorom.
(Senator Ryszard Bender: Do³¹czam siê do

wszystkich, których… Podobno na scenie ma pan
wyst¹piæ.)

Senator Leon Kieres:
Tak jest, przepraszam bardzo…
To tylko krótkie nawi¹zanie do wypowiedzi pa-

na senatora Andrzejewskiego, który generalnie
ma oczywiœcie racjê. Jest zasada superficies solo
cedit, czyli dla nieprawników: to, co jest na grun-
cie, nale¿y do w³aœciciela. Sprzedaje nierucho-
moœæ, sprzedaje tak zwan¹ czêœæ sk³adow¹, budy-
nek. Ale mamy równie¿ takie sytuacje, kiedy nasz
ustawodawca z³ama³ tê zasadê, znam co najmniej
dwa takie przypadki. Mianowicie ustawa o w³as-
noœci lokali mieszkalnych ³amie tê zasadê, mó-
wi¹c: w³asnoœæ gruntu jest odrêbnym prawem
maj¹tkowym, w³asnoœæ lokalu jest odrêbnym
prawem maj¹tkowym. I druga ustawa, jeszcze
z 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cu-
dzoziemców, ale nowelizowana pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych… a nie, nowelizowana po
wejœciu Polski do Unii Europejskiej, w 2004 r., po-
s³uguje siê pojêciem tak zwanego drugiego domu,
co mo¿e mieæ pewne znaczenie w powi¹zaniu
z dzia³kami. Mianowicie co oznacza pojêcie dru-
giego domu? Ten drugi dom mo¿e byæ odrêbnym
przedmiotem w³asnoœci, a to jest budynek wybu-
dowany na nieruchomoœci, który nie bêdzie s³u¿y³
jako miejsce zamieszkania dla jego w³aœciciela;
chodzi zw³aszcza o ró¿nego rodzaju budynki re-
kreacyjne wzniesione dla ró¿nych celów, tak¿e
hotelarskich. Nasza ustawa wyraŸnie mówi: cu-
dzoziemiec mo¿e byæ w³aœcicielem takiego w³aœ-
nie drugiego domu. To nie jest drugi dom w sensie
zamieszkania, bo on nie ma prawa mieszkaæ tam

na sta³e, ale mo¿e prowadziæ jak¹œ dzia³alnoœæ.
I ten drugi dom jest odrêbnym przedmiotem pra-
wa w³asnoœci, odrêbn¹ w³asnoœci¹. Czyli tutaj,
w tym drugim przypadku, te¿ nie ma zachowanej
tej zasady superficies solo cedit. Co do zasady,
zgadzam siê z panem senatorem, ale wydaje siê,
¿e prawnicy powinni siê uzupe³niaæ, dlatego te¿
pozwoli³em sobie – przepraszam jednoczeœnie za
tê korektê – to uzupe³niæ.

Dziêkujê wszystkim tym, którzy pozwolili mi
wczeœniej zabraæ g³os, bo rzeczywiœcie idê w spra-
wach Senatu, idê wypowiedzieæ siê na temat Pro-
kuratorii Generalnej, dwa piêtra wy¿ej, do tele-
wizji. Przepraszam.

(Senator Ryszard Bender: Broniæ Senatu.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I teraz wracamy do porz¹dku rzeczy.
Pan senator Bender, proszê bardzo

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Omawiamy wa¿n¹ kwestiê, chocia¿, wydawa-

³aby siê, drobn¹, bo dotyczy ogródków dzia³ko-
wych. Dotyczy, jak tutaj powiedziano, na razie tyl-
ko kilku wypadków czy kilku sprzecznoœci wyni-
kaj¹cych z koniecznoœci przejêcia dzia³ek dla re-
gulacji dróg, a przecie¿ drogi s¹ u nas, w Polsce,
wa¿ne, bo nie mamy ich nadmiaru, zw³aszcza do-
brych dróg. Ale sprawa jest wa¿na z tej przyczyny,
¿e tak jak ju¿ tu by³a mowa, ogródki dzia³kowe s¹
ogromnie istotne dla bytu znacznej czêœci ubo-
gich ludzi, których jest u nas ogromnie du¿o, pod-
kreœlam: ogromnie du¿o. Ich emerytury wynosz¹
po kilkaset z³otych, nie dochodz¹ nawet do ty-
si¹ca. To dla nich czasami jest kwestia „¿yæ b¹dŸ
umieraæ”, w zwi¹zku z tym dzia³ki s¹ dla nich is-
totne. Oni s¹ bardzo potulni, zgodz¹ siê na wszys-
tko, tak samo jak zgadzaj¹ siê, ¿eby manewrowali
nimi dzia³acze dzia³kowi, czyli zarz¹dy.

Chcemy dawaæ odszkodowania nie im, nie
dzia³kowcom, lecz zarz¹dom. A zarz¹dy – obym siê
myli³ – w swoich manipulacjach, administracyjnym
podnoszeniu kosztów, doprowadz¹ po prostu do
przechytrzenia, tak to nazwijmy, biednych
dzia³kowców. Có¿ oni mog¹ zrobiæ? Zarz¹dy
dzia³kowców s¹ w znacznej mierze domen¹ zaœnie-
dzia³ych marksistów, którzy przewa¿aj¹ tutaj swoj¹
doktryn¹. To jest komunistyczna enklawa. To s¹,
podobnie jak w du¿ej liczbie spó³dzielni, zw³aszcza
spó³dzielni mieszkaniowych, zupe³nie nieomylni
w swoich dzia³aniach ludzie, którzy tworz¹ pañstwo
w pañstwie. W pewnej spó³dzielni mieszkaniowej –
przepraszam, ¿e przejdê do spraw spó³dzielni mie-
szkaniowych – w Lublinie rodzina emeryta uniwer-
syteckiego, zajmuj¹ca w tej chwili stumetrowe mie-
szkanie, nagle dosta³a polecenie p³acenia za re-
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mont, który siê nie odbywa, jedn¹ czwart¹ wszyst-
kich op³at. Ca³oœæ op³at wynosi ponad 800 z³,
a dwieœcie kilkadziesi¹t z³ – na remont. Pokrycie pa-
p¹ wyliczono na 30 tysiêcy z³. Spó³dzielnie tych
spraw nie uzgadniaj¹. U dzia³kowców jest podobno
jeszcze ciekawiej. Ci biedni ludzie dr¿¹ i przymilaj¹
siê tamtej marksistowskiej ferajnie, ¿eby tylko móc
utrzymaæ swoje dzia³ki.

A teraz odszkodowania otrzyma góra, nie oni,
tylko ta postkomunistyczna góra, zaœniedzia³a
ju¿, ci siedz¹cy w zarz¹dach. Dlaczego nie oni sa-
mi – z czym zgodzi³bym siê w pe³ni – dlaczego? Pe-
wnie pan minister powie, ¿e nie ma ustawy. A wiêc
stwórzmy tak¹ ustawê. Rozumiem, ¿e daleka to
sprawa i d³uga droga, ¿e s¹ opory zaœniedzia³ej
nomenklatury marksistowskiej. U nas oni s¹ dzi-
siaj jako krêgi liberalne usadowieni w ró¿nych
miejscach. Ju¿ s¹ libera³ami, prawda?

(Rozmowy na sali)
Pozmieniali siê, a wiêc to jest trudne. Jeœli nie

mo¿na ich odliberalniæ i z powrotem przywróciæ im
twarzy marksistowskiej, to zgódŸmy siê z tym, ¿e
s¹ w wewnêtrznym prawie, jak powiedzia³ pan se-
nator Gogacz, w ich regulaminie jakieœ mo¿liwoœci,
¿eby otrzymywali odszkodowania indywidualnie.
Jeœli nie, to przyjmijmy poprawkê, któr¹ proponu-
je pan senator Andrzejewski. Nie dawajmy pieniê-
dzy na to, aby bogacili siê ludzie z zarz¹dów spó³ek
dzia³kowych, aby przekazywali te pieni¹dze nie na
wykupienie odpowiednich gruntów, które zrekom-
pensowa³yby brak dzia³ek zabranych pod drogi.
Oni z pewnoœci¹ zrekompensuj¹ to minimalnie,
a nie adekwatnie. W³ó¿my miêdzy bajki, ¿e zrobi¹
to odpowiednio. Znamy tych ludzi sprzed lat. Mo¿e
troszkê siê zmienili, zorientowali, ale tu trzeba rze-
czywistej troski o najbiedniejszych, wynikaj¹cej
chocia¿by z chrzeœcijañskich zasad pomocy bliŸ-
niemu w potrzebie. Odszkodowania niech bêd¹ dla
dotychczasowych u¿ytkowników, praktycznie rol-
ników dzia³kowych. Niech oni, ci ubodzy, je otrzy-
muj¹. Niech nie bêd¹ zmuszeni czekaæ jedynie na
okruchy, które dla nich spadn¹ z pañskiego sto³u
dzia³aczy, czyli w³adz zwi¹zku dzia³kowców. Im
dajmy odszkodowanie, tym efektywnym dzia³kow-
com, a nie zarz¹dom, dlatego ¿e dzia³kowcy po pro-
stu zostan¹ wyprowadzeni na manowce, nie uzys-
kaj¹ nowych dzia³ek. W zwi¹zku z tym jeszcze raz
polecam komisji, pañstwo senatorowie pewno
w niej bêd¹, ¿eby zechcia³a przyj¹æ poprawkê pana
senatora Piotra £ukasza – ju¿ zapomnia³em dal-
szych imion – Andrzejewskiego.

(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê, skoñczy³em.

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

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
�le siê sta³o, ¿e w czwartej kadencji – nie pa-

miêtam, czy w 2000 r., czy w roku 1999 – kiedy
przedmiotem obrad parlamentu by³y projekty
ustaw dotycz¹ce uw³aszczeñ, poza uw³aszcze-
niem mieszkañ spó³dzielczych nie dokonaliœmy
uw³aszczenia ziem zachodnich i ogrodów
dzia³kowych. Pamiêtam jak dziœ, kiedy… Teraz
mówimy g³ównie o zarz¹dach, mniej s³yszymy
opinie cz³onków zwi¹zków dzia³kowców, wtedy
zaœ by³a totalna obrona przed uw³aszczeniem
ogrodów dzia³kowych.

W kontekœcie rozpatrywanej dzisiaj nowelizacji
wydaje siê, a nawet graniczy z pewnoœci¹ to, ¿e in-
na by³aby nasza dyskusja, inny by³by stan praw-
ny, gdyby dzia³kowcy posiadali albo ograniczone
prawo rzeczowe, albo prawo w³asnoœci. Mamy te-
raz do czynienia, mo¿na powiedzieæ, z dwoma
œwiatami. Jest zarz¹d, który posiada osobowoœæ
publicznoprawn¹, i s¹ dzia³kowcy, którzy w 99%
nie posiadaj¹ ¿adnego z ograniczonych praw rze-
czowych.

(Senator Ryszard Bender: PañszczyŸniani.)
Posiadaj¹ jedynie prawo obligacyjne, czyli po

prostu strony siê umawiaj¹…
Proszê pañstwa, tak siê sta³o, ¿e na przeszko-

dzie budowaniu dróg publicznych – ta sprawa jest
przedmiotem troski nas wszystkich – stanê³a w³aœ-
nie kwestia ogrodów dzia³kowych i dzisiaj, przy-
jmuj¹c tê nowelizacjê, powinniœmy dokonaæ spra-
wiedliwego os¹du, jakie zapisy by³yby najbardziej
adekwatne, aby te drogi mo¿na by³o budowaæ jak
najszybciej. Musi te¿ budziæ niezadowolenie fakt,
¿e jeszcze kilkanaœcie miesiêcy temu, a nawet kil-
ka miesiêcy temu, bo w lecie ubieg³ego roku, zde-
cydowaliœmy, aby z ustawy o rodzinnych ogrodach
dzia³kowych dla dobra omawianej ustawy o dro-
gach publicznych, ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych, wyeliminowaæ zapisy od
art. 17 do art. 22. By³em przekonany, to znaczy
wiedzia³em o tym, ¿e art. 17 nie mo¿e powróciæ,
chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e jest równie¿ odnoœny
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, który nie wy-
ra¿a zgody na tego typu regulacje, uzale¿niaj¹ce
przekazanie ogrodów dzia³kowych na drogê publi-
czn¹ od zgody zarz¹du ogródków dzia³kowych. Tak
¿e to by³o jakby oczywiste.

Chcia³bym jednak zatrzymaæ siê na krótko nad
art. 18. Dotyczy on okresu wegetacji. Proszê pañ-
stwa, wydaje mi siê – choæ generalnie nie jestem
specjalist¹ od inwestycji, jestem humanist¹ – ¿e
projekty inwestycji powstaj¹ odpowiednio wczeœ-
niej. Okres wegetacji – pyta³em tu nawet przed-
stawicieli komisji rolnictwa – trwa chyba od koñ-
ca zimy do pocz¹tku zimy albo mo¿e do koñca je-
sieni – czyli w najlepszym wypadku siedem, mo¿e
dziewiêæ miesiêcy. Jak to jest, ¿e inwestor, pod-
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miot, który dokonuje inwestycji, nie jest w stanie
przewidzieæ przynajmniej na siedem, dziewiêæ
miesiêcy wczeœniej, ¿e przez te ogrody dzia³kowe
bêdzie przebiega³a inwestycja drogowa, tylko
chce doprowadziæ do takiego zapisu, ¿e w trakcie
uprawiania tych wspania³ych darów, tych wspa-
nia³ych owoców… Bo bardzo czêsto widzimy, ¿e ci
dzia³kowcy eksponuj¹ swoje owoce, id¹ i w tych
siatkach pokazuj¹, co tam wyhodowali. A powra-
caj¹c do dyskusji z czwartej kadencji Senatu, po-
wiem, ¿e by³ przywo³ywany taki obraz, ¿e ogórka
wyhodowano w butelce, chodzi³o o pokazanie, jak
wspania³e owoce s¹ tam hodowane. I teraz my tak
beztrosko – to ju¿ nie jest nawet zakres tej noweli-
zacji, ja odnoszê siê do poprzedniej – wykreœlamy
art. 18, bo nie potrafimy siedem miesiêcy wczeœ-
niej przewidzieæ, ¿e droga publiczna bêdzie tamtê-
dy przebiega³a, i ju¿ wczeœniej wyw³aszczyæ. Ale to
s¹ sprawy, mo¿na powiedzieæ, ogólne.

Je¿eli chodzi o omawian¹ ustawê, proszê pañ-
stwa, to zwróci³em uwagê na to, ¿e nie dotyczy ona
pe³nego zakresu podmiotowego osób, które s¹
u¿ytkownikami tych ogrodów dzia³kowych. Op-
rócz osób, które s¹ cz³onkami, s¹ równie¿ osoby,
które wype³niaj¹ funkcje u¿ytkownika, ale nie po-
siadaj¹ statusu cz³onka. I w tym momencie ta re-
gulacja nie dotyczy osób, które nie s¹ cz³onkami.
A s¹ sytuacje losowe, kiedy pozostaje rodzina
cz³onka, który zmar³ akurat w tym czasie. Ta
ustawa nie reguluje tego typu sytuacji.

Proszê pañstwa, w druku mamy informacjê
o tym, ¿e bêdzie wyp³acone odszkodowanie Pol-
skiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców i równie¿ cz³on-
kom rodzinnych ogrodów dzia³kowych. Ja w pyta-
niu do pana ministra zwróci³em uwagê na to, ¿e
je¿eli chodzi o Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, to ju¿
na podstawie art. 21 ustawy zasadniczej ten
zwrot siê nale¿y, a je¿eli chodzi o cz³onków rodzin-
nych ogrodów dzia³kowych, to mamy statut
zwi¹zku dzia³kowców, który, z tego, co pamiêtam,
w §14 w pkcie 13, mówi: do odszkodowania za
mienie na dzia³ce stanowi¹ce jego w³asnoœæ
w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu
dzia³kowego lub jego czêœci, na której u¿ytkowa-
no dzia³kê, ma prawo cz³onek. Proszê pañstwa,
tak wiêc te odszkodowania i tak by by³y.

Najwa¿niejszy zapis, wed³ug mojej oceny, to jest
ten, który mówi, ¿e nale¿y zapewniæ grunty zastêp-
cze na odtworzenie rodzinnego ogrodu dzia³kowe-
go. Mnie, proszê pañstwa, w tym wszystkim bra-
kuje czynnika czasu. Mianowicie wraz z artyku³a-
mi, które zosta³y usuniête z ustawy o rodzinnych
ogrodach dzia³kowych, usuniêto równie¿ zapis,
który mówi o pewnym automatyzmie, o tym, ¿e ro-
dzinne ogrody dzia³kowe likwidowane s¹ w mo-
mencie, kiedy bêdzie tytu³ prawny do innych grun-
tów, na których bêdzie mo¿na je usytuowaæ. I, pro-
szê pañstwa, ten czynnik czasu, ten czynnik na-

stêpstwa jest o tyle wa¿ny, ¿e w przywo³ywanym
ju¿ tutaj, co prawda akcie prawnym ni¿szej rangi,
niemniej jednak integralnie zwi¹zanym z ustaw¹,
statucie Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w §30
w ust. 1 stwierdza siê: „Cz³onkostwo w Polskim
Zwi¹zku Dzia³kowców wygasa w razie”...,
a w pkcie 3 czytamy: „likwidacji rodzinnych ogro-
dów dzia³kowych, je¿eli w ci¹gu trzech miesiêcy od
likwidacji nie zostanie przydzielona dzia³ka za-
stêpcza”. Dlaczego ten czynnik czasu jest wa¿ny?
Tu ju¿ zosta³o powiedziane, jaki status prawny po-
siadaj¹ dzia³kowcy. No wiêc ich status prawny jest
¿aden, mo¿na powiedzieæ, bo to jest umowa. Za-
rz¹d dzia³ek posiada osobowoœæ publicznoprawn¹,
cz³onkowie jej nie posiadaj¹. Cz³onkowie w 99%
posiadaj¹ status cz³onka. I teraz proszê zwróciæ
uwagê na to, co w tym momencie zaczyna siê dziaæ.
Gdy my nie dajemy gruntów zastêpczych, to zna-
czy, ¿e dajemy jakby tytu³ do tego, ¿eby w ci¹gu
trzech miesiêcy wykreœliæ z cz³onkostwa w Polskim
Zwi¹zku Dzia³kowców tych, którzy s¹ cz³onkami,
bo taki jest statut. W³adze Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców w przeci¹gu trzech miesiêcy po pro-
stu te osoby wykreœl¹. I w tym momencie w zasa-
dzie te osoby nic nie maj¹, no, nie wiem, najwy¿ej
jakieœ odszkodowanie za mienie ruchome, które
tam pozostawiaj¹. Ale w momencie, kiedy trac¹
cz³onkostwo, w zasadzie trac¹ wszystko i trac¹ te¿
prawo do tego, a¿eby otrzymaæ inn¹ dzia³kê.

Zreszt¹ sprawozdawca, pan Owczarek, powie-
dzia³ o tym, ¿e ci, którzy strac¹ ogród dzia³kowy,
wcale nie zyskuj¹ prawa do tego, ¿eby otrzymaæ
ogród…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê siê zbli¿aæ do koñca…)

Czy¿by minê³o ju¿ dziesiêæ minut?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, tak,

dziesiêæ minut, zapomnia³ siê pan senator.)
W takim razie chcê powiedzieæ, Panie Mar-

sza³ku, ¿e nosi³em siê z zamiarem przygotowania
poprawki, która by w tym… Mimo ¿e komisja go-
spodarki przyjê³a tak radykalne rozwi¹zanie, ¿e
chce wykreœliæ pkt 3 w art. 1 nowelizowanej usta-
wy, nosi³em siê z zamiarem, ¿eby wprowadziæ
czynnik czasu, ¿eby wprowadziæ poprawkê. Nie-
mniej jednak po rozmowie z senatorami zoriento-
wa³em siê, ¿e tego typu poprawka nie ma szans na
to, ¿eby zosta³a przyjêta. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Owczarek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym siê odnieœæ do kilku w¹tków dysku-

sji, z którymi osobiœcie siê nie zgadzam.
Na przyk³ad by³a mowa o tym, proszê pañ-

stwa, ¿e jak dwie dzia³ki zostan¹ ujête z ogrodu
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dzia³kowego, to bêdzie to tylko problem dwóch
w³aœcicieli dzia³ek. Nie jest to prawda, poniewa¿
zgodnie z prawem ogród dzia³kowy musi liczyæ
piêædziesi¹t dzia³ek, wiêc formalnie taki ogród
powinien przestaæ istnieæ i ca³y problem narasta.

Proszê pañstwa, druga sprawa: biednych
dzia³kowców. Mo¿e nie u¿ywajmy s³owa „bie-
dnych”, bo pewnie s¹ to ludzie szczêœliwi, gdy¿
maj¹ ograniczon¹, ale jak¹œ tam w³asnoœæ, czuj¹
siê w³aœcicielami tego…

(Senator Ryszard Bender: To nie s¹ milionerzy.)
Nie s¹ to milionerzy, ale chodzi mi o konkretne…

Nie wiemy, kto to jest, Panie Senatorze. By³a mowa
o tym, ¿e biednych dzia³kowców nie staæ na proces.
Nie s¹ ¿adn¹ stron¹ w tym procesie. Zgodnie z pra-
wem dzia³kowcy nie mog¹ wystêpowaæ jako stro-
na. To prawo trzeba zmieniæ i tu siê dok³adnie zga-
dzam, proszê pañstwa, ¿e ca³ej dyskusji by nie by-
³o, gdyby kiedyœ dosz³o do uw³aszczenia…

(Senator Ryszard Bender: S¹ ch³opami pañ-
szczyŸnianymi.)

…ogrodów dzia³kowych. I jeœli taki projekt usta-
wy zostanie zg³oszony, to ja na pewno go poprê.

Jeœli chodzi o dywagacje pana senatora Goga-
cza o czasie, to dla mnie jednak czas budowy dróg
te¿ jest wa¿ny.

(Senator Ryszard Bender: Ale po tym trzymie-
siêcznym okresie cz³onkostwo przepada…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze…)

Proszê pañstwa, kwestia czasu wegetacji. Nie
da siê tego zrobiæ, tak¹ drogê projektuje siê kilka
lat. Sam proces dokumentacji trwa dwa lata. I jak
jeszcze na pocz¹tku procesu dokumentacji bê-
dziemy zastanawiaæ siê, jeœli tam bêd¹ ogrody
dzia³kowe, w którym okresie ma przypaœæ zakoñ-
czenie realizacji tego, to bêdzie to nies³ychanie
trudne i w ogóle bym siê ba³, proszê pañstwa, da-
waæ wykonawcom dokumentacji takie warunki,
¿eby proces dokumentacji i uzyskiwania pozwole-
nia na budowê drogi zakoñczy³ siê akurat w okre-
sie niewegetacyjnym.

Myœlê, proszê pañstwa, ¿e jednak problem
ogródków dzia³kowych nie tyle jest problemem
samych dzia³kowiczów, ile jest problemem polity-
cznym. On zawsze wraca w okreœlonych momen-
tach. Wiadomo – ja tu ju¿ nie bêdê powtarza³ s³ów
pana senatora Bendera – kto zasiada we w³adzach
zwi¹zków dzia³kowych. Musimy zrobiæ wszystko,
aby tê nienormaln¹ sytuacjê, to nienormalne pra-
wo specjalne dotycz¹ce rodzinnych ogródków
dzia³kowych zmieniæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.

Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-
natorowie Andrzejewski i Ortyl.

Zamykam dyskusjê.
Pytam pana ministra, czy chcia³by siê usto-

sunkowaæ do propozycji legislacyjnych. Rozu-
miem, ¿e na posiedzeniu komisji bêdzie pan do
nich siê ustosunkowywa³.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowa-
nie siê do wniosków i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.

G³osowanie bêdzie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Izby.

Aha, dziêkujê serdecznie panu ministrowi
Stêpniowi.

Teraz, Wysoki Senacie, przystêpujemy do
rozpatrzenia punktu dziewi¹tego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz usta-
wy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Tekst ustawy jest w druku nr 485, sprawozda-
nie komisji – w druku nr 485A.

Pan senator Marek Trzciñski, sprawozdawca
Komisji Gospodarki Narodowej, ju¿ jest gotowy.
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Zapro-

szeni Goœcie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, ob-

raduj¹cej 25 marca 2009 r., przedstawiam spra-
wozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym kieruj¹cy pojazdem jest zobowi¹zany mieæ
przy sobie i okazywaæ na ¿¹danie uprawnionego
organu dokument stwierdzaj¹cy zawarcie umowy
obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzaj¹cy
op³acenie sk³adki tego ubezpieczenia. Przepis
art. 129 formu³uje uprawnienie dla Policji do unie-
mo¿liwienia korzystania z pojazdu, je¿eli kieruj¹cy
nim nie okaza³ wymienionego dokumentu. Nieo-
kazanie takiego dokumentu skutkuje tak¿e za-
trzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz usuniê-
ciem pojazdu z drogi na koszt w³aœciciela.

Przedmiotowa ustawa liberalizuje te rozwi¹za-
nia. Zgodnie z nowelizacj¹ uniemo¿liwienie korzy-
stania z pojazdu, jego obligatoryjne odholowanie
i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego dotyczyæ
bêdzie jedynie obywateli pañstw niebêd¹cych
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pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub pañstw cz³onków
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

W zakresie zmian w ustawie o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych opiniowana ustawa wprowa-
dza mo¿liwoœæ nieinformowania Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego o nieokazaniu
przez kontrolowanego dokumentu potwierdza-
j¹cego zawarcie umowy ubezpieczenia, je¿eli or-
gan przeprowadzaj¹cy kontrolê uzyska³ informa-
cjê z centralnej ewidencji pojazdów, potwierdza-
j¹c¹ zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia.

Nowelizacja pozostawia bez zmian sankcjê,
zwi¹zan¹ z nieposiadaniem dokumentu stwier-
dzaj¹cego zawarcie umowy obowi¹zkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, zawart¹
w kodeksie wykroczeñ. Sankcja ta to grzywna do
250 z³ lub kara nagany. Nowelizacja nie zmienia
tak¿e rozwi¹zañ dotycz¹cych koniecznoœci wnie-
sienia stosownych op³at za niewykonanie obo-
wi¹zku zawarcia umowy obowi¹zkowego ubez-
pieczenia, zawartych w ustawie o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych.

Zmiany wprowadzane ustaw¹ bêd¹ mia³y
wp³yw na kontrolê ruchu drogowego dokonywan¹
przez funkcjonariuszy Policji, a tak¿e funkcjona-
riuszy Stra¿y Granicznej, organów celnych oraz
inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
i ¿o³nierzy ¯andarmerii Wojskowej.

Projekt ustawy wywo³a³ wœród cz³onków komi-
sji pewne obawy, zwi¹zane z przewidywanymi
skutkami tak daleko id¹cych zmian. Zdaniem
wielu cz³onków komisji brak mo¿liwoœci choæby
zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu
nieubezpieczonego w przypadku, gdy kieruj¹cy
nie zawar³ takiej umowy, mo¿e doprowadziæ do
zwiêkszenia liczby pojazdów nieubezpieczonych
na polskich drogach. W tej sprawie zapowiedzia-
no wniesienie stosownej poprawki w czasie dru-
giego czytania.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
wprowadzenie dwóch poprawek. Pierwsza ma
charakter doprecyzowuj¹cy, druga zapobiega po-
wstawaniu w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

Wysoka Izbo, Komisja Gospodarki Narodowej
proponuje przyj¹æ projekt ustawy z proponowany-
mi przez komisjê poprawkami. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê pana senatora Tadeusz Gruszkê, spra-

wozdawcê mniejszoœci Komisji Gospodarki Naro-
dowej. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zaproszeni Go-

œcie!
W imieniu mniejszoœci Komisja Gospodarki

Narodowej, pomimo wprowadzonych poprawek
i uwag, które przed chwil¹ mój przedmówca
wskaza³ – poprawki te nie usuwaj¹ wad omawia-
nych w trakcie debaty komisji – rekomendujê Wy-
sokiej Izbie odrzucenie ustawy w przedstawionym
kszta³cie.

Nowelizacja w tej postaci, w jakiej zosta³a nam
przedstawiona, pozbawia Policjê wszelkich narzê-
dzi, byæ mo¿e nazbyt dolegliwych, do eliminowa-
nia z ruchu drogowego pojazdu, na który kieru-
j¹cy nie jest w stanie okazaæ dowodu wykupienia
obowi¹zkowego OC.

Pragnê zwróciæ uwagê na zagro¿enie, jakie nie-
sie ze sob¹ ta ustawa w kszta³cie przedstawionym
Senatowi. Po pierwsze, na pewno zwiêkszy siê
liczba, i tak ju¿ olbrzymia, osób, które nie wyku-
puj¹ obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Po dru-
gie, bêdzie dolegliwoœæ dla tych uczestników ru-
chu drogowego, którzy wykupuj¹ OC, polegaj¹ca
na podwy¿szeniu ich sk³adki w celu pokrycia ko-
sztów zwiêkszonej liczby szkód spowodowanych
przez uczestników ruchu drogowego niewykupu-
j¹cych sk³adki obowi¹zkowego ubezpieczenia OC.

Mam nadziejê, ¿e w trakcie debaty nad ustaw¹,
na tym etapie, zostan¹ zaproponowane poprawki,
które nastêpnie zostan¹ przyjête, co umo¿liwi
nam zmianê naszego zdania i zag³osowanie za t¹
ustaw¹ wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy maj¹ pañstwo pytania?
Pan senator Knosala, pan senator Szewiñski.
Do którego z panów sprawozdawców? Proszê

sprawozdawców tu, do mnie.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja w³aœciwie te¿ mam pewne obawy, ale pan

sprawozdawca wspomnia³ o poprawce. Byæ mo¿e,
bo w ostatnim czasie uda³o nam siê osi¹gn¹æ re-
kordowo nisk¹ wartoœæ nieop³aconych ubezpie-
czeñ, mianowicie dwadzieœcia tysiêcy. Oko³o
dwudziestu tysiêcy samochodów jest nieubezpie-
czonych, tak siê szacuje. Jak powiedzia³em, po
wielu latach uda³o siê dojœæ do tej wielkoœci, po-
niewa¿ kiedyœ by³o du¿o, du¿o wiêcej.

Czy rzeczywiœcie poprawka, o której pan spra-
wozdawca mówi³, bêdzie dotyczy³a powrotu do te-
go, co by³o? Bo inaczej mo¿na by powiedzieæ tak:
jeœli ktoœ mo¿e otrzymaæ tylko mandat, o którym
pan senator wspomnia³, to ta liczba chyba siê zwiê-
kszy. Czy ta poprawka zlikwiduje tê moj¹ obawê?
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Senator Marek Trzciñski:

Myœlê, ¿e poprawka zlikwiduje tê obawê, cho-
cia¿ nie jest to powrót do stanu obecnie obowi¹zu-
j¹cego. Stan obecny zak³ada obowi¹zek odholo-
wania pojazdu w przypadku stwierdzenia braku
ubezpieczenia. Ta sankcja w przysz³oœci nie by³a-
by stosowana. Sankcja, która, wydaje siê, by³aby
wystarczaj¹ca, ale mniej dolegliwa, polega³aby na
zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez fun-
kcjonariusza Policji w trakcie kontroli, co tak na-
prawdê oznacza³oby, ¿e ten pojazd nie bêdzie
móg³ byæ wykorzystywany w ruchu drogowym.

(Senator Ryszard Knosala: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Andrzej Szewiñski, proszê bardzo.
(Senator Andrzej Szewiñski: Rezygnujê, ponie-

wa¿ ubieg³ mnie pan senator Knosala.)
Rozumiem. Czyli pytañ do panów sprawozdaw-

ców…
Aha, pan chcia³by udzieliæ odpowiedzi. Proszê

bardzo…
(Senator Tadeusz Gruszka: Nie.)
To znaczy pytanie, tak?

Senator Tadeusz Gruszka:
W ramach sprostowania.
Pad³a tu liczba: dwadzieœcia tysiêcy. Z moich

informacji wynika, ¿e jest to dwieœcie tysiêcy.

Senator Marek Trzciñski:
Tak, potwierdzam, to jest dwieœcie tysiêcy. Ale

i tak to jest du¿o mniej, ni¿ by³o ponad dziesiêæ lat
temu, kiedy tego typu sankcji, jakie by³y stosowa-
ne przez ostatnie dziesiêæ lat, nie by³o. Te sankcje
wprowadzono oko³o dziesiêciu lat temu.

(Senator Ryszard Knosala: Wtedy podobno by-
³o milion pojazdów.)

Znacznie wiêcej. W ka¿dym razie kilka razy
wiêcej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-

ny przez komisjê sejmow¹.
Rz¹d reprezentuje pan minister Tadeusz Jar-

muziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
na temat nowelizacji?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie. Myœlê, ¿e na posie-
dzeniu komisji bêdzie dobra okazja do wymiany
pogl¹dów.)

Rozumiem.

Pan minister na razie zosta³ na miejscu, ale
mo¿na zadawaæ panu ministrowi pytania.

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do pana ministra. Proszê o przybli¿enie

nam procedury… A dok³adniej mówi¹c: jakie s¹
w chwili obecnej mo¿liwoœci policji, jeœli chodzi
o stwierdzenie podczas rutynowej kontroli, czy
zatrzymany kierowca posiada ubezpieczenie OC?
To dotyczy kontroli przez CEPiK. W jakim procen-
cie w chwili obecnej to jest mo¿liwe w przypadku
radiowozów czy innych osób mog¹cych kontrolo-
waæ pojazdy?

Drugie pytanie zwi¹zane jest… Mogê je zadaæ,
tak?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Oczywiœcie,
Panie Senatorze, pan minister podchodzi d³ugo-
dystansowo, a pan pyta.)

Chodzi o procedurê wymuszaj¹c¹ dokonanie
wykupu OC po stwierdzeniu jego braku podczas
kontroli. Jak zgodnie z ustaw¹ po stwierdzeniu,
¿e tego OC nie ma, mia³oby … W myœl ustawy de-
likwent otrzymuje mandat w wysokoœci 250 z³
i dalej mo¿e korzystaæ z samochodu. W jaki spo-
sób jesteœmy w stanie wymusiæ na nim wykupie-
nie OC, sprawdziæ, ¿e on to OC w koñcu wykupi³?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Tak jak

któryœ z moich przedmówców zauwa¿y³, projekt
jest autorstwa komisji „Przyjazne Pañstwo”. G³ó-
wna idea, która przyœwieca projektowi, jest nastê-
puj¹ca: dzisiaj za zapominalstwo, za to, ¿e zmieni³
marynarkê, kierowca ma zholowany samochód,
ma mandat… To znaczy ten mandat jest czymœ
zrozumia³ym, to tak zwane gapowe, za to trzeba
zap³aciæ. Ale odbieranie mu dowodu rejestracyj-
nego i zholowywanie samochodu jest wyj¹tkowo
uci¹¿liw¹ sankcj¹. Przyœwieca³a nam taka idea:
niech to gapowe nie bêdzie takie drogie, ukarzemy
go mandatem, sprawdzimy, czy ma ubezpiecze-
nie, czy go nie ma, ale odstêpujemy od zholowy-
wania i zabierania dowodu rejestracyjnego. To
jest g³ówna idea i wokó³ tego ca³a ta dyskusja siê
krêci. Taka by³a propozycja komisji „Przyjazne
Pañstwo”. Szczerze powiem pañstwu, ¿e jest mi
ona bliska. Bo mówienie, ¿e co to bêdzie, on nie
ma ubezpieczenia i pojecha³ dalej… To nie zwiêk-
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sza prawdopodobieñstwa wypadku, bo czy z t¹
nasz¹ kontrol¹, czy bez naszej kontroli spowodo-
wanie wypadku przez tego, który nie zap³aci³, jest
równie prawdopodobne.

Nie za bardzo rozumiem, dlaczego liberalizacja
sankcji ma spowodowaæ, ¿e nieubezpieczonych
bêdzie wiêcej. Pan senator Knosala podnosi³ ten
aspekt. To znaczy, ¿e je¿eli zniesiemy karê œmier-
ci, bêdzie wiêcej morderców, tak? Nie. Nie, ten ar-
gument nie trafia do mnie. Nie widzê tu zwi¹zku
przyczynowo-skutkowego. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
my siê nie litujemy nad tymi, którzy nie maj¹
ubezpieczenia. Do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego od policjanta idzie informacja
– jest to te¿ po czêœci odpowiedŸ na pañskie pyta-
nie, Panie Senatorze – i tam siê robi porz¹dek
z tym delikwentem, o którym pan wspomnia³, za
to, ¿e nie ma tego ubezpieczenia. On jest karany,
jest poddawany ró¿nego rodzaju sankcjom, które
temu towarzysz¹. Ale dotyczy to tych, którzy
w ogóle nie maj¹ ubezpieczenia, bo tych, którzy
w ogóle je maj¹, tylko w drodze go nie maj¹, karze-
my za gapowe mandatem i niczym wiêcej. W zasa-
dzie o tej ustawie chyba nie bardzo mo¿na wiêcej
powiedzieæ. Albo to liberalizujemy, albo tego nie
liberalizujemy, bo tylko takie jest jej przes³anie.
I to pozostawiam ocenie pañstwa senatorów.

Zdaje siê, ¿e poprawka, która wp³ynê³a czy ma
wp³yn¹æ, bêdzie prób¹ lekkiego zmniejszenia libe-
ralnoœci tych kar. Zastanowimy siê, pochylimy siê
nad tym, ja nie bêdê umiera³ za ¿adne z roz-
wi¹zañ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo, kolejne

pytanie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Nie by³o odpowiedzi na to pierwsze pytanie, ja-

kie jednostki policyjne maj¹ obecnie mo¿liwoœci
sprawdzenia faktu wykupienia OC. Mówi siê
o tym, ¿e istnieje taka mo¿liwoœæ, ale w jakim pro-
cencie to jest…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Jest system Centralnej Ewidencji Pojazdów

i Kierowców…
(Senator Tadeusz Gruszka: Czy on funkcjonuje

i w jakim procencie to jest…)
Funkcjonuje on coraz lepiej. Je¿eli policjant

nie ma mo¿liwoœci sprawdzenia tego, to kontak-
tuje siê telefonicznie. Policjanci s¹ jednak coraz
lepiej wyposa¿eni. Ze wzglêdu na ustawê, która

w parlamencie idzie równolegle do tej, ona ju¿
u pañstwa by³a, tê ustawê, popularnie mówi¹c,
radarow¹, my musimy CEPiK doprowadziæ do
pe³nej sprawnoœci. Ze wszystkich stron jest pre-
sja na to, ¿eby Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców by³a wyj¹tkowo sprawna. To jest pa-
kietowo zaszyte w kilku ustawach. CEPiK nie ma
szans na niesprawne dzia³anie, on musi byæ spra-
wny. W zwi¹zku z tym bêdziemy mieli doskona³e
narzêdzie, i ju¿ mamy dobre narzêdzie, informaty-
czne do tego, aby zasiêgaæ informacji o stanie po-
jazdu i kierowcy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e nie ma pytañ do pana ministra.
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Gruszka wyst¹pi jako dyskutant.

Zapraszam w takim razie.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Przedstawiony nam projekt ustawy, a raczej ju¿

ustawa, po raz kolejny, jak wyliczy³em, dziewi¹ty
raz za naszej kadencji, zmienia ustawê – Prawo
o ruchu drogowym. W tej ustawie jest zawarty wa¿-
ny zapis, a dotyczy on w³aœnie posiadania, a raczej
nieposiadania w³aœciwych dokumentów, które
podczas kontroli s¹ wymagane zgodnie z obecnie
istniej¹cym prawem. Przepisy obecnie obowi¹zu-
j¹cej ustawy uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z pojazdu
i umo¿liwiaj¹ zatrzymanie dowodu rejestracyjne-
go, a tak¿e na³o¿enie kary grzywny. Dodatkowo
w przypadku braku dokumentu OC jest mo¿liwoœæ
usuniêcia pojazdu z drogi. Nowelizacja, jak ju¿
wiele razy by³o tu powiedziane, liberalizuje zapisy
co do posiadania dokumentów poœwiadczaj¹cych
wykup ubezpieczenia OC. Jest to uk³on komisji
„Przyjazne Pañstwo” w stronê zapominalskich, jak
siê to podkreœla. Myœlê, ¿e ten uk³on w tej formie,
w jakiej zosta³ przedstawiony, jest zbyt g³êboki.
Niesie ryzyko, które w trakcie wyjaœniania stano-
wiska mniejszoœci przedstawi³em. Przepisy te spo-
woduj¹ odst¹pienie od p³acenia OC przez kolej-
nych w³aœcicieli, a jak ju¿ powiedzieliœmy, obecnie
jest dwieœcie tysiêcy tych, którzy go nie wykupuj¹.
Na tej sali by³o powiedziane, ¿e uda³o siê zmniej-
szyæ z miliona do dwustu tysiêcy liczbê tych, którzy
nie p³ac¹, w³aœnie dziêki tak restrykcyjnym przepi-
som, jakie by³y i obowi¹zuj¹ do chwili obecnej.
Uwa¿am, ¿e otwieramy tu nie tyle furtkê, ile wielk¹
bramê tym, którzy bêd¹ uciekaæ od p³acenia obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia OC.
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W zasadzie t¹ ustaw¹ idziemy pod pr¹d tenden-
cji, jakie panuj¹ w Unii Europejskiej. Przyk³ady
pierwsze z brzegu tego, jakie s¹ konsekwencje
braku OC w innych pañstwach. Przytoczê przy-
k³ady dwóch krajów. W Belgii nastêpuje konfiska-
ta pojazdu, odholowanie na parking policyjny lub
parking innej firmy posiadaj¹cej umowê z mia-
stem, wyznaczony zostaje termin na okazanie po-
lisy i pokrycie kosztów holowania. W S³owenii – to
ostatnia pozycja w tej tabeli – policja wy³¹cza z ru-
chu pojazd, który nie posiada obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC, w³aœciciel pojazdu podlega ka-
rze grzywny. Dok³adnie idziemy pod pr¹d tego, co
dzieje siê w Unii Europejskiej, w której zaostrza
siê konsekwencje wobec osób niemaj¹cych wyku-
pionego ubezpieczenia OC.

Co ma miejsce w przypadku zdarzenia, jakie wy-
st¹pi, w sytuacji, kiedy mamy wykupione OC
i przydarzy nam siê kolizja z pojazdem osoby, która
nie posiada takiego OC? Gdy sytuacja jest taka, ¿e
sprawca szkody komunikacyjnej zosta³ ustalony,
lecz nie posiada obowi¹zkowego ubezpieczenia
OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wy-
p³aca nam odszkodowanie za szkody w mieniu i na
osobie powsta³e na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak jest, gdy posiadacz zidentyfikowane-
go pojazdu mechanicznego, którego ruchem tê
szkodê wyrz¹dzono, nie by³ objêty obowi¹zkowym
ubezpieczeniem OC. Zgo³a inaczej to siê przedsta-
wia w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze spraw-
c¹ szkody, który nie zosta³ zidentyfikowany. Gdy
nie ustalono to¿samoœci sprawcy szkody wy-
rz¹dzonej w okolicznoœciach uzasadniaj¹cych jego
odpowiedzialnoœæ cywiln¹, odszkodowanie zosta-
nie wyp³acone jedynie za szkody na osobie powsta-
³e na terytorium Polski. W poprzednim przypadku
mamy jeszcze mo¿liwoœæ uzyskania odszkodowa-
nia za mienie, w tym przypadku jedynie za szkody
na osobie. Jakie niesie to ryzyko? Osoba, która
spowoduje wypadek, z racji tego, ¿e nie bêdzie po-
siada³a wykupionego OC, bêdzie ucieka³a z miej-
sca wypadku. I bêd¹ tego takie konsekwencje, ja-
kie mamy w tym drugim przypadku, czyli odszko-
dowanie bêdzie wyp³acone tylko za szkody na oso-
bie, za szkody na mieniu tych odszkodowañ fun-
dusz gwarancyjny nam nie wyp³aci.

Dodatkowo zwiêkszy siê… Pan minister powie-
dzia³, ¿e liberalizacja prawa nie powoduje wzrostu
przestêpczoœci, i poda³ znamienny przyk³ad kary
œmierci. Uwa¿am, ¿e w tej sytuacji efekt bêdzie
odwrotny. Liczba osób, które nie wykupi¹ obo-
wi¹zkowego OC, zwiêkszy siê, a tym samym dla
tych, którzy bêd¹ p³aciæ solidnie i odpowiedzialnie
OC, zwiêkszy siê sk³adka, bo konieczne bêdzie po-
krycie kosztów tych sytuacji, kiedy fundusz gwa-
rancyjny zmuszony bêdzie wyp³aciæ odszkodowa-
nie za niep³ac¹cych. To my poniesiemy skutki li-
beralizacji tej ustawy, tych przepisów.

Zada³em ministrowi pytanie o mo¿liwoœci
sprawdzenia przez policjê na miejscu, bo to jest
wtedy wiarygodne, posiadania… nie tyle posiada-
nia dokumentu, co faktu wykupienia polisy OC.
System, przez który ma to byæ realizowane, nie
jest jeszcze w pe³ni wdro¿ony, wiêc uwa¿am, ¿e na
ustawê w przed³o¿eniu takim, jakie dzisiaj mamy
pod obradami, jest za wczeœnie. Powinno byæ naj-
pierw tak, ¿e mamy system, który umo¿liwia
sprawdzenie w trakcie rutynowej kontroli pojaz-
du, czy ta polisa jest wykupiona, czy nie. Wtedy
dalsze sankcje by³yby uzasadnione. Pozwoli³em
sobie poszukaæ i dowiedzia³em siê, ¿e w wielu kra-
jach, w zasadzie w wiêkszoœci krajów Unii Euro-
pejskiej, ten system dzia³a, dlatego mo¿na sobie
tam pozwoliæ – byæ mo¿e bêd¹ zarzuty wobec tego,
co mówiê – na niewo¿enie z sob¹ odpowiedniego
dokumentu, który stwierdza wykupienie OC.

Gdybyœmy szli tropem tej liberalizacji przepi-
sów, to nale¿a³oby zapytaæ, po co kieruj¹cemu pra-
wo jazdy, dowód rejestracyjny i dlaczego komisja
„Przyjazne Pañstwo” nie zmieni³a zapisów ustawy
w tej materii. Mo¿na by do tego podejœæ tak samo:
po co te dokumenty, skoro mo¿na na³o¿yæ mandat,
a póŸniej ewentualnie ¿¹daæ wykazania siê doku-
mentem? Tego „Przyjazne Pañstwo” nie dokona³o.

W celu wyeliminowania czy zminimalizowania
efektu, o którym mówi³em, dla nas, ubezpiecza-
j¹cych siê, i aby sk³adki na ubezpieczenie OC nie
by³y podnoszone przez ubezpieczycieli, proponujê
zmiany, poprawki do tej ustawy. Jedna z nich roz-
szerza katalog krajów, który bêdzie objêty noweli-
zacj¹. Chodzi mi g³ównie o Andorê i Chorwacjê,
które zosta³y pominiête, jakby przeoczono te pañ-
stwa nale¿¹ce do porozumienia. Druga poprawka
dotyczy tego, co mówiliœmy, ma wyeliminowaæ sy-
tuacjê tak¹, ¿e zwiêkszy nam siê gwa³townie, rap-
townie liczba niewykupionych ubezpieczeñ OC.
Jest to poprawka polegaj¹ca na tym, ¿e zatrzymy-
wany bêdzie dowód rejestracyjny samochodu, je-
œli nie kierowca nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci wyka-
zania siê dokumentem potwierdzaj¹cym wyku-
pienie tego ubezpieczenia lub nie bêdzie mo¿liwo-
œci sprawdzenia tego wykupienia w CEPiK.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê koñ-
czyæ, Panie Senatorze, zosta³a jeszcze minuta.)

Dziêkujê bardzo, wykorzystam ca³y czas.
Ta sytuacja spowoduje ¿e kierowca, decyduj¹c

siê na dalsz¹ jazdê bez wykupienia OC, nara¿a siê
na kolejne zatrzymanie, a to ju¿ bêdzie podlega³o
pod art. 130a pkt 2, to znaczy, kierowca bêdzie
nara¿ony na usuniêcie z drogi samochodu na
w³asny koszt. Tak ¿e ta poprawka, mówi¹ca o za-
trzymaniu prawa jazdy i kontynuowaniu mimo
tego… przepraszam, nie prawa jazdy, tylko dowo-
du rejestracyjnego. Ona powoduje kaskadowe
zwiêkszanie kar, wymogów wobec osoby niewy-
kupuj¹cej ubezpieczenia obowi¹zkowego.

Te dwie poprawki sk³adam na rêce pana mar-
sza³ka. Dziêkujê bardzo.

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

76 oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym…

(senator T. Gruszka)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie! Szanowni

Panowie!
Podzielam argumentacjê, któr¹ przytoczy³

w sprawie ustawy mój bardzo wielce szanowny
przedmówca, pan senator Tadeusz Gruszka. Do te-
go zestawuargumentów,którychu¿y³, chcêdo³o¿yæ
jeszcze parê. Chcê równie¿ z³o¿yæ na rêce pana mar-
sza³ka wniosek, który te sprawy zwi¹zane z zatrzy-
maniempojazduwzwi¹zkuzbrakiemwymaganego
dowodu op³aty ubezpieczenia przez kierowcê…

Szanowni Pañstwo, pan senator by³ ³askaw
przywo³aæ przyk³ady dwóch krajów, w których
stosuje siê jeszcze bardziej restrykcyjne zapisy
w tej sprawie ni¿ w tej chwili u nas w Polsce. Ja do-
³o¿ê do tego przyk³ad Wielkiej Brytanii, gdzie po-
jazd jest rekwirowany, je¿eli kierowca nie ma ak-
tualnego dowodu ubezpieczenia obowi¹zkowego.
Mo¿e siê nawet zdarzyæ, ¿e samochód zostanie
zez³omowany. Zupe³nie nie rozumiem wiêc pana
ministra i jego braku wyobraŸni, jak sam to raczy³
zauwa¿yæ, w sprawie niezauwa¿enia pewnej kore-
lacji pomiêdzy restrykcyjnoœci¹ a liczb¹ samo-
chodów czy te¿ raczej kierowców, którzy porusza-
j¹ siê w ogóle bez ubezpieczenia obowi¹zkowego.
Przypomnijmy liczby, które tu pada³y: parê lat te-
mu milion, w tej chwili jeszcze dwieœcie tysiêcy
kierowców nie jest ubezpieczonych, nie jest objê-
tych zakresem ubezpieczenia. To zejœcie z miliona
do dwustu tysiêcy to w³aœnie wynik dzia³ania re-
strykcyjnego prawa w tym zakresie. Dzisiaj, zu-
pe³nie liberalizuj¹c te zapisy i traktuj¹c te wszyst-
kie zdarzenia jako gapowe, tak to nazwijmy, bo po
prostu kierowca zmieni³ marynarkê czy te¿ za-
pomnia³ wzi¹æ dowodu, mo¿emy niestety dopro-
wadziæ do powrotu do tej z³ej sytuacji. A przecie¿
koszty takich wypadków powodowanych przez
osoby niemaj¹ce ¿adnego ubezpieczenia bêd¹ po-
nosiæ, i ponosz¹, ci, którzy to ubezpieczenie op³a-
caj¹. By³by to wiêc powrót do bardzo z³ych ten-
dencji w tej materii.

Tak jak powiedzia³em, sk³adam na rêce pana
marsza³ka poprawkê, której istot¹ jest to, ¿e jeœli
policjant dokonuj¹cy kontroli stwierdzi po zasiêg-
niêciu informacji w bazie danych, o której by³a
mowa, czyli w CEPiK, centralnej ewidencji pojaz-
dów komunikacyjnych – chyba tak siê powinno
rozwi¹zaæ ten skrót – i¿ kierowca posiada op³aco-
ne ubezpieczenie komunikacyjne, mo¿e tego kie-
rowcê dopuœciæ do dalszej jazdy. To oczywiœcie
jest zwi¹zane z tym, ¿e ta baza musi dzia³aæ i to
w trybie rzeczywistym, tak to nazwijmy, chocia¿
wiemy, ¿e na razie tocz¹ siê tylko i wy³¹cznie pra-

ce, które przybli¿aj¹ nas do tego momentu. Z za-
pewnieñ przedstawicieli MSWiA, które pad³y pod-
czas prac komisji nad t¹ ustaw¹, dowiedzieliœmy
siê, ¿e na pewno w tym roku ka¿dy radiowóz kon-
troluj¹cy kierowców na drogach bêdzie mia³ do-
stêp do takiej bazy.

Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e dobrze by by³o,
gdybyœmy w³aœnie tak skonstruowali tê ustawê, ¿e
policjant, który ma dostêp w trybie rzeczywistym
do bazy, dopuszcza kierowcê do dalszej jazdy, bo
dosta³ informacjê, i¿ kierowca ma stosowne ubez-
pieczenie. Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski;

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Banaœ: Poprawki ju¿ z³o¿y-

³em.)
Tak.
Teraz pani senator Ma³gorzata Adamczak, za-

praszam.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kolega senator – mogê chyba tak sobie pozwo-

liæ powiedzieæ – Banaœ mówi³, ¿e podziela argu-
menty…

(Senator Grzegorz Banaœ: Innego nazwiska nie
mam, wiêc proszê bardzo. Nazywam siê Banaœ.)

(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam.
…pana senatora Gruszki. Ja niestety ich nie po-

dzielam. Pan senator Gruszka mówi³, ¿e idziemy
pod pr¹d, je¿eli chodzi o Uniê Europejsk¹. Pozwolê
sobie przytoczyæ kilka s³ów pana Mariusza Wasia-
ka z Komendy G³ównej Policji: Dziœ polski kierow-
ca jest traktowany gorzej ni¿ unijny. Kierowcom
z Unii Europejskiej nie sprawdza siê takich doku-
mentów. I dalej mówi³, ¿e ju¿ w czerwcu podczas
spotkania policjantów z pos³ami pad³ taki pomys³,
tak¿e ze strony Komendy G³ównej Policji. Wyjaœ-
nia³: Z punktu widzenia przepisów bezpieczeñstwa
ruchu drogowego posiadanie OC czy jego brak nie
ma znaczenia. I tak argumentowa³: Nie rozumiem,
sk¹d znowu ten brak zaufania do obywatela pol-
skiego… ¿e znowu bêdzie nagina³ prawo i nie bê-
dzie wykupywa³ tego OC. Przecie¿ tak naprawdê to
jest w jego interesie. Bêdzie grupa osób, która nie
bêdzie tego wykupywaæ. Tak zawsze jest.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale by³ milion, a jest
dwieœcie tysiêcy. I tego siê trzymajmy. Nie wracaj-
my do tego, co by³o.)

Dobrze, ale mówimy o tym, ¿e jesteœmy Euro-
pejczykami. Chcemy, ¿eby by³o ³atwiej polskiemu
obywatelowi. Myœlê, ¿e to jest bardzo dobra usta-
wa, to idzie w dobrym kierunku. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
I pan senator Zbigniew Cichoñ, proszê bardzo.

Jak rozumiem, równie krótko?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak jest.)
Bardzo mnie to cieszy.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Jak zawsze, Panie Marsza³ku, krótko.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W moim przekonaniu ta ustawa zas³uguje na

poparcie, bo wpisuje siê w kr¹g rozwi¹zañ, w któ-
rych prawo jest traktowane jako wartoœæ nie sa-
ma w sobie, wartoœæ, która jest wrêcz fetyszyzo-
wana, tylko jako wartoœæ maj¹ca s³u¿yæ regulacji
pewnych zachowañ spo³ecznych, które s¹ po-
¿¹dane. Wiadomo, ¿e celowe, uzasadnione i obo-
wi¹zkowe jest istnienie ubezpieczeñ od odpowie-
dzialnoœci cywilnej z tytu³u posiadania pojazdu.
Przecie¿ zasada solidarnoœci spo³ecznej i zasada
realnej odpowiedzialnoœci za spowodowanie
szkody temu s³u¿¹. Wiadomo, ¿e przeciêtny u¿yt-
kownik samochodu bardzo czêsto jest niewyp³a-
calny, st¹d odszkodowanie wyp³aca za niego z ty-
tu³u wyrz¹dzonej szkody firma ubezpieczeniowa.
I tylko i wy³¹cznie temu s³u¿y instytucja ubezpie-
czeñ. A nad wprowadzaniem tutaj jeszcze dodat-
kowych sankcji w postaci zatrzymania samocho-
du i uniemo¿liwiania kontynuacji jazdy trzeba siê
zastanowiæ. Chodzi o to, czy pozostaje to w roz-
s¹dnej proporcji do uzasadnionego celu, jakim
jest zabezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej za
spowodowanie okreœlonych szkód. Zawsze by³em
zdania, ¿e ten œrodek jest nieproporcjonalnie su-
rowy, a tym samym szkodliwy, w zwi¹zku z czym
powinien jak najszybciej znikn¹æ z naszego usta-
wodawstwa. To, ¿e w niektórych krajach istnieje
odpowiedzialnoœæ tak daleko posuniêta, to nie
jest jeszcze argument za tym, ¿eby równie¿ w Pol-
sce to utrzymywaæ.

Przypomnê, skoro siê odwo³ujemy do Wielkiej
Brytanii, ¿e to jest pañstwo, w którym istnieje
cenzura prewencyjna. No i co? Z tego powodu
wprowadzimy u nas cenzurê, która jest wrêcz za-
kazana przez konstytucjê? Chyba nie têdy droga.
Podobnie w Wielkiej Brytanii istnia³ przepis o ob-
razie s¹du. Tak zwany counter jury, wystêpek,
w³aœciwie przestêpstwo a nie wystêpek, a nawet
zbrodnia polega³a na tym, ¿e nie wolno by³o publi-
kowaæ ¿adnych informacji na temat tocz¹cego siê
procesu. Dopiero w procesie „Sunday Times” mu-
sia³ zapaœæ wyrok w 1961 r. przeciwko Wielkiej
Brytanii, gdzie stwierdzono, ¿e jest to ogranicze-
nie wolnoœci wypowiedzi i tym samym naruszenie
art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Wielka Brytania, która czasami wydaje siê byæ dla
nas jakimœ wzorcem demokracji i swobód, nieko-

niecznie jest takim wzorcem, jeœli chodzi o wszys-
tkie regulacje prawne.

Chcia³bym tylko przypomnieæ jedn¹ rzecz.
W dalszym ci¹gu nie znosimy odpowiedzialnoœci
z tytu³u wykroczenia, jakim jest nieposiadanie
okreœlonych dokumentów zwi¹zanych z prowa-
dzeniem samochodu, czy to prawa jazdy czy te¿
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci
cywilnej. A likwidujemy, moim zdaniem, roz-
wi¹zanie rzeczywiœcie anachroniczne, które po-
lega na tym, ¿e zatrzymuje siê cz³owiekowi samo-
chód i uniemo¿liwia kontynuacjê jazdy, co jest
bardzo uci¹¿liwe, nieproporcjonalne do celu, ja-
kiemu ten œrodek mia³ s³u¿yæ, czyli zapewnieniu
realizacji obowi¹zku ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoœci cywilnej. Przykro mi, ¿e wbrew moim
kolegom, których opinie bardzo szanujê, jestem
innego zdania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotr Wach.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê wypowiedzieæ w duchu dwóch

ostatnich wypowiedzi, a mianowicie powiedzieæ,
¿e uwa¿am tê ustawê za s³uszn¹ i celow¹, za usta-
wê niestwarzaj¹c¹ zagro¿eñ. Mnie siê wydaje, ¿e
ta ustawa powoduje jedn¹ zasadnicz¹ rzecz,
a mianowicie wprowadza rozró¿nienie pomiêdzy
osobami, które nie maj¹ przy sobie dokumentu
œwiadcz¹cego o wykupieniu obowi¹zkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej,
i osobami, które go w ogóle nie posiadaj¹ i nie do-
kona³y zakupu, w zwi¹zku z czym s¹ przestêpca-
mi, i to w dodatku umyœlnymi. To rozró¿nienie
jest potrzebne. Oczywiœcie, kiedyœ byæ mo¿e tak
ostre sankcje by³y potrzebne, bo nie by³o mo¿liwo-
œci natychmiastowego sprawdzenia, jaka jest fak-
tyczna sytuacja.

Nie widzê zwi¹zku pomiêdzy liberalizacj¹,
o której mówimy, a ewentualnym niewykupywa-
niem ubezpieczeñ przez wiêksz¹ liczbê u¿ytko-
wników pojazdów, bo je¿eli ten system dzia³a i bê-
dzie dzia³a³ sprawnie, to uci¹¿liwoœci i konsek-
wencje dla osób, które s¹ w tym zakresie oszusta-
mi, s¹ jasne i ewidentne.

Chcia³bym równie¿ powiedzieæ, trochê za¿arto-
waæ, to, co ju¿ bardzo piêknie pan senator Cichoñ
powiedzia³. Otó¿ powo³ywanie siê na Wielk¹ Bry-
taniê nie zawsze jest w³aœciwe, choæby w tym sen-
sie, ¿e je¿eli chodzi o ruch drogowy, to oni maj¹
ruch lewostronny, a kierowcy siedz¹ po prawej
stronie, co moim zdaniem stwarza znacznie wiêk-
sze zagro¿enie ruchu ni¿ brak papierka przy so-
bie. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Gruszka.
Przypominam, ¿e ma pan tylko piêæ minut.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, zosta³em tutaj przywo³any wypo-

wiedzi¹ pani senator. Tu jest w³aœnie problem sy-
stemu kontroli, którego nie posiadamy. Wszyst-
kie kraje Unii, w przypadku których mówimy, ¿e
ten system dzia³a, niepotrzebne s¹ dokumenty…
No tam polega to w³aœnie na tym, ¿e najpierw zbu-
dowano system, w którym sprawdzenie jest bar-
dzo ³atwe, w ka¿dym momencie jest mo¿liwe.
U nas dzisiaj, co wynika³o z wypowiedzi pana mi-
nistra, ten system nie dzia³a i jeszcze jakiœ czas
nie bêdzie dzia³a³. Dlatego mówi³em, ¿e obecnie ta
ustawa wyprzedza fakty, wyprzedza warunki,
które powinny byæ spe³nione, bo s¹ konieczne do
wdro¿enia w postaci tej ustawy. I st¹d wynika
uci¹¿liwoœæ kontroli w Polsce, mówi¹c kolokwial-
nie, w porównaniu do kontroli kierowców na Za-
chodzie.

Sk¹d ta pewnoœæ? Doœwiadczenie, Pani Sena-
tor. Je¿eli wprowadziliœmy restrykcyjne przepisy
i spad³a o osiemset tysiêcy liczba niewykupionych
polis, to bazujemy… Nasze prawo, nasze do-
œwiadczenie nam to mówi. I staramy siê wprowa-
dziæ to tak¿e w naszym prawie. Zgadzam siê, ¿e
nieposiadanie œwistka OC przy sobie nie wp³ywa
na bezpieczeñstwo jazdy, ale jest bardzo dolegliwe
dla tej osoby, która jest poszkodowana w wyniku
kolizji. No i ja bym tyle powiedzia³, odpowiadaj¹c
pani senator. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.
Zapraszam.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przys³uchujê siê tej dyskusji i powiem, ¿e

przede wszystkim trzeba ho³dowaæ pewnej ogól-
nej zasadzie. A ta zasada mówi o proporcjonalno-
œci przy stanowieniu prawa. Bezradnoœæ organów
wykonawczych i Policji nie mo¿e byæ przyczyn¹
wiary, ¿e magiczn¹ liter¹ prawa zmienimy niepra-
wid³owe funkcjonowanie tych, którzy powinni to
prawo egzekwowaæ. Decyduje, jak powiedzia³ pan
senator Cichoñ, nie to, czy siê posiada dowód, tyl-
ko to, jaki jest stan faktyczny. I w zwi¹zku z tym
przestrzegam przed zbytnim rygoryzmem, bo on
prowadzi do odwrotnych skutków. Mo¿na równie
dobrze produkowaæ fa³szywe zaœwiadczenia i uni-

kaæ wszelkich kontroli, tak naprawdê nie spe³nia-
j¹c wymogów, które poœwiadcza dokument. ¯yje-
my w szczególnym pañstwie, jesteœmy bardzo
szczególnym spo³eczeñstwem, które po okresie
postkomunistycznym, ale nie tylko, tak¿e po za-
borczym, jest niezwykle wprawione w pos³ugiwa-
niu siê, w dzia³aniu, jak omijaæ prawo, jak praeter
legem albo contra legem funkcjonowaæ. Dlatego
przestrzegam przed wiar¹ w magiczn¹ literê pra-
wa. Wydaje mi siê, ¿e du¿a ostro¿noœæ przed tym,
¿eby prawa obywatelskie i wolnoœci obywatelskie
ograniczaæ bez interioryzacji normy prawnej, ja to
tak nazywam, tylko na zasadzie konkretnych for-
malnych rygorów, jest zasadna. Trzeba odnieœæ
kontrolê do stanu faktycznego, a nie do posiada-
nia dokumentu, który mo¿e byæ tylko formalnym
znamieniem czegoœ, co jest istotnym elementem
w sytuacji szukania odpowiedzialnoœci, karania,
czêsto bardzo surowego karania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Wysoki Senacie, informujê, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli pa-

nowie senatorowie Banaœ, Gruszka i razem sena-
torowie Trzciñski i Wyrowiñski.

W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do tych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu jedenastego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 506,
sprawozdanie komisji w druku nr 506A.

Pan senator Jan Wyrowiñski. Zapraszam do
przedstawienia sprawozdania Komisji Gospodar-
ki Narodowej, a nastêpnie, poniewa¿ pan senator
wyst¹pi w dwóch rolach, sprawozdania mniejszo-
œci komisji.

Proszê bardzo, ale proszê starannie oddzielaæ
te dwie role, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Oczywiœcie.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Minister! Pani Prezes!
Tak jak zapowiedzia³ pan marsza³ek, w imieniu

Komisji Gospodarki Narodowej mam zaszczyt
i obowi¹zek przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawo-
zdanie z posiedzenia, a w³aœciwie z dwóch posie-
dzeñ, bo pierwsze posiedzenie odby³o siê 25 mar-
ca, a drugie, mo¿na powiedzieæ, decyzyjne, odby³o
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siê wczoraj, w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo telekomunikacyjne.

Panie i Panowie Senatorowie, ten stos doku-
mentów, który mam przed sob¹, jest jakimœ mier-
nikiem skomplikowania sprawy. Ustawa – Prawo
telekomunikacyjne jest ustaw¹ rzeczywiœcie nie-
zwykle skomplikowan¹, bo reguluje materiê, któ-
ra wynika z postêpu technologicznego, z nowo-
czesnoœci. Sam s³owniczek – je¿eli pañstwo zaj-
rzeli do dokumentów, to pañstwo widzieli – zawie-
ra piêædziesi¹t trzy pojêcia. Definiuje siê tu pojê-
cia interfejsu, dostêpu telekomunikacyjnego, in-
terfejsu radiowego, interoperacyjnoœci us³ug,
zdefiniowane jest pojêcie kolokacji. Zreszt¹ ta no-
welizacja te¿ dotyka s³owniczka, konkretnie
w dwóch miejscach, w odniesieniu do przekazu
telekomunikacyjnego i po³¹czenia.

Z pewn¹ pokor¹ stajê wobec tego zadania, któ-
re powierzy³a mi komisja – pan senator Kogut ki-
wa g³ow¹, bo to on wytypowa³ mnie do tej roli – li-
cz¹c na to, ¿e ³awa rz¹dowa wzmocniona o pani¹
prezes Stre¿yñsk¹ wszystkie w¹tpliwoœci, które
pañstwo senatorowie bêdziecie mieli, w zwi¹zku
z t¹ nowelizacj¹ i tym, co siê wokó³ niej dzia³o,
w sytuacji gdy ja nie bêdê w stanie udzieliæ wyjaœ-
nieñ, rozwieje i wyt³umaczy.

Jest jeszcze jedna specyficzna cecha tego usta-
wodawstwa. Otó¿ w tej akurat sprawie niejako
prym… Powiedzia³bym tak. �ród³em zmian legis-
lacyjnych jest Bruksela, to Unia Europejska jest
t¹ instytucj¹, która na bie¿¹co œledzi tê problema-
tykê i równie¿ w tej sprawie, w sprawie niejako
troski o klienta, troski o konkurencyjnoœæ Unia
wykazuje siê du¿¹ skutecznoœci¹.

Pamiêtacie pañstwo sprawê roamingu, po-
³¹czeñ miêdzynarodowych. To konsekwencja
w³adz unijnych doprowadzi³a do tego, ¿e w tej
chwili obywatele Unii Europejskiej p³ac¹ mniej za
po³¹czenia miêdzy pañstwami. Je¿eli w wielu
sprawach Unia jest bardzo daleko, to w tej spra-
wie by³a naprawdê bardzo blisko i by³a bardzo
konkretna, znacznie przyczyni³a siê do tego, ¿e
obywatelom Unii jest nieco ³atwiej, nieco taniej
mog¹ siê ze sob¹ ³¹czyæ, przez to Unia realizuje
ideê jednoœci europejskiej. Wydaje mi siê, ¿e war-
to to zauwa¿yæ.

Szanowni Pañstwo, tak te¿ siê sta³o w przypad-
ku tej nowelizacji, dlatego ¿e podstawow¹ przy-
czyn¹ nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej,
która zosta³a uchwalona w roku 2006, jest konie-
cznoœæ, jak to siê brzydko mówi, implementacji
kolejnej dyrektywy, dyrektywy 2006/24 z 15 mar-
ca 2006 r., tak zwanej dyrektywy retencyjnej. któ-
ra dotyczy spraw – przeczytam tê nazwê, choæ jest
ona skomplikowana i niezbyt mi³a uchu – zatrzy-
mania generowanych lub przetwarzanych da-
nych w zwi¹zku ze œwiadczeniem ogólnie dostêp-
nych us³ug ³¹cznoœci elektronicznej lub udostêp-

niania publicznych sieci ³¹cznoœci. T³umacz¹c to
na zwyk³y jêzyk, mo¿na powiedzieæ, ¿e chodzi o to,
aby obci¹¿yæ operatorów obowi¹zkiem przecho-
wywania przez okreœlony czas informacji o po-
³¹czeniach po to, aby odpowiednie instytucje pañ-
stwowe, jeœli zajdzie taka potrzeba, mog³y mieæ do
nich dostêp. Te instytucje pañstwowe zosta³y wy-
liczone w poszczególnych artyku³ach nowelizo-
wanej ustawy, chodzi o Agencjê Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, s³u¿by wywiadu, kontrwywiadu
wszelakiej maœci itd., itd.

Jedna z racji, jakie za tym stoj¹, bo jest ich wie-
le, jest taka, ¿e przestrzeñ telekomunikacyjna, cy-
berprzestrzeñ jest idealnym miejscem do kontak-
towania siê wszystkich ciemnych si³. Terroryœci,
ca³a ta struktura, która oplata œwiat, grasuje w³a-
œnie w tej przestrzeni, z tej przestrzeni korzysta,
komunikuje siê za pomoc¹ œrodków, które mo¿na
stosowaæ w tej przestrzeni. A¿eby nad¹¿aæ, a¿eby
pod¹¿aæ, a¿eby œledziæ, a¿eby dotrzeæ do tego
Ÿród³a z³a, trzeba mieæ dostêp do tych danych. Ta
ustawa ma to wprowadziæ na nasz grunt prawny,
wprowadzenie zasad tej dyrektywy ma to umo¿li-
wiæ. Taka by³a pierwsza, g³ówna racja podjêcia tej
nowelizacji.

Panie i Panowie Senatorowie, chcia³bym, abyœ-
my mieli tak¿e œwiadomoœæ tego, ¿e bran¿a tele-
komunikacyjna, bran¿a ³¹cznoœci i przekazywa-
nia informacji, danych, wiadomoœci itd., itd. jest
w tej chwili jedn¹ z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê
bran¿ na œwiecie. Jak siê patrzy na tabele ukazu-
j¹ce dynamikê rozwoju poszczególnych aktywno-
œci ludzkich, to widaæ, ¿e tutaj aktywnoœæ jest naj-
wiêksza. To jest najprê¿niejsza bran¿a. Równie¿
w naszym kraju ca³y czas siê ona rozwija. A po-
ziom jej rozwoju jest œwiadectwem poziomu cywi-
lizacyjnego. I na przyk³ad to, ¿e w Polsce czas
oczekiwania na przeniesienie numeru od jednego
operatora do drugiego jest w tej chwili najd³u¿szy
w Europie, Ÿle o nas œwiadczy. To, ¿e w sprawie
dostêpu do internetu szerokopasmowego wlecze-
my siê na koñcu, te¿ Ÿle o nas œwiadczy. To, ¿e ma-
my problem z cyfryzacj¹ telewizji, niestety te¿ nie
najlepsze œwiadectwo nam wystawia.

Warto równie¿ mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e jeste-
œmy jako pañstwo w dosyæ specyficznej sytuacji.
Bierze siê to st¹d, ¿e podczas przemian w³asno-
œciowych, podczas prywatyzacji krajowego, ¿e tak
powiem, operatora telefonicznego – TP SA – po-
pe³niono zasadniczy b³¹d systemowy. To znaczy
prywatyzacja nast¹pi³a, zanim z³amano monopol.
Nie by³o demonopolizacji przed prywatyzacj¹. I ta
zasz³oœæ, ten stan rzeczy, mimo ¿e to by³o ju¿ daw-
no, w dalszym ci¹gu oddzia³uje na sposób fun-
kcjonowania naszego rynku, bowiem ta struktu-
ra monopolistyczna, choæ oczywiœcie siê kurczy,
to kurczy siê z du¿ym wysi³kiem, de facto przez
stosowanie si³y – si³y prawa, si³y dzia³añ regulato-
ra, w tej chwili równie¿ si³y dzia³añ niby s³abej,
a jednak mocnej kobiety.
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I to wszystko, proszê pañstwa, warto mieæ na
uwadze, kiedy siê koncentrujemy na tej noweliza-
cji. Bo niestety echo czy pog³os tego stanu rzeczy
by³o te¿ s³ychaæ podczas posiedzeñ komisji, mo¿-
na by³o zaobserwowaæ w prasie, w innych œrod-
kach masowego przekazu itd., itd. I dopóki tego
grzechu pierworodnego pope³nionego w prze-
strzeni telekomunikacyjnej nie zma¿emy – a wia-
domo, ¿e z grzechem pierworodnym niestety nie
jest ³atwo – dopóty bêdziemy mieli do czynienia
z ró¿nymi niezbyt sympatycznymi sytuacjami.

Pozwoli³em sobie na ten wstêp…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A myœla³em,

¿e to, Panie Senatorze, koniec sprawozdania.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Sprawozdanie

d³u¿sze ni¿ posiedzenie komisji.)
Dobrze, Panie Marsza³ku. Uwzglêdniê pañskie

zawoalowane oczekiwanie, zrozumia³em.
Oprócz tej bezpoœredniej implementacji wspo-

mnianej przeze mnie dyrektywy, w tej propozycji,
w tej ustawie, któr¹ przyj¹³ Sejm i nad któr¹ siê
w tej chwili pochylamy, jest druga niezwykle wa¿-
na sprawa. To sprawa umocnienia w systemie
w³adzy pozycji prezesa Urzêdu Komunikacji Elek-
tronicznej. Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, ¿e
w tej chwili decyzja o tym, kto bêdzie prezesem, le-
¿y w rêku prezesa Rady Ministrów – mianuje on
prezesem osobê pochodz¹c¹ z rezerwy kadrowej,
któr¹ wskazuje Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji. I w zasadzie nie ma ¿adnych innych… Pre-
zes mo¿e byæ odwo³any w ka¿dej chwili, nie ma ¿a-
dnych ustawowych gwarancji i pewnoœci pe³nie-
nia tego urzêdu. To wytyka³a nam równie¿ Komi-
sja Europejska i ca³y czas Unia Europejska mia³a
nas i ma w tej sprawie na cenzurowanym.

Staraj¹c siê spe³niæ te oczekiwania, jak równie¿
zdaj¹c sobie sprawê z wagi tego urzêdu, jego roli
w doprowadzaniu do porz¹dku ca³ej tej przestrze-
ni legalno-organizacyjnej w telekomunikacji,
Sejm postanowi³ – i zawar³ to w tej ustawie – ¿e
prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej mia-
nuje Sejm za zgod¹ Senatu na wniosek prezesa
Rady Ministrów. Jednoczeœnie okreœli³ kadencjê,
bodaj¿e piêcioletni¹, i w przepisach przejœcio-
wych postanowi³, ¿e obecny prezes bêdzie spra-
wowa³ ten urz¹d do… Nie pamiêtam, ale jest to
gdzieœ zapisane. W ka¿dym razie Sejm zadba³ ró-
wnie¿ o pewnoœæ sprawowania urzêdu przez obe-
cn¹ pani¹ prezes Stre¿yñsk¹ oraz enumeratywnie
poda³, wyliczy³ te okolicznoœci, które mog¹ spo-
wodowaæ odwo³anie prezesa. Jest ich bodaj¿e
piêæ. To jest te¿ niezwykle wa¿na regulacja, która
umocni pozycjê prezesa Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej.

Panie i Panowie Senatorowie, spe³niaj¹c ocze-
kiwanie pana marsza³ka, w tej chwili pozwolê so-
bie przekazaæ w skrócie to, co dzia³o siê na posie-

dzeniu komisji. A dzia³o siê wiele – z tego powodu
posiedzenia by³y a¿ dwa. Dodam jeszcze, ¿e prze-
œledzi³em to wszystko, co dzia³o siê w Sejmie wo-
kó³ tej ustawy. U nas dyskusja na posiedzeniu ko-
misji skupi³a siê w zasadzie na dwóch sprawach,
które praktycznie nie zajê³y, jak przynajmniej wy-
nika z posiadanych przeze mnie dokumentów,
uwagi Sejmu.

Pierwsza sprawa dotyczy³a prawa prezesa
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej do zastoso-
wania w³asnej metody ustalania op³at, innej ni¿
stosowana przez operatora. W tej metodzie pre-
zes mo¿e wzi¹æ pod uwagê – ju¿, zaraz dotrê do
tego miejsca, to jest pkt 15 – wysokoœæ lub meto-
dy ustalania op³at na porównywalnych rynkach
konkurencyjnych. Tutaj w szczególnoœci jeden
z operatorów gwa³townie protestowa³ przeciwko
tej propozycji i, powtarzam, wokó³ tego toczy³a
siê dyskusja. Zreszt¹ na ten temat by³o równie¿
wiele informacji w prasie itd., itd. Co wiêcej,
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej najpierw
nie mia³ do tego rozwi¹zania ¿adnych zastrze¿eñ,
a kiedy jego projekt opuszcza³ komisjê sejmow¹
i przechodzi³ do drugiego czytania w Sejmie, szef
urzêdu, minister Dowgielewicz, powzi¹³ pewne
w¹tpliwoœci, które wyrazi³ w piœmie skierowa-
nym na moje rêce. I w zwi¹zku z tym w trakcie
prac komisji ze strony rz¹du pad³a propozycja
pewnego polubownego rozwi¹zania tej sprawy.
I takie rozwi¹zanie zosta³o zawarte w jednej z po-
prawek.

I druga sprawa, która budzi³a ogromne emocje
– ta, o której mówi³em na pocz¹tku. Chodzi o to, ¿e
ta ustawa wprowadza zapis, i¿ klient nie ponosi
kosztów przenoszenia swego numeru do innego
operatora. To operatorzy powinni miêdzy sob¹, ¿e
tak powiem, siê dogadaæ i zap³aciæ – ten, który
uwa¿a, ¿e zyska, temu, który uwa¿a, ¿e straci.
I tak to powinno byæ. I tak zreszt¹ jest w wielu kra-
jach. No i to te¿ oczywiœcie wzbudzi³o emocje.

(Rozmowy na sali)
To wzbudzi³o emocje. Pan senator Kogut, po-

niewa¿ by³ na posiedzeniu komisji, nie musi s³u-
chaæ, jak rozumiem, wszystko wie.

Panie i Panowie Senatorowie, w³aœnie te dwie
sprawy by³y omawiane. Niestety, przenios³o siê to
równie¿ na moment, kiedy g³osowaliœmy. I kwe-
stia dotycz¹ca prawa prezesa do tego, aby równie¿
w inny sposób ustala³ koszty funkcjonowania da-
nego operatora, co prowadzi w efekcie do ustale-
nia op³at, wyrazi³a siê we wniosku, który zosta³
z³o¿ony w trakcie posiedzenia komisji. Ten wnio-
sek uzyska³ poparcie wiêkszoœci komisji, wbrew
negatywnej opinii przedstawiciela rz¹du. I to jest
jedyny wniosek wœród zawartych w sprawozdaniu
komisji, który nie ma poparcia rz¹du. Wszystkie
pozosta³e wnioski ciesz¹ siê takim poparciem.
Gdyby by³a taka potrzeba, to ja mogê oczywiœcie
wszystkie te wnioski omówiæ, ale…

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie ma sensu.)
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Pan senator Kogut by³ na tym posiedzeniu i ro-
zumie.

Panie i Panowie Senatorowie! Có¿, w zwi¹zku
z tym pozwolê sobie zakoñczyæ i podziêkowaæ za
cierpliwoœæ. Gdyby by³y do mnie jakieœ pytania,
bêdê siê stara³ na nie odpowiedzieæ. Ale je¿eli nie
dam rady, to s¹ tutaj dwie panie najlepiej w Polsce
znaj¹ce siê na problematyce prawa telekomuni-
kacyjnego i one z pewnoœci¹ na wszystkie pañ-
stwa pytania odpowiedz¹ i rozwiej¹ w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy mimo zastrze¿eñ pana senatora sprawo-

zdawcy s¹ do niego jakieœ pytania?
S¹. Nie uciek³ pan, Panie Senatorze.
Pani senator Rotnicka. Rotnicka, Bisztyga, Or-

tyl – w takiej kolejnoœci pañstwo senatorowie.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Bardzo krótko, Panie Marsza³ku.
Panie Kolego, ja mam tylko pytanie, jaki jest

wniosek mniejszoœci.

Senator Jan Wyrowiñski:
Wniosek mniejszoœci dotyczy sytuacji, kiedy

poprawka, któr¹ przyjê³a komisja, nie przejdzie.
Wtedy wniosek mniejszoœci…

(Senator Stanis³aw Kogut: Te¿ nie przejdzie.)
…wniosek mniejszoœci spowoduje, wobec tych

zastrze¿eñ i w¹tpliwoœci, bo to nie by³a twarda
opinia, to by³y tylko pewne przemyœlenia UKIE,
jak twierdzili jego przedstawiciele, ¿e w wyniku
poprawki zapisanej w ppkcie 15, dotycz¹cej
art. 39, nast¹pi w tej ustawie zmiana, która wyj-
dzie naprzeciw oczekiwaniom UKIE. I wydaje mi
siê, ¿e zminimalizuje szanse na to, aby niektórzy
z naszych operatorów mogli nas skar¿yæ przed
Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci
w Luksemburgu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ogrom wiedzy

przekazany nam przez pana powali³ mnie, ale nie
na tyle, ¿ebym nie by³ w stanie zadaæ pytania.
Mam dwa pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy zmiany trybu powo³y-
wania prezesa UKE, bardzo s³usznej, polegaj¹cej
na tym, ¿e prezesa powo³uje i odwo³uje Sejm za
zgod¹ Senatu, na wniosek prezesa Rady Mini-

strów. Nie doczyta³em siê tego i gdyby by³ pan tak
uprzejmy, to proszê mi powiedzieæ, czy jest taki
zapis, ¿eby prezesa UKE mo¿na by³o odwo³aæ po
odrzuceniu przez Sejm i Senat sprawozdania
z dzia³alnoœci.

Senator Jan Wyrowiñski:
Nie. Nie ma takiego zapisu.
(Senator Stanis³aw Kogut: Do¿ywotnio.)
Bo by³a taka…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze Kogut, nie pan teraz odpowiada.)
Pan pozwoli, Panie Senatorze, ¿e z marszu od-

powiem. Prezes mo¿e byæ odwo³any przed up³y-
wem kadencji, która wynosi piêæ lat, wy³¹cznie
w przypadkach: ra¿¹cego naruszenia prawa, ska-
zania prawomocnym wyrokiem s¹du za pope³nio-
ne umyœlnie przestêpstwo lub przestêpstwo skar-
bowe, orzeczenia zakazu zajmowania kierowni-
czych stanowisk lub pe³nienia funkcji zwi¹za-
nych ze szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ w orga-
nach pañstwa, choroby trwale uniemo¿liwiaj¹cej
wykonywanie zadañ, z³o¿enia rezygnacji. Tylko
w tych okolicznoœciach. Prezes musi natomiast
przedk³adaæ, bodaj¿e co roku, ministrowi infra-
struktury sprawozdanie ze swej dzia³alnoœci i ze
stanu uregulowania rynku itd., itd.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I drugie pytanie, jak rozumiem. Tak?

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Tak, drugie pytanie.
Ja oczywiœcie nie bêdê wnosi³ ¿adnych popra-

wek, ale to, co pan mi wyjaœni³, wskazuje, ¿e ma-
my d³ugowiecznoœæ, nieodwo³ywalnoœæ i absolut-
n¹ wiarê w wielk¹ m¹droœæ prezesa, ta wiara jest
zreszt¹ we mnie, natomiast…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To nie by³o
pytanie, Panie Senatorze.)

Pytanie drugie. Czy przewiduje siê powo³anie
pe³nomocnika rz¹du do spraw cyfryzacji tele-
wizji? S¹ ró¿nego rodzaju harmonogramy, zobo-
wi¹zania. Chcia³bym wiedzieæ, czy one zostan¹
dotrzymane i jak bêdzie wygl¹da³a koordynacja
pomiêdzy poszczególnymi organami pañstwa.
Czy bêdzie siê to robi³o w ramach oddzielnego
urzêdu czy instytucji, czy te¿ poprzez te s³u¿by,
które s¹ teraz? Dziêkujê.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pytanie wykracza poza zakres tej ustawy. Pani

minister Gaj bêdzie pewnie w stanie na nie odpo-
wiedzieæ, ale ja te¿ mogê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Magdalena Gaj: Ale w tej chwili?)

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
82 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Wyrowiñski)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, nie, ja zaraz pani¹ minister poproszê, za
chwileczkê.

W takim razie pan senator Ortyl…
Czy pan senator wyra¿a zgodê na przekazanie

pytania?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jestem bardzo

wdziêczny za przekazanie pytania.)
W takim razie, pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan prowadzi³ koresponden-

cjê z sekretarzem Urzêdu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej w sprawie tych nowelizacji, które zosta-
³y zg³oszone w Sejmie. To ju¿ wprawdzie wy-
brzmia³o w pewnym momencie w pana wypowie-
dzi, by³o te¿ takie pytanie, ale ja bym prosi³, ¿eby
jeszcze jednoznacznie powiedzieæ, jak ostatecznie
UKIE siê do tych poprawek odnosi. Przez moment
mieliœmy dualizm w pana wypowiedzi, ona
wprawdzie ewoluowa³a, ale ja chcia³bym wiedzieæ
jednoznacznie, jak to na dzieñ dzisiejszy wygl¹da
co do zgodnoœci wprowadzanych regulacji z pra-
wem Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Przytoczê in extenso fragment tego pisma, któ-
re zreszt¹ wszyscy panowie senatorowie cz³onko-
wie Komisji Gospodarki Narodowej otrzymali.

„Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej podda³
dodatkowej analizie brzmienie przytoczonego wy¿ej
i wspomnianego przeze mnie tu wielokrotnie art. 39
projektu, w szczególnoœci jego ust. 3 pktu 2”.

To jest ten w³aœnie, który daje prezesowi urzê-
du prawo do w³asnej oceny i szacunku kosztów,
jakie ponosi operator w swej dzia³alnoœci.

„W zwi¹zku z czym pragnê zwróciæ uwagê na
mog¹ce siê pojawiæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce zgod-
noœci z prawem Unii Europejskiej uprawnieñ pre-
zesa UKE do weryfikacji wysokoœci op³at, w opar-
ciu o inne metody ustalania op³at ni¿ stosowane
przez operatora, w tym mo¿liwoœci brania pod
uwagê wysokoœci lub metod ustalania op³at na
porównywanych rynkach konkurencyjnych”.

Tak wiêc status owego stanowiska prezesa
jest… Mowa jest o potencjalnie mog¹cych siê po-
jawiæ w¹tpliwoœciach dotycz¹cych zgodnoœci
z prawem unijnym. I ten wniosek mniejszoœci,
który ja proponujê, do tego art. 39, jak s¹dzê, w is-
totny sposób zmniejsza pole do powstania tych
w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy pan senator Kogut chce zadaæ pytanie?
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, chcê zadaæ py-

tanie.)
Proszê w takim razie.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!

Pani Minister! Pani Prezes! Pierwsze pytanie. Pa-
nie Przewodnicz¹cy, chodzi o to, ¿eby pan jedno-
znacznie odpowiedzia³, bo by³o wiele niepokoju,
¿e ustawa ta jest sprzeczna z prawem unijnym. Po
to o tym mówiê, ¿eby to zosta³o nagrane, bo przez
dwa posiedzenia komisji tyle by³o nad tym dysku-
sji, ¿e naprawdê chcia³bym ten mit obaliæ.

Drugie pytanie. Panie Przewodnicz¹cy, jasno po-
wiedzmy, o co chodzi w tym wniosku pana senatora
Motyczki, tym, który uzyska³ poparcie wbrew sta-
nowisku rz¹du. Autentycznie tam chodzi, i warto,
¿eby pan to wyjaœni³, o powrót do przed³o¿enia
rz¹dowego. Ja bym od razu odpowiedzia³, ale nie
bêdê panu odbiera³ chleba, bo bardzo dobrze pan
wie, oco tamchodzi. Tamchodzi o to, ¿emabyæ…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

No to proszê nie mówiæ.
(Senator Stanis³aw Kogut: Przepraszam.)
Albo pan mówi, albo pan nie mówi, Panie Sena-

torze.
(Senator Stanis³aw Kogut: To te dwa pytania,

¿eby to by³o jasne dla wszystkich pañ i panów se-
natorów.)

Senator Jan Wyrowiñski:

Co do kwestii zgodnoœci z prawem unijnym
i opinii dotycz¹cej tej sprawy, to siê przed chwil¹
wypowiedzia³em. Tak to wygl¹da. Tutaj nie ma do
koñca jasno sprecyzowanych… To znaczy w opi-
niach, na które siê powo³uj¹ uczestnicy gry
o kszta³t tej ustawy, to te¿ nie jest wprost powie-
dziane. Materia jest niezwykle skomplikowana,
ale jak s¹dzê, propozycja zawarta we wniosku
mniejszoœci, który ewentualnie móg³by byæ przy-
jêty, zmodyfikuje art. 39 i pole tych w¹tpliwoœci
zminimalizuje, wed³ug mojej najlepszej wiedzy.

A je¿eli chodzi o tê kwestiê, to tak rzeczywiœcie
by³o, ¿e przed³o¿enie rz¹dowe, je¿eli chodzi
o art. 39 i 40 brzmia³o nieco inaczej. ¯ycie ma je-
dnak swoje prawa i pojawi³a siê inicjatywa posel-
ska, ¿eby to zmieniæ. Rz¹d by³ temu przychylny,
z ca³¹ œwiadomoœci¹ to zaakceptowa³, no i tak siê
maj¹ sprawy.

(Senator Stanis³aw Kogut: Mogê, Panie Mar-
sza³ku?)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ale czy to jest pytanie? Bo wyjaœnieñ w tej fazie
nie przyjmujê, wyjaœnienia mog¹ byæ póŸniej.

(Senator Jan Wyrowiñski: W dyskusji.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Panie Marsza³ku, to

jest strategiczna, najwa¿niejsza sprawa, i wie
pan, je¿eli…)

Ale czy to jest pytanie? Ja proponujê, Panie Se-
natorze, poniewa¿ jesteœmy w fazie pytañ do se-
natora sprawozdawcy...

Senator Stanis³aw Kogut:

Ale zada³em pytanie, na które nie otrzyma³em
odpowiedzi, i chcia³bym tylko powiedzieæ, o co
chodzi, wracaj¹c do przed³o¿enia rz¹dowego, to
jest dalej monopol jednego operatora, stawki s¹
sta³e, nie ma mo¿liwoœci ich obni¿enia. Dziêkujê.

(G³os z sali: Pan senator sam sobie odpowie-
dzia³.)

No skoro nie uzyska³em odpowiedzi, to sam od-
powiedzia³em.

Senator Jan Wyrowiñski:

Ja jestem sprawozdawc¹, a w zwi¹zku z tym
muszê tutaj hamowaæ…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale ja mogê…)
Pan senator Kogut wszystko mo¿e, nawet za-

trzymaæ…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wykracza-

my w tej chwili poza regulamin.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Przepraszam, Panie

Marsza³ku.)
Pan senator Kogut mo¿e nawet zatrzymaæ

wszystkie poci¹gi w kraju.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze, jest pan zwolniony.
Teraz mo¿emy poprosiæ o zabranie g³osu nastê-

pne osoby.
To jest projekt ustawy wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿-
niony minister infrastruktury.

Witam. Przywo³ywa³em tutaj wielokrotnie pa-
ni¹ minister, podsekretarz stanu, pani¹ Magdale-
nê Gaj i pani¹ prezes Urzêdu Komunikacji Elek-
tronicznej, pani¹ Annê Stre¿yñsk¹. Rozumiem, ¿e
pani minister ju¿ idzie do mównicy.

Chcê tylko powiedzieæ, ¿e pani minister jest
debiutantk¹ w naszej Izbie, w przeciwieñstwie do
pani prezes, która tu ju¿ kilkakrotnie dzielnie
stawa³a.

Zapraszam pani¹ minister do debiutu. Proszê
o przedstawienie stanowiska rz¹du w sprawie tej
ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja króciutko tylko uzupe³niê pe³ny obraz usta-

wy, przedstawiony tu przez pana przewodni-
cz¹cego, i wska¿ê, ¿e jeœli chodzi o implementacjê
dyrektywy retencyjnej, to mieliœmy na to czas do
15 marca. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm
19 marca i zale¿y nam na jak najszybszym wpro-
wadzeniu jej w ¿ycie.

Przeciwko Polsce toczy siê szereg postêpowañ
przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci. Poza nieza-
le¿noœci¹ regulatora kwesti¹ sporn¹ jest te¿ spra-
wa analizy rynków. W chwili obecnej w Polsce ryn-
ki w³aœciwe s¹ okreœlane rozporz¹dzeniem mini-
stra infrastruktury. Ten proces okreœlenia ryn-
ków, a nastêpnie ich analizy przez prezesa jest
doœæ wyd³u¿ony, w zwi¹zku z tym w tej ustawie
proponujemy, aby rynki w³aœciwe by³y okreœlane
przez regulatora, tak jak jest to we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.

Kolejne postêpowanie to postêpowanie, które
zakoñczy³o siê ju¿ dla nas niekorzystnym wyro-
kiem ETS, a dotyczy³o ono zakresu obowi¹zku ne-
gocjowania umów o dostêpie telekomunikacyj-
nym. Dziêki ustawie wychodzimy naprzeciw temu
wyrokowi.

Komisja Europejska uzna³a tak¿e za zbyt pro-
konsumenckie przepisy daj¹ce mo¿liwoœæ zrywa-
nia umów przez abonentów w przypadku zmiany
regulaminu œwiadczenia us³ug przez operatora.
W tym wzglêdzie równie¿ wprowadzamy popraw-
ki, w szczególnoœci w art. 60a prawa telekomuni-
kacyjnego.

Mo¿na by tu wymieniaæ ca³y szereg przepisów,
ale ja siê odniosê tylko do przepisów, które w Se-
nacie wzbudza³y najwiêksze kontrowersje: do
przepisów art. 39 i 40. Tych przepisów nie by³o
w przed³o¿eniu rz¹dowym, one zosta³y wprowa-
dzone poprawk¹ poselsk¹ i rz¹d je pozytywnie za-
opiniowa³. Ustawa w takim kszta³cie, ju¿ z tymi
przepisami, by³a dwukrotnie opiniowana przez
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i uzyska-
³a pozytywn¹ opiniê co do zgodnoœci z dyrektywa-
mi unijnymi. W zwi¹zku z burz¹ prasow¹, jak siê
domyœlam, czy mo¿e jak¹œ inn¹, która siê w pew-
nym momencie wywi¹za³a, na rêce pana przewo-
dnicz¹cego wp³ynê³a cytowana tutaj opinia
z UKIE, i¿ art. 39 mo¿e budziæ w¹tpliwoœci co do
ewentualnej zgodnoœci z dyrektywami, poniewa¿
nie ma w nim tak zwanej orientacji kosztowej przy
ustalaniu op³at przez regulatora. W zwi¹zku
z tym, aby rozwiaæ ju¿ wszelkie w¹tpliwoœci, na-
wet te ma³e, które UKIE posiada, zaproponowa-
³am poprawkê w art. 39 ust. 5, która polega na do-
daniu zwrotu „jak równie¿ zwrot uzasadnionych
kosztów”. Co ona daje? Ona daje to, i¿ prezes
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UKE, w momencie, kiedy uzna za konieczne
okreœlenie op³at, bêdzie musia³ wzi¹æ pod uwagê,
oprócz konkurencyjnoœci, oprócz ochrony u¿yt-
kownika koñcowego, równie¿ zwrot uzasadnio-
nych kosztów, które poniós³ operator. Proces oce-
ny kosztów, a póŸniej op³at w Polsce wygl¹da dwo-
jako. Najpierw operator przygotowuje tak zwan¹
kalkulacjê kosztów i prowadzi rachunkowoœæ re-
gulacyjn¹, która jest poddawana badaniu wyspe-
cjalizowanego organu, jakim w Polsce jest bieg³y
rewident. Bieg³y rewident, zgodnie z ustaw¹
o bieg³ych rewidentach, bada jedynie – powiem
mo¿e tak obrazowo – zgodnoœæ s³upka A ze s³up-
kiem B i czy X plus Y daje Z.

(Senator Stanis³aw Kogut: To nie jest audyt.)
To jest audyt, który jest przeprowadzony przez

bieg³ego rewidenta. Ale w tym badaniu bieg³ego
rewidenta brak dzia³alnoœci regulacyjnej, czyli
oceny, jak te op³aty, które zosta³y ustalone na
podstawie uzasadnionych kosztów, wp³yn¹ na
konkurencjê, na u¿ytkownika koñcowego. I to
jest ten drugi etap, który przeprowadza regulator,
w naszym przypadku prezes Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej. I zgodnie z dyrektyw¹ z art. 32
ust. 2, ust. 3 przy okreœlaniu tych op³at mo¿e on
wzi¹æ pod uwagê ró¿ne metody ustalania op³at,
w tym ceny stosowane na porównywalnych ryn-
kach. I myœlê, ¿e tutaj j¿adnych w¹tpliwoœci co do
zgodnoœci z przepisami dyrektywy nie ma. Ja jako
prawnik przez wiele lat zajmuj¹cy siê prawem te-
lekomunikacyjnym i dyrektywami, i teraz two-
rz¹cy te przepisy…

(Senator Stanis³aw Kogut: Trybuna³ to pod-
wa¿y.)

…myœlê, ¿e nie ma tutaj ¿adnej sprzecznoœci
z dyrektywami, tak ¿e chcê tutaj wszystkich uspo-
koiæ, aby nie mieli w¹tpliwoœci i jakichkolwiek
obaw. I to wszystko… Aha, jeszcze mo¿e powiem
dwa s³owa na temat przepisu art. 71 i braku op³at
za przeniesienie numerów. Te op³aty bêd¹, ale na
poziomie hurtowym. I to te¿ jest zgodne z dyrekty-
wami, poniewa¿ dyrektywy mówi¹ o tym, ¿e jeœli
takie op³aty zosta³y ustalone, nie powinny znie-
chêcaæ abonentów, to znaczy, ¿e nie musz¹ zostaæ
ustalone. To tyle tytu³em wyjaœnienia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Czy pani prezes Anna Stre¿yñska chcia³aby za-

braæ g³os w tym momencie?
(Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej An-

na Stre¿yñska: Tak.)
Proszê bardzo, zapraszam.
(Senator Stanis³aw Kogut: Po pani minister?)
Przecie¿ nie przed pani¹ minister, tylko po pani

minister, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Pani Prezes.

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja ju¿ nie bêdê opisywaæ ustawy, bo uczynili to

moi przedmówcy. Ustawa jest dla nas bardzo wa¿-
na, bardzo cenna. Uzupe³niamy niezgodnoœci
z prawem unijnym. Od dwóch lat czekaliœmy na te
zmiany. Wiêkszoœæ krajów ju¿ dawno ma te pozy-
tywne rozwi¹zania za sob¹.

Jeœli chodzi o kwestiê regulowania i analiz ryn-
ków, dostajemy bezcenne wprost narzêdzia po-
zwalaj¹ce nam na analizy rynków nie tylko krajo-
wych, ale tak¿e lokalnych. Nawet wielu z pañstwa
sygnalizuje nam problemy z operatorami na ryn-
kach lokalnych, na przyk³ad operatorami tele-
wizji kablowych. Do tej pory nie mogliœmy na³o¿yæ
na nich ¿adnych obowi¹zków, a dziœ, dziêki parla-
mentowi, jest szansa, ¿e to siê zmieni.

Likwidacja op³at za przenoszenie numerów to
jest podstawowe narzêdzie do konkurencji us³u-
gowej wobec klienta, dla klienta narzêdzie bez-
cenne. Szeœæ krajów poza nami ma bezp³atne
przenoszenie numerów. W tym przepisie jest te¿
uwzglêdnione przyspieszenie przeniesienia nu-
meru, skrócenie terminu do jednego dnia.

Poprawiamy obowi¹zki operatorskie dotycz¹ce
umów i regulaminów. To s¹ dwa podstawowe do-
kumenty, w których je¿eli nie ma jasnoœci i pre-
cyzji, abonent jest nara¿ony na najwiêksze straty,
na drobny druk, na ró¿ne niejasne klauzule wpro-
wadzaj¹ce go w b³¹d.

I oczywiœcie jest cieñ narzêdzia egzekucyjnego,
uzupe³nienie katalogu kar, w szczególnoœci w tym
zakresie, w którym do tej pory kar nie by³o, ponie-
wa¿ pojawi³y siê nowe uregulowania, na przyk³ad
roaming miêdzynarodowy. To rozporz¹dzenie nas
obowi¹zuje, ale nie mo¿emy egzekwowaæ prawid-
³owoœci dzia³añ operatorów w tym zakresie.

No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieæ,
nie chcê ju¿ bowiem kontynuowaæ dyskusji na te-
mat art. 39 i 40, dla nas równie¿ bezcennych i po-
zwalaj¹cych na unikniêcie podwy¿ek dla abonen-
tów – jest bardzo wa¿ny art. 91, o którym ma³o kto
pamiêta, umo¿liwiaj¹cy stosowanie specjalnych
cenników dla osób s³abo uposa¿onych.

Tyle zwyciêstw w jednej ustawie. Myœlê, ¿e ona
jest dla nas bezcenna i jesteœmy bardzo wdziêczni
parlamentowi, Wysokiej Izbie, za zainteresowanie
t¹ ustaw¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy maj¹ pañstwo pytania do przedstawicieli

rz¹du – pani minister i pani prezes?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja mam pytanie.)
Zaraz… Pan senator Bisztyga…
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W takim razie pan senator Bisztyga i póŸniej
pan senator Konopka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze. Do kogó¿ mia-
nowicie ma byæ to pytanie?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Do rz¹du.)
Ale proszê spersonalizowaæ. Do rz¹du, tak? No

dobrze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Do bardzo mi³ej pani minister.
Czy przewiduje siê powo³anie pe³nomocnika

rz¹du do spraw cyfryzacji telewizji? To jest to,
o czym mówi³em.

(G³os z sali: Jeszcze jednego pe³nomocnika?)
(G³os z sali: A to ju¿ jest jeden?)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:
W Ministerstwie Infrastruktury funkcjonuje

miêdzyresortowy zespó³ do spraw cyfryzacji. Jes-
tem jego przewodnicz¹c¹. Zobowi¹za³am siê
stworzyæ do koñca maja – by³o ju¿ na ten temat
posiedzenie po³¹czonych komisji w Sejmie – spec-
jaln¹ strategiê na okolicznoœæ przejœcia z nadawa-
nia analogowego na cyfrowe. Ta strategia bêdzie
opracowana do koñca maja. Zostanie przed³o¿o-
na Wysokiej Izbie, parlamentowi, zostanie tak¿e
przed³o¿ona premierowi. W momencie zatwier-
dzenia premier podejmie decyzjê, czy powo³aæ
specjaln¹ osobê, która bêdzie realizowa³a tê stra-
tegiê, kontrolowa³a jej wykonanie, czy powierzyæ
tê funkcjê zespo³owi, czy te¿ mnie jako przewodni-
cz¹cej tego zespo³u.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Senator Marek Konopka, proszê.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Korzystaj¹c z obecnoœci pani minister,

chcia³bym zapytaæ o jedn¹ sprawê. Jestem miesz-
kañcem Warmii i Mazur. Dotychczas funkcjonuj¹
tu cztery numery kierunkowe. I takie pytanie: czy
mieszkaniec powiatu dzia³dowskiego, gdzie nu-
mer kierunkowy to 023, mieszkaniec Elbl¹ga,
gdzie numer kierunkowy to 055, czy te¿ ja, jako
mieszkaniec Bia³ej Piskiej, gdzie mam numer
087, gdy dzwonimy do stolicy regionu – Olsztyna,
to po³¹czenie jest traktowane ju¿ jako miêdzymia-

stowe? Czy jest to koszt po³¹czenia miêdzymia-
stowego? Je¿eli tak, to czy jest szansa na stworze-
nie jednego numeru kierunkowego w wojewódz-
twie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:

Myœlê, ¿e bêdzie mi bardzo trudno odpowie-
dzieæ na to pytanie. Nie wiem, czy pani prezes…

(Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej An-
na Stre¿yñska: Tak.)

Tak? Pomo¿e mi pani?

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:
Po³¹czenia, o których mówi pan senator, istotnie

s¹ po³¹czeniami miêdzymiastowymi, ale od 2006 r.
jest przeprowadzanych szereg powolnych, z uwagi
na konsumentów, zmian w rozporz¹dzeniu doty-
cz¹cym numeracji krajowej. Ma to doprowadziæ
w2011r.do tego, ¿ebêdziemypos³ugiwali siênaca-
³ym obszarze kraju jednolit¹ numeracj¹. Operato-
rzy bêd¹ mogli zrezygnowaæ z podzia³u na strefy nu-
meracyjne w cennikach. Czy to zrobi¹, to ju¿ jest
zupe³nie inna sprawa. W tej chwili blokuje to nume-
racja, ale decyzja biznesowa bêdzie w jakiœ sposób
sprowokowana zmian¹ w tej numeracji. Operatorzy
maj¹ jednak mnóstwo innych sposobów na to, ¿eby
pobieraæ op³aty w zale¿noœci od dystansu, na któ-
rym jest realizowana us³uga. I tutaj prezes UKE nie
ma ju¿ ¿adnych mo¿liwoœci wp³ywu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, jeszcze raz pan senator.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê.
Wobec tego gdzie nale¿y interweniowaæ, ¿eby

jak najszybciej te sprawy uregulowaæ?

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:
Samo rozporz¹dzenie dotycz¹ce numeracji mu-

si byæ wprowadzane pewnymi etapami, poniewa¿
polega na powolnej likwidacji niektórych sekwen-
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cji numeru telekomunikacyjnego, zamiany na in-
ne i uwalnianiu pewnych partii numeracji, ¿eby
doprowadziæ do mo¿liwoœci ujednolicenia tej nu-
meracji w ca³ym kraju. To jest proces, który zmie-
rza ju¿ ku koñcowi. A jedyn¹ metod¹, ¿eby opera-
torzy zrezygnowali z op³at d³ugodystansowych,
jest po prostu konkurencja. W coraz wiêkszym
stopniu op³aty siê, ¿e tak powiem, sp³aszczaj¹.
Bardzo wielki nacisk na to wywiera istnienie telefo-
nii IP, za któr¹ op³aty ju¿ s¹ nie tylko takie w³aœnie
sp³aszczone, ale jeszcze na dok³adkê zdecydowa-
nie, znacznie ni¿sze ni¿ jakiekolwiek op³aty w tra-
dycyjnej telefonii. To jest po prostu proces konku-
rencyjny. Ustawa nie pozwala na regulacje cen
metodami administracyjnymi z wyj¹tkiem okreœ-
lonych przypadków, czyli nie wolno pobieraæ cen
nadmiernie wygórowanych albo dumpingowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, zawsze jakimœ problemem

w strukturach rz¹dowych by³a sprawa koordynacji
wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, informatycznej. Jest Mi-
nisterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
jest Ministerstwo Infrastruktury. Chcia³bym siê do-
wiedzieæ, jak ta koordynacja wygl¹da dzisiaj, dlate-
go ¿e to od niej w du¿ym stopniu zale¿y jakoœæ i to,
jak bêdzie wygl¹da³a finansowana ze œrodków po-
mocowych infrastruktura. Trzeba o tym pamiêtaæ,
to jest bardzo istotny czynnik. Ostatnie oceny eko-
nomicznego forum uplasowa³y nas, jako kraj, bar-
dzo nisko, je¿eli chodzi o informatyzacjê czy infra-
strukturê internetu szerokopasmowego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani minister odpowiada na pytanie pana se-

natora Ortyla, tak?
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:
Rzeczywiœcie, cyfryzacja – ale cyfryzacja w tym

szerszym znaczeniu, czyli dostêp do szerokopas-
mowego internetu – jest w chwili obecnej prioryte-
tem rz¹du. Premier powo³a³ zespó³ do spraw reali-
zacji programu „Polska cyfrowa”, który zakoñczy³

ju¿ czêœæ swoich prac. Mamy siê jeszcze spotkaæ
w poniedzia³ek. Urz¹d Komunikacji Elektronicz-
nej przygotowa³ ogromn¹ specustawê, megausta-
wê, która bêdzie u³atwia³a inwestycje, usuwa³a
bariery inwestycyjne, aktywizowa³a samorz¹d
i mobilizowa³a operatorów do inwestycji, do prze-
kazywania informacji na temat istniej¹cych sieci,
dawa³a te¿ dodatkowe narzêdzia regulacyjne dla
prezesa. Chcielibyœmy, ¿eby ustawa zosta³a
uchwalona przez parlament do koñca tego roku.
Myœlê, mam nadziejê, ¿e ta ustawa bêdzie lekiem
na pozycjê, jak¹ mamy, jeœli chodzi o dostêp do in-
ternetu, poniewa¿ w dobie kryzysu taki dostêp do
szerokopasmowego internetu jest dŸwigni¹ e-na-
uki, telepracy, e-zdrowia, e-administracji. Dziêki
mo¿liwoœci œwiadczenia telepracy bêd¹ spada³y
koszty zatrudnienia. Myœlê, ¿e wszystkie ga³êzie
gospodarki na tym skorzystaj¹. Rz¹d widzi te
mo¿liwoœci i chce wspieraæ wszystkie dzia³ania,
które bêd¹ podejmowane czy to przez administra-
cjê, czy to przez prywatnych przedsiêbiorców.

Jeœli zaœ chodzi o koordynacjê, to rzeczywiœcie
ta koordynacja wykorzystania funduszy unijnych
jest potrzebna. My to równie¿ widzimy. Zauwa¿y-
liœmy to w ramach prac zespo³u „Polska cyfrowa”
i tak¹ te¿ rekomendacjê panu premierowi dajemy:
nale¿y pomyœleæ o jednym organie, który bêdzie
koordynowa³ zarówno dzia³ania MSWiA, jak i re-
gionalnych programów operacyjnych, które s¹
w gestii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, senator Tadeusz Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, mam takie pytanie. Kiedy polski

odbiorca us³ug telekomunikacyjnych mo¿e ocze-
kiwaæ cen za us³ugi porównywalnych do cen
w starych krajach Unii Europejskiej czy w Sta-
nach Zjednoczonych? Co robi rz¹d, ¿eby ceny ta-
kich us³ug by³y porównywalne z cenami na przy-
k³ad w Stanach Zjednoczonych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:
Jeœli chodzi o dostêp do internetu – chodzi

o mobilny internet – to mamy najni¿sze ceny
w Europie. S¹ to dane chyba z ubieg³ego tygodnia.
Jeœli chodzi o ceny pozosta³ych us³ug telekomu-
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nikacyjnych, to ca³y czas robimy wszystko – cho-
dzi nawet o tê ustawê i danie nowych narzêdzi re-
gulatorowi; bêdzie móg³ wydawaæ decyzje doty-
cz¹ce badania tych op³at, które ustala operator
i bêdzie móg³ stosowaæ inne metody ich weryfika-
cji – aby doprowadziæ do tego, ¿e te op³aty bêd¹
ci¹gle spadaæ. To te¿ bêdzie w jakichœ granicach,
bo mamy inn¹ sytuacjê, inn¹ infrastrukturê i jes-
teœmy jeszcze troszeczkê zapóŸnieni, konkuren-
cyjnie, rynkowo i gospodarczo, w stosunku do
niektórych krajów Unii Europejskie. Tak wiêc
musi to u nas powoli postêpowaæ, ale myœlê, ¿e re-
gulacyjnie… Gdyby pani prezes chcia³a coœ do-
daæ, to…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Oczywiœcie, proszê, Pani Prezes.

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:

Jest naprawdê niez³a sytuacja, jeœli chodzi
o ceny telekomunikacyjne. Jeœli chodzi o mobilny
internet, to jesteœmy po prostu liderem w Euro-
pie. A jeœli chodzi o stacjonarny, to nasze ceny s¹
jednymi z najni¿szych w Europie, obecnie jesteœ-
my na trzecim miejscu, jeœli chodzi o niskoœæ cen.
Trzeba oczywiœcie pamiêtaæ przy tych porówna-
niach, ¿e zale¿y, co bierze siê do porównania. Mó-
wimy o porównaniu op³at du¿ych operatorów,
czyli one generalnie s¹ doœæ wysokie, bo s¹ to ope-
ratorzy o du¿ej skali dzia³ania, ale nasze op³aty s¹
bardzo niskie. Nasze op³aty bêd¹ uwa¿ane za wy-
sokie, je¿eli porówna siê je z op³atami malutkich
operatorów, którzy dzia³aj¹ w niektórych rejo-
nach Europy, w ró¿nych miasteczkach i mia-
stach. My te¿ mamy takich operatorów; ich zasiêg
jest bardzo malutki, i oni te¿ s¹ tañsi ni¿ ich odpo-
wiednicy w Europie. Nie jest jeszcze z tymi cenami
tak najgorzej, jak siê wydaje. Abonament w Polsce
jest najni¿szy ze wszystkich krajów w Europie.
Us³ugi stacjonarne telefoniczne miêdzymiastowe
i miêdzynarodowe s¹ ju¿ dro¿sze, ale czêsto ko-
rzystamy przy nich z tak zwanego VoIP, czyli tele-
fonii IP, albo Skype’a i ró¿nych innych komunika-
torów, wiêc znowu mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy
tañsze alternatywy. Us³ugi komórkowe, telefoni-
czne, tradycyjne s¹ w dobrej œredniej unijnej, ce-
ny ani nie s¹ za wysokie, ani za niskie. Tak ¿e bar-
dzo du¿o przez te lata siê zmieni³o. Oczywiœcie po-
winniœmy jeszcze to obni¿aæ, poniewa¿ ca³y czas
mówiê o nominalnych wartoœciach. Jeœli weŸmie-
my pod uwagê si³ê nabywcz¹ pieni¹dza, to widaæ,
¿e mamy tych pieniêdzy zdecydowanie mniej ni¿

inne, bogatsze kraje unijne i ka¿dy polski obywa-
tel bardziej trzyma siê za tê kieszeñ. Wtedy oczy-
wiste bêdzie, ¿e nasze op³aty s¹ subiektywnie za
wysokie dla naszych obywateli i trzeba dalej pra-
cowaæ nad ich obni¿eniem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze ktoœ z pañstwa ma pytanie?
Proszê, jeszcze raz senator Skorupa.
Do której z pañ? Do pani minister czy do pani

prezes?
(Senator Tadeusz Skorupa: Do pani prezes, bo

widzê, ¿e wiêcej wie na ten temat.)
Do pani prezes. Widzê, ¿e moi koledzy siê o¿y-

wili, tyle tu kobiet…

Senator Tadeusz Skorupa:

Mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy bêdê móg³
porównaæ z moimi kuzynami w Stanach Zjedno-
czonych rachunki telefoniczne, które bêdê ja p³a-
ci³, dzwoni¹c do Stanów, a oni ze Stanów do mnie?
Kiedy bêd¹ podobne? Czy jest to osi¹galne w naj-
bli¿szej perspektywie? Dziêkujê.

(G³os z sali: Niech oni dzwoni¹.)

Prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
Anna Stre¿yñska:

To ju¿ tak prawie ekspercko odpowiem, a nie
jako prezes UKE. Ze Stanami i Kanad¹ zawsze
nam siê bêdzie trudno porównywaæ. To jest zu-
pe³nie inny porz¹dek prawny, inny system fun-
kcjonowania gospodarki. Wskutek bardzo daleko
id¹cej liberalizacji ceny s¹ po prostu dramatycz-
nie ni¿sze ni¿ nasze, ale te¿ dramatycznie ni¿sze
ni¿ w wiêkszoœci krajów europejskich. W³aœciwie
¿aden kraj z obszaru europejskiego nie mo¿e siê
równaæ ze Stanami i z Kanad¹. Oczywiœcie ca³y
czas pracujemy nad tym, ale te¿ nie mo¿emy ocze-
kiwaæ, ¿e ceny spadn¹ poni¿ej kosztów, które po-
nosz¹ operatorzy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Lucjan Cichosz.
Proszê bardzo.
Jeszcze pan Skorupa? Te¿ do pani prezes?
(G³os z sali: Zamêcz¹ panie.)
Jeszcze siê pan zastanowi, tak? Pytanie?
(Senator Tadeusz Skorupa: To ja ju¿ prywatnie

z pani¹ prezes.)
To ju¿ jest poza obowi¹zkami wicemarsza³ka.
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.
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Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, moje pytanie jest krótkie.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy s¹ jakieœ dzia³ania
rz¹du w kwestii dokoñczenia telefonizacji wsi, do-
prowadzenia tego do stu procent.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wsi… Chodzi o wieœ?
(Senator Lucjan Cichosz: Tak.)
Bo jest te¿ skrót.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:
Chodzi o tak zwane bia³e plamy. S¹ dzia³ania,

miêdzy innymi w³aœnie w ramach ustawy, o której
mówi³am. Ja siê skupi³am na internecie, a ta
ustawa mówi w ogóle o u³atwieniu dostêpu do us-
³ug telekomunikacyjnych, czyli o budowie sieci
tam, gdzie operatorom obecnie nie op³aca siê in-
westowaæ komercyjnie i dlatego sieci tam nie po-
wstaj¹. Stworzymy przepisy, stworzymy mo¿liwo-
œci, ¿eby to samorz¹dy budowa³y tam sieci, a na-
stêpnie udostêpnia³y je, na konkurencyjnych wa-
runkach, firmom telekomunikacyjnym. Takie
jest za³o¿enie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze proszê zostaæ, Pani Minister, bo pan se-

nator Lucjan Cichosz chce jeszcze zadaæ pytanie.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Minister, nie bardzo w to wierzê. By³em

niegdyœ, swego czasu w samorz¹dzie, jak budo-
waliœmy te linie telefoniczne. Wiem równie¿ dob-
rze, ¿e zosta³o to sprotezowane, samorz¹dy to
przekaza³y w tamtym okresie na rzecz telekomu-
nikacji i tak naprawdê nic z tego dzisiaj nie maj¹.
To, co zrobiono za tamtych czasów, zosta³o, ale na
tym zakoñczono telefonizacjê. Mnie chodzi w tym
momencie o udostêpnienie internetu w ogóle lu-
dziom w tych so³ectwach, chodzi o te bia³e plamy
w so³ectwach, gdzie w ogóle nie ma ¿adnych mo¿-
liwoœci, ¿aden operator komercyjny tam nie inwe-
stuje. I jest to w³aœnie problem, ¿e przejêto znacz-
ne pieni¹dze mieszkañców i samorz¹dów, a dzi-
siaj nie ma chêtnego operatora, ¿eby doinwesto-
waæ w³aœnie te bia³e plamy. Nie wierzê, ¿e samo-
rz¹dy bêd¹ mia³y pieni¹dze, ¿eby dokoñczyæ tele-
fonizacjê i oddaæ to na rzecz telekomunikacji
w Pary¿u. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:

Samorz¹dy pewnie rzeczywiœcie tych pieniê-
dzy nie bêd¹ mia³y, ale mamy fundusze unijne,
które nale¿y zacz¹æ wykorzystywaæ. Linie, które
zostan¹ wybudowane przez samorz¹dy, pozosta-
n¹ ich w³asnoœci¹, tylko bêd¹ udostêpniane ka¿-
demu operatorowi, który zechce z nich korzy-
staæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy maj¹ pañstwo pytania? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo paniom, i pani minister, i pani

prezes.
W takim razie otwieram dyskusjê.
Pan senator W³adys³aw Ortyl, proszê up-

rzejmie.
Jak dot¹d wiêcej osób siê nie zapisa³o.
Czy ktoœ jeszcze pragnie zabraæ g³os? Kto?
(Senator Marek Zió³kowski: Jan Wyrowiñski.)
Potem pan senator Jan Wyrowiñski.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e przy tej okazji bardzo dobrze jest

tak¿e pokazaæ, jak wa¿n¹ rolê odgrywa Urz¹d
Komunikacji Elektronicznej w tym ca³ym syste-
mie regulacji. I dobrze jest to pokazaæ na pew-
nym przyk³adzie. Mo¿e ktoœ z pañstwa mia³ ta-
kie doœwiadczenie, ja mia³em. Najpierw nie wie-
rzy³em, a potem ju¿ musia³em uwierzyæ, bo sam
spróbowa³em wyjaœniæ i pozmieniaæ pewne
kwestie w relacjach z globalnym czy sieciowym
operatorem. Trzeba pamiêtaæ, ¿e naprawdê jest
siê w tym momencie osob¹ bardzo bezradn¹,
a jest to sytuacja dosyæ przykra, i nie jesteœmy
w stanie, niestety, obroniæ siê przed pewnymi
rozwi¹zaniami. Myœlê, ¿e wielk¹ rolê do odegra-
nia ma tu Urz¹d Komunikacji Elektronicznej
i pani prezes. I myœlê, ¿e to na bie¿¹co jest bar-
dzo dobrze realizowane.

Oczywiœcie czêsto mówimy o s³abej infrastruk-
turze telekomunikacyjnej, czêsto mówimy o s³a-
bej sieci gêstoœci i œwiat³owodów i tak w rzeczywi-
stoœci jest. Ale s¹ te¿ tacy operatorzy, którzy dys-
ponuj¹ t¹ infrastruktur¹, a z ró¿nych wzglêdów,
mimo tego, ¿e maj¹ pewne obowi¹zki ustawowe,
nie s¹ w stanie, wrêcz nie chc¹, tak trzeba powie-
dzieæ, tej infrastruktury udostêpniæ. Mamy czêsto
do czynienia z pewnym dublowaniem tej infra-
struktury. To oczywiœcie wyd³u¿a czas dojœcia do
pewnych rozwi¹zañ, które staj¹ siê dzisiaj stan-
dardami, jak i oczywiœcie podra¿a koszty. Te
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urz¹dzenia siê dubluj¹ i, jak wiadomo, ktoœ musi
za to zap³aciæ. W efekcie my jako abonenci, klienci
jesteœmy tym obci¹¿ani.

Oczywiœcie trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e infra-
struktura telekomunikacyjna mog³aby byæ,
i powinna byæ, traktowana tak jak infrastruktu-
ra komunikacyjna, jak droga. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e pañstwo te¿ powinno mieæ obowi¹zki
co do tego, aby taka droga telekomunikacyjna
by³a w dyspozycji mo¿e pañstwa, a mo¿e tak¿e
samorz¹du. Ta przybli¿ona przez pani¹ minister
ustawa, w³aœciwie projekt tej ustawy, który jest
przygotowany, takie mo¿liwoœci powinien da-
waæ. Bo rzeczywiœcie nasz rynek i nasza infra-
struktura w tym momencie s¹ bardzo s³abe
i rozregulowane, ale pamiêtajmy o tym, ¿e wiel-
kie zapóŸnienia, jakie w tym obszarze by³y, mu-
sia³y byæ nadrabiane w drodze pe³nego uwolnie-
nia dostêpu i praw do tej infrastruktury. St¹d
myœlê, ¿e teraz troszkê musimy zawróciæ z tej
drogi i to jest bardzo trudne, ale s¹dzê, ¿e ta
ustawa bêdzie to bardzo dobrze stymulowa³a.

Rzeczywiœcie, ta bardzo z³a ocena, ten raport
Œwiatowego Forum Ekonomicznego, który loku-
je nas ju¿ nie bêdê mówi³, za jakimi krajami, po-
winny dawaæ nam wiele do myœlenia i powinien
to byæ powód do dzia³ania. Oczywiœcie wszelkie
memoranda Komisji Europejskiej w sprawie kry-
zysu, które siê pojawiaj¹, w sprawie wykorzysta-
nia funduszy europejskich, chocia¿ nie mówi¹
niczego odkrywczego, uczulaj¹ nas na to, ¿e w³a-
œnie internet szerokopasmowy jest t¹ infrastruk-
tur¹, t¹ inwestycj¹, która mo¿e przeciwdzia³aæ
kryzysowi, która zaraz po tym kryzysie bêdzie
bardzo efektywnie wykorzystywana. St¹d myœlê,
¿e likwidacja tych wszystkich barier przyczyni
siê do tego, ¿e absorpcja funduszy europejskich
w ogóle i w³aœnie w obszarze internetu szeroko-
pasmowego czy szeroko rozumianych spraw te-
lekomunikacyjnych bardzo szybko bêdzie u nas
nadrabiana. O to oczywiœcie powinniœmy siê sta-
raæ, o to tak¿e apelowaæ i na to rz¹d jak najczê-
œciej uwra¿liwiaæ.

Komentuj¹c sprawê tych opinii Urzêdu Komite-
tu Integracji Europejskiej, powiem, ¿e myœlê, ¿e
w efekcie ostateczne pismo z komitetu integracji
rozwia³o te w¹tpliwoœci, ¿e opinia odnoœnie do bra-
ku kolizji czy niezgodnoœci z prawem europejskim
nie jest podnoszona, i to jest pewne uspokojenie
tych nastrojów, które na zewn¹trz siê pojawia³y.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Jan Wyrowiñski, proszê up-
rzejmie.

Senator Jan Wyrowiñski:

Tak, w tej sprawie niektóre tytu³y prasowe by³y
ca³kowicie inne i przes¹dza³y, ¿e tak. A tak wcale
nie by³o i to warto wiedzieæ. To jest œwiadectwem
emocji, interesów, wp³ywów, jakie koncentruj¹
siê wokó³ tego potê¿nego rynku. Mieliœmy tego
œwiadomoœæ na posiedzeniu komisji.

Druga sprawa, Szanowni Pañstwo. To, ¿e prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej bêdzie
obecnie mia³ tak mocn¹ pozycjê, z jednej strony
wynika z oczywistej rangi tej instytucji ze wzglêdu
na wszystkie sprawy, o których tutaj przed chwil¹
mówiono i o których równie¿ pan senator Ortyl by³
³askaw przypomnieæ, ale z drugiej strony wynika
równie¿ z dobrej oceny tego, co robi obecna pani
prezes. Ja w tej chwili mówiê to indywidualnie
i chcia³bym wyraziæ moje wielkie uznanie dla tego,
co pani prezes w czasie, kiedy pe³ni³a ten urz¹d
– a pe³ni go nadal i jeszcze, mam nadziejê, bêdzie
d³ugo pe³niæ – robi³a dla konsumenta, dla, ¿e tak
powiem, rzetelnoœci na tym rynku, dla wykorzy-
stania wszystkich mo¿liwoœci. I cokolwiek by po-
wiedzieli niektórzy operatorzy, trzeba mieæ tego
œwiadomoœæ. Myœlê, ¿e kierunek zmian, jaki zapro-
ponowa³ Sejm, i determinacja wiêkszoœci pos³ów
w tej sprawie, bra³y siê równie¿ z pozytywnej oceny
dzia³alnoœci pani prezes Anny Stre¿yñskiej.

I trzecia sprawa, Szanowni Pañstwo. My jesz-
cze analizowaliœmy te wszystkie poprawki i uzna-
liœmy, ¿e jedna z nich by³a mo¿e zbyt ma³o pro-
kliencka, a bardziej prooperatorska. W zwi¹zku
z tym pozwoli³em sobie zaproponowaæ jako po-
prawkê nowe brzmienie poprawki ósmej w tym
naszym sprawozdaniu. Oprócz tego Biuro Legis-
lacyjne wykry³o w art. 56 ust. 6 pewn¹ legislacyj-
n¹ niezrêcznoœæ, w zwi¹zku z tym te¿ pozwoli³em
sobie odpowiedni¹ poprawkê zaproponowaæ. I to
by³y jak gdyby g³ówne powody mojego wyst¹pie-
nia. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa wyra¿a chêæ wy-

st¹pienia na trybunie? Dziêkujê bardzo, nie widzê
chêtnych.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ jest wniosek o charakterze legislacyj-

nym – z³o¿y³ go pan senator Jan Wyrowiñski
– pragnê zapytaæ, czy przedstawiciel rz¹du, pani
minister albo pani prezes, chce ustosunkowaæ siê
do przedstawionego wniosku.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Magdalena Gaj:
Rz¹d popiera wniosek senatora.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Rz¹d popiera wniosek. Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do wniosku
i przygotowanie sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 487,
a sprawozdanie komisji w druku nr 487A.

Proszê teraz pana senatora Micha³a Wojtczaka
o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospo-
darki Narodowej oraz Komisji Œrodowiska.

Senator Micha³ Wojtczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ w imieniu po-

³¹czonych komisji: Komisji Gospodarki Narodo-
wej i Komisji Œrodowiska, przedstawiæ sprawo-
zdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu
5 marca 2009 r. ustawy o bateriach i akumulato-
rach. Po³¹czone komisje pracowa³y nad t¹ ustaw¹
dwukrotnie: w dniach 25 i 31 marca. Poniewa¿
jest to nowa ustawa, nie jest to nowelizacja, po-
zwolê sobie na kilka s³ów wprowadzenia, wyjaœ-
nienia, czego dotyczy.

Otó¿ stanowi ona transpozycjê do polskiego
porz¹dku prawnego wymagañ dyrektywy
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 wrzeœnia 2006 r. w sprawie baterii i aku-
mulatorów oraz zu¿ytych baterii i akumulatorów
oraz uchylaj¹cej dyrektywê 91/157/EWG. Prze-
pisy ustawy skierowane s¹ do wszystkich przed-
siêbiorców wprowadzaj¹cych do obrotu baterie
i akumulatory oraz sprzedawców tych produk-
tów, jak równie¿ do przedsiêbiorców zajmu-
j¹cych siê zbieraniem odpadów w postaci zu¿y-
tych baterii i akumulatorów oraz dokonuj¹cych
ich recyklingu. Projekt ustawy realizuje zasadê
rozszerzonej odpowiedzialnoœci producentów,
zgodnie z któr¹ s¹ oni odpowiedzialni za gospo-
darowanie nie tylko odpadami powstaj¹cymi
w procesie produkcyjnym, ale równie¿ zu¿ytymi
bateriami i akumulatorami oraz odpadami po-
wstaj¹cymi z baterii i akumulatorów, które
wprowadzaj¹ do obrotu.

Ze wzglêdu na wymagania nowej w tej materii
dyrektywy z 2006 r., jak równie¿ dotychczasowe
doœwiadczenia w zakresie gospodarowania zu¿y-
tymi bateriami i akumulatorami na obszarze na-
szego kraju, w ustawie zosta³y zaproponowane
nastêpuj¹ce rozwi¹zania.

Po pierwsze, zgodnie z wymaganiami prawa
wspólnotowego na przedsiêbiorców wprowadza-
j¹cych do obrotu na terytorium kraju baterie
i akumulatory na³o¿ono obowi¹zek zorganizowa-
nia i zapewnienia funkcjonowania systemów
przetwarzania i recyklingu zu¿ytych baterii i aku-
mulatorów, a w przypadku baterii i akumulato-
rów przenoœnych, tak¿e systemu ich zbierania,
w tym osi¹gniêcia wymaganych poziomów zbiera-
nia tych baterii. Poziomy te wynosz¹ odpowiednio
25% i 45% i powinny byæ osi¹gniête odpowiednio
do dnia 26 wrzeœnia 2012 r. oraz do dnia
26 wrzeœnia 2016 r.

Po drugie, wprowadzono obowi¹zkow¹ reje-
stracjê przedsiêbiorców wprowadzaj¹cych do ob-
rotu na terytorium kraju baterie i akumulatory
w sposób analogiczny, jak reguluje to ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektry-
cznym i elektronicznym.

Po trzecie, okreœlono wymagania dla procesów
recyklingu, w tym obowi¹zek osi¹gniêcia okreœlo-
nych poziomów wydajnoœci recyklingu, zgodnie
z którymi po okresie trzech miesiêcy od daty wej-
œcia w ¿ycie niniejszej ustawy dla akumulatorów
kwasowo-o³owiowych poziom ten powinien wyno-
siæ 65%, najpóŸniej do dnia 26 wrzeœnia 2011 r.
dla akumulatorów niklowo-kadmowych poziom
ten powinien wynosiæ 75%, a dla innych zu¿ytych
baterii i akumulatorów – 50%.

Po czwarte, przedsiêbiorców wprowadzaj¹cych
do obrotu baterie lub akumulatory zobligowano do
finansowania publicznych kampanii edukacyj-
nych. Przedsiêbiorcy ci bêd¹ przeznaczaæ na ten
cel co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytu³u
wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów
na terytorium kraju osi¹ganych w danym roku ka-
lendarzowym albo przekazywaæ te œrodki na wyod-
rêbniony rachunek urzêdu marsza³kowskiego.

Po pi¹te, system zbierania i przetwarzania zu-
¿ytych baterii i akumulatorów bêdzie wspierany
przez nastêpuj¹ce mechanizmy finansowe: op³atê
produktow¹ p³acon¹ przez przedsiêbiorców
w przypadku nieosi¹gniêcia poziomu zbierania
zu¿ytych baterii i akumulatorów oraz op³atê de-
pozytow¹ p³acon¹ przez kupuj¹cego akumulator
kwasowo-o³owiowy, je¿eli przy jego zakupie nie
przekaza³ zu¿ytego akumulatora. Œrodki pocho-
dz¹ce z tych op³at oraz œrodki przekazywane przez
wprowadzaj¹cych baterie lub akumulatory na
publiczne kampanie edukacyjne bêd¹ przezna-
czane za poœrednictwem urzêdów marsza³kow-
skich na rachunek dochodów bud¿etu pañstwa,
sk¹d w ca³oœci ponownie trafi¹ do zarz¹dów woje-
wództw. Œrodki te zostan¹ przeznaczone przez
marsza³ków województw na wspomaganie kam-
panii edukacyjnych prowadzonych przez przed-
siêbiorców w ramach zadania zleconego z zakresu
administracji rz¹dowej.

Po szóste, wprowadzono obowi¹zek znakowa-
nia baterii i akumulatorów symbolem selekty-
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wnego zbierania, a tak¿e umieszczania trwa³ej
informacji o pojemnoœci baterii i akumulatorów
przenoœnych i samochodowych na tych w³aœnie
bateriach i akumulatorach. W przypadku baterii
i akumulatorów zawieraj¹cych wiêcej rtêci, kad-
mu i o³owiu, ni¿ okreœla to ustawa, tak¿e powin-
ny byæ one oznaczone symbolami tych pierwia-
stków.

Po siódme, wprowadzono zakaz wprowadzania
do obrotu okreœlonych rodzajów baterii i akumu-
latorów, które zawieraj¹ rtêæ i kadm powy¿ej do-
puszczalnych wartoœci, oraz baterii i akumulato-
rów, które nie bêd¹ spe³niaæ wymagañ okreœlo-
nych w niniejszej ustawie, przy czym w ustawie
zawarto wy³¹czenia analogiczne do wy³¹czeñ za-
pisanych w dyrektywie unijnej.

Wysoka Izbo, w wyniku prac komisji senac-
kich, które – jak powiedzia³em – zbiera³y siê dwu-
krotnie, to jest w dniach 25 i 31 marca, do ustawy
przyjêtej przez Sejm zosta³o wprowadzonych dzie-
siêæ poprawek. Mo¿e ja je krótko scharakteryzujê,
nie bêdê omawia³ wszystkich szczegó³owo.

Po pierwsze, zaproponowano zmiany w zakre-
sie danych niezbêdnych do umieszczania we
wniosku o wpis do rejestru wprowadzaj¹cych ba-
terie lub akumulatory. Przyjêta poprawka wynika
z faktu, ¿e zgodnie z dyrektyw¹ Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulato-
rów pañstwa cz³onkowskie zapewniaj¹, ¿e ka¿dy
producent bêdzie zarejestrowany, przy czym do
rejestracji stosuje siê te same wymogi procedu-
ralne we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.

Po drugie, grupa poprawek dotyczy zwolnienia
prowadz¹cych miejsca odbioru, do których u¿yt-
kownik koñcowy bêdzie móg³ oddaæ zu¿yte bate-
rie i zu¿yte akumulatory przenoœne, z obowi¹zku
prowadzenia ewidencji przyjêtych odpadów.
Wskazanie tego wy³¹czenia wprost w ustawie zre-
dukuje obci¹¿enia ewidencyjne i uchroni podmio-
ty od koniecznoœci wype³niania w skali kraju ty-
siêcy dokumentów. Nieodst¹pienie od tego obo-
wi¹zku administracyjnego mo¿e zniechêcaæ pod-
mioty do organizowania zbierania, a zatem po-
prawka przyjêta przez komisje zmierza do zapo-
biegania ograniczaniu w skali kraju liczby pun-
któw zbierania odpadów.

Po trzecie, zaproponowano uzupe³nienie roz-
dzia³u 14 o zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska. Propozycje
zmian maj¹ na celu okreœlenie zasady dystrybucji
œrodków pochodz¹cych z kar pieniê¿nych wymie-
rzonych na podstawie ustawy o bateriach i aku-
mulatorach, w tym wyznaczenie wojewódzkim in-
spektorom ochrony œrodowiska terminu na prze-
kazywanie wp³ywów z kar do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz pokrywanie z wp³ywów z kar kosztów obs³ugi
tych przychodów przez narodowy fundusz.

Po czwarte, rozszerzono zakres przeznaczenia
œrodków z op³at produktowych za baterie i aku-
mulatory gromadzonych na podstawie ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiê-
biorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz op³acie produktowej i op³acie de-
pozytowej. Przesuniêto termin ustalenia rachun-
ku prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, na
którym gromadzone s¹ wy¿ej wymienione wp³ywy
z op³at, na dzieñ 1 maja 2010 r. Ma to na celu
umo¿liwienie zgromadzenia ewentualnych op³at
produktowych za rok 2009, które przedsiêbiorcy
maj¹ obowi¹zek uiszczaæ do dnia 31 marca nastê-
pnego roku.

Po pi¹te, doprecyzowano przepisy mówi¹ce
o przeznaczeniu przez przedsiêbiorców wprowa-
dzaj¹cych baterie lub akumulatory co najmniej
1/10 swoich przychodów z tytu³u wprowadze-
nia do obrotu baterii i akumulatorów na teryto-
rium kraju na publiczne kampanie edukacyjne.
Poprawka ta zosta³a podyktowana w¹tpliwo-
œciami dotycz¹cymi przypadku braku mo¿liwo-
œci okreœlenia ceny baterii, gdy jest ona czêœci¹
sk³adow¹ lub czêœci¹ przynale¿n¹ do innego
urz¹dzenia.

Po szóste, uzupe³niono przepisy dotycz¹ce
przetwarzania zu¿ytych baterii lub akumulato-
rów kwasowo-o³owiowych, okreœlaj¹c, i¿ powin-
ny byæ one przetwarzane wy³¹cznie w zak³adzie
przetwarzania prowadz¹cym równie¿ recykling
o³owiu i jego zwi¹zków, co ma na celu zapewnie-
nie bezpiecznego odzysku i recyklingu tych od-
padów, a tak¿e uniemo¿liwienie dokonywania
rozbierania akumulatorów poza zak³adami prze-
twarzania.

Po siódme, komisje zaproponowa³y przyjêcie
trzymiesiêcznego vacatio legis w odniesieniu do
obowi¹zku do³¹czania w jêzyku polskim instruk-
cji o sposobie bezpiecznego usuwania baterii
i akumulatorów ze sprzêtu elektrycznego i elek-
tronicznego, co da przedsiêbiorcom czas na do-
stosowanie siê do przepisów.

Wszystkie omówione przeze mnie i przyjête
przez komisje poprawki s¹ zbie¿ne z celami dyrek-
tywy, o której by³a na wstêpie mowa, i zyska³y ak-
ceptacjê ze strony rz¹du.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, w imieniu Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Œrodo-
wiska chcia³bym prosiæ Wysoki Senat o uchwale-
nie ustawy wraz z poprawkami przyjêtymi przez
komisje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê zostaæ, Panie Senatorze. Bardzo dziêku-

jê za wyczerpuj¹ce omówienie prac Komisji Go-
spodarki Narodowej i Komisji Œrodowiska.
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Czy pañstwo senatorowie maj¹ ochotê zadaæ py-
tania? Pozwol¹ pañstwo, ¿e ja pierwsza zadam py-
tanie, a potem poproszê panie i panów senatorów.

Senator Krystyna Bochenek:
Mnie interesuje sprawa trzymiesiêcznego va-

catio legis, jeœli chodzi o nazewnictwo polskie, in-
strukcjê w jêzyku polskim. Prosi³abym o przybli-
¿enie tej sprawy w kilku zdaniach.

Senator Micha³ Wojtczak:
Wszystkie pozosta³e przepisy wchodz¹ w ¿ycie

z dniem wejœcia w ¿ycie ca³ej ustawy. Zgodnie
z ustaw¹, tak¿e ustaw¹ o jêzyku polskim, jest
obowi¹zek dotycz¹cy wszelkich instrukcji. Cho-
dzi o to, ¿eby wprowadzaj¹cy na rynek polski mieli
mo¿liwoœæ przygotowania tych instrukcji i ¿eby
nie hamowaæ wprowadzania na polski rynek ba-
terii i akumulatorów. To jest jedyny powód, dla
którego przesuniêto termin dotycz¹cy obowi¹zku
za³¹czenia instrukcji w jêzyku polskim.

Senator Krystyna Bochenek:
Z tego, co rozumiem, komisje uzna³y, ¿e t³uma-

cze nie zd¹¿¹ przygotowaæ odpowiednich tekstów.
Tak?

(Senator Micha³ Wojtczak: Tak, to jest chyba je-
dyny powód.)

St¹d te trzy miesi¹ce? Chodzi o to, ¿eby nie blo-
kowaæ wejœcia w ¿ycie ustawy.

(Senator Micha³ Wojtczak: Tak jest.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Piotr Wach, a potem pan senator

Bisztyga.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Czy pan senator sprawozdawca móg³by w kilku

zdaniach powiedzieæ, jaki jest aktualny stan zbie-
rania i przetwarzania g³ównie akumulatorów, bo
to jest najwiêksza masa w Polsce, na podstawie
istniej¹cych przepisów, to znaczy ustawy o odpa-
dach?

Senator Micha³ Wojtczak:
Ja przepraszam, ale skali tego zjawiska nie jes-

tem w stanie okreœliæ. Byæ mo¿e przedstawiciel
rz¹du bêdzie móg³ odpowiedzieæ na to pytanie. Ja
nie potrafiê, przepraszam bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Stanis³aw Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, wszyscy, pan senator pew-

nie te¿, dostaliœmy takie piêkne pismo od Sto-
warzyszenia Producentów i Importerów Baterii
i Akumulatorów Ma³ogabarytowych, w którym
bardzo nas chwal¹, pisz¹ o maksymalnie pro-
stym i efektywnym, a przy tym spójnym z usta-
w¹ o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektroni-
cznym systemie, a szczególnie chwal¹ nas za
wprowadzenie obowi¹zku prowadzenia zbiórki
baterii przez sklepy o powierzchni powy¿ej
25 m2. Jak to wyegzekwowaæ? Ja mam bardzo
powa¿n¹ w¹tpliwoœæ, jak to zostanie wyegzek-
wowane. Podobnie nie bardzo wiem, jak mo¿na
wyegzekwowaæ obowi¹zek przekazywania bate-
rii i akumulatorów bezpoœrednio prowadz¹ce-
mu zak³ad. Przecie¿ tych, którzy bêd¹ zbieraæ,
bêdzie wielu, tu siê pojawi mnóstwo poœredni-
ków. To jest pierwsze pytanie. A¿eby tak ³atwo
panu sprawozdawcy nie posz³o, bêd¹ nastêpne.

Pytanie drugie. Ustawa okreœla obowi¹zki or-
ganów administracji publicznej. Wymienionych
jest ich mnóstwo, jest i marsza³ek, i wojewoda,
i g³ówny inspektor ochrony œrodowiska, i Inspek-
cja Handlowa. Czy tu nie ma jakiegoœ szumu in-
formacyjnego i czy tu nie dochodzi do dublowa-
nia? Ten zbiera pieni¹dze, ten ma go kontrolowaæ
itd. Tego siê najbardziej bojê. Czy bêd¹ jeszcze ja-
kieœ przepisy wykonawcze, czy to po prostu bêdzie
siê jakoœ tak samo toczy³o?

I trzecie pytanie jest takie: czy mamy wiedzê, ile
firm w tej chwili wprowadza do obrotu akumula-
tory przenoœne i przewoŸne? Jaka to jest liczba?
Ile jest podmiotów zbieraj¹cych zu¿yte baterie
i akumulatory? Mówi³ pan senator, ¿e bêdziemy
zmniejszaæ liczbê tych podmiotów. Jak bêdziemy
zmniejszaæ, to do jakiej liczby?

I ostatnie. Wiem, ¿e zak³adów przetwarza-
j¹cych jest niedu¿o. Na palcach dwóch r¹k mo¿-
na policzyæ, ile ich jest. Czy one sobie dadz¹ radê
z tym problemem? A mo¿e jest pomys³… Czy rz¹d
– mo¿e to jest do rz¹du pytanie – ma wiedzê, ¿e
bêd¹ powstawa³y nowe, bo jednak recykling…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To jak
rz¹d bêdzie, Panie Senatorze.)

No,mo¿epansprawozdawca,amo¿epanminister.
Chodzi o procesy recyklingu i odzysku.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie wiem, czy pan senator zd¹¿y³ zapisaæ tak¹

liczbê pytañ. Ale bardzo proszê.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mówi³em, ¿e nie

bêdzie ³atwo.)
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Senator Micha³ Wojtczak:

Mo¿e od koñca, a raczej zupe³nie nie po kolei.
Nie ma obaw. Ja nie powiedzia³em, ¿e bêdziemy

d¹¿yæ do zmniejszenia liczby punktów zbierania
zu¿ytych baterii. Mówi³em tylko o tym, ¿e jedna
z poprawek zmierza do uproszczenia obowi¹zków
przedsiêbiorców, którzy bêd¹ siê tym zajmowali,
do zmniejszenia obowi¹zków biurokratycznych
zwi¹zanych z wpisem do rejestru. I to w³aœnie ma
nas uchroniæ przed zmniejszaniem siê liczby tych
punktów zbierania.

Nie potrafiê odpowiedzieæ, jaki jest obrót i jaki
jest poziom wprowadzania tego na polski rynek. Po-
dobne pytanie zada³ wczeœniej pan senator Wach.
Nie potrafiê podaæ takich danych liczbowych.

Obowi¹zki organów zwi¹zane z realizacj¹ usta-
wy. Ka¿dy z organów, o których mowa – urz¹d
marsza³kowski, Inspekcja Ochrony Œrodowiska,
urzêdy wojewódzkie – ma inne obowi¹zki. Te obo-
wi¹zki jednak siê nie pokrywaj¹, one dotycz¹ zu-
pe³nie czego innego. Urz¹d marsza³kowski gro-
madzi œrodki przekazywane z op³at i wspiera
kampanie edukacyjne; Inspekcja Ochrony Œrodo-
wiska kontroluje i dysponuje wiedz¹ na temat te-
go, jaka jest liczba podmiotów dystrybuuj¹cych
na polskim rynku baterie i akumulatory oraz
przetwarzaj¹cych je, poddaj¹cych je recyklingo-
wi; a wojewoda realizuje zadania kontrolne z za-
kresu prawid³owoœci wydatkowania œrodków po-
chodz¹cych z tej op³aty w wysokoœci 0,1%, która
ma byæ przekazywana na cele edukacyjne. A wiêc
nie s¹dzê, ¿e bêdzie tu szum. Po prostu ka¿dy z or-
ganów bêdzie robi³ to, co do niego nale¿y.

Nie wiem, czy na wszystkie pytania ju¿… Aha,
kwestia egzekucji, egzekwowania. Obowi¹zki wy-
nikaj¹ z ustawy, wiêc prawdopodobnie tak, jak
w przypadku ka¿dej ustawy, i ta tak¿e przewiduje
kary za nierealizowanie obowi¹zków.

A co do mo¿liwoœci, to ustawa stwarza mo¿li-
woœæ zbierania baterii tak¿e w ma³ych punktach
handlowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pani senator Jadwiga Rudnicka…

przepraszam, Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Drobiazg, Pani Marsza³ek.
Panie Sprawozdawco, ja w zasadzie mam dwa

pytania. Mog³abym ich nie zadawaæ, gdybym by³a
obecna na posiedzeniu komisji, której jestem
cz³onkiem, ale nie mog³am w nim uczestniczyæ.

Pierwsze pytanie dotyczy zaakceptowanej przez
komisjê poprawki, która dotyczy art. 15 i wprowa-
dza do tego¿ artyku³u ust. 3 w brzmieniu: „Minister

w³aœciwy do spraw œrodowiska mo¿e okreœliæ,
w drodze rozporz¹dzenia, poziomy wydajnoœci re-
cyklingu wy¿sze ni¿ okreœlone w ustawie, kieruj¹c
siê wzglêdami ochrony œrodowiska oraz rozwojem
technicznym i naukowym”. Jest to, powiedzmy,
takie stwierdzenie doœæ chwytliwe, wychodz¹ce ja-
koby naprzeciw zwiêkszeniu troski o ochronê œro-
dowiska, jednak mam pewne w¹tpliwoœci, czy jest
to poprawka konstytucyjna, poniewa¿ stawia
uprawnienia ministra wy¿ej ni¿ uprawnienia obo-
wi¹zuj¹cej ustawy, je¿eli ona wejdzie w ¿ycie. Usta-
wa mówi bowiem o minimalnych poziomach re-
cyklingu, okreœlaj¹c je jednoznacznie procentowo.
Tak wiêc ja przynajmniej uwa¿am, byæ mo¿e siê
mylê, ¿e minister nie powinien byæ ponad stano-
wionym prawem. Gdyby tak by³o w istocie, to uwa-
¿am, ¿e poprawkê tê powinno siê usun¹æ.

Drugie pytanie dotyczy proponowanego przeze
mnie dodatkowego zapisu do art. 6, który jest ta-
kim s³owniczkiem pojêæ wprowadzonych w usta-
wie – co to jest bateria i akumulator, co to jest
wprowadzaj¹cy do obrotu baterie itd., itd. I, pro-
szê pañstwa, jest art. 11 tej¿e ustawy nak³adaj¹cy
obowi¹zek, w przypadku którego pan sprawo-
zdawca mówi³, i¿by by³o vacatio legis dla pktu 1.
Tak wiêc po trzech miesi¹cach wchodzi koniecz-
noœæ informacji w jêzyku polskim. Ale pkt 2 mówi
o rodzaju zamontowanych baterii lub akumulato-
rów. A w tym s³owniczku nigdzie nie jest napisa-
ne, co to jest rodzaj baterii. Jest mowa o baterii
przemys³owej, o baterii przenoœnej, o baterii sa-
mochodowej. I tak: bateri¹ przenoœn¹ bêdzie tak-
¿e jakieœ ogniwo guzikowe. A w innym punkcie de-
finiuje siê, co to jest ogniwo guzikowe, prawda?
Tak wiêc uwa¿am, ¿e powinien byæ tak¿e zdefinio-
wany rodzaj baterii. I tak¹ poprawkê na posiedze-
niu komisji, na którym by³am obecna, z³o¿y³am.
Nie uzyska³a ona akceptacji.

Mam zatem pytanie albo do pana sprawozdaw-
cy, albo do strony ministerialnej: sk¹d bierze siê
ta niechêæ do zdefiniowania rodzaju baterii? Tym
bardziej ¿e, jeœli taka informacja nie zostanie po-
dana lub je¿eli wprowadzaj¹cy baterie poda b³ê-
dn¹ informacjê, to podlega karze grzywny do
50 tysiêcy z³. Nie wiem, jak to z punktu widzenia
projektodawców wygl¹da³o.

Prosi³abym o odpowiedŸ na te dwa pytania.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê uprzejmie pana senatora.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, dotycz¹c¹

upowa¿nienia ministra do okreœlenia poziomu
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w drodze rozporz¹dzenia oraz ewentualnie nie-
konstytucyjnoœci, to odby³a siê na ten temat dys-
kusja i Biuro Legislacyjne nie podtrzyma³o w¹t-
pliwoœci zwi¹zanych z mo¿liw¹ niekonstytucyjno-
œci¹ tego przepisu. St¹d on zosta³ utrzymany w ta-
kiej formie, w jakiej jest dzisiaj w naszym sprawo-
zdaniu. Tyle mogê powiedzieæ. Rzeczywiœcie pew-
ne w¹tpliwoœci by³y, ale zosta³y rozwiane tak¿e
przez przedstawiciela Biura Legislacyjnego.

Je¿eli chodzi o poprawkê, któr¹ pani senator
z³o¿y³a, dotycz¹c¹ rodzaju baterii, to, o ile pamiê-
tam, s³owniczek okreœla ró¿ne rodzaje baterii.
W³aœnie mówienie o bateriach przenoœnych, aku-
mulatorach itd. to jest mówienie o rodzajach ba-
terii. Uznano, ¿e te rodzaje baterii, które s¹ wy-
mienione w s³owniczku, s¹ wystarczaj¹ce. Tak
móg³bym na to odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pani senator raz jeszcze.

Senator Jadwiga Rotnicka:
To znaczy, mo¿na tak to rozumieæ, ale to jedno-

znacznie nie wynika, bo nigdzie w s³owniczku nie
ma s³ów „rodzaj baterii”. Nie wiadomo, czy to ma
byæ o³owiowo-jakaœ, na przyk³ad niklowa, czy to
ma byæ bateria samochodowa. Ja nie wiem, jakie
jest kryterium podzia³u i o jaki rodzaj baterii cho-
dzi. Tutaj s¹ wymienione de facto tylko trzy
i czwarta, która mieœci siê w kategorii drugiej.
A potem w za³¹cznikach s¹ jeszcze jakieœ inne ro-
dzaje, oznaczenia chemiczne, czy to jest o³ów, czy
to jest kadm, czy to jest nikiel itd. To nie jest je-
dnoznaczne, a poci¹ga za sob¹ grzywnê do 50 ty-
siêcy z³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.
Jest jeszcze kolejka, pan senator bêdzie te¿…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mo¿e pan se-

nator wyjaœniæ?)

Senator Micha³ Wojtczak:
Potwierdzam, ¿e tak jest, jak pani senator mó-

wi, ale nic wiêcej nie mogê dodaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nastêpne pytanie, tak?
Pan senator Ryszard Knosala, a potem pan se-

nator Tadeusz Skorupa.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy na po-

siedzeniu komisji by³a mowa o systemie zbierania
tych baterii i akumulatorów. Tak siê akurat z³o¿y³o,
¿e w biurze senatorskim w Opolu odwiedzi³o mnie
parê osób, które, mo¿na powiedzieæ, czêœciowo
hobbystycznie, czêœciowo chyba zarobkowo, zaj-
mowa³y siê tym i zajmuj¹. Jeœli chodzi o to zbiera-
nie, to wynotowa³em sobie z uzasadnienia do pro-
jektu ustawy, ¿e obecnie jest to 13%… To jest nie-
du¿o. Wed³ug informacji, które mam, ten system
u nas w kraju opiera³ siê g³ównie na zbieraniu przez
m³odzie¿, dzieci w szko³ach. I te 13%… Nie wiem, ja-
ka to jest skala, jaki jest udzia³ w tych trzynastu
procentach, ale z tych informacji, które mi siê uda³o
zebraæwbiurze,wynika, ¿eprzynajmniejwwojewó-
dztwie opolskim znaczna czêœæ zebranych baterii
pochodzi w³aœnie ze zbiórek w szko³ach organizo-
wanych przez m³odzie¿, dzieci. Z tego, co tutaj s³y-
sza³em, wynika, ¿e teraz ten system zostanie doœæ
gruntownie zmieniony. Ci, którzy do tej pory siê tym
zajmowali,maj¹du¿eobawy, ¿e to, coby³odo tej po-
ry, zostanie, jak to siê mówi, mocno zachwiane, jeœli
w ogóle nie runie, i na tym dopiero trzeba bêdzie
zbudowaæ ten nowy system. Czy by³a o tym mowa
na posiedzeniu komisji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Micha³ Wojtczak:
W jakiœ szczególny sposób nie dyskutowano na

posiedzeniu komisji o systemie, ale on jest jakby
zarysowany w treœci ustawy. To obowi¹zkiem
wprowadzaj¹cego baterie lub akumulatory na ry-
nek jest zorganizowanie i sfinansowanie zbiera-
nia ich, czyli tak¿e zorganizowanie systemu,
a wiêc zawarcie umów z przedsiêbiorstwami, pod-
miotami, które ju¿ je zbieraj¹, z istniej¹cymi
przedsiêbiorstwami, b¹dŸ takimi, które powstan¹
i bêd¹ zajmowa³y siê tak¿e recyklingiem tych zu-
¿ytych baterii i akumulatorów. Odpowiem wprost
na pañskie pytanie: takich w¹tpliwoœci na posie-
dzeniu komisji nikt nie zg³asza³, w zwi¹zku z tym
nie by³y one dyskutowane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I teraz pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, mam pytanie. Tu jest mowa

o procentach, ile teraz jest zbieranych tych aku-
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mulatorów. Ustawa mówi konkretnie, ¿e recyk-
lingowi zostanie poddanych docelowo 65% czy te¿
w innej grupie 75% tych baterii. Jak sobie usta-
wodawca, w tym wypadku komisja, rz¹d, wyobra-
¿a, co z pozosta³ymi akumulatorami, tymi czter-
dziestoma czy te¿ trzydziestoma piêcioma procen-
tami, które nie zostan¹ poddane recyklingowi?
Czy bêd¹ zbierane po lasach, polach czy te¿ zagaj-
nikach? Czy znajd¹ siê te akumulatory wyrzuco-
ne gdzieœ do rzek czy jezior? Bo jest niebezpie-
czeñstwo, ¿e u¿ytkownicy tych baterii po zu¿yciu
bêd¹ siê ich pozbywaæ, ¿eby nie robiæ sobie pro-
blemu. To jest dosyæ niepokoj¹ca sprawa. Czy nie
ma mo¿liwoœci, ¿eby docelowo zebraæ i poddaæ re-
cyklingowi 100% zu¿ytych baterii? Dziêkujê.

Senator Micha³ Wojtczak:
Ustawa wyznaczy³a progi, i to progi minimal-

ne, które mamy osi¹gn¹æ w okreœlonych termi-
nach, ale wprowadzaj¹cy baterie i akumulatory
ma obowi¹zek zebraæ ka¿d¹ ich iloœæ. Oczywiœcie
¿e jakimœ zamiarem docelowym jest zebranie stu
procent baterii. Nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby,
powiedzmy, wyczerpa³ siê limit 75% i nastêpne
baterie czy akumulatory nie by³y przyjmowane.
Myœlê, ¿e wiêkszym zmartwieniem jest osi¹gniê-
cie tych poziomów wyznaczonych w ustawie, bo
dzisiaj one s¹ jest znacznie ni¿sze. To s¹ progi
wynikaj¹ce z dyrektywy unijnej mówi¹cej, ¿e
przynajmniej na takim poziomie musi to zostaæ
zrealizowane. A te progi wyznaczone s¹ miêdzy
innymi po to, ¿eby ewentualnie od podmiotów,
które nie wywi¹¿¹ siê z tego obowi¹zku, nie wy-
ka¿¹ siê odpowiednim poziomem odbierania
tych zu¿ytych baterii i akumulatorów, pobieraæ
op³aty produktowe.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zadaæ pytanie?
Bardzo proszê, pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:
Przepraszam, ¿e zabieram g³os jeszcze raz, ale

chcia³bym zapytaæ o sprawê, która wydaje mi siê
tu najbardziej dyskusyjna. Chcia³bym zapytaæ,
czy komisja rozwa¿a³a pewien problem, mianowi-
cie sprawê czynnoœci zwanej przetwarzaniem,
które bêdzie wymagane na odpowiednim pozio-
mie, i zak³adów przetwarzania zu¿ytych baterii
lub akumulatorów. Poniewa¿ jest to system obo-
wi¹zkowy… Zbieranie sobie wyobra¿am, ponie-
wa¿ sprzedaj¹cy, równie¿ dostatecznie duzi deta-
liœci, bêd¹ musieli odbieraæ te baterie. A kto zape-
wni przetwarzanie, skoro za tym id¹ koszty? Tutaj

¿adnych rachunków, kosztów nie ma, nie widaæ
systemu, który mia³by dop³acaæ, zmuszaæ. To
musi byæ system op³acalny. Masa jest olbrzymia,
dlatego pyta³em wczeœniej o dotychczasowy sto-
pieñ przetwarzania. Ja szacujê, ¿e je¿eli chodzi
o akumulatory samochodowe, to rocznie podlega-
j¹ wymianie dwa miliony sztuk. Jest to olbrzymia
liczba. Je¿eli przetwarzanie bêdzie procesem op-
³acalnym, to przedsiêbiorców bêdzie wielu, a je¿eli
nie bêdzie to op³acalne, a tu nie widaæ ¿adnego
mechanizmu, który by to zapewnia³, to nie wiado-
mo, jak to siê bêdzie odbywa³o. Sk³adowanie jest
dopuszczalne zgodnie z t¹ ustaw¹ tylko przez je-
den rok. Czy ta kwestia by³a podnoszona podczas
dyskusji na posiedzeniu komisji?

(Senator Micha³ Wojtczak: Mo¿na, Pani Marsza-
³ek?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Oczywiœcie, bardzo proszê.

Senator Micha³ Wojtczak:
Panie Senatorze, ta kwestia zosta³a rozstrzyg-

niêta w art. 27 ustawy, który mówi, ¿e wprowa-
dzaj¹cy baterie lub akumulatory jest zobowi¹za-
ny do zorganizowania i sfinansowania zbierania,
przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania
zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów oraz
w³aœciwego gospodarowania zu¿ytymi bateriami
i zu¿ytymi akumulatorami. Czyli ten obowi¹zek
sfinansowania spoczywa na wprowadzaj¹cych
baterie i akumulatory na rynek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Nikt wiêcej nie chce zadaæ pytania.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Micha³ Wojtczak: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster œrodowiska. Jest z nami podsekretarz stanu,
pan minister Bernard B³aszczyk.

Czy pan minister chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym odpowiedzieæ na niektóre pytania,

¿eby mieæ pewnoœæ, ¿e wszyscy pañstwo otrzyma-
li odpowiedŸ.
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Je¿eli chodzi o sprawê, któr¹ poruszy³ pan se-
nator Wach, dotycz¹c¹ stanu zbierania akumula-
torów, to jest to 13%, tak jak ju¿ odpowiada³ chy-
ba pan senator Skorupa. No, istotnie nie jest to
du¿o. Ale od razu odpowiem na drugie pytanie,
dotycz¹ce systemu. W tej chwili system dzia³a
w oparciu o dwa zak³ady: Zak³ad „Orze³ Bia³y”
w Brzezinach na Œl¹sku i Baterpol. Te dwa zak³a-
dy w zupe³noœci wystarczaj¹ w naszym systemie,
nie ma problemu, nie trzeba nic tworzyæ dodatko-
wo. Ma³o tego, maj¹ wolne moce produkcyjne, s¹
w stanie zrobiæ wiêcej. Tak ¿e nie ma tej obawy, ¿e
nie bêdzie… wrêcz przeciwnie, martwi¹ siê, ¿eby
te akumulatory nie by³y wywo¿one za granicê.

Je¿eli chodzi o sprawê, któr¹ poruszy³a pani
senator Rotnicka, sprawê definicji rodzaju baterii
i rodzaju akumulatorów, to trzeba powiedzieæ, ¿e
problem jest nie w tym uk³adzie, o którym pani
mówi³a. My musimy zrobiæ to tak, jak jest w dy-
rektywie, to jest pierwsza sprawa. W zwi¹zku
z tym podzia³ tych baterii jest dwojaki: pierwszy to
s¹ baterie samochodowe, przemys³owe itd., to jest
jeden podzia³; drugi podzia³ jest zwi¹zany ze sk³a-
dem. I tylko w ten sposób mo¿na je dzieliæ. Ten po-
dzia³, który pani proponowa³a, byæ mo¿e jest czy-
telniejszy, ale spowodowa³by, ¿e nasz przedsiê-
biorca wprowadzaj¹cy nie móg³by siê staraæ o ¿a-
dne dodatkowe œrodki, nie móg³by wystêpowaæ…
krótko mówi¹c, nie spe³nia³by wymogów dyrekty-
wy. St¹d tak restrykcyjnie potraktowa³a to komi-
sja, przyjmuj¹c, ¿e nie mo¿e na to odpowiedzieæ…

Kolejna sprawa, poruszona przez pana sena-
tora Knosalê, to system zbierania akumulato-
rów. Szanowni Pañstwo, on jest stosunkowo pro-
sty i czytelny. Pierwsza sprawa, to jest punkt od-
bioru, sklep. Czemu poszliœmy w tym kierunku,
dlaczego sklepy? Tak jak pan powiedzia³, istot-
nie, najwiêcej baterii zbiera³o siê w szko³ach,
szko³y by³y tym g³ównym elementem, itd. I teraz
chcê powiedzieæ o tym, co ostatnio równie¿ pañ-
stwo senatorowie mogli zauwa¿yæ we wszystkich
œrodkach przekazu, czyli o tym, co siê dzieje na
przyk³ad z bateri¹ telefoniczn¹, t¹, któr¹ mamy
w telefonach komórkowych. Mamy czterech
wprowadzaj¹cych g³ównych operatorów. Nikt
nie chcia³ zbieraæ starych telefonów. Rozpoczê-
liœmy dyskusjê po to, ¿eby zaczêto zbieraæ, a ma-
my ponad czterdzieœci milionów u¿ytkowych te-
lefonów i olbrzymi problem zwi¹zany z bateriami.
Ale w tej chwili po³¹czyli siê i zaczêto wspólnie
prowadziæ i kampaniê promocyjn¹, i dzia³ania.
I mam nadziejê, ¿e do tego doprowadzimy. Chcie-
libyœmy, ¿eby ka¿dy, kto kupuje akumulator,
mia³ jak najbli¿ej. A gdzie on ma najbli¿ej? Do
sklepu. St¹d ta op³ata depozytowa: nie masz,
mo¿esz w ci¹gu trzydziestu dni przynieœæ aku-
mulator i dostaniesz zwrot pieniêdzy, dostaniesz
30–50 z³, bo taka jest mniej wiêcej cena tego de-

pozytu. A odbiór ze sklepu musi przeprowadziæ
zbieraj¹cy i przekazaæ to póŸniej do zak³adu prze-
twarzania. Myœlê, ¿e ten system jest jak najbar-
dziej szczelny. Ma³o tego, wydaje siê równie¿, ¿e
ten system zbierania zapewnia nam bezpieczeñ-
stwo ekologiczne w kraju.

Pan senator Skorupa podniós³ sprawê poszcze-
gólnych akumulatorów i procentów, które siê
uzyskuje. Tak siê sk³ada, ¿e jest to jedna z nielicz-
nych rzeczy, w przypadku której my spe³niamy te
wymogi, te 65%, my w przypadku kwasowo-o³o-
wiowych mamy w tej chwili prawie 90%. Je¿eli
chodzi o kadmowe to jest to 75% i równie¿ nie ma-
my tego problemu. Mamy problem z alkalicznymi
i w tym zakresie uwaga pana senatora, ¿e to jesz-
cze wymaga poprawienia, jest jak najbardziej s³u-
szna i zasadna.

Pani Marsza³ek, to by³yby mniej wiêcej wszyst-
kie pytania, które zosta³y przedstawione przez
Wysoki Senat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Ryszard Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, czy móg³bym poprosiæ o parê

s³ów na temat tego, jak to wygl¹da w innych pañ-
stwach? Ja sobie wynotowa³em tutaj takie pañ-
stwa, jak Belgia, Szwecja czy Austria, które przo-
duj¹ w zbieraniu baterii, prawdopodobnie maj¹
jakieœ dobre metody. Czy mo¿na by te metody
przenieœæ na polski grunt? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Bardzo trudno mi bêdzie odpowiedzieæ, Panie

Senatorze, bo nie mam tej wiedzy, której pan
byæ mo¿e oczekiwa³by ode mnie. Ale jest jedna
podstawowa sprawa: w tych krajach jest inny
rodzaj kultury nabywania itd., a my w tej chwili
to jak gdyby nadrabiamy. Proszê popatrzeæ, ¿e
ileœ tam lat wstecz by³y k³opoty z nabyciem
zwyk³ego akumulatora, proszê zobaczyæ, jak
du¿ym problemem by³o znalezienie odczynni-
ków, ¿ebyœmy potem mogli go zabezpieczyæ.
Czyli troszeczkê z innego poziomu startujemy.
W tej chwili ju¿ nikt nie szuka starego akumula-
tora, ju¿ ma³o kto go ³aduje, robi siê to w inny
sposób, kupuje siê nowy. I to jest wed³ug mnie
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jak najbardziej s³uszna droga. Ca³y system, któ-
ry u nas jest, jest systemem obecnie wystarcza-
j¹cym. Jednak ja siê zgadzam, ¿e musimy zna-
cznie rozszerzyæ ten zasób. St¹d te sklepy i pro-
pozycja, ¿eby ka¿dy mia³ jak najbli¿ej, ¿eby móg³
jak najwiêcej… A druga kwestia to jest kwestia
odbioru, bo chodzi o to, ¿eby, czego szczególnie
siê boimy, odczynniki znajduj¹ce siê w akumu-
latorach nie by³y wylewane i nie podwy¿sza³y
stopnia ska¿enia œrodowiska. Generalnie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e s¹ kraje wzorcowe, do których
mo¿emy siê dostosowywaæ. Pan nie wymienia³
Niemiec, a Niemcy równie¿ maj¹ bardzo wysoki
poziom w tym zakresie. Tylko tak mogê w tej
chwili odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ja mam ogromn¹ proœbê. Czy móg³by pan siê
ustosunkowaæ do tego zapisu art. 15, który mówi
o uprawnieniach ministra tworz¹cego rozpo-
rz¹dzenie o poziomie utylizowania tych materia-
³ów?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Chcê powiedzieæ, ¿e generalnie ten zapis jest
zapisem bardzo pomocnym w przypadku, gdy bê-
dziemy chcieli… Tu jest fakultatywnoœæ, tu nie
ma obowi¹zku, ¿e musimy wydaæ to rozporz¹dze-
nie. Byæ mo¿e w niektórych fragmentach… Zapis
jest zapisem przysz³oœciowym i ewentualnie mo¿e
byæ zastosowany. Ja tylko w ten sposób odpo-
wiem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów chce za-
pytaæ?

Proszê, pan senator W³adys³aw Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, ja chcia³bym pana ministra

zapytaæ, jak wygl¹da u nas problem akumulato-
rów, które przekraczaj¹ dopuszczaln¹ zawartoœæ
kadmu i rtêci.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

To, co to rozró¿nia i powinno byæ, to jest w³aœ-
nie ten zapis, który dzieli i ustala dodatkowe za-
pisy, które s¹ tu podane i bêd¹ u¿ywane w przy-
padku poszczególnych akumulatorów. Ja w tej
chwili nie jestem w stanie odpowiedzieæ szcze-
gó³owo, ile tego jest. Tak jak powiedzia³em, to
jest doœæ trudne do wyszacowania w taki spo-
sób. Dopiero sprawozdawczoœæ itd. powinna
nam daæ pe³en obraz. Nie odpowiem panu sena-
torowi dok³adnie, jak to wygl¹da. Ja mogê ope-
rowaæ ogólnymi liczbami i tylko takimi, a to jest
zreszt¹ napisane w uzasadnieniu, tak ¿e nie
chcia³bym tego powtarzaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czyjeszczektoœmapytanie?Nie.Dziêkujêbardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Bernard B³aszczyk: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
W tej chwili jedna osoba jest zapisana do wy-

g³oszenia swego wyst¹pienia z trybuny, a pan se-
nator Andrzej Grzyb z³o¿y³ wyst¹pienie do proto-
ko³u*.

Proszê, pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Panie Mi-
nistrze!

Nie mam prawa z³o¿yæ poprawki, która by
usuwa³a zapis wnoszonego w stanowisku komi-
sji art. 15 ust. 3, bo go po prostu nie ma w usta-
wie, gdy¿ to jest dopiero propozycja stworzenia
go. Wszak¿e apelowa³abym do pañ i panów se-
natorów, i¿by takiego zapisu nie wprowadzaæ.
W tej chwili mamy zbiórkê czy utylizacjê na po-
ziomie 13%, a mamy dojœæ do 65%, dyrektywa
mówi o tym, ¿e trzeba weryfikowaæ te poziomy.
Co do wszystkiego zgoda. Jednak¿e nie chcia³a-
bym siê zgodziæ z tym, i¿by minister mia³ prawo
wydawania rozporz¹dzeñ zmieniaj¹cych zapisy
ustawy. To musi zrobiæ cia³o ustawodawcze.
W zwi¹zku z tym apelujê, bo poprawki z³o¿yæ nie
mogê.

Je¿eli chodzi o problem tego rodzaju baterii,
to nie bêdê kruszyæ kopii, aczkolwiek uwa¿am,
¿e zapis jest nie w pe³ni precyzyjny. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ chce zabraæ g³os w dyskusji?

Nie ma takiej osoby. Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Chcê jeszcze zapytaæ, czy pan minister
chcia³by ustosunkowaæ siê do przedstawionych
wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Dziêkujê bardzo.)

Zosta³ zg³oszony jeden wniosek.
Informujê raz jeszcze, ¿e bêdziemy g³osowaæ

pod koniec posiedzenia Senatu.
Oczywiœcie proszê Komisjê Gospodarki Naro-

dowej oraz Komisjê Œrodowiska o ustosunkowa-
nie siê do wniosku i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.

Panie i Panowie Senatorowie! Jutro obrady roz-
poczniemy…

(G³os z sali: A wojskowoœæ?)
Za momencik powiem, Panie Senatorze.
Jutro obrady rozpoczniemy od rozpatrzenia

punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów
w czasie drugiej wojny œwiatowej. Nastêpnie po-
wrócimy do rozpatrywania kolejnych punktów
porz¹dku, zgodnie z ich kolejnoœci¹.

(G³os z sali: Komunikaty.)
Komunikaty, poniewa¿ chcia³am bardzo przepro-

siæpanów…Mamyjeszczedwadzieœciaminut, tak?
(G³osy z sali: Zd¹¿ymy.)
(G³os z sali: Dalej.)
Proszê bardzo, skoro pañstwo sobie ¿ycz¹, to

w takim razie przystêpujemy do rozpatrzenia…
Przepraszam bardzo, bo s¹ jeszcze jakieœ sugestie.

Proszê uprzejmie o chwilê przerwy.
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie
wojskowej ¿o³nierzy zawodowych oraz niektórych
innych ustaw.

Ustawa jest w druku nr 480, a sprawozdanie
komisji w druk nr 480A.

Proszê pana senatora Andrzeja Owczarka
o przedstawienie stanowiska Komisji Obrony Na-
rodowej.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przede mn¹ bardzo trudne zadanie, abym krót-

ko omówi³ ustawê tak wa¿n¹, ustawê, która sta-

nowi fundament dla budowy armii nowoczesnej,
godnej XXI wieku. Dlatego tak trudno mi bêdzie
omówiæ tê ustawê, która jest przed³o¿eniem
rz¹dowym, uchwalonym przez Sejm 5 marca,
w du¿ym skrócie. Wobec tego mo¿e w punktach te
najwa¿niejsze rzeczy przedstawiê, a o dyskusji
powiem bardzo krótko.

Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ pe³nienia zawo-
dowej s³u¿by wojskowej przez ¿o³nierzy posiada-
j¹cych obywatelstwo polskie i obywatelstwo inne-
go kraju, co do tej pory nie by³o mo¿liwe. Decyduje
równie¿ o tym, ¿e realizacja zadañ spe³nianych
przez si³y zbrojne jest oparta na sta³ej s³u¿bie za-
wodowej i s³u¿bie kontraktowej, która mo¿e trwaæ
³¹cznie do dwunastu lat.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam, Panie Senatorze.
Proszê o spokój, poniewa¿ przeszkadzamy pa-

nu senatorowi sprawozdawcy.
Przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Kolejna zmiana polega na decentralizacji de-

cyzji dotycz¹cych wyznaczania na stanowiska
s³u¿bowe dowódców i odwo³ywania z nich.

Kolejna zmiana dotycz¹ca korpusu podofice-
rów zawodowych i ¿o³nierzy zawodowych pozwala
na awans poziomy w tych korpusach, tworz¹c
cztery klasy kwalifikacyjne.

Kolejna zmiana jest spowodowana zwiêksze-
niem liczby kobiet s³u¿¹cych w Si³ach Zbrojnych
RP. Do tej pory je¿eli kobieta by³a na urlopie wy-
chowawczym, to blokowa³a etat w jednostce,
w której s³u¿y³a. Odt¹d bêdzie wprowadzona za-
sada, ¿e w pierwszym roku urlopu wychowawcze-
go jest ta blokada etatu, ale po roku przechodzi siê
do rezerwy ministra obrony narodowej, w zwi¹zku
z czym kogoœ na ten etat bêdzie mo¿na przyj¹æ.

Zwiêkszono katalog uprawnieñ w zakresie
œwiadczeñ stomatologicznych i szczepieñ ochron-
nych. Wprowadzono, o ile chodzi o ¿o³nierzy i pod-
oficerów zawodowych, mo¿liwoœæ otrzymywania
dodatku motywacyjnego.

Inne wa¿ne zmiany, proszê pañstwa, polegaj¹
na tym, ¿e zmieniono przepisy okreœlaj¹ce kom-
petencje do powo³ania do s³u¿by wojskowej,
okreœlono organy wyznaczaj¹ce na stanowiska
s³u¿bowe i zwalniaj¹ce z nich.

Spraw¹ doœæ dyskusyjn¹, by³y o tym artyku³y
w prasie, jest to, i¿ obni¿ono wymagania kwalifi-
kacyjne dla osób ubiegaj¹cych siê o powo³anie do
zawodowej s³u¿by wojskowej. Dotyczy to zarówno
szeregowych, podoficerów, jak i oficerów.

Wyd³u¿ono mo¿liwoœæ pozostawania przez
dwie kadencje w rezerwie kadrowej dla ¿o³nierzy

30. posiedzenie Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych

oraz niektórych innych ustaw 99



s³u¿¹cych w strukturach organizacyjnych miê-
dzynarodowych si³ wojskowych na podstawie in-
dywidualnego kontraktu.

Wa¿ny postulat, dawno oczekiwany, to mo¿li-
woœæ uznania w Si³ach Zbrojnych RP stopni
uzyskanych w Policji, BOR, PSP i innych s³u¿-
bach mundurowych, co otworzy dla wojska
mo¿liwoœæ pozyskiwania doœwiadczonych spe-
cjalistów.

Zmieniono zasady kadencyjnoœci. Do tej pory
poza kilkoma stanowiskami dowódca móg³ byæ
tylko jedn¹ kadencjê w tej samej jednostce. Obe-
cnie na podstawie tej ustawy przed³u¿ono ten
okres do dwóch kadencji, czyli do szeœciu lat.

Wyd³u¿ono do 2015 r. okres dochodzenia do
zgodnoœci posiadanego stopnia wojskowego z zaj-
mowanym stanowiskiem s³u¿bowym w korpusie
podoficerów. W tej chwili osi¹gniêto dopiero 47%
zgodnoœci.

Zmiana wa¿na, wprowadzona przez Sejm, to
zmiana pozwalaj¹ca na pe³nienie s³u¿by wojsko-
wej przez ¿o³nierzy, którzy wskutek wypadku lub
choroby powsta³ej podczas wykonywania zadañ
zwi¹zanych ze s³u¿b¹ wojskow¹ doznali trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu. Umo¿liwi to nowa kate-
goria zdrowotna: zdolny do s³u¿by wojskowej
z ograniczeniami. Bêdzie to dotyczyæ ¿o³nierzy,
którzy ju¿ wczeœniej doznali takiego uszczerbku
i musieli przejœæ do rezerwy, je¿eli wyra¿¹ chêæ po-
wrotu do wojska.

Prace komisji d³ugo trwa³y i by³y bardzo soli-
dne. Wprowadziliœmy trzydzieœci osiem popra-
wek, z tym ¿e olbrzymia ich wiêkszoœæ to po-
prawki legislacyjne, doprecyzowuj¹ce. Tylko
kilka jest takich, które maj¹ charakter meryto-
ryczny. Na przyk³ad poprawka, która mówi
o tym, ¿e minister obrony narodowej musi
w drodze rozporz¹dzenia opublikowaæ wzór do-
kumentów ewidencyjnych, czy poprawka, która
rozszerza katalog œwiadczeñ stomatologicznych
dla ¿o³nierzy zawodowych. I jest jeszcze oprócz
tego wniosek mniejszoœci.

Jak mówi³em, proszê pañstwa, jest to ustawa
fundamentalna. Ja prosi³bym pañstwa senato-
rów o przyjêcie tej ustawy wraz z poprawkami.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Wiem, ¿e
chcia³ pan szerzej omówiæ ustawê, ale mamy tak¹
sytuacjê, ¿e musimy siê skracaæ.

Bardzo proszê teraz pana senatora Macieja
Klimê, sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Obro-
ny Narodowej, o przedstawienie wniosku mniej-
szoœci.

Senator Maciej Klima:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcê zarekomendowaæ wniosek mniejszoœci.

Wniosek dotyczy zmian w art. 1 w pkcie 19, a kon-
kretnie organów w³aœciwych do wyznaczania na
stanowiska s³u¿bowe i zwalniania z tych stano-
wisk ¿o³nierzy zawodowych.

We wniosku proponujemy zmiany w wyznacza-
niu na stanowiska s³u¿bowe oraz zwalnianiu
z nich w zakresie decyzji, które podejmuj¹: mini-
ster obrony narodowej, szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Si³ Zbroj-
nych RP, dowódcy korpusów, okrêgów, komen-
danci wojskowych uczelni, dowódcy dywizji, flo-
tylli, brygady, skrzyd³a, pu³ku, rektorzy – komen-
danci wojskowych uczelni oraz dyrektor departa-
mentu Ministerstwa Obrony Narodowej w³aœciwy
do spraw kadr.

Proszê Wysok¹ Izbê o pozytywne ustosunko-
wanie siê w czasie g³osowania do tego wniosku.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do spra-

wozdawców? Nie widzê zg³oszeñ, nie ma pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
zosta³ upowa¿niony minister obrony narodowej.
Witamy pana ministra Czes³awa Pi¹tasa, sekreta-
rza stanu.

Witamy, Panie Ministrze, dzieñ dobry. Czy pan
minister pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatry-
wanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zale¿y nam bardzo na tej ustawie. Tak jak pan

senator sprawozdawca to przedstawi³, ona jest
fundamentem budowy nowoczesnych zawodo-
wych si³ zbrojnych. Ufamy, ¿e zostanie przez Wy-
sok¹ Izbê uchwalona. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie panu ministrowi?
Tak. W takim razie musimy tu poprosiæ pana

ministra, chyba ¿e bêdzie na tyle krótkie…
(Senator Tadeusz Skorupa: Krótkie.)
Bardzo proszê.
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Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam jedno krótkie pytanie.

Co jest przyczyn¹ tego, ¿e do s³u¿by zawodowej
kontraktowej dopuszcza siê ¿o³nierzy bez odpo-
wiedniego wykszta³cenia? Czy dzieje siê tak z bra-
ku naboru ¿o³nierzy do tych s³u¿b, czy te¿ z jakiejœ
innej przyczyny te standardy s¹ obni¿one? Skoro
mamy spo³eczeñstwo oparte na wiedzy i skoro,
jak siê pan przed chwil¹ wyrazi³, s³u¿by musz¹
byæ wysoko wyszkolone, odpowiednio wy-
kszta³cone, to jaka jest przyczyna, ¿e dopuszcza
siê obni¿one wymagania co do wykszta³cenia?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o równie krótk¹ odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, ja bym nie okreœ-

la³ tego jako obni¿one kryteria, Ja bym to okreœli³
jako kryteria, które znajduj¹ pe³ne uzasadnienie
i odzwierciedlenie w tym, czego oczekujemy.

Oczekujemy od kandydatów na szeregowych
zawodowych, a¿eby mieli wykszta³cenie na pozio-
mie gimnazjum. Od podoficerów – ¿eby mieli wy-
kszta³cenie œrednie. Od kandydatów na oficerów
– ¿eby mieli wykszta³cenie wy¿sze, minimum na
poziomie in¿ynier licencjat. Ale my nie wyklucza-
my absolutnie tego, ¿eby móg³ do nas przychodziæ
oficer z wykszta³ceniem magisterskim. To jest po-
dyktowane tym, ¿e wtedy szkolimy kandydatów
na oficerów prawie o dwa lata krócej, czyli ni¿sze
s¹ koszty szkolenia. Ponadto zak³adamy uzyska-
nie tytu³u magistra przez oficera przed wyznacze-
niem go na stanowisko majora. A wiêc jest to jak
gdyby droga ustawicznego kszta³cenia: podporu-
cznik – minimum in¿ynier licencjat, major – magi-
ster, i oczywiœcie jeszcze wykszta³cenie wojskowe.
Daj¹c szeregowym ten wymóg, ¿e ma to byæ o je-
den stopieñ poni¿ej matury, dajemy im zachêtê do
tego, ¿eby uzyskuj¹c wykszta³cenie œrednie, sta-
wali siê kandydatami do szkó³ podoficerskich.
A wiêc chcemy zachêciæ wszystkich do tego, a¿eby
w czasie s³u¿by szkolili siê, zdobywali tak¿e wy¿-
sze wykszta³cenie ogólne i ¿eby by³a mo¿liwoœæ
przechodzenia z jednego korpusu do drugiego.

Wysoka Izbo! Pragnê tak¿e podkreœliæ, ¿e zale¿y
nam bardzo na absolwentach wy¿szych uczelni
technicznych, a wiêkszoœæ z nich koñczy naukê
z tytu³em in¿yniera, niekoniecznie magistra. Oni
bardzo dobrze wykonuj¹ swoje zadania w si³ach

zbrojnych. W przysz³oœci ci najlepsi, je¿eli bêd¹
awansowali na stanowiska majora i wy¿ej, bêd¹
uzupe³niaæ wykszta³cenie. Jest to, jak uwa¿amy,
normalna droga. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Ministrze, istotnie ta sprawa jest funda-
mentalna, je¿eli chodzi o trwaj¹cy, przeprowadza-
ny czy przygotowywany proces profesjonalizacji
armii. Chodzi mi o tak¹ kwestiê. Mianowicie, jak
pan minister ocenia, patrz¹c na wa¿ne zadania,
które wynikaj¹ z tej ustawy, a jednoczeœnie na ciê-
cia bud¿etowe, które s¹ przewidywane w resorcie
obrony narodowej, mo¿liwoœæ realizacji tej usta-
wy w trwaj¹cym procesie profesjonalizacji, przy
tak szczup³ych œrodkach?

I jeszcze jedno krótkie pytanie. Otó¿ w ustawie
dotychczasowej by³o stwierdzenie, ¿e ¿o³nierzem
zawodowym mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca wy³¹cz-
nie obywatelstwo polskie. W tej chwili nast¹pi³a
bardzo istotna zmiana, bo nie ma, i chyba s³u-
sznie, tego stwierdzenia „wy³¹cznie”. Jak pan mi-
nister widzi mo¿liwoœæ odbywania s³u¿by w Woj-
sku Polskim przez osoby, no, mówmy wprost,
o podwójnym obywatelstwie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:

Dziêkujê bardzo.
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo! Je¿eli

chodzi o œrodki finansowe na pokrycie zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z tej ustawy, to ona nie ge-
neruje dodatkowo du¿ych œrodków, dlatego ¿e
zwiêkszamy w strukturze kadry zawodowej liczbê
¿o³nierzy posiadaj¹cych najni¿sze stopnie woj-
skowe, natomiast delikatnie zmniejszamy
w strukturze Si³ Zbrojnych liczbê oficerów, a upo-
sa¿enie oficera jest zdecydowanie wy¿sze. A wiêc
tutaj nie mamy jakichœ w¹tpliwoœci co do tego, czy
pokryjemy potrzeby. Ustawa ta co prawda wpro-
wadza zachêty do d³ugotrwa³ej s³u¿by wojskowej
poprzez okreœlone dodatki za wys³ugê lat, ale bar-
dzo nam zale¿y na tym, ¿eby ¿o³nierz jak najd³u¿ej
s³u¿y³, ¿eby jak najpóŸniej przechodzi³ do zasobu
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emerytów, kiedy trzeba mu bêdzie p³aciæ œwiad-
czenie emerytalne.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej, pana senato-
ra Zaj¹ca, chcê powiedzieæ, ¿e daj¹c mo¿liwoœæ
s³u¿by w Wojsku Polskim obywatelom polskim
posiadaj¹cym tak¿e obywatelstwo innego pañ-
stwa, chcemy dostosowaæ siê do nowoczesnego
sposobu postrzegania wspó³pracy i wspó³dzia³a-
nia, a tak¿e tego, co robi¹ nasi obywatele, pracu-
j¹c czy te¿ wyje¿d¿aj¹c i maj¹c obywatelstwo in-
nego pañstwa. G³ównie chodzi nam o tych, którzy
s¹ dzisiaj w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Unii,
szczególnie tych, które s¹ cz³onkami NATO. Zale-
¿y nam na tym, ¿eby ktoœ, kto uzyska doœwiadcze-
nie i wykszta³cenie za granic¹, kto posiada oby-
watelstwo innego pañstwa, ale jest obywatelem
polskim i przejdzie ca³y bardzo skrupulatny egza-
minu weryfikacji oraz uznania go za przydatnego
dla naszej s³u¿by, mia³ w wojsku tak¹ mo¿liwoœæ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi za pytanie,
a panu ministrowi za odpowiedŸ.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Dziêkujê bardzo.)
Wiêcej pytañ nie ma. Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Biszty-

gê, a potem pana senatora Macieja Grubskiego.
Pan senator Zaj¹c z³o¿y³ przemówienie do pro-

toko³u*.
I jeszcze pó³ minutki…
Pan senator Andrzej Owczarek z³o¿y³ wniosek

o charakterze legislacyjnym na piœmie.
Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wyszed³em naprzeciw postulatom i nie zg³osi-

³em ¿adnego z czterdziestu jeden przygotowanych
pytañ; mia³em mo¿liwoœæ uczestniczyæ w dysku-
sji na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej. Po-
zwolê sobie za to, poniewa¿ nie przepisa³em wy-
st¹pienia, a nie mogê go z³o¿yæ w takiej formie,
zrobiæ skrócone wyst¹pienie z trzech stron. Pro-
szê spojrzeæ na zegarki; to bêdzie trwa³o minutê
czterdzieœci siedem sekund.

Rozwi¹zania prawne proponowane w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych, wprowadzone w celu za-
pewnienia w³aœciwego wykorzystania zasobów

kadrowych profesjonalnych si³ zbrojnych, stano-
wi¹ podstawowe ramy nowej formu³y zawodowej
s³u¿by wojskowej. Podczas trwania III kadencji
Sejmu skrócony zosta³ czas obowi¹zkowej s³u¿by
wojskowej do dwunastu miesiêcy, podczas IV ka-
dencji – do dziewiêciu. Dzisiaj obowi¹zkow¹ s³u¿-
bê wojskow¹ zastêpujemy profesjonaln¹ armi¹
zawodow¹.

Proponowane Wysokiej Izbie zapisy stanowi¹
w moim przekonaniu rozwi¹zania optymalne. Za-
pewniaj¹ niezbêdn¹ stabilizacjê wykonywania
s³u¿by, a tak¿e sprawne reagowanie na nowe oko-
licznoœci pojawiaj¹ce siê w procesie transforma-
cji. W chwili obecnej stworzenie rozwi¹zañ praw-
nych dla nowej formu³y funkcjonowania Si³
Zbrojnych RP to wyzwanie niemal pionierskie. ¯y-
cie z ca³¹ pewnoœci¹ zweryfikuje nasze dokonania
legislacyjne. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e warun-
ki wprowadzenia w ¿ycie proponowanych regula-
cji wyznaczy równie¿ sytuacja ekonomiczna. Ju¿
teraz nale¿y dokonaæ gruntownego przegl¹du
przewidywanych kosztów przedsiêwziêcia i do-
k³adaæ starañ, aby proces profesjonalizacji armii
przebiega³ w sposób niezak³ócony.

Gor¹co rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie
przedmiotowego projektu ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To my dziêkujemy, Panie Senatorze.
I pan senator Maciej Grubski, proszê.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!

Szanowni Pañstwo!
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: O, ju¿ jest

pan, a ja szukam pana senatora…)
Jeœli chodzi o obywatelstwo, to oczywiœcie mo¿-

na przytoczyæ przypadek z ministerstwa pana
Szeremietiewa; w koñcu pan Farmus posiada³
chyba kilka paszportów i to wtedy funkcjonowa³o.
Nie by³o to oczywiœcie zgodne z ustaw¹, któr¹ dzi-
siaj rozpatrujemy. Ale równie¿ takie przypadki
by³y w historii naszego pañstwa.

Dzisiejsza konferencja pana ministra Dorna
– pañstwo, którzy mieli okazjê to ogl¹daæ, wiedz¹,
¿e dotyczy³a g³ównie wypadku samolotu Bryza,
ale nie o tym chcê mówiæ – zawiera³a równie¿ tak¹
wypowiedŸ, w której pan marsza³ek powiedzia³,
je¿eli chodzi o dzisiejsz¹ sytuacjê, o to, co realizu-
jemy w ramach MON, ¿e ¿adna profesjonalizacja
nie wyst¹pi³a, tylko tak naprawdê zaniechanie
poboru. Ja siê kompletnie nie zgadzam z t¹ opini¹
i uwa¿am, ¿e ona jest w jakimœ sensie szkodliwa
z punktu widzenia tego, co MON przeprowadza.
Wydaje mi siê, ¿e osoby myœl¹ce tak, jak pan mar-
sza³ek Dorn, okreœlaj¹ dzisiaj sytuacjê tak, ¿e by³o
Ÿle i jest coraz gorzej. Ja odwracam to i mówiê, ¿e
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mieliœmy kiedyœ bardzo z³¹ sytuacjê, a dzisiaj ma-
my bardzo przyzwoit¹. Nie odnosi siê to dzisiaj do
finansów, do zobowi¹zañ finansowych, które bê-
d¹ spoczywa³y na barkach Ministerstwa Obrony
Narodowej, ale mówiê o rozwi¹zaniach prawnych.
Tutaj idziemy w jak najlepszym kierunku.

Sukcesem tego rz¹du jest podejœcie do profe-
sjonalizacji naszej armii. W wyst¹pieniach doty-
cz¹cych tych mniejszych kawa³ków ustaw mówi-
³em wczeœniej o tym, ¿e dobrze, i¿ rz¹d pana pre-
miera Donalda Tuska i ca³e kierownictwo Mini-
sterstwo Obrony Narodowej nie ws³ucha³o siê
w te g³osy, które mówi³y tak naprawdê: cofnijmy
siê i zróbmy dalszy nabór, je¿eli chodzi o s³u¿bê
wojskow¹, tak jak to do tej pory by³o, tylko wyko-
nano ten ruch. Tak naprawdê przepisy s¹ dosto-
sowywane do tego, aby od 1 stycznia 2010 r. za-
czê³a funkcjonowaæ bardzo profesjonalna armia.
I dzisiaj ju¿ widaæ sukcesy, jest zainteresowanie
ludzi tym, aby funkcjonowaæ w tej nowej armii na
nowych zasadach, na zasadach kontraktu czy na
zasadach pe³nowymiarowej umowy na czas
okreœlony.

Dobre relacje z Komisj¹ Obrony Narodowej
spowodowa³y, ¿e oczywiœcie my, ws³uchuj¹c siê
w te g³osy, w tê dyskusjê, o której mówi³ pan
przewodnicz¹cy, pan sprawozdawca Owcza-
rek… Ja przynajmniej tak do tego podchodzi³em,
¿e to pañstwo z MON bêd¹ realizowali tê ustawê
i tak naprawdê to ubranie musi byæ tak skrojone,
¿eby im do koñca pasowa³o. Nasze uwagi równie¿
w jakimœ sensie zosta³y poparte, tak¿e przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej. Myœlê, ¿e konsen-
sus w sprawie da mo¿liwoœæ tego, ¿eby ta ustawa
dobrze zafunkcjonowa³a. Zmiany tam propono-
wane tak naprawdê s¹ zmianami w jakimœ sensie
rewolucyjnymi. S¹ zmianami, które usprawnia-
j¹, które powoduj¹ czytelnoœæ, przejrzystoœæ, da-
j¹ mo¿liwoœæ awansu, która do tej pory by³a w ja-
kimœ sensie jakby blokowana w armii na pew-
nym etapie. Ktoœ, kto szed³ do wojska, tak na-
prawdê nie wiedzia³, na jakim etapie zakoñczy
karierê, na jakim poziomie kierownictwa okreœ-
lonej jednostki czy z jakim stopniem wojskowym.
Dzisiaj ta sytuacja jest w pewnym sensie plano-
wana, od pocz¹tku to siê projektuje, zgodnie z t¹
ustaw¹ dokonuje siê pewnych ocen. W zwi¹zku z
tym sytuacja bêdzie bardziej czytelna i wiêksza
bêdzie mobilizacja do podnoszenia swoich kwali-
fikacji.

Odniosê siê do tego, co mówi³ ju¿ wczeœniej pan
senator Owczarek, do kwestii s³u¿by sta³ej, s³u¿-
by kontraktowej, zrównania stopni. To jest bardzo
wa¿ne. Mieliœmy w Polsce sytuacjê, w której fun-
kcjonariusz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, przechodz¹c na przyk³ad do armii, nie móg³
uzyskaæ niejako równowartoœci tego stopnia. Je-
¿eli jest wartoœciowym cz³owiekiem, to dzisiaj

uzyska stopieñ na takim poziomie, jaki bêdzie
ustalony w rozporz¹dzeniu, odpowiedni do fun-
kcjonowania w ramach Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego.

Kolejne sprawy to kwestia indywidualnych
prognoz w tym modelu przebiegu s³u¿by, czyli to,
co powoduje, ¿e ktoœ ca³y czas myœli o tym, jak bê-
dzie siê rozwija³a kariera poszczególnych ¿o³nie-
rzy, równy dostêp do stanowisk, kwestie klasyfi-
kacyjne. Bardzo wa¿na sprawa to przywi¹zywanie
wagi do sprawnoœci fizycznej jako jednego z wa¿-
niejszych elementów funkcjonowania w polskiej
armii, do tego bezp³atne badania profilaktyczne.
To jest coœ, co jest istot¹ tej ustawy, w skrócie tak
mo¿na to przedstawiæ.

Jeszcze jedna sprawa, która zosta³a tu poru-
szona miêdzy innymi przez nieobecnego ju¿ pa-
na senatora Skorupê, chodzi mi o bodaj¿e wczo-
raj przedstawion¹ opiniê pana genera³a Kozieja,
bardzo szanowanej osoby, je¿eli chodzi o wypo-
wiedzi, o myœlenie o polskiej armii. Otó¿ ja siê
kompletnie nie zgadzam z t¹ opini¹ pana gene-
ra³a Kozieja. Tak naprawdê doprowadzi³oby to
do tego, ¿e znowu tworzylibyœmy getta dla
okreœlonej sytuacji. Licencjat jest normaln¹ for-
m¹ wykszta³cenia wy¿szego, skoñczenie szko³y
œredniej bez matury jest okreœlon¹ form¹ wy-
kszta³cenia. Ci ludzie to mo¿e byæ naprawdê do-
bry narybek, na odpowiednim poziomie, to mo-
g¹ byæ ludzie bardzo zdolni, ludzie, którzy chc¹
robiæ karierê wojskow¹, przeæ do przodu. A jeœli
chodzi o to, co powiedzia³ pan genera³, co powie-
dzia³ pan minister, to mo¿e byæ tak, ¿e oni ca³y
czas bêd¹ pod naporem potrzeby podnoszenia
swoich kwalifikacji, bo to siê bêdzie wi¹za³o
z pozycj¹, ze stanowiskiem, a tak¿e z wynagro-
dzeniem, co jest bardzo wa¿ne.

Koñcz¹c, ¿eby nie mówiæ zbyt d³ugo, powiem,
¿e bardzo gor¹co popieram to, co zosta³o przed-
stawione przez MON. Poprawki zosta³y uzgodnio-
ne z ministerstwem. To jest bardzo dobre roz-
wi¹zanie, które rokuje, ¿e po 2010 r., po 1 stycz-
nia ta armia po raz pierwszy bêdzie mog³a staæ siê
armi¹ profesjonaln¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Wiêcej osób nie zapisa³o siê do g³osu.
Dla porz¹dku przypominam, ¿e pan senator

Stanis³aw Zaj¹c z³o¿y³ przemówienie w dyskusji
do protoko³u, a wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Andrzej Ow-
czarek.

Zamykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, poniewa¿ zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Ko-
misjê Obrony Narodowej o ustosunkowanie siê do
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przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Chcia³abym zapytaæ, czy pan minister chcia³by
siê ustosunkowaæ do propozycji legislacyjnej.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:

Jako resort obrony narodowej w pe³ni popiera-
my wszystkie uwagi, które zosta³y przedstawione.
Jednoczeœnie oczekujemy na rozstrzygniêcie
w Komisji Obrony Narodowej spraw zg³oszonych
do pani przewodnicz¹cej w dniu dzisiejszym.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

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

Bardzo dziêkujê panu ministrowi i osobom to-
warzysz¹cym.

(G³os z sali: A komisja?)
Powiedzia³am ju¿ o komisji, tak, ju¿ powiedzia-

³am.
Zaraz zrobimy przerwê w obradach. Wczeœniej

jednak zapoznamy siê z bardzo wa¿nymi komuni-
katami, proszê o ich uwa¿ne wys³uchanie. Jutro
spotkamy siê o godzinie 9.00 rano.

Teraz uprzejmie proszê pani¹ senator sekre-
tarz o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark:

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej z Komisj¹ Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych odbê-
dzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w ob-
radach w sali nr 176.

Nastêpny komunikat. Posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o Prokura-
torii Generalnej Skarbu Pañstwa, do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunika-
cyjne odbêdzie siê po zakoñczeniu wspólnego po-
siedzenia z Komisj¹ Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Naro-
dowej z Komisj¹ Œrodowiska w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o bateriach i akumulato-
rachodbêdzie siê jutroogodzinie8.15wsalinr217.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty na trzydziestym posiedzeniu
Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r. do ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników odbêdzie siê 2 kwietnia bie¿¹cego roku
o godzinie 8.15 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w toku debaty na trzydziestym posiedzeniu Sena-
tu w dniu 1 kwietnia 2009 r. do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zwierz¹t odbêdzie siê w dniu
2 kwietnia o godzinie 8.05 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poœwiêco-
ne pierwszemu czytaniu projektu uchwa³y
w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, druk senacki nr 512, odbêdzie
siê jutro o godzinie 8.30 w sali nr 176.

Ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Obro-
nyj w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej i ¿o³nierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw odbê-
dzie siê w dniu jutrzejszym o godzinie 8.00 w sali
nr 217. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo pañstwu senatorom.
Zarz¹dzam przerwê w posiedzeniu do jutra do

godziny 9.00.
Dziêkujê uprzejmie.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 07)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek, Zb ign iew Romaszewski i Marek
Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Ustawo-

dawcza zakoñczy³a pierwsze czytanie projektu
uchwa³y w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Oj-
ca Œwiêtego Jana Paw³a II. Sprawozdanie komisji
w tej sprawie zostanie pañstwu za chwilê dostar-
czone na salê.

Proponujê wiêc uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II – i rozpatrzenie go jako punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad.

Rozumiem, ¿e jest zgoda na to, bo nie us³ysza-
³em sprzeciwu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia
pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie
II wojny œwiatowej.

Jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej, który
zosta³ wniesiony przez grupê senatorów. Projekt
zawarty jest w druku nr 499, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 499O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie projektu
uchwa³y.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Ustawodawczej

przedstawiæ sprawozdanie komisji. Komisja na
posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 r. rozpatrzy³a
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez
wnioskodawców projekt, zawarty w druku 499,
i wnios³a o przyjêcie go bez poprawek.

Panie Marsza³ku, jednoczeœnie chcia³bym po-
informowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e po zakoñczeniu prac
komisji i przedstawieniu sprawozdania powsta³y
bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci co do pewnych sfor-
mu³owañ, co do treœci tej uchwa³y okolicznoœcio-
wej, które to w¹tpliwoœci po prostu nie wyp³ynê³y
w trakcie obrad komisji. St¹d te¿ na podstawie
art. 84b pkt 4 regulaminu uprzejmie proszê pana
marsza³ka o skorzystanie z jego uprawnieñ i ze
wzglêdu na to, ¿e jest to szczególnie uzasadniony
przypadek, skierowanie sprawozdania do komisji
w celu przygotowania poprawionego sprawozda-
nia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do przedstawiciela wnioskodawców.
Wnioskodawcy upowa¿nili do ich reprezentowa-
nia pana senatora Paw³a Klimowicza.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy podczas obrad komisji pamiêtaliœcie

pañstwo o tym, o czym pamiêta³ re¿yser „Listy
Schindlera”, Spielberg, czyli o ma³¿eñstwie
Aleksandra i Leokadii Miko³ajków z Dêbicy? Czy
by³a o tym mowa? Bo mówimy o wielu rodzi-
nach, a… Czy nast¹pi³ jakiœ przegl¹d tego? Czy
ta uchwa³a ma charakter ogólny, czy te¿ rozpa-
trujemy liczbê i przypadki rodzin, które poœwiê-
ci³y ¿ycie, a niejednokrotnie… Miko³ajkowie
przy samej siedzibie Gestapo w Dêbicy, gdzie
jest specjalna tablica i specjalnie jest to upa-
miêtnione, uratowali rodzinê Polaków pocho-
dzenia ¿ydowskiego, która dzisiaj zreszt¹ jest
ju¿ bardzo liczna, rozsiana po ca³ym œwiecie.
Czy nie godzi siê przypomnieæ nie tylko tych,
którzy oddawali ¿ycie, ale te¿ tych, którzy z suk-
cesem ryzykowali ¿ycie w celu uratowania osób
pochodzenia ¿ydowskiego?



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, ten tekst, który zosta³ uzgo-
dniony z dwoma klubami, i w³aœnie dlatego jest
proœba o ponowne skierowanie go do komisji
w celu ustalenia go, ju¿ nie budzi ¿adnych w¹tpli-
woœci. Ale odpowiadaj¹c konkretnie na pytanie
pana senatora, chcê powiedzieæ, ¿e jest ostatni
akapit, w którym stwierdza siê: „Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej zwraca siê do spo³eczeñstwa i in-
stytucji pañstwa polskiego o uznanie czynów ro-
dziny Ulmów, Ireny Gut, Ireny Sendler, Henryka
S³owika i wielu innych Sprawiedliwych”, czyli po-
dane s¹ tylko przyk³adowe nazwiska, a mówi siê
o wielu innych Sprawiedliwych, które to s³owo pi-
sane jest du¿¹ liter¹.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

u senatora prowadz¹cego listê mówców. Przypo-
minam te¿, ¿e przemówienie nie mo¿e trwaæ d³u-
¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a drugie czytanie uchwa³y
okolicznoœciowej nie obejmuje zg³aszania wnios-
ków o charakterze legislacyjnym.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów…
Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku, ja mam tylko pytanie. Czy
dyskusja bêdzie tylko teraz, czy te¿ wtedy, gdy
uchwa³a wróci z komisji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie…
(Senator Pawe³ Klimowicz: Jak wróci te¿?)
Bêdzie. Je¿eli zadecydujê tak, jak zadecydujê…

(weso³oœæ na sali) …to oczywiœcie dyskusja zosta-
nie przeprowadzona, procedura zostanie powtó-
rzona.

(Senator Pawe³ Klimowicz: Rozumiem, dziêkujê
bardzo.)

A je¿eli nie, to nie. To znaczy za chwilê podejmê
decyzjê.

Proszê bardzo, pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku, takie krótkie pytanie: czy pan

marsza³ek mniej wiêcej ju¿ wie, jak zadecyduje?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Za chwilê pan siê dowie, Panie Senatorze. Przy-
pominam, Panie Senatorze, ¿e nie ma pytañ do
marsza³ka, s¹ pytania do sprawozdawcy i wnios-
kodawcy.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Rysz-
ka z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do pro-
toko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 84b ust. 4 Regula-

minu Senatu marsza³ek mo¿e w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach skierowaæ sprawozda-
nie komisji o projekcie uchwa³y okolicznoœciowej
do ponownego rozpatrzenia przez komisje, które
przygotowa³y sprawozdania.

W zwi¹zku z tym kierujê projekt uchwa³y do
Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania po-
prawionego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie projektu
uchwa³y zostanie przeprowadzone razem z g³osowa-
niami nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzeniapunktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 481,
a sprawozdanie komisji w druku nr 481A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-
wej, pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Obrony Narodowej w sprawie uchwalonej
przez Sejm w dniu 5 marca 2009…

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, trzydzieœci sekund przerwy

na uspokojenie sali i umo¿liwienie przemieszcze-
nia siê tym, którzy chc¹ siê przemieœciæ.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Dobrze. Chyba ju¿
wystarczy.)

Myœlê, ¿e tak. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Obrony Narodowej w sprawie uchwalonej
przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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W dniu wczorajszym w ostatniej ju¿ fazie na-
szego posiedzenia rozpatrzyliœmy ustawê o zmia-
nie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawo-
dowych, która w sposób zasadniczy wpisuje siê
w proces profesjonalizacji armii. Dzisiejsza usta-
wa ma zupe³nie inny charakter, jest ustaw¹ epi-
zodyczn¹, ale konieczn¹ do wprowadzenia, doty-
cz¹c¹ znaków Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Chcê powiedzieæ, ¿e ma ona na celu wprowa-
dzenie dla wojsk specjalnych symboliki przys³u-
guj¹cej temu rodzajowi Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przypomnê, ¿e wojska specjalne
zosta³y utworzone jako nowy rodzaj si³ zbrojnych
na mocy ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o zmianie innych
ustaw.

Po wejœciu w ¿ycie niniejszej nowelizacji znaka-
mi wojsk specjalnych stan¹ siê: orze³ wojskowy
i flaga rodzaju si³ zbrojnych, których wzory zawie-
raj¹ stosowne za³¹czniki. A wiêc te nowe znaki,
które bêd¹ przys³ugiwaæ wojskom specjalnym, to
bêdzie orze³ wojsk specjalnych i flaga. Artyku³y,
które zmieniamy, mówi¹ o tym, jak ten orze³
wojsk specjalnych bêdzie wygl¹da³, jak bêdzie wy-
gl¹da³a flaga.

Chcê przypomnieæ, ¿e ta ustawa, uchwalona
na podstawie przed³o¿enia rz¹dowego, w toku jej
rozpatrywania w Sejmie nie budzi³a ¿adnych za-
strze¿eñ. Zosta³a przyjêta przez Sejm jednog³oœ-
nie czterystu dwunastoma g³osami. Podobnie by-
³o w pracach naszej komisji – nie zg³aszano ¿a-
dnych zastrze¿eñ do przyjêtych rozwi¹zañ.

Propozycja komisji jest taka, aby Wysoki Senat
raczy³ przyj¹æ tê ustawê bez poprawek. Nie zg³a-
szano ¿adnych sugestii, ¿e zastosowane w niej
rozwi¹zania budz¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci. Dla-
tego te¿ pozwalam sobie przedstawiæ stanowisko
komisji, aby przyj¹æ ustawê bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

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

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

Czy pan minister Czes³aw Pi¹tas pragnie za-
braæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:

Dziêkujê bardzo.
W pe³ni popieramy to, co pan senator sprawo-

zdawca przedstawi³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mam do pana mi-

nistra pytanie.)
Za chwilê bêd¹ pytania, Panie Ministrze, zapra-

szam na mównicê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Ta formacja ma wielk¹ tradycjê, bo pamiêtamy

Cichociemnych, GROM, 1 Pu³k Specjalny Ko-
mandosów z Lubliñca. Czy my jednak nie k³adzie-
my czasem zbyt du¿ego nacisku na rozbudowê
dowództwa i jednostek wsparcia tego dowództwa,
zamiast na zdolnoœci bojowe jednostek specjal-
nych, które wymagaj¹ szczególnych umiejêtnoœci
i szczególnego sprzêtu? Czy to nam trochê nie
umyka zw³aszcza w dobie kryzysu? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Sk¹d siê wzi¹³ pomys³, czyj to
jest pomys³, aby to by³ wizerunek or³a siedz¹cego
na tarczy Amazonek? Kolor czarny to jeszcze ro-
zumiem, ale to… Gdyby pan by³ uprzejmy, Panie
Ministrze powiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Pragnê poinformowaæ, ¿e rozwijanie si³ specjal-

nych jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej
traktowane priorytetowo. Tak dowództwo, jak i je-
dnostki wsparcia i jego zabezpieczenia, a tak¿e je-
dnostki bojowe rozwijane s¹ harmonijnie. Dowódz-
two Si³ Specjalnych jest dowództwem, które zosta³o
utworzone niedawno, a wiêc wk³adamy wiele wy-
si³ku w to, a¿eby to dowództwo oraz jednostki ³¹cz-
noœci i zabezpieczenia, które zabezpieczaj¹ dzia³a-
nie i funkcjonowanie tego dowództwa, zosta³y jak
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najszybciej utworzone. Jednostki wchodz¹ce
w sk³ad si³ specjalnych, to jest GROM, 1 Pu³k z Lub-
liñca oraz Jednostka Si³ Morskich, ju¿ istniej¹ i ma-
j¹ okreœlon¹ zdolnoœæ bojow¹. Ich dotyczy tylko ko-
rekta, kontynuacja, wprowadzenie nowych rodza-
jów uzbrojenia odpowiednio do potrzeb obronnych.
Jednostkê zabezpieczenia tworzymy natomiast od
nowa, od podstaw, poniewa¿ ona jest potrzebna.

Pragnê te¿ zaznaczyæ, ¿e nasze Dowództwo Si³
Specjalnych jest zg³oszone jako jedno z dowództw
si³ specjalnych NATO pozostaj¹ce w gotowoœci do
kierowania operacjami specjalnymi w trakcie mi-
sji. A wiêc musi ono byæ przygotowane do tego ty-
pu dzia³ania.

Odpowiadaj¹c na drugie pytanie, pragnê pod-
kreœliæ, ¿e wybór or³a zosta³ oparty na tradycji
wzoru or³a z 1815 r., i ¿e tradycja ta obowi¹zuje we
wszystkich rodzajach si³ zbrojnych. Wyró¿nikiem
jest barwa czarna na tarczy Amazonek, na której
orze³ jest usytuowany. Barwa czarna oznacza naj-
wy¿szy stopieñ wtajemniczenia rzemios³a woj-
skowego, w tym tak¿e zdolnoœæ do dzia³ania
w szczególnych warunkach i w warunkach zurba-
nizowanych. Barwa czarna wyró¿nia si³y specjal-
ne tak¿e innych pañstw.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pragnê pod-
kreœliæ, ¿e znawcy heraldyki i symboliki wojsko-
wej w pe³ni popieraj¹ i akceptuj¹ tego rodzaju roz-
wi¹zanie. Dlatego te¿ wnosimy o to, aby Wysoka
Izba by³a uprzejma przyj¹æ, uchwaliæ i popieraæ
ten projekt. Dziêkujê.

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

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
PanieMinistrze, jamampytaniebardziej ogólne.
Otó¿ chcia³bym siê dowiedzieæ, w jaki sposób

wy³aniane s¹ projekty, czy te¿ jakieœ wczeœniej
przyjête wzory symboli poszczególnych rodzajów
si³ zbrojnych w naszym kraju. Czy dzia³a jakaœ ko-
misja, czy to ministerstwo pyta o to ró¿ne zwi¹zki
heraldyczne? Jak to jest wy³aniane?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytanie zadawa³ pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Pragnê poinformowaæ, ¿e projekt wychodzi

z dwóch lub trzech Ÿróde³. Pierwszym projekto-
dawc¹ jest dowódca rodzaju si³ zbrojnych, który

ma prawo do posiadania znaków i symboli zgod-
nie z ustaw¹ o znakach i symbolach. Te projekty
s¹ nastêpnie analizowane i konsultowane
w dwóch komisjach, w Komisji Heraldycznej
i Wojskowej Komisji Historycznej, i tam specjali-
œci sprawdzaj¹, podpowiadaj¹ oraz ustalaj¹
okreœlone wzory, okreœlony symbol w taki sposób,
a¿eby zawarta w nim by³a tradycja, historia oraz
kontynuacja tego wszystkiego, co zwi¹zane jest
z wojskiem i obronnoœci¹, a co powinno byæ za-
warte i co powinno byæ uwidocznione, ze szczegól-
nym zachowaniem tego, co w naszych tradycjach
by³o chlubne i co jest w pe³ni akceptowane. Te
dwie komisje, które s¹ komisjami niezale¿nymi,
przy czym jedna przynale¿y do resortu spraw we-
wnêtrznych i administracji, pracuj¹ jako komisje
upowa¿nione do tego, a¿eby akceptowaæ okreœlo-
ne propozycje. Dopiero wtedy, oczywiœcie po kon-
sultacjach z ¿o³nierzami wojsk specjalnych, w na-
szym przypadku tak¿e z konwentem dziekanów,
og³oszeniu tego do publicznej wiadomoœci przez
przedstawienie w trakcie prac nad przygotowa-
niem na stronie internetowej ministra obrony na-
rodowej, po zebraniu tego wszystkiego w jeden
projekt Ministerstwo Obrony Narodowej wnosi go
pod obrady rz¹du, a nastêpnie parlamentu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, teraz dowiedzia³em siê o tym,

¿e podstaw¹ znaków jest orze³ z 1815 r., czyli z mo-
mentu powstania Królestwa Kongresowego, pañ-
stwa, które powsta³o w wyniku uk³adu wiedeñ-
skiego i mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o pod protektora-
tem innego mocarstwa. Ja rozumiem, ¿e jest to pe-
wna zasz³oœæ. Mam pytanie, czy nie nast¹pi³a ja-
kaœ pomy³ka, Panie Generalne, czy faktycznie dob-
rze us³ysza³em, ¿e to jest orze³ z 1815 r.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku, w ocenie historyków, znaw-

ców heraldyki jest to rozwi¹zanie prawid³owe.
Podstaw¹ jest dla nas opinia Wojskowej Komisji
Historycznej i Komisji Heraldycznej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Czas przemówienia w dyskusji nie mo¿e trwaæ

d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym musz¹ byæ zg³aszane
do zakoñczenia dyskusji.

Poproszê pana senatora Grubskiego o zabranie
g³osu.
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Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Panie Generale! Wielce Szanowni Pañstwo Sena-
torowie!

Materia tej uchwa³y w stosunku do tego, co roz-
patrywaliœmy w dniu wczorajszym, jest jakimœ
mikronem tego, czym zajmuje siê wojsko i Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, ale tak naprawdê
jest to wyzwanie i niejako dopiêcie profesjonaliza-
cji, o której wszyscy myœlimy i do której d¹¿ymy.
Jednostki nazywane ogólnie wojskami specjalny-
mi stanowi¹ o szczególnym charakterze polskiej
armii. Ja siê bardzo cieszê z tego, ¿e te zmiany id¹
równie¿ w tym kierunku, aby zachowaæ odznacze-
nia, symbolikê, która dotyczy tych ¿o³nierzy,
z któr¹ bêd¹ siê na pewno dobrze czuli i z któr¹ bê-
d¹ reprezentowali Polskê równie¿ na zewn¹trz, bo
to s¹ jednostki, które funkcjonuj¹ g³ównie w ob-
szarze dzisiejszych misji i bardzo dobrze siê z tego
zadania wywi¹zuj¹. Oni maj¹ byæ dumni z tych
odznaczeñ, te odznaczenia, oprócz umiejêtnoœci,
które posiadaj¹, pokazuj¹ ich si³ê.

To jest dobry moment, aby choæ przez chwilê
pomówiæ o wojskach specjalnych. Pamiêtajmy
o tym, ¿e dzisiaj, w sytuacji kryzysu gospodarcze-
go, który nam doskwiera, odczuwalny jest rów-
nie¿ w Ministerstwie Obrony Narodowej, wojska
specjalne to jest coœ, co powinno byæ chlub¹, co
powinno byæ najwa¿niejszym elementem, jaki
pielêgnujemy i jaki pokazujemy. To jest coœ, co
daje dumê, ale równie¿ coœ, co daje poczucie bez-
pieczeñstwa w razie wykonywania okreœlonych
misji, zarówno na terenie pañstwa polskiego, jak
i poza jego granicami. Jednoczeœnie jest to coœ, co
mo¿e daæ spo³eczeñstwu przekonanie, ¿e w sytua-
cji kryzysu, ograniczania œrodków, wycofywania
siê z pewnych zadañ wojska specjalne s¹ na pew-
no w swoich dzia³aniach bardzo skuteczne.

Dwa tygodnie temu mia³em przyjemnoœæ ucze-
stniczyæ wspólnie z panem marsza³kiem Dornem
w spotkaniu z przedstawicielami rz¹du amery-
kañskiego, którzy bezpoœrednio zajmuj¹ siê nad-
zorem nad wojskami specjalnymi. W tym spotka-
niu uczestniczy³o równie¿ szefostwo polskich
wojsk specjalnych. Ja tak wielu ciep³ych s³ów i ta-
kiego okazania ze strony amerykañskiej tego, ja-
ka jest wartoœæ budowanych przez MON wojsk
specjalnych, dawno nie s³ysza³em i nie widzia³em.
Wzbiera³a we mnie wielka duma, kiedy Ameryka-
nie mówili, ¿e to jest partner, z którym chc¹ roz-
mawiaæ, z którym chc¹ realizowaæ misje prowa-
dzone na zewn¹trz, g³ównie misjê w Afganistanie.
To jest sytuacja, w której trzeba pamiêtaæ o woj-
skach specjalnych.

Tu apelujê do pana ministra, choæ myœlê, ¿e
jest du¿a przychylnoœæ dla tych wojsk. One w ra-
mach bud¿etu jeszcze przed ciêciami mia³y przy-
znan¹ kwotê oko³o 171 milionów z³, to s¹ bardzo
ma³e œrodki, je¿eli chodzi o ogólny bud¿et Mini-

sterstwa Obrony Narodowej. W trakcie ostatnich
kilku lat œrodki maj¹ce wzmacniaæ bazê, wyposa-
¿enie, doposa¿enie, wynosi³y oko³o 100 milio-
nów z³. Dzisiaj sytuacja gospodarcza spowodowa-
³a, ¿e delikatnie siê cofnêliœmy, co moim zdaniem
nie jest do koñca dobre. Dzisiaj powinien to byæ
priorytet polskiej armii i priorytet polskiego Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, wojska specjalne
powinny byæ wizytówk¹ i emanacj¹ poczucia bez-
pieczeñstwa obywateli.

Cieszê siê bardzo, ¿e Ministerstwo Obrony Na-
rodowej dopina równie¿ sprawy tak ma³e, ale je-
dnoczeœnie tak wa¿ne. To nale¿y do kompleksu
profesjonalizacyjnego polskiej armii. Bardzo dziê-
kujê za ten projekt uchwa³y, oczywiœcie bêdê za
nim g³osowa³. Przy okazji chcê powiedzieæ, ¿e woj-
ska specjalne to bêdzie coœ, o czym ca³y czas, na
ka¿dym spotkaniu naszej dobrej senackiej Komi-
sji Obrony Narodowej bêdê przypomina³, tak ku
pamiêci ministerstwa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e panowie senatorowie Stanis³aw

Bisztyga i Stanis³aw Zaj¹c z³o¿yli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum
ogólnokrajowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 508,
a sprawozdanie komisji w druku nr 508A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana marsza³ka Zbi-
gniewa Romaszewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu 26 marca rozpatrywa³a usta-
wê o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajo-
wym. Stanowisko komisji w sprawie tej ustawy
jest jednoznacznie negatywne.

Istniej¹ dwa bardzo powa¿ne zarzuty do przed-
stawionej ustawy. Pierwszy zarzut ma charakter,
powiedzia³bym, bardzo g³êboki, jest to zarzut
o charakterze konstytucyjnym. Otó¿ ca³a ustawa,
która jest nam przed³o¿ona, powoduje w³aœciwie
nieprawdopodobny chaos legislacyjny i psuje po-
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rz¹dek prawny pañstwa. Có¿, trudno siê spodzie-
waæ, aby w ustawie o referendum krajowym regu-
lowa³o siê problemy zwi¹zane z podejmowaniem
przez Sejm decyzji o sposobie przeprowadzania
ratyfikacji miêdzynarodowych porozumieñ,
o czym mówi art. 90 konstytucji.

Proszê pañstwa, po prostu nie da siê ukryæ, ¿e
mamy tu do czynienia ze zjawiskiem niezwykle
niebezpiecznym, mianowicie z u¿ywaniem pra-
wa jako pewnej gumy, któr¹ mo¿na w dowolny
sposób naci¹gn¹æ. Niew¹tpliwie, je¿eli art. 90
ust. 2 i ust. 4 reguluj¹ sposób przyjmowania
traktatów miêdzynarodowych przekazuj¹cych
suwerenne prawa pañstwa w rêce organizacji
miêdzynarodowych, to czyni to konstytucja.
A obchodzenie konstytucji ustawami zwyk³ymi
jest naprawdê niebezpieczne i œwiadczy w grun-
cie rzeczy o jakimœ kompletnym braku szacun-
ku dla niej.

Ja nale¿ê do tego starszego pokolenia, które
wie, czym jest konstytucja, a w³aœciwie czym kon-
stytucja nie by³a. Takie praktyki, ¿e funkcjonuje
sobie konstytucja najbardziej demokratyczna na
œwiecie, jak na przyk³ad konstytucja Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, a prawo toczy siê w sposób normalny,
czyli tak, jak sobie ktoœ to wyobrazi, jak wyobrazi
sobie w³adza, s¹ mi dobrze znane, i skutki, jakie
z tego wynikaj¹, s¹ mi dobrze znane, zreszt¹ pañ-
stwu równie¿. To po prostu rodzi bezprawie. I tego
rodzaju niewygodnych kwestii, które mog¹ po-
wstawaæ, nale¿y po prostu unikaæ.

Rzeczywiœcie, art. 90 ust. 2, potem ust. 4, re-
guluj¹ce kwestie ratyfikacji umów miêdzynaro-
dowych, nie do koñca rozwi¹zuj¹ problemy przy-
jmowania tych ustaw w wypadku, gdy ratyfika-
cja napotyka na trudnoœci. Pierwsza próba regu-
lowania tej kwestii w ustawie o referendum ogól-
nokrajowym mia³a miejsce w art. 75 ustawy.
W obawie przed tym, ¿e referendum ogólnokrajo-
we mo¿e nie mieæ mocy stanowi¹cej, wprowadzo-
no art. 75, który pozwala³ Sejmowi przyj¹æ tryb
parlamentarny ratyfikacji ustawy. Istnia³o za-
gro¿enie niepowodzenia w referendum ogólno-
krajowym i stworzono takie pragmatyczne roz-
wi¹zanie.

Muszê powiedzieæ, ¿e niew¹tpliwie wola³bym
jednak przyjêcie tego w drodze konstytucyjnej ja-
ko nowelizacji art. 90 konstytucji, ale z jakichœ
tam ró¿nych przyczyn to nie by³o mo¿liwe,
w zwi¹zku z tym przyjêliœmy w³aœnie takie roz-
wi¹zanie, jakie przyjêliœmy. Ale, proszê pañstwa,
tam mówiliœmy o niepowodzeniu referendum ze
wzglêdu na zbyt nisk¹ frekwencjê i o mo¿liwoœci
ratyfikacji przez parlament w trybie art. 90 ust. 2.
Tu mamy sytuacjê zupe³nie, ale to zupe³nie inn¹,
tu siê otwiera problem omijania prawa w ogóle
i stwarzania rozwi¹zañ, które w³aœciwie s¹ nie do
przyjêcia.

Otó¿ ustawa ta powiada, ¿e w przypadku nieu-
chwalenia w trybie art. 90 ust. 2, to znaczy przez
parlament – 2/3 w Sejmie, 2/3 w Senacie – wiêc
w przypadku nieuchwalenia ustawy wyra¿aj¹cej
zgodê na ratyfikacjê umowy miêdzynarodowej
Sejm mo¿e podj¹æ uchwa³ê o wyborze trybu wyra-
¿ania zgody na ratyfikacjê takiej umowy. Przepis
art. 70 ust. 2 stosuje siê odpowiednio… Oczywi-
œcie art. 70 ust. 2 nie odnosi siê do konstytucji,
tylko tej ustawy o referendum, choæ trudno nawet
siê tego domyœliæ.

No wiêc, proszê pañstwa, tu ju¿ powiadamy: je-
dnak nie, no, jednak nie. Bo co to znaczy? To ozna-
cza, ¿e my ustaw nie przyjmujemy, tylko je po pro-
stu dopychamy kolanem. Parlament nie przyj¹³, to
jeszcze raz przyjmuje. Nie przyj¹³, to jeszcze raz
przyjmuje. Ile razy parlament ma g³osowaæ nad t¹
sam¹ ustaw¹, nie przyjmuj¹c jej? Bo tu jest powie-
dziane „w przypadku nieuchwalenia”. To jest prze-
cie¿ jakaœ paranoja. No to mo¿e po prostu napisaæ,
¿e ustawa ratyfikuj¹ca umowê miêdzynarodow¹
musi byæ przyjêta przez parlament – to by³oby krót-
sze, prostsze… Po co takie podchody? Ta ustawa
w ogóle nie przewiduje koñca – koñca problemu ra-
tyfikacyjnego. Nie wystarczy powiedzieæ, ¿e parla-
ment sobie nie ¿yczy ratyfikacji tej umowy. Nie. Mo-
¿emy jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz…

Ja bym rozumia³, gdyby na przyk³ad w wypad-
ku braku frekwencji nie uda³o siê przyj¹æ, no, ale
to po prostu siê nie uda³o, a nie w wypadku odrzu-
cenia… A tu nie, w wypadku nieuchwalenia mo-
¿emy jechaæ dalej. Przecie¿ to jest niebywa³e, ¿eby
coœ podobnego mog³o siê pojawiæ w pañstwie pra-
wa. G³osujemy, dopóki nie przyjmiecie.

Proszê pañstwa, my stoimy na stanowisku, ¿e
to, co jest w tym przepisie, w ogóle nie jest materi¹
ustawy o referendum ogólnokrajowym, tylko jest
materi¹ czysto konstytucyjn¹ i wymaga wprowa-
dzenia po prostu do konstytucji. Ja nie s¹dzê, ¿e-
by to by³o niemo¿liwe, bo s¹ to kwestie doœæ ele-
mentarne, po prostu pragmatyzm nakazuje nam
zmodyfikowaæ art. 90, a¿eby on móg³ funkcjono-
waæ. Ale te¿, proszê pañstwa, nie takim przepi-
sem. Mo¿na by go zmodyfikowaæ w ten sposób, ¿e
w wypadku braku kworum pozwalaj¹cego na
przyjêcie… nieprzyjêcie ¿adnej uchwa³y… Sejm
mo¿e siê odwo³aæ do swojego suwerena, do naro-
du, do referendum ogólnokrajowego. Ale nie Sejm
do Sejmu i tak w kó³ko.

Proszê pañstwa, ta ustawa nie zas³uguje na
przyjêcie. St¹d wniosek komisji praw cz³owieka
o odrzucenie ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze, Panie Marsza³ku.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku, jak pan widzi warunki, w któ-
rych to perpetuum mobile mo¿e trwaæ? Bo jakie
s¹ przes³anki… Przede wszystkim ile razy i w ja-
kich okolicznoœciach mo¿na nawracaæ w tej spra-
wie? Bo od ustawy do referendum, od referendum
do ustawy… Art. 75 mówi o referendum i jest to
materia ustawowa. W tej chwili ta ustawa dotyczy
materii konstytucyjnej. Mo¿emy z powrotem na-
wróciæ od drogi referendalnej do konstytucyjnej,
a póŸniej od konstytucyjnej do referendalnej,
w myœl tej ustawy. A póŸniej znowu: referendum
niewi¹¿¹ce, z powrotem do drogi konstytucyjnej.
Gdzie jest fina³ tego perpetuum mobile, nawraca-
nia tam i z powrotem?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja myœlê, ¿e do koñca kadencji, bo wtedy te

zg³oszone ustawy po prostu nie s¹ ju¿ rozpatry-
wane. Tak ¿e to mo¿e siê pojawiaæ na ka¿dym po-
siedzeniu Sejmu i Senatu, mo¿na by taki sta³y
punkt wprowadziæ. Myœlê, ¿e tu jest kompletne
nieporozumienie.

Muszê powiedzieæ, ¿e w wypadku braku kwo-
rum – czy w referendum, czy na przyk³ad w parla-
mencie – ja sobie wyobra¿am przeniesienie tego
do innej instancji, w szczególnoœci z parlamentu
do referendum ogólnokrajowego; parlament sobie
z problemem nie poradzi³, suweren sam podejmie
decyzjê. Ale w wypadku, kiedy obydwa te œrodki
zawiod¹, nale¿y uznaæ, ¿e po prostu siê nie da
i ju¿.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy jest…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na jeszcze?

Jeszcze s¹ pytania? To ja na póŸniej siê zapiszê,
na koñcu, jeszcze raz.)

Tak, tak, s¹ pytania. Dobrze.
Pan senator Kieres, a potem pan senator An-

drzejewski.

Senator Leon Kieres:
Ta ustawa odnosi siê do zagadnieñ uregulowa-

nych w ustawie o referendum ogólnokrajowym.
Przedmiotem ustawy o referendum ogólnokrajo-
wym s¹ zagadnienia dotycz¹ce trybu przeprowa-
dzenia referendum ogólnokrajowego. Przedsta-
wione przez pana marsza³ka sprawozdanie doty-
cz¹ce ustawy o zmianie ustawy o referendum
ogólnokrajowym w gruncie rzeczy nie odnosi siê

do materii uregulowanej w ustawie o referendum
ogólnokrajowym. Jeszcze raz podkreœlam: usta-
wa o referendum ogólnokrajowym mówi w³aœnie
o referendum, o tym, jak siê je przeprowadza. My
mówimy tutaj o skutkach nieratyfikowania usta-
wy w trybie art. 90 ust. 2 konstytucji. W orzeczni-
ctwie Trybuna³u Konstytucyjnego, co zreszt¹ te¿
przeczyta³em w opinii pana Jakuba Zabielskiego,
starszego legislatora w Biurze Legislacyjnym
Kancelarii Senatu, wprawdzie nie uznaje siê za…
Zreszt¹ nie mieœci siê to te¿ w zasadach techniki
prawodawczej. W ka¿dym razie w ustawie nie za-
mieszcza siê przepisów, które regulowa³yby spra-
wy wykraczaj¹ce poza wyznaczony przez ni¹ za-
kres przedmiotowy oraz podmiotowy. Z jednej
strony Trybuna³ Konstytucyjny delikatnie odnosi
siê do sytuacji, kiedy ustawa wykracza swoj¹ ma-
teri¹ poza zakres przedmiotowy ustawy nowelizo-
wanej, ale z drugiej strony s³usznie pan legislator
podnosi, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny, mówi¹c, ¿e
wprawdzie zasady techniki legislacyjnej to nie
ustawa – to jest pewien aspekt regulaminowy pra-
cy Sejmu i Senatu – twierdzi te¿, ¿e ustawodawca
bez wa¿nych powodów nie powinien od zasad tam
zawartych odstêpowaæ, poniewa¿ w tym akcie
prawnym zosta³y skodyfikowane powszechnie
uznawane regu³y postêpowania legislacyjnego.
Powstaj¹ w¹tpliwoœci, czy ustawa, nad któr¹ pra-
cujemy, nie narusza konstytucji przez wykracza-
nie jej przedmiotu regulacji poza przedmiot regu-
lacji ustawy nowelizowanej. Czy pañstwo rozwa-
¿aliœcie ten problem na posiedzeniu komisji?

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Profesorze, nie mieliœmy czasu, ¿eby

poddaæ to dok³adnym analizom. To niew¹tpliwie
mia³oby konsekwencje w postaci dodatkowych
ekspertyz, dodatkowego badania, a na to nie mie-
liœmy czasu. Moje powa¿ne w¹tpliwoœci budzi
zgodnoœæ tych przepisów na przyk³ad z rozdzia-
³em „�ród³a prawa”, w którym jest dok³adnie spre-
cyzowane, co jest ustaw¹, co reguluje konstytu-
cja, co ustawa, co rozporz¹dzenie. A wiêc z ca³o-
œci¹ systemu prawnego, Ÿróde³ prawa w Polsce,
w moim przekonaniu, ta ustawa jest w kolizji. Ale
to jest oczywiœcie pogl¹d, który powinien byæ
przebadany przez ekspertów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy rozwa¿aliœcie pañstwo na posiedzeniu ko-

misji, w którym nie bra³em udzia³u, coœ, co jest
res iudicata czy res concludentia – mo¿e per analo-
giam tak to rozstrzygnijmy – w postêpowaniu le-
gislacyjnym? To znaczy, je¿eli Sejm raz wyra¿a
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zgodê na tak albo na nie, to czy to nie jest rzecz
rozstrzygniêta? Czy mo¿na w nieskoñczonoœæ
szukaæ rozwi¹zania? Wtedy bowiem jest to roz-
wi¹zanie manipulacyjne. Powiedzmy, ¿e s¹d wy-
da³ wyrok, wyrok nam siê nie podoba,w zwi¹zku
z tym wnosimy sprawê jeszcze raz, jeszcze raz i je-
szcze raz i anulujemy to, ¿e sprawa jest rozstrzyg-
niêta. To jest pierwsze pytanie.

Ale jest jedna okolicznoœæ w systemie praw-
nym, która powinna pomóc znaleŸæ jakieœ wyj-
œcie. To jest rebus sic stantibus, o czym teraz siê
mówi w zwi¹zku z tymi nieszczêsnymi opcjami.
Mianowicie obowi¹zuje rozstrzygniêcie, ale
w wypadku sytuacji, w których znane by³y te
okolicznoœci, dla tych okolicznoœci. W procesie
karnym jest sytuacja wznowienia, gdy wysz³y no-
we okolicznoœci. Wtedy res iudicata jest, ale jest
wznowienie postêpowania. Jakaœ analogia
w procesie legislacyjnym powinna chyba wystê-
powaæ. Tutaj zupe³nie pomija siê tê ca³¹ wiedzê
i tê analogiê. W zwi¹zku z tym jest moje pytanie:
jaki jest algorytm dzia³añ w takiej sytuacji? Czy
s¹ jakieœ przes³anki ponowienia, tego nawraca-
nia: od ustawy do referendum, od referendum do
ustawy? A je¿eli…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie.)
Rozumiem, ¿e gdy referendum jest niewi¹¿¹ce,

i to jest s³uszne w ustawie referendalnej, wraca
siê… Trybuna³ Konstytucyjny wypowiada³ siê na
ten temat.

Jak pan marsza³ek widzi ten problem? Czy tu
w ogóle jest jakaœ analogia do res iudicata, czy jest
z³amanie tej zasady i mo¿na sobie dowolnie cze-
kaæ, a¿ przez wiêkszoœæ polityczn¹, która jest
w parlamencie, osi¹gnie siê w³aœciwy wynik?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Przepis tego po prostu nie precyzuje. To by³a

jedna z przyczyn, dla której uznaliœmy, ¿e nale¿y
tê ustawê odrzuciæ. St¹d by³ nasz wniosek. Nie
odwo³ywaliœmy siê do analogii, tylko po prostu
do tego perpetuum mobile. Mo¿na bowiem odwo-
³aæ siê równie¿ do perpetuum mobile i mnie to
jest bli¿sze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Senator Piotr Andrzejewski: To ja siê zapiszê do

g³osu.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rz¹d nie przy-
gotowa³ stanowiska w sprawie poselskiego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o referendum
ogólnokrajowym. W zwi¹zku z tym bardzo serde-
cznie dziêkujê.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do przed-
stawiciela rz¹du.

Czy s¹ takie pytania? Nie…
(G³os z sali: Jest.)
Panie Ministrze, poproszê do mównicy.
Pan senator Kieres.
Panowie Senatorowie, dyskusja jest bardzo

ciekawa, wiêc dot¹d nie reagowa³em, ale pytania
musz¹ byæ krótkie i byæ pytaniami.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Nie bêdê pos³ugiwa³ siê ³acin¹, wiedz¹c, ¿e res
iudicata to znaczy „rzecz os¹dzona”, a rebus sic
stantibus to znaczy, ¿e rzecz nale¿y oceniaæ
w œwietle nowych okolicznoœci. Zadam panu py-
tanie, Panie Ministrze, podobne do pytania, które
skierowa³em pod adresem pana marsza³ka Ro-
maszewskiego. Jak pan by oceni³ argument na-
szego Biura Legislacyjnego, ¿e materia regulowa-
na w projekcie ustawy tylko poœrednio odnosi siê
do przedmiotu w³aœciwej ustawy o referendum?
Tylko poœrednio. To dotyczy bowiem skutków nie-
uchwalenia ustawy i zarz¹dzenia w zwi¹zku z tym
referendum. Poœrednio wiêc nasi legislatorzy daj¹
do zrozumienia, ¿e w zasadzie to powinna byæ od-
rêbna ustawa. Jak by pan sobie poradzi³ z tym ar-
gumentem?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Bardzo trudno

jest mi odpowiedzieæ na to pytanie, poniewa¿ rz¹d
nie przygotowa³ stanowiska. W tej sytuacji nie
mam upowa¿nieñ, by w tym momencie dokony-
waæ oceny w imieniu rz¹du. Dlatego te¿ bardzo
proszê o zwolnienie mnie z merytorycznej odpo-
wiedzi na to pytanie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy s¹ jeszcze inne pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisania siê do

g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e przekraczaæ
dziesiêciu minut, a podpisane wnioski legislacyj-
ne musz¹ byæ sk³adane do zakoñczenia dyskusji.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora W³a-
dys³awa Dajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ obecnie debatujemy, jest

ustaw¹ krótk¹, ale zawiera w sobie nieproporcjo-
nalnie wiele b³êdów i z³a, mo¿na tak najogólniej
powiedzieæ, w stosunku do jej rozmiaru.

Najwa¿niejsza w¹tpliwoœæ, któr¹ chcia³bym tu-
taj podkreœliæ, jest taka, ¿e przepis, który zostaje
wprowadzony na poziomie ustawowym, ma cha-
rakter konstytucyjny, w zwi¹zku z czym nie powi-
nien byæ wprowadzany w zwyk³ej ustawie, ale
w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji. Chcê
przypomnieæ, ¿e w Sejmie podczas debaty nad t¹
ustaw¹ mówi³ o tym bardzo wyraŸnie mój kolega,
pose³ ziemi lubuskiej, doœwiadczony parlamenta-
rzysta, pan marsza³ek Józef Zych. Chcê przypom-
nieæ, i myœlê, ¿e warto to przypomnieæ, ¿e zajmu-
jemy siê spraw¹ trybu wyra¿ania zgody na ratyfi-
kacjê umowy miêdzynarodowej. Art. 90 konstytu-
cji wskazuje, ¿e taka zgoda jest wyra¿ana w usta-
wie uchwalonej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów w Sejmie
i w Senacie. Ta specyficzna procedura jest przewi-
dziana tylko dla szczególnych umów miêdzynaro-
dowych, takich, na podstawie których Rzeczpo-
spolita mo¿e przekazaæ organizacji miêdzynaro-
dowej lub organowi miêdzynarodowemu kompe-
tencje organu w³adzy pañstwowej w niektórych
sprawach. W kolejnym ustêpie tego artyku³u czy-
tamy, ¿e wyra¿enie zgody na ratyfikacjê takiej
umowy mo¿e byæ uchwalone w referendum ogól-
nokrajowym, zgodnie z przepisem art. 125. Z na-
stêpstwa tych przepisów przyjmuje siê powsze-
chnie, i¿ ratyfikacja parlamentarna jest zasad¹,
a referendum – trybem niejako subsydiarnym,
pomocniczym, rezerwowym, o wyborze którego
decyduje Sejm bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby
pos³ów. Dla przypomnienia dodam, i¿ na mocy
przywo³anego ju¿ art. 125 konstytucji wynik refe-
rendum jest wi¹¿¹cy, jeœli w referendum ogólno-
krajowym wziê³a udzia³ wiêcej ni¿ po³owa upra-
wnionych do g³osowania. Je¿eli wymóg frekwen-
cji nie zosta³ spe³niony, to referendum jest nie-
wi¹¿¹ce, prezydent nie uzyskuje zgody na ratyfi-

kacjê umowy, a wynik referendum w tym kontek-
œcie sprowadza siê w zasadzie do kosztownego ba-
dania opinii publicznej. Tyle tytu³em przypomnie-
nia zapisów konstytucyjnych. Myœlê, ¿e mo¿na
w tym momencie powiedzieæ, i¿ s¹ one zbyt lapi-
darne jak na nasze polskie potrzeby. Pojawiaj¹ siê
sytuacje, które mo¿na nazwaæ granicznymi; bar-
dzo trudno jest je rozstrzygn¹æ na gruncie obo-
wi¹zu j¹cych zap isów konsty tucy jnych.
Chcia³bym przywo³aæ dwie takie sytuacje.

Pierwsza taka sytuacja to brak wymaganej
frekwencji w referendum, co skutkuje swego
rodzaju patem konstytucyjnym – w trybie wy-
branym przez Sejm nie dosz³o ani do wyra¿e-
nia, ani do niewyra¿enia przez suwerena zgody
na ratyfikacjê umowy i dla prezydenta nadal
nie jest wiadome, czego realnie chce naród, su-
weren, w takiej sytuacji, w tej sprawie. W tym
miejscu pojawia siê propozycja, aby Sejm móg³
podj¹æ wówczas jakieœ dzia³anie w celu przeciê-
cia patowej sytuacji. Pytanie jest takie: czy
Sejm powinien mieæ wtedy mo¿liwoœæ ponow-
nego decydowania o wyborze procedury, rów-
nie¿ z mo¿liwoœci¹ ponownego wyboru referen-
dum, czy te¿ powinien mieæ mo¿liwoœæ wyboru
procedury parlamentarnej jako podstawowej
z uwagi na fiasko referendum jako trybu fakul-
tatywnego? Konstytucja nie daje na to pytanie
odpowiedzi wprost, ale odpowiedŸ tak¹ daje
ustawa o referendum ogólnokrajowym, która
w art. 75 mówi, ¿e je¿eli wynik referendum
w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê umo-
wy miêdzynarodowej jest niewi¹¿¹cy, Sejm mo-
¿e ponownie podj¹æ uchwa³ê w sprawie wyboru
trybu wyra¿enia zgody na ratyfikacjê tej umo-
wy. To brzmienie art. 75 ustawy o referendum
ogólnokrajowym, w mojej opinii, myœlê zreszt¹,
¿e nie tylko mojej, niezgodne jest z konstytucj¹,
gdy¿ próbuje na poziomie ustawy zwyk³ej regu-
lowaæ zagadnienia o charakterze konstytucyj-
nym.

W tym miejscu nale¿y powiedzieæ, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny takiej opinii nie podziela, uznaj¹c
art. 75 ustawy za zgodny z art. 90 konstytucji.
Przyjmuj¹c jednak orzeczenie Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, pozwolê sobie wyraziæ opiniê, i¿ za-
ktualizowanie ponownej mo¿liwoœci wyboru zaró-
wno drogi referendalnej, jak i parlamentarnej po
pierwszym fiasku referendum jest w zasadzie ab-
surdalne, daje bowiem Sejmowi mo¿liwoœæ wielo-
krotnego urz¹dzania referendum w tej samej
sprawie, bez ¿adnej gwarancji, ¿e kiedykolwiek je-
go wynik bêdzie wi¹¿¹cy. Rodzi siê w tym miejscu
pytanie, ile takich prób referendalnych mo¿e siê
odbyæ, aby nie nara¿aæ pañstwa polskiego na
œmiesznoœæ. Czy bêdzie to jedna próba, dwie, trzy,
dziesiêæ? Nie wiadomo, w zasadzie nie ma ¿adnej
granicy. Moim zdaniem powinna byæ tylko jedna,
a w przypadku braku frekwencji sprawa powinna
trafiæ obligatoryjnie na drogê parlamentarn¹. Ta-
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kie rozwi¹zanie, jak myœlê, podpowiada rozum
i celowoœæ interpretacji zapisów konstytucji.

Druga sprawa, któr¹ zajmuje siê ustawa, doty-
czy drugiej sytuacji granicznej, takiej, kiedy Sejm
wybra³ tryb ratyfikacji parlamentarny i da³ on
efekt negatywny, to znaczy w Sejmie lub w Sena-
cie zgoda na ratyfikacjê nie uzyska³a poparcia
wiêkszoœci kwalifikowanej, czyli dwóch trzecich.
Jest to sytuacja analogiczna do wi¹¿¹cego wyniku
referendum, w którym wiêkszoœæ wypowiedzia³a
siê przeciw zgodzie na ratyfikacjê.

W zwi¹zku z tym stawiam pytanie: co dalej robiæ
w takich sytuacjach? Konstytucja nie daje odpo-
wiedzi wprost, wiêc moim zdaniem nale¿y szukaæ
odpowiedzi w interpretacji celowoœciowej zapisów
konstytucji, pog³êbiaj¹c zrozumienie poszczegól-
nych instytucji, których sprawa dotyczy. Zupe³nie
b³êdnym pomys³em jest uzupe³nienie braku literal-
nej regulacji na poziomie konstytucji regulacj¹
ustawow¹, a ju¿ absolutn¹ pomy³k¹, jak myœlê, jest
procedowana dzisiaj ustawa. Do ustawy o referen-
dum ogólnokrajowym, reguluj¹cej zasadê i tryb
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
o którym mowa w art. 125 i 90 ust. 3 oraz w art. 235
ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, propo-
nuje siê wprowadzenie przepisu zupe³nie z ni¹ nie-
zwi¹zanego, który stanowi mniej wiêcej tyle: je¿eli
zgoda na ratyfikacjê umowy miêdzynarodowej nie
znajdzie poparcia w parlamencie, to Sejm mo¿e
podj¹æ decyzjê, ¿e próbuje uzyskaæ zgodê na ratyfi-
kacjê raz jeszcze, raz jeszcze… Tak jak powiedzia-
³em, nie wiadomo, ile razy. I nadal ma do dyspozycji
dwa tryby. W zasadzie to samo mo¿na wywniosko-
waæ z zapisów konstytucji, bez wprowadzania zapi-
sów ustawowych, o których dzisiaj mówimy. Mimo
¿e raz ju¿ Sejm odrzuci³ mo¿liwoœæ wprowadzania
zmian w konstytucji na przyk³ad w zakresie ochro-
ny ¿ycia, wcale nie znaczy to, ¿e nie mo¿na ponow-
nie postawiæ takiego projektu ustawy. Podobna sy-
tuacja jest w przypadku ratyfikacji. Co prawda raz
parlament nie wyda³ zgody na ratyfikacjê, ale prze-
cie¿ mo¿na ponownie spróbowaæ uzyskaæ tak¹ zgo-
dê. W tym miejscu niejako na marginesie pojawia
siê zupe³nie, jak myœlê, zasadne pytanie o kondycjê
demokracji, skoro referendum, które zosta³o prze-
prowadzone i w którym zosta³a wyra¿ona wola su-
werena, nie jest akceptowane, jest kwestionowane.
Mamy tu chocia¿by przyk³ad Irlandii, dotyczy to ró-
wnie¿ innychrozwi¹zañ,wró¿nychparlamentach.

Myœlê, ¿e ustawa, nad któr¹ dzisiaj proceduje-
my, jest ustaw¹ zupe³nie zbêdn¹, niezgodn¹
z konstytucj¹. Lepiej, ¿eby ona dzisiaj nie by³a
uchwalana, bo przecie¿ mamy 2 kwietnia i mo¿na
powiedzieæ, ¿e w³aœciwie s¹ dwunaste urodziny
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W zwi¹zku
z tym myœlê, ¿e takich prezentów jubilatce nie
warto dawaæ. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê te¿ za
przypomnienie tej daty.

Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiœcie, w rocznicê uchwalenia konsty-

tucji trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, ¿e
tworzy ona spójny system, komplementarny, któ-
ry nale¿y interpretowaæ niesprzecznie. Poprawia-
nie materii konstytucyjnej ustaw¹ uwa¿am za
niedopuszczalne, st¹d pe³na aprobata dla stano-
wiska komisji, które mówi o odrzuceniu tej posel-
skiej inicjatywy.

Wydaje mi siê, ¿e trzeba przeœledziæ wynikaj¹ce
st¹d konsekwencje konstytucyjne, bo mówimy tu
o konstytucji, je¿eli nawi¹zujemy do niekonstytu-
cyjnoœci. Proszê dok³adnie przeczytaæ, co propo-
nuje w ustawie o referendum – zreszt¹ to inna ma-
teria – ten przepis. Otó¿ w przypadku nieuchwale-
nia w trybie art. 90 ust. 2 mo¿na to ponowiæ, ale
ponowiæ ju¿ w trybie zwyk³ym. Art. 90 ust. 2, pro-
szê szanownego Senatu, tworzy szczególny prze-
pis dotycz¹cy podejmowania uchwa³ przez Sejm,
a tu mówi siê, ¿e je¿eli w tym trybie nie zostanie
podjête, to jest tryb mówi¹cy o wiêkszoœci dwóch
trzecich w obecnoœci co najmniej po³owy, czyli po-
nowne jest ju¿ bez tego trybu. Tak trzeba czytaæ
ten przepis. Nie jest powiedziane, ¿e w wypadku
nieuchwalenia ustawy w tym trybie wraca siê do
trybu z art. 90 ust. 2, tu siê wraca do zwyk³ej usta-
wy. Tak to brzmi. Proszê czytaæ systemowo ten
przepis. Jest to nieprzemyœlane. Skoro tak, to
w takim wypadku jest to absolutna, niedopusz-
czalna zmiana konstytucji, a dotyczy to materii
konstytucyjnej, a nie referendalnej. Czytajmy
inaczej: w przypadku nieuchwalenia w trybie
przewidzianym konstytucj¹ Sejm mo¿e podj¹æ
uchwa³ê, ju¿ nie w tym trybie art. 90 ust. 2, o wy-
borze trybu wyra¿enia zgody. Czyli mo¿e jeszcze
raz wróciæ do ustawy, mo¿e wróciæ do referen-
dum.

Trybuna³ Konstytucyjny zajmowa³ siê konsty-
tucyjnoœci¹ art. 75 ustawy referendalnej, ale tam
jest akurat odwrotnie. Tam nie ma tylko materii
konstytucyjnej i tam, aczkolwiek mo¿na siê nie
zgadzaæ i ja te¿ siê nie zgadzam z tym artyku³em,
rozumowanie jest odwrotne. Sejm podj¹³ uchwa³ê
o trybie nie ustawowym, a referendalnym, ale re-
ferendum tak czy inaczej jest niewi¹¿¹ce, bo nie
ma tej piêædziesiêcioprocentowej frekwencji.
I wtedy rzeczywiœcie to niewi¹¿¹ce referendum
powoduje, ¿e mo¿na wróciæ do sprawy jeszcze raz,
bo jest sonda¿, jest wskazówka, ale nie do ponow-
nego uchwalenia referendum, tylko do trybu
ustawowego, przewidzianego konstytucj¹ –
art. 90 ust. 2. A ten przepis, znosz¹c ten tryb, tak
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naprawdê uchyla art. 90 ust. 2. To jest absolutnie
niedopuszczalna sytuacja, wskazuj¹ca – no trze-
ba to powiedzieæ – albo na nieodpowiedzialnoœæ,
albo na ignorancjê i lekcewa¿enie konstytucji
przez tych, którzy podpisali siê pod tym projek-
tem.

Przykro mi bardzo, ale Sejm jeszcze raz wykaza³
koniecznoœæ istnienia izby rozwagi i rozs¹dku,
która by takie antykonstytucyjne kiksy legislacyj-
ne mog³a korygowaæ. Wydaje mi siê, ¿e nie trzeba
u¿ywaæ wiêcej argumentów, choæ móg³bym, bo te
mówi¹ same za siebie. Zachêcam kolegów, ¿eby
poszli za t¹ analiz¹. Ja absolutnie aprobujê sta-
nowisko komisji, która wnioskuje odrzucenie tej
ustawy z tych w³aœnie wzglêdów. Nie têdy droga
i nie takimi œrodkami. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraCichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana ustawy o referendum

ogólnokrajowym jest dla mnie zaskakuj¹ca, albo-
wiem rzeczywiœcie jest to regulacja, która usi³uje
poprawiæ konstytucjê i to w taki sposób, ¿e czyni
j¹ sprzeczn¹. Jest to regulacja dotycz¹ca sposobu
ratyfikacji umowy miêdzynarodowej, w której Pol-
ska zrzeka siê w pewnych granicach w³asnej su-
werennoœci na rzecz organizacji miêdzynarodo-
wej, w sposób zupe³ny, uczyniona w art. 90 ust. 2,
gdzie nie na darmo wprowadzono pewne wy¿sze
standardy co do wiêkszoœci kwalifikowanej i kwo-
rum. Proszê zwa¿yæ na to, ¿e s¹ to standardy, któ-
re odpowiadaj¹ wymogom obowi¹zuj¹cym przy
zmianie konstytucji. Je¿eli porównamy art. 90
ust. 2, który dotyczy w³aœnie umowy miêdzynaro-
dowej, z art. 235, który dotyczy zmiany konstytu-
cji, to zauwa¿ymy, ¿e na równi potraktowane s¹
tutaj wysokie wymagania co do wiêkszoœci – to ma
byæ 2/3 g³osów w obydwu Izbach, przy kworum
wynosz¹cym co najmniej po³owê ustawowej licz-
by parlamentarzystów, zarówno w jednej Izbie,
jak i w drugiej.

Wprowadzenie tutaj zasady, która by pozwala-
³a na zmianê sposobu procedowania, gdy nie bê-
dzie dokonana ratyfikacja umowy miêdzynarodo-
wej, w sposób szczególny, przewidziany w art. 90
ust. 2, odst¹pienie od ju¿ zapad³ego orzeczenia –
tak w cudzys³owie, przez analogiê do orzeczeñ
s¹dowych – a tu nie tyle orzeczenia co g³osowania,
jakie siê odby³o w Sejmie i Senacie i nie spowodo-
wa³o przyjêcia tej¿e umowy miêdzynarodowej,
i stworzenie takiej furtki, ¿e Sejm mo¿e po raz
drugi g³osowaæ w kwestii w jakim trybie dokony-

waæ akceptacji umowy miêdzynarodowej: czy
w trybie parlamentarnym, czy w trybie referen-
darnym, stanowi odstêpstwo od wymogów art. 90
ust. 2. I moim zdaniem to stawia pañstwo polskie
w bardzo niezrêcznej sytuacji. Parlament w³aœci-
wie nie szanuje swoich w³asnych uchwa³ czy te¿
woli narodu wyra¿onej w referendum. Bo przecie¿
dosz³oby do takiej sytuacji, ¿e to, co zosta³o zade-
cydowane czy to w referendum, czy to przez oby-
dwie Izby parlamentu, przy tych wysokich pro-
gach co do kworum i liczby oddanych g³osów,
mog³oby poniek¹d byæ obchodzone poprzez ni¿-
sze standardy, które s¹ przypisane decyzji co do
trybu ratyfikacji umowy. No bo przecie¿ zwa¿my
na to, ¿e art. 90 ust. 4, który mówi o tym, ¿e Sejm
ma prawo decydowaæ o trybie ratyfikacji, o tym,
czy to bêdzie ratyfikacja parlamentarna, czy te¿
referendalna, podejmuje decyzjê w tej sprawie in-
n¹ wiêkszoœci¹ g³osów, wówczas wymagania s¹
du¿o ni¿sze, mianowicie podejmuje decyzjê bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy ustawowej liczby pos³ów. A wiêc,
proszê pañstwa, dosz³oby do sytuacji absurdal-
nej. Ta wola, która zosta³a ju¿ wyra¿ona przy kwa-
lifikowanej wiêkszoœci, gdzie a¿ 2/3 g³osów mu-
sia³o byæ oddane, przy kworum 1/2, zosta³aby
zignorowana, by³aby ona obchodzona w³aœnie po-
przez g³osowanie, poprzez to, ¿e jeszcze raz pod-
dajemy okreœlony tryb pod g³osowanie i decyzjê
podejmuje siê bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów,
w obecnoœci po³owy ustawowej liczby pos³ów.

Moim zdaniem jest to regulacja absolutnie nie
do przyjêcia. Ona jest sprzeczna z konstytucj¹.
Jestem przeciwko temu rozstrzygniêciu. Proszê
zwa¿yæ na opiniê legislatorów. Ona jest bardzo
wywa¿ona, jest napisana bardzo delikatnym, osz-
czêdnym jêzykiem, ale mo¿na tam wyczytaæ, ¿e
jest to sprzeczne z konstytucj¹. Legislatorzy mo¿e
nie postawili kropki na „i”, bo szanuj¹ wolê parla-
mentu, ale wynika z ich opinii, ¿e jest to wejœcie
w materiê, która jest zastrze¿ona dla regulacji
konstytucyjnej, a skoro konstytucja stanowi naj-
wy¿sze prawo, to ustawa nie mo¿e byæ z ni¹ sprze-
czna. Dlatego ja bêdê przeciwny temu projektowi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e senator Andrzej Grzyb z³o¿y³

swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
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tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 502,
a sprawozdanie komisji w druku nr 502A.

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

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi w imieniu dwóch komisji, Komisji Ustawodaw-
czej i Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, projekt uchwa³y, w którym komisja wno-
si, a¿eby Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ projekt
ustawy bez poprawek.

Teraz przejdê do sprawozdania, do omówienia
istoty rzeczy.

A sprawa dotyczy art. 3984 i 3986 kodeksu po-
stêpowania cywilnego, który normuje kwestie do-
tycz¹ce wymogów formalnych z³o¿onej kasacji
oraz podstaw do odrzucenia kasacji.

Nowelizacja jest oczywiœcie wynikiem orzecze-
nia Trybuna³u Konstytucyjnego, ale akurat ta
kwestia zosta³a wniesiona przez Radê Ministrów,
a nie przez Senat. Chocia¿ my oczywiœcie mamy
bardzo du¿y wk³ad, jeœli chodzi o wykonywanie
orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Trybuna³
Konstytucyjny podkreœli³ bardzo istotn¹ kwestiê,
¿e skarga konstytucyjna nie jest prawem obywa-
tela wskazanym w konstytucji, bo jako minimum
konstytucja ustanawia tylko dwie instancje s¹do-
we, ale zauwa¿y³, ¿e zawiera art. 45 ust. 1 ustana-
wiaj¹cy prawo do s¹du, na które sk³ada siê prawo
do rzetelnej procedury s¹dowej. I chodzi o to, ¿eby
nastêpowa³a korelacja wymogów proceduralnych
z jednoczesnym istnieniem obowi¹zku wezwania
do usuniêcia pewnych braków. I one powinny byæ
ze sob¹ skorelowane. Krótko mówi¹c chodzi o to,
¿eby to wszystko uszeregowaæ, ¿eby pewne braki
skargi konstytucyjnej uznaæ za nieusuwalne.
I wtedy nie mo¿na wzywaæ do ich usuniêcia. Ale
nie wszystkie braki s¹ nieusuwalne. Nowelizacja
porz¹dkuje tê kwestiê, wprowadzaj¹c w art. 3984

§ 1 przes³anki, które s¹ tymi podstawami skargi –
to s¹ te nieusuwalne – to jest: oznaczenie orzecze-
nia, od którego jest wniesiona, przytoczenie pod-
staw kasacyjnych i ich uzasadnienie – powta-
rzam, chodzi o podstawy kasacyjne – i wniosek
o uchylenie lub uchylenie i zmianê orzeczenia
z oznaczeniem zakresu ¿¹danego uchylenia
i zmiany.

Ta sytuacja powsta³a na kanwie takiego oto
przyk³adu, ¿e nie by³o w³aœnie odpowiedniego
sformu³owania, brakowa³o formu³ki: wnoszê

o przyjêcie i rozpoznanie kasacji, i ta kwestia ju¿
powodowa³a… No przecie¿ wiadomo: inne wymo-
gi by³y spe³nione, nie by³o uzasadnienia, ale uza-
sadnienia skargi, a nie uzasadnienia podstaw
kasacyjnych. I w tej chwili, dziêki tej nowelizacji,
mamy tak¹ mo¿liwoœæ ¿e te wymogi w § 2 i w § 3
s¹ wymienione jako podstawy, które s¹ usuwal-
ne, czyli organ jest obowi¹zany wezwaæ do ich
usuniêcia w okreœlonym terminie. To pozwala, ¿e
tak powiem, doprowadziæ do pewnej proporcjo-
nalnoœci œrodków dyscyplinuj¹cych, poniewa¿
trybuna³ uzna³, ¿e rozwi¹zania, które funkcjono-
wa³y do tej pory, to by³o nadmierne, niepropor-
cjonalne nagromadzenie takich œrodków. Dziê-
kujê 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 senato-
rów pragnie zadaæ takie pytanie? Nie ma pytañ.

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

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów. Czy pan minister Krawczyk pragnie
zabraæ g³os w tej sprawie?

(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Ja-
cek Krawczyk: Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie,
wszystkie najwa¿niejsze kwestie, które zawarte
s¹ w proponowanej nowelizacji, zosta³y omówione
przez senatora sprawozdawcê, tak ¿e dziêkujê
bardzo.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

(Rozmowy na sali)
Widzê, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, poprosi³bym na mównicê.
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski za-

daje pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! O ile wiem, skarga kasacyjna mo¿e byæ
wnoszona powy¿ej pewnej wartoœci przedmiotu
sporu, zdaje siê, ¿e to jest, o ile dobrze pamiêtam,
50 tysiêcy z³. Czy w przypadku, kiedy ta wartoœæ
wpisana, ¿e tak powiem, w lewym rogu postano-
wienia czy te¿ wyroku jest mniejsza ni¿ 50 tysiê-
cy z³, a z akt sprawy, na przyk³ad z opinii bieg³ego,
wynika, ¿e to jest jednak wiêcej ni¿ 50 tysiêcy z³,
skarga kasacyjna mo¿e byæ wnoszona, czy nie?
Czy w tym zakresie jest jakaœ zmiana? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Chcia³bym

zwróciæ uwagê na to, ¿e skarga kasacyjna mo¿e
byæ wnoszona od wydanego przez s¹d drugiej in-
stancji prawomocnego wyroku lub postanowie-
nia, wiêc sprawa ju¿ przesz³a jakby ca³y ten tok
i zak³ada siê, ¿e s¹dy pierwszej i drugiej instancji
w sposób jednoznaczny i pewny okreœli³y, jaka
jest wartoœæ sporu. A wiêc tutaj te postawione ba-
riery, przypomnê, dotycz¹ wy³¹cznie skargi kasa-
cyjnej w sprawach o prawa maj¹tkowe i tylko
w tym zakresie te kwestie barier finansowych ma-
j¹ tutaj znaczenie. W pozosta³ych sprawach, oczy-
wiœcie z wyj¹tkami, które s¹ zawarte w art. 3982

§ 2, bo tam s¹ jeszcze inne wyj¹tki, w których skar-
ga kasacyjna jest niedopuszczalna… One maj¹
znaczenie tylko w tych sprawach maj¹tkowych.
Zreszt¹ inna wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia czy
sporu jest w sprawach gospodarczych, tam mamy
75 tysiêcy z³. Tak ¿e tu te bariery s¹ postawione na
ró¿nych poziomach, ale podkreœlam, ¿e najistot-
niejsza jest ta kwestia, i¿ sprawa przesz³a ca³y tok
instancyjny i zosta³a ju¿ rozstrzygniêta co do meri-
tum sporu w sposób pewny i ostateczny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze,

jeszcze takie pytanie doprecyzowuj¹ce. Mówi¹c
krótko, skarga kasacyjna nie mo¿e byæ wnoszona
na wartoœæ przedmiotu sporu ustalon¹ przez s¹d,
tak? Tak zrozumia³em. Je¿eli s¹d drugiej instancji
ustali³ ju¿, ¿e to jest, powiedzmy, w tych sprawach
maj¹tkowych, 40 tysiêcy z³, to skarga kasacyjna
jest niedopuszczalna? Dziêkujê.

(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Ja-
cek Krawczyk: Panie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Wysoki Senacie, je¿eli, jak stanowi o tym ko-

deks postêpowania cywilnego, wartoœæ przedmio-

tu sporu by³a ni¿sza ni¿ te kwoty 50 tysiêcy b¹dŸ
75 tysiêcy z³, to oczywiœcie nie mo¿na wnieœæ
skargi kasacyjnej.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale je¿eli s¹d
ustali³ tak¹ kwotê, to na takie ustalenie nie ma
skargi kasacyjnej?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-
strze, senatorowi chodzi o to, czy mo¿na w ramach
skargi kasacyjnej wzruszyæ wartoœæ kwoty?)

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, to, czego ma
dotyczyæ skarga kasacyjna, jest równie¿ uregulo-
wane w kodeksie postêpowania cywilnego,
w art. 3989, i tam kodeks wyraŸnie okreœla, kiedy
S¹d Najwy¿szy mo¿e przyj¹æ skargê kasacyjn¹ do
rozpoznania, i wymienia tu te elementy. A wiêc,
po pierwsze, przede wszystkim wtedy, gdy w spra-
wie wystêpuje istotne zagadnienie prawne. Po
drugie, je¿eli istnieje potrzeba wyk³adni przepi-
sów budz¹cych powa¿ne w¹tpliwoœci lub wywo³u-
j¹cych rozbie¿noœci w orzecznictwie s¹dów. Po
trzecie, kiedy zachodzi niewa¿noœæ postêpowa-
nia. I po czwarte, je¿eli skarga kasacyjna jest
oczywiœcie uzasadniona. Tylko te podstawy uza-
sadniaj¹, jak powiedzia³em, przyjêcie skargi ka-
sacyjnej przez S¹d Najwy¿szy. I S¹d Najwy¿szy za
ka¿dym razem po wniesieniu skargi kasacyjnej
ocenia, czy z któr¹œ z tych przes³anek mamy tutaj
do czynienia, i oczywiœcie wydaje siê, ¿e wy³¹cznie
ten punkt czwarty, w którym mowa, ¿e skarga ka-
sacyjna jest oczywiœcie uzasadniona, mo¿e obej-
mowaæ tak¹ sytuacjê, teoretycznie rzecz bior¹c,
w której S¹d Najwy¿szy uzna, ¿e orzeczenie s¹du
w zakresie wartoœci przedmiotu sporu by³o ra¿¹co
niesprawiedliwe, ¿e tak powiem. Oczywiœcie dro-
g¹ tej interpretacji mo¿na dojœæ do tej sytuacji,
o której mówi pan senator.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mam pytanie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Aha, pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, przys³uchuj¹c siê pana wypo-

wiedzi mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e wartoœæ przed-
miotu sporu w tym zakresie i ustalenie jej nie ma
znaczenia, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ wniesienia ka-
sacji. Tak? Bo przytoczy³ pan przepis, w którym
nie ma wartoœci jako kryterium kasacji. Panu me-
cenasowi chodzi³o chyba raczej o to, czy przy
okreœlonej wartoœci przedmiotu sporu, ustalonej
w drugiej instancji, mo¿na wnosiæ, gdyby by³o ta-
kie ograniczenie, którego pan minister nie do-
strzega… czy w skardze kasacyjnej mo¿na pod-
wa¿aæ równie¿, przy tych przes³ankach, które tu-
taj s¹, dopuszczalnoœæ b¹dŸ niedopuszczalnoœæ
kasacji ze wzglêdu na b³êdne ustalenie, albo spor-
ne, albo oparte na przes³ankach oczywistej nie-
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prawid³owoœci – to mo¿e byæ pomy³ka w druku,
w komputerze – w zakresie przedmiotu sporu. Jak
pan minister w ogóle widzi wprowadzenie do tego
kryterium wartoœci przedmiotu sporu? Bo jakoœ
mi to umknê³o, byæ mo¿e przez przeoczenie.

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

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! W tym

momencie odpowiada³em na to pytanie, które za-
da³ pan senator… Oczywiœcie w art. 3989 w §1 jest
przes³anka mówi¹ca, ¿e S¹d Najwy¿szy przyjmuje
skargê kasacyjn¹ do rozpoznania, je¿eli skarga
kasacyjna jest oczywiœcie uzasadniona. I to jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bez wzglêdu na
wartoœæ przedmiotu sporu?)

Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: I tak zostaje?)
To znaczy, nie…
(Senator Piotr Zientarski: Ale to nie jest przed-

miotem nowelizacji.) (Weso³oœæ na sali)
Nie, nie, w pytaniu chodzi³o o to, czy je¿eli s¹d

ustali b³êdn¹ wartoœæ przedmiotu sporu…
(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie tak.)
…toczymo¿na tuzastosowaæskargêkasacyjn¹.
(Senator Piotr Andrzejewski: I czy S¹d Najwy¿-

szy, bo do tego zmierzamy, wtedy kiedy jest ten
przeds¹d, gdy kontroluje dopuszczalnoœæ, mo¿e
okreœliæ b³¹d w ustaleniu wartoœci przedmiotu
sporu.)

To znaczy S¹d Najwy¿szy… Jeœli mogê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, Panie Mi-

nistrze.)
Oczywiœcie tylko wtedy, kiedy skarga kasacyj-

na bêdzie oparta…
(Senator Piotr Andrzejewski: …tego bêdzie do-

tyczyæ.)
Tak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jakieœ pytania?
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo wa¿na jest

dok³adna wyk³adnia…)
Tak jest, Panie Senatorze, przy okazji otrzyma-

liœmy dok³adn¹ wyk³adniê prawn¹.
Stwierdzam… informujê… Aha, nie, przepra-

szam. 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 wnioski o charakterze legislacyj-
nym musz¹ byæ z³o¿one do momentu zamkniêcia
dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Stani-
s³aw Zaj¹c z³o¿y³ do protoko³u swoje przemówie-
nie w dyskusji*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Rozpoczniemy nastêpny punkt, mamy szeœæ
minut do og³oszenia przerwy.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego. Tekst ustawy zawarty
jest w druku nr 503, a sprawozdanie komisji
w druku nr 503A.

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

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku!
Sprawa nie wzbudza kontrowersji i nie jest

sporna.
Mam obowi¹zek zreferowania stanowiska ko-

misji odnoœnie do projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, w isto-
cie chodzi tu o art. 3941 §1. To jest nasza inicjaty-
wa ustawodawcza. Procedowanie w tej sprawie
rozpoczêliœmy 3 paŸdziernika 2008 r., kiedy odby-
³o siê posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Spra-
wa zosta³a przyjêta przez Wysoki Senat bez kon-
trowersji i przekazana zosta³a do Sejmu. Mia³em
honor reprezentowania Senatu w Sejmie i na po-
siedzeniu komisji sprawiedliwoœci, i na posiedze-
niu plenarnym Sejmu. Sejm wyrazi³ pe³n¹ apro-
batê dla naszej inicjatywy, przyjmuj¹c j¹ bez
zmian. Zgodnie z zasadami procedury legislacyj-
nej, ta ustawa, ten projekt ustawy wróci³ ponow-
nie do Senatu. Komisja Ustawodawcza zapozna³a
siê tylko ze stanowiskiem Sejmu, aprobuj¹cym
w pe³ni nasz¹ inicjatywê. Dlatego te¿ rekomendu-
jemy ponownie Wysokiej Izbie ju¿ przyjêcie tej
ustawy, której projekt sami ustaliliœmy.

Przypominam pañstwu, zwracam uwagê, ¿e
chodzi o wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, który stwierdzi³ niekonstytucyjnoœæ sta-
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rego przepisu, art. 39318 §2 kodeksu postêpowa-
nia cywilnego, w zakresie braku mo¿liwoœci pro-
cesowych sk³adania za¿aleñ co do kosztów proce-
su, które nie by³y przedmiotem rozstrzygniêcia
s¹du pierwszej instancji. S¹ takie sytuacje, czte-
ry, o ile pamiêtam, czy piêæ, w których s¹d mo¿e
orzekaæ po raz pierwszy o kosztach procesu, na
przyk³ad w sprawach skargi kasacyjnej. Obo-
wi¹zuj¹ce i zaskar¿one do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego rozwi¹zania z art. 39318 §2, powtórzone
w art. 3941 §1 k.p.c., póŸniej, ju¿ po wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego, uniemo¿liwia³y stronie
w³aœnie z³o¿enie do S¹du Najwy¿szego za¿alenia
co do kosztów procesu, które nie by³y przedmio-
tem rozstrzygniêcia s¹du pierwszej instancji.
St¹d te¿ zaproponowaliœmy nowelizacjê tego
art. 3941 §1 dotycz¹c¹ pktu 2. Za¿alenie do S¹du
Najwy¿szego przys³uguje wiêc, tak jak to by³o do
tej pory, na postanowienie s¹du drugiej instancji
– to jest w pkcie 1 – odrzucaj¹ce skargê kasacyjn¹
oraz skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z pra-
wem prawomocnego orzeczenia, a tak¿e, i teraz
jest w³aœnie ta nasza inicjatywa, za¿alenie do
S¹du Najwy¿szego przys³uguje na postanowienie
s¹du drugiej instancji co do kosztów procesu,
które nie by³y przedmiotem rozstrzygniêcia s¹du
pierwszej instancji.

Sprawa jest niekontrowersyjna, jak powiedzia-
³em. Nie by³oby chyba dobrze, gdybyœmy zakwe-
stionowali to, co sami przygotowaliœmy. Zwracam
siê o ³askawe zaakceptowanie tego…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Szanowni Pañstwo, informujê – bo mog¹ byæ

pytania – ¿e za chwilê og³oszê przerwê.
Poproszê o komunikaty.
Dziêkujê, Panie Senatorze. Do pytañ przejdzie-

my po przerwie.

Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark:
Komunikat. Posiedzenie Komisji Ustawodaw-

czej poœwiêcone ponownemu rozpatrzeniu skie-
rowanego przez marsza³ka Senatu projektu
uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Polaków
ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej od-
bêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w sali nr 176. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do godziny 11.00 i zapraszam

wszystkich na otwarcie wystawy tutaj w holu.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 30
do godziny 11 minut 02)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Wznawiam obrady.
Witam pañstwa senatorów.
Zapraszam sekretarzy. Ju¿ jednego sekretarza

widzê.
Powracamy do rozpatrywania punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego.

Czy jest pan senator sprawozdawca?
(Senator Leon Kieres: Jestem, jestem. Pani

Marsza³ek, ja przedstawi³em sprawozdanie. Se-
nator Andrzejewski mia³ mi zadaæ pytania, ale je-
go nie ma.)

Ja wiem, ¿e pan senator przedstawi³ sprawo-
zdanie. Chodzi³o mi o pytania do pana senatora.
Dlatego zapyta³am, czy jest pan na sali.

Pytania do pana senatora sprawozdawcy. Czy
takowe s¹? Nie ma.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze Profesorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Se-

nat.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Nie ma jeszcze podsekretarza stanu, pana mi-
nistra Wrony. W tej chwili s¹ w Sejmie g³osowania
i pan minister jest jeszcze w Sejmie.

Uprzejmie proszê o trzy minuty przerwy techni-
cznej. Mamy nadziejê, ¿e w miêdzyczasie pan mi-
nister zd¹¿y do nas przybiec. (Rozmowy na sali)

Ze wzglêdu na to, ¿e w Sejmie trwaj¹ jeszcze ja-
kieœ bardzo wa¿ne rozmowy, a my nie chcemy
przerywaæ toku obrad, pragnê zapytaæ pañstwa
senatorów, czy mieliby pañstwo pytania do pana
ministra.

(G³osy z sali: Nie.)
Nikt nie wyra¿a takiej woli.
W zwi¹zku z tym pozwol¹ pañstwo, ¿e bêdziemy

dalej kontynuowaæ… No dalej nie mo¿na konty-
nuowaæ, bo kontynuacja ju¿ jest dalej, wiêc to jest
to samo. A wiêc kontynuujemy ten punkt.

Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³ do dyskusji, Panie Senato-

rze Sekretarzu?
Jest jeden g³os do protoko³u.
Czy pañstwo chc¹ wzi¹æ udzia³ w dyskusji? Nie.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e pan senator Stani-

s³awZaj¹cz³o¿y³ swojeprzemówieniedoprotoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu osiemnastego porz¹d-
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ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o nadaniu Akademii Medycznej w Gdañsku na-
zwy „Gdañski Uniwersytet Medyczny”.

Tekst jest w druku nr 504, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 504A.

Proszê uprzejmie senatora sprawozdawcê Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Józefa
Bergiera, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Józef Bergier:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu
19 marca 2009 r. ustawie o nadaniu Akademii
Medycznej w Gdañsku nazwy „Gdañski Uniwer-
sytet Medyczny” – druk nr 504A.

Szanowni Pañstwo, Akademia Medyczna
w Gdañsku zosta³a powo³ana w 1945 r. i od tego
czasu prze¿ywa dynamiczny rozwój. Uchwalaj¹c
ustawê o nadaniu jej nowej nazwy – Gdañski Uni-
wersytet Medyczny – nale¿y zaznaczyæ nastêpu-
j¹ce fakty z jej rozwoju.

Uczelnia kszta³ci ponad piêæ tysiêcy dwustu
studentów na czternastu kierunkach, a liczba
studentów w ostatnich piêciu latach wzros³a o po-
nad 40%. Warto nadmieniæ, ¿e Wydzia³ Lekarski
uruchomi³ w 2002 r. studia dla studentów z ca³e-
go œwiata w jêzyku angielskim. Obecnie studiuje
na tej uczelni ponad czterystu studentów z krajów
Unii Europejskiej oraz takich pañstw jak USA
i Kanada. Na uczelni pracuje dziewiêciuset szeœæ-
dziesiêciu dwóch nauczycieli, w tym szeœædziesiê-
ciu siedmiu profesorów tytularnych i osiemdzie-
siêciu jeden doktorów habilitowanych.

Warto podkreœliæ bogaty dorobek naukowy
i badawczy, przejawiaj¹cy siê w roku 2007 liczb¹
stu czterech grantów i liczb¹ stu osiemnastu te-
matów realizowanych w ramach dzia³alnoœci sta-
tutowej oraz liczb¹ ponad oœmiuset punktów na
liœcie impact factor za publikacje naukowe.

Siln¹ stron¹ uczelni jest wspó³praca miêdzyna-
rodowa. Od 1998 r. uczelnia uczestniczy w pro-
gramie Socrates – Erasmus. Od tego czasu wyje-
cha³o na stypendia trzystu szeœædziesiêciu dzie-
wiêciu studentów i czterdziestu dziewiêciu wyk³a-
dowców, a uczelnia przyjê³a osiemdziesi¹t cztery
osoby z ró¿nych pañstw Europy. Uczelnia z du-
¿ym sukcesem wykorzystuje œrodki programu
Erasmus i jest w œcis³ej czo³ówce uczelni medycz-
nych. W latach 1998–2004 zajê³a pierwsze miej-
sce, a w latach 2004–2005 drugie miejsce w kla-
syfikacji uczelni medycznych.

Na tle tej charakterystyki najwa¿niejszy jest
fakt, ¿e uczelnia spe³nia wymogi zawarte w usta-
wie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym w art. 3
ust. 1, który formu³uje warunek, i¿ uczelnia mo¿e
u¿ywaæ w nazwie wyrazu „uniwersytet” uzu-

pe³nionego innym przymiotnikiem, je¿eli jedno-
stki organizacyjne posiadaj¹ co najmniej szeœæ
uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego do-
ktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk
objêtych profilem uczelni.

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Akademia Medyczna spe³nia te wymagania.

Wydzia³ Lekarski posiada uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora nauk medycznych w za-
kresie biologii medycznej, medycyny i stomatolo-
gii, Wydzia³ Farmaceutyczny – doktora nauk far-
maceutycznych, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu – do-
ktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
a Miêdzyuczelniany Wydzia³ Biotechnologii – do-
ktora nauk biologicznych w zakresie biochemii.
Nale¿y dodaæ, ¿e uczelnia posiada tak¿e upra-
wnienia do nadawania doktora habilitowanego
nauk medycznych na Wydziale Lekarskim i do-
ktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na
Wydziale Farmaceutycznym.

Komisja wnosi o to, aby Wysoka Izba popar³a
zmianê nazwy Akademii Medycznej w Gdañsku
na Gdañski Uniwersytet Medyczny, co bêdzie
œwiadectwem uznania dla dynamicznego rozwoju
uczelni oraz szans¹ dla dalszego rozwoju jej misji
w systemie ochrony zdrowia w regionie, a tak¿e
w ca³ym naszym kraju. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za wyczerpuj¹ce omówienie

tematu panu senatorowi Józefowi Bergierowi.
Pañstwo senatorowie dobrze wiedz¹, ¿e mog¹

teraz zadawaæ pytania senatorowi sprawozdaw-
cy. Czy takie pytania pañstwo pragn¹ zadaæ? Nie
ma chêtnych.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿-
niony minister zdrowia. Pan minister podobno ju¿
doje¿d¿a.

Czy pañstwo senatorowie maj¹ ewentualne py-
tania do ministra, który jeszcze nie dojecha³? Nie
ma pytañ.

Pozwol¹ wiêc pañstwo, ¿e przejdê dalej, otwo-
rzê dyskusjê. Przypomnê o koniecznoœci zapisy-
wania siê do g³osu

Uczynili to ju¿ w kolejnoœci: pan senator Ed-
mund Wittbrodt i pan senator Janusz Rachoñ.

Proszê, Panie Profesorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo!
Myœlê, ¿e tu w³aœciwie wiele nie trzeba dodawaæ,

bo wiadomo, jak zreszt¹ mówi³ pan senator Ber-
gier, ¿e uczelnia spe³nia wszystkie wymagania, jest
to naprawdê dobra uczelnia. I je¿eli spojrzymy na
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to w ten sposób, ¿e w Polsce mamy jedenaœcie aka-
demii medycznych, a dziewiêæ z nich zmieni³o ju¿
swój szyld, ¿e tak to okreœlê, i nazywa siê uniwersy-
tetami, to mnie siê wydaje, ¿e tu nie ma ¿adnych
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e Akademia Medyczna
w Gdañsku nale¿y w³aœnie do tej grupy uczelni,
które s¹ doskona³ymi uczelniami medycznymi.

Chcia³bym podkreœliæ tutaj jedno, Akademia
Medyczna w Gdañsku dzia³a te¿ poza swoim ob-
szarem w tym sensie, ¿e ma œwietnie rozwiniêt¹
wspó³pracê z innymi uczelniami z Pomorza
i z uczelniami na œwiecie. Jeszcze wtedy, kiedy by-
³em rektorem politechniki – pan rektor Rachoñ
pewnie powie, co siê dzia³o póŸniej – utworzony
zosta³ na przyk³ad Miêdzyuczelniany Wydzia³ Bio-
technologii, a potem tworzone by³y te¿ inne formy
interdyscyplinarnego kszta³cenia i badañ nauko-
wych. My w tej chwili zajmujemy siê na polite-
chnice biomechanik¹ we wspó³pracy z Akademi¹
Medyczn¹, mamy nawet uruchomiony taki kieru-
nek studiów, in¿ynieriê mechaniczno-medyczn¹.
Tak samo robi¹ inne wydzia³y uczelni, na przy-
k³ad elektronika w zakresie budowania niektó-
rych urz¹dzeñ, aparatury badawczej wspó³dzia³a
na styku z technik¹, co jest niezwykle wa¿ne, nie-
zwykle cenne. A poza tym Akademia Medyczna
w Gdañsku dzia³a w takim konsorcjum uczelnia-
nym, s³uchacze otrzymuj¹ miêdzynarodowe dyp-
lomy oœmiu ró¿nego rodzaju uczelni, i te dyplomy
podpisuj¹ rektorzy wszystkich tych uczelni.

I wreszcie kwestia badañ naukowych. One s¹ na
niezwykle wysokim poziomie. Wystarczy podaæ
choæby takie fakty, ¿e pracownicy, profesorowie
Akademii Medycznej w Gdañsku uzyskuj¹ najwy-
¿sze w Polsce nagrody: na przyk³ad Nagrodê Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej – profesor Janusz Li-
mon, czy Nagrodê Prezesa Rady Ministrów – w tym
roku tak¹ nagrodê otrzyma³ profesor Andrzej Szu-
towicz. I to s¹ sygna³y, ¿e ta uczelnia wspaniale
dzia³a nie tylko w zakresie dydaktyki, ale równie¿
w zakresie badañ naukowych i w integracji ze œro-
dowiskiem, tak ¿e na pewno powinna byæ w grupie
tych dziewiêciu akademii, które ju¿ dzia³aj¹ pod
szyldem uniwersytetu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o zabranie g³osu senatora Janu-

sza Rachonia.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Czujê siê niejako w obowi¹zku zabraæ g³os, bo

pañstwo zapewne pamiêtacie moje krytyczne
uwagi pod adresem Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie, który, w moim pojêciu, nie

spe³nia³ wymagañ ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym. Teraz bardzo mocno chcia³bym pod-
kreœliæ, ¿e Akademia Medyczna w Gdañsku
w pe³ni spe³nia wymagania zapisane w ustawie –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym i absolutnie ma
prawo nazywaæ siê uniwersytetem medycznym,
Gdañskim Uniwersytetem Medycznym.

Drugi element, na który chcia³bym zwróciæ
uwagê, to ta dzia³alnoœæ œrodowiskowa Akademii
Medycznej w Gdañsku, o której mówi³ mój przed-
mówca, nie tylko w zakresie kszta³cenia lekarzy,
ale i farmaceutów, stomatologów, biotechnolo-
gów. I chcia³bym zwróciæ pañstwu uwagê na fakt,
¿e pierwsza w Polsce po 1989 roku œrodowiskowa
inicjatywa mia³a miejsce w Gdañsku z udzia³em
Akademii Medycznej w Gdañsku, Politechniki
Gdañskiej i Uniwersytetu Gdañskiego, poniewa¿
te trzy uczelnie zbudowa³y œrodowiskowe labora-
torium magnetycznego rezonansu j¹drowego, na
tamte czasy – to by³ pocz¹tek lat dziewiêædzie-
si¹tych – najnowoczeœniejsze w Europie.

Nie bêdê ju¿ mówi³ o tym, o czym mówi³ pan
profesor Wittbrodt, o osi¹gniêciach Akademii Me-
dycznej, ale chcia³bym bardzo mocno podkreœliæ,
¿e Akademia Medyczna w Gdañsku, a za moment
Gdañski Uniwersytet Medyczny, ma ogromne
osi¹gniêcia na arenie miêdzynarodowej, uczelnia
ta jest znana miêdzy innymi ze swych wielce istot-
nych badañ w zakresie nadciœnienia têtniczego
i diabetologii, a wczeœniej – wspomnê tu tylko na-
zwisko pana profesora Pensona – w zakresie
wszystkich problemów dotycz¹cych chorób ne-
rek, przeszczepu nerek i tak dalej.

Innymi s³owy, z ca³ym przekonaniem bêdê g³o-
sowa³ za tym wnioskiem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê panu senatorowi.
Zapraszam pana senatora Kazimierza Wiatra.
Jeszcze zanim udzielê panu g³osu, pragnê po-

witaæ pana ministra Marka Twardowskiego, który
ju¿ do nas dojecha³. Witamy, Panie Ministrze.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie!
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym podzieliæ siê

z pañstwem paroma ogólniejszymi refleksjami na
temat tego, o czym dziœ rozmawiamy, ale i w na-
wi¹zaniu do wypowiedzi moich przedmówców.

Otó¿ czasami zadajemy sobie takie pytanie: czy
to dobrze, ¿e uczelnie zmieniaj¹ nazwy? Mamy
du¿o takich przypadków w ostatnim czasie. To
jest oczywiœcie wykorzystanie ustawy o szkolni-
ctwie wy¿szym z 2005 r. Mówi siê te¿ o tym, ¿e jest
przywi¹zanie do tradycyjnej nazwy wielu uczelni.
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Ja muszê powiedzieæ, ¿e w mojej opinii to dobrze,
¿e zmieniaj¹ nazwy. Myœlê, ¿e niektóre nazwy, ta-
kie jak akademia czy szko³a wy¿sza, poza granica-
mi kraju czêsto nie s¹ do koñca zrozumia³e, tak
samo zreszt¹ i te zawi³oœci naszego systemu, tu-
dzie¿ zawi³oœci historyczne. To powoduje, ¿e cza-
sami wizerunek uczelni… A czêsto jest przecie¿
tak, ¿e anglojêzyczna nazwa uczelni ma zupe³nie
inne brzmienie ni¿ nazwa w jêzyku polskim, ¿eby
choæ trochê to wyprostowaæ, poprawiæ wizeru-
nek. Tak wiêc oczywiœcie jestem zwolennikiem
tych zmian.

Mo¿na sobie zadaæ pytanie, czy nie mo¿na by³o-
by delegowaæ pe³nomocnictwa w tym zakresie mi-
nistrowi, i takie g³osy by³y. Moja refleksja jest ta-
ka, ¿e waga tej sprawy jest na tyle du¿a, ¿e jednak
jest te¿ takie d¹¿enie œrodowiska, a¿eby to pozo-
stawiæ w gestii parlamentu, to zreszt¹ te¿ jest
uwarunkowane historycznie. Myœlê, ¿e trzeba to
dostrzec i uszanowaæ, chocia¿ mamy œwiado-
moœæ, ¿e to poch³ania ogromn¹ iloœæ czasu. Ale
jest to dobra okazja do poznania problemów,
a czasami œrodowiska akademickiego, choæ nie-
raz rzeczywiœcie jesteœmy na styku interpretacyj-
nym. To jest oczywiœcie problem, który tutaj mój
przedmówca, pan profesor, senator Rachoñ, wy-
wo³a³, problem tego k³opotliwego dla nas art. 3.
Muszê powiedzieæ, ¿e k³opot nasz polega na tym,
¿e w zasadzie od czterech lat siê z tym mêczymy,
jest wiêc potrzebna jakaœ szybka nowelizacja, na-
wet niewielka, która by choæ trochê te sprawy
uporz¹dkowa³a. Bo one nas, parlament – jako ¿e
myœlê tu i o Sejmie, i o Senacie – stawiaj¹ w doœæ
niezrêcznej sytuacji, w szczególnoœci w takich
okolicznoœciach, o jakich mówi³ pan senator Ra-
choñ, ale nie tylko. By³o kilka przypadków, w któ-
rych mieliœmy powa¿ny k³opot, jak dan¹ sytuacjê
oceniæ, jak to zrealizowaæ, mieliœmy po prostu
w¹tpliwoœci, czy dana sprawa w ogóle mieœci siê
w zakresie lex specialis.

Oczywiœcie to nie dotyczy tego przypadku –
uroczyœcie to podkreœlam. Wprawdzie gdy uczel-
nia, wydzia³ stara siê o uprawnienia doktoryzo-
wania czy habilitowania, czy te¿ o zatwierdzenie
nowych kierunków kszta³cenia, zawsze jest pyta-
nie o, ¿e tak powiem, zapas, naddatek, bo chodzi
o to, ¿eby to nie by³o tak, i¿ jakieœ uprawnienie zo-
staje przyznane, a potem, po dwóch czy trzech
miesi¹cach albo te¿ po roku, dana okolicznoœæ
znika. Otó¿ ja muszê powiedzieæ tak: na posiedze-
niu komisji pytaliœmy o to pana rektora i okaza³o
siê, ¿e w tym wypadku si³a œrodowiska mierzona
liczb¹ samodzielnych pracowników naukowych,
w szczególnoœci profesorów, jest naprawdê impo-
nuj¹ca, bo jest to bodaj sto dwadzieœcia osób.
Jakbyœmy policzyli po szeœæ osób na jedno upra-
wnienie, to wysz³oby nam dwadzieœcia upra-
wnieñ. A wiêc to jest rzeczywiœcie niezwykle istot-

ne. I to decyduje, ¿e tam dydaktyka jest realizowa-
na wespó³ z nauk¹, czyli jest to w³aœnie pu³ap
kszta³cenia na najwy¿szym poziomie. No i trzeba
tu dodaæ, ¿e ta dydaktyka i nauka stykaj¹ siê tam
ze zwyk³¹, codzienn¹ s³u¿b¹ w ochronie i ratowa-
niu zdrowia i ¿ycia. A wiêc to jest taka specyfika.

Nie ukrywam, ¿e na posiedzeniu komisji trochê
zabrak³o nam przedstawiciela Ministerstwa Nau-
ki i Szkolnictwa Wy¿szego. Ja tutaj chcia³bym po-
dzieliæ siê tak¹ refleksj¹, ¿e nie jest najlepiej, jeœli
czêœæ szkó³ wy¿szych jest wy³¹czona spod jurys-
dykcji ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego –
chocia¿ kiedy pani marsza³ek wita³a pana mini-
stra, to siê zawaha³em, czy nie bêdzie niezrêczno-
œci¹ wypowiedzenie tej opinii. Niemniej jednak
oczywiœcie jesteœmy œwiadomi tego, ¿e jeœli chodzi
o jurysdykcjê w zakresie badañ naukowych
w ogólnoœci i edukacji wy¿szej w ogólnoœci, to tu-
taj absolutnie jurysdykcja jednego ministra nau-
ki i szkolnictwa wy¿szego powinna byæ zachowa-
na, zreszt¹ zgodnie z ustaw¹ o dzia³ach admini-
stracji rz¹dowej, bo myœlê, ¿e tak by to dzia³a³o.
Tak ¿e byæ mo¿e warto tutaj tak¹ refleksjê przed-
stawiæ.

Art. 3 jest do szybkiej zmiany – to jest bardzo
potrzebne.

Chcia³bym zakoñczyæ gratulacjami dla œrodo-
wiska gdañskiego, ale równie¿, jak myœlê, dla ca-
³ego œrodowiska medycznego. To jest rzeczywiœcie
wa¿ne, ¿eby to s³owo „uniwersytet” – odmieniane
na tej sali wielokrotnie, tak¿e w aspekcie ³¹czenia
s³owa „uniwersytet” z przymiotnikiem, skoro
przecie¿ samo pojêcie „uniwersytet” oznacza coœ
szerokiego, wielkiego… No ale nad¹¿amy nad pe-
wnymi zmianami i nie bójmy siê tego. Gratulujê
serdecznie – sk³adam te gratulacje na rêce pana
ministra, ale kierujê je te¿ do pana rektora, który
mo¿e o tym przeczyta, i ca³ego œrodowiska medy-
cznego. Dziêkujê serdecznie za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Wiêcej osób nie zapisa³o siê do g³osu.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.

W zwi¹zku z tym nie bêdê pyta³a pana ministra,
czy chce siê do wniosków ustosunkowaæ.

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

Dziêkujê bardzo przedstawicielowi rz¹du.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabi-
netem Ministrów Ukrainy o zasadach ma³ego ru-
chu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia
28 marca 2008 roku, oraz Protoko³u, podpisane-
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go w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabine-
tem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu gra-
nicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 491,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 491A
i 491B.

Proszê teraz pana senatora Macieja Grubskie-
go, aby przedstawi³ sprawozdanie Komisji Spraw
Zagranicznych.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panowie Mini-

strowie! Panie Dyrektorze! Panie i Panowie Se-
natorowie!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu se-
nackiej Komisji Spraw Zagranicznych sprawo-
zdanie dotycz¹ce uchwa³y Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku,
oraz Protoko³u, podpisanego w Warszawie dnia
22 grudnia 2008 roku, miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o za-
sadach ma³ego ruchu granicznego, podpisanej
w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.

Szanowna Pani Marsza³ek! Ruch osobowy miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Ukrain¹ jest regulo-
wany umow¹ miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹
a Ukrain¹ o u³atwieniach w wydawaniu wiz, pod-
pisan¹ w Luksemburgu w dniu 18 czerwca
2007 r. Z kolei umowê miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zasadach ruchu osobowego podpisano w Kijo-
wie w dniu 30 lipca 2003 r., zaœ protokó³ o zmianie
wymienionej umowy – w Warszawie 30 listopada
2007 r. Do czasu dzisiejszej ratyfikacji ¿adna
z umów miêdzynarodowych nie wi¹za³a Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Ukrainy w obszarze uregulo-
wañ dotycz¹cych ma³ego ruchu granicznego. Ma-
³y ruch graniczny jest odstêpstwem od ogólnych
zasad reguluj¹cych kontrolê graniczn¹ osób prze-
kraczaj¹cych zewnêtrzne granice pañstw cz³on-
kowskich Unii Europejskiej.

Szanowna Pani Marsza³ek! Zgodnie z przepisa-
mi rozporz¹dzenia Rady z dnia 21 grudnia
2006 r., które zmieni³o rozporz¹dzenie z 2001 r.
dotycz¹ce tej materii, wymieniono tak zwane pañ-
stwa trzecie, których obywatele s¹ zmuszeni do
posiadania wiz podczas przekraczania granic ze-
wnêtrznych, oraz te pañstwa, których obywatele

s¹ zwolnieni z wymogu posiadania wiz. Dotyczy to
wskazanych w za³¹czniku wymienionego wczeœ-
niej rozporz¹dzenia pañstw, których obywatele
posiadaj¹ zezwolenie na przekraczanie granic
w ramach ma³ego ruchu granicznego. Celem
umo¿liwienia ma³ego ruchu granicznego s¹
wzglêdy kulturalne, spo³eczne, rodzinne oraz
uzasadnione powody ekonomiczne.

Pani Marsza³ek! W art. 2 rozpatrywanej ustawy
przyjêto definicje pojêæ, które funkcjonuj¹ w umo-
wie o zasadach ma³ego ruchu granicznego. Do ta-
kich pojêæ nale¿¹: ma³y ruch graniczny, strefa
przygraniczna, zezwolenie na przekraczane grani-
cy w ramach ma³ego ruchu granicznego, miesz-
kañcy strefy przygranicznej. Za mieszkañca strefy
przygranicznej uznaje siê osobê posiadaj¹c¹ na
obszarze przygranicznym miejsce sta³ego zamiesz-
kania przez okres przynajmniej trzech lat. Dodat-
kowo mieszkaniec musi posiadaæ wa¿ny doku-
ment podró¿y uprawniaj¹cy do przekraczania gra-
nicy pañstwowej. W umowie wprowadzono zasa-
dê, ¿e pierwsze zezwolenie bêdzie wydawane na
okres dwóch lat, na czas nie d³u¿szy ni¿ okres wa¿-
noœci dokumentu podró¿y, a nastêpne, po spe³nie-
niu okreœlonych warunków, na piêæ lat, ale rów-
nie¿ na czas nie d³u¿szy ni¿ okres wa¿noœci doku-
mentu podró¿y. Zezwolenie bêdzie uprawnia³o ko-
rzystaj¹cego do wielokrotnego przekraczania gra-
nicy i przebywania tylko w strefie przygranicznej
ka¿dorazowo do szeœædziesiêciu dni, licz¹c od dnia
przekraczania granicy, ale przez czas nie d³u¿szy
ni¿ dziewiêædziesi¹t dni w okresie ka¿dych szeœciu
miesiêcy liczonych od dnia pierwszego przekrocze-
nia granicy.

Ustalono równie¿ wysokoœæ op³aty za przyjêcie
i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na
przekraczanie granic w ramach ma³ego ruchu
granicznego na sumê 20 euro. Z wymienionej op-
³aty zwolnione zosta³y: osoby niepe³nosprawne,
emeryci i renciœci, dzieci do osiemnastego roku
¿ycia.

Wydane zezwolenia bêd¹ zawiera³y nastêpu-
j¹ce elementy: fotografiê posiadacza zezwolenia;
nazwê w jêzyku polskim i ukraiñskim; seriê i nu-
mer zezwolenia; imiona, nazwiska; datê urodze-
nia; p³eæ posiadacza zezwolenia; obywatelstwo;
miejsce sta³ego zamieszkania posiadacza zezwo-
lenia; nazwê organu wydaj¹cego; datê wydania
oraz okres wa¿noœci zezwolenia; seriê i numer
wa¿nego dokumentu podró¿y, na podstawie któ-
rego wydano zezwolenie; strefê przygraniczn¹,
w której posiadacz zezwolenia jest uprawniony do
pobytu i przemieszczania siê; zapis, ¿e posiadacz
zezwolenia nie jest uprawniony do przemieszcza-
nia siê poza stref¹ przygraniczn¹ oraz ¿e ka¿de
naruszenie zasad ma³ego ruchu granicznego bê-
dzie podlega³o okreœlonym sankcjom.

Osoby korzystaj¹ce z umowy o ma³ym ruchu
granicznym powinny posiadaæ dokument po-
twierdzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia
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zdrowotnego. Tego typu ubezpieczenie ma zagwa-
rantowaæ placówce opieki medycznej zwrot ewen-
tualnych poniesionych kosztów. Czas trwania po-
lisy nie mo¿e byæ krótszy ni¿ czternaœcie dni, a su-
ma gwarancyjna powinna byæ wysokoœci mini-
mum 20 tysiêcy euro.

Przekroczenie granicy w ramach ma³ego ruchu
granicznego ma nastêpowaæ w sytuacjach przed-
stawienia wa¿nego zezwolenia, przy czym osoba
przekraczaj¹ca granicê nie mo¿e znajdowaæ siê
w wykazie osób, którym odmówiono zgody na
wjazd do Polski, ponadto osoba przekraczaj¹ca
granicê nie mo¿e byæ uwa¿ana za osobê stano-
wi¹c¹ zagro¿enie dla porz¹dku publicznego, bez-
pieczeñstwa wewnêtrznego, zdrowia publicznego
lub stosunków miêdzynarodowych pañstw uma-
wiaj¹cych siê stron.

Szanowna Pani Marsza³ek! Zasiêg strefy przy-
granicznej okreœlono w nastêpuj¹cy sposób. Za
podstawow¹ jednostkê administracji terytorial-
nej w celu wyznaczenia strefy uznano gminê.
Szerokoœæ strefy zamyka siê w okreœleniu „30+”
– dotyczy to oczywiœcie kilometrów; czyli nie da-
lej ni¿ 30 km od wspólnej granicy; wyj¹tkiem
jest sytuacja, gdy wskazana w za³¹czniku do
umowy gmina w czêœci znajduje siê poza stref¹;
w takim wypadku ta czêœæ, która wykracza poza
30 km, a nie przekracza 50 km, zaliczana jest do
strefy przygranicznej. Opracowano wykaz miej-
scowoœci znajduj¹cych siê w tej strefie. Znalaz³o
siê w nim tysi¹c sto siedem miejscowoœci z ob-
wodów wo³yñskiego, lwowskiego i zakarpackie-
go, zamieszkanych przez oko³o miliona miesz-
kañców, oraz tysi¹c piêæset siedemdziesi¹t piêæ
miejscowoœci województw lubelskiego i podkar-
packiego, zamieszkanych przez szeœæset osiem-
dziesi¹t dziewiêæ tysiêcy mieszkañców. Przyjêto
równie¿ wysokoœæ wp³ywów do bud¿etu pañ-
stwa z tytu³u pobierania op³at za przyjêcie i roz-
patrzenie wymienionego wniosku. Kwota ta mo-
¿e wynieœæ oko³o 6 milionów euro za skorzysta-
nie z zezwolenia przez minimum trzysta tysiêcy
osób. Wyliczenia te dotycz¹ dokumentów wa¿-
nych przez pierwsze dwa lata, czyli tego pier-
wszego okresu.

Szanowna Pani Marsza³ek! Senacka Komisja
Spraw Zagranicznych rozpatrywa³a przedmioto-
wy projekt uchwa³y na posiedzeniu w dniu
18 marca bie¿¹cego roku. Uchwa³a zosta³a podjê-
ta jednog³oœnie.

Zosta³o równie¿ zadane pytanie. Je¿eli pan sena-
tor profesor Janusz Rachoñ wyrazi na to zgodê, to
poprosi³bym pana ministra o wsparcie. Pytanie do-
tyczy³o tego, jak kwestia ma³ego ruchu granicznego
masiêdoPolaków,którzyposiadaj¹KartêPolaka.

Szanowna Pani Marsza³ek, dziêkujê za uwagê
i proszê o przyjêcie przedmiotowego projektu
uchwa³y.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Znowu króciutka przerwa techniczna… Nie,

nie ma przerwy.
Teraz pan senator Mariusz Witczak przedstawi

sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej.

Senator Mariusz Witczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej zajmowa³a siê ustaw¹ o ratyfi-
kacji umowy miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o tak zwa-
nym ma³ym ruchu granicznym. Nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci, ¿e jest to ze wszech miar po¿yteczna
ratyfikacja. Bez w¹tpliwoœci i dyskusji komisja
wnosi o przyjêcie ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pañstwo senatorowie, panie i panowie,

chc¹ zapytaæ sprawozdawców o przebieg prac ko-
misji poœwiêconych procedowanym sprawom?
Nie. Dziêkujê uprzejmie.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister spraw wewnê-
trznych i administracji.

Witam pana ministra Jana Borkowskiego, se-
kretarza stanu, i pana ministra Piotra Stachañ-
czyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Czy panowie ministrowie chc¹ zabraæ g³os?
Proszê uprzejmie, pan minister Borkowski.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za

tak zgodne poparcie tej sprawy, która wymaga³a
roku negocjacji, ale jest niezwykle wa¿na w regu-
lowaniu relacji z naszymi bliskimi s¹siadami.

Odpowiadaj¹c na pytanie, które pojawi³o siê na
posiedzeniu komisji w toku prac nad t¹ umow¹,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e mieszkañcy strefy przy-
granicznej, tego pasa objêtego ma³ym ruchem
granicznym, którzy posiadaj¹ lub bêd¹ posiadali
Kartê Polaka, nie bêd¹ zainteresowani uzyska-
niem zezwolenia na przekraczanie granicy w ra-
mach ma³ego ruchu granicznego. Przede wszyst-
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kim dlatego, ¿e maj¹ prawo do uzyskania wizy
bezp³atnej, a ponadto uprawnienia, które daje
Karta Polaka, s¹ na tyle szerokie, ¿e zapewniaj¹
wszystko to, co umowa o ma³ym ruchu granicz-
nym, to zezwolenie na pobyt w ramach ma³ego ru-
chu granicznego. Dodam jeszcze, ¿e to oznacza, i¿
osoby polskiego pochodzenia zainteresowane
Kart¹ Polaka praktycznie nie bêd¹ obci¹¿a³y tej
kolejki, która bêdzie siê ustawiaæ do uzyskania
zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach
ma³ego ruchu granicznego.

Istotne z naszego punktu widzenia jest to, ¿e
umowa daje wyraŸny sygna³ naszym s¹siadom, i¿
jesteœmy zainteresowani po prostu kontaktami
naszych spo³eczeñstw, nie tylko w przypadku
osób polskiego pochodzenia, ale tak¿e wszystkich
obywateli Ukrainy, którzy na tym obszarze zamie-
szkuj¹. Tak wiêc uwa¿amy, ¿e – w œlad za Kart¹
Polaka – umowy o ma³ym ruchu granicznym s¹
dowodem naszego prawdziwego zainteresowania
bliskimi kontaktami z naszymi s¹siadami.

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy pan minister te¿ chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Nie, dziêkujê, chyba ¿e bêd¹ pytania, Pani Mar-
sza³ek.)

Dobrze.
W³aœnie, proszê uprzejmie, pan senator.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Bardzo podo-

ba³o mi siê ostatnie zdanie pana ministra o tym,
¿e zale¿y nam na dobrych relacjach z Ukrain¹.
Czy mo¿e pan powiedzieæ, jakie jest racjonalne
uzasadnienie wprowadzenia op³at za mo¿liwoœæ
uczestniczenia obywatela Ukrainy w tym ma³ym
ruchu granicznym? Pamiêtajmy, ¿e jest to bardzo
biedne spo³eczeñstwo. Gdyby to by³o zwolnione
z op³at, to oczywiœcie by³by to bardzo elegancki
gest z naszej strony. Przypominam tu nasze do-
œwiadczenia z lat, kiedy byliœmy w epoce realnego
socjalizmu i te¿ musieliœmy wnosiæ op³aty za wizy
do innych pañstw.

Drugie moje pytanie, bardzo istotne: czy gdyby
prace nad porozumieniem miêdzy stron¹ polsk¹
a ukraiñsk¹ rozpoczê³y siê i zakoñczy³y siê pozy-
tywnie, podpisaniem porozumienia, przed na-
szym wejœciem do strefy Schengen, to by³aby
szansa, ¿eby na przyk³ad okrêg lwowski i miasto
Lwów znalaz³y siê w tym obszarze ma³ego ruchu
granicznego, czyli w strefie przygranicznej?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:

Dziêkujê bardzo za te pytania.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Jeœli chodzi o koszty, to wynikaj¹ one z zasad, ja-
kie obowi¹zuj¹ w ca³ej strefie Schengen. Dodaæ
nale¿y jeszcze, ¿e op³aty s¹ zwrotem czêœci kosz-
tów, które ponosimy jako kraj, wdra¿aj¹c tê umo-
wê. Te koszty s¹ przez nas oszacowane, s¹ to ko-
szty zarówno rzeczowe, jak i osobowe, które s¹
znacznym obci¹¿eniem naszego bud¿etu.

W dalszej kolejnoœci, miêdzy innymi w ramach
Partnerstwa Wschodniego, chcemy zmierzaæ do
tego, by sk³oniæ Uniê Europejsk¹ do liberalizacji
ruchu osobowego poprzez zmianê tych re¿imów
wizowych, ³¹cznie ze swobodnym bezwizowym
przemieszczaniem siê obywateli objêtych Par-
tnerstwem Wschodnim. Taka jest nasza intencja.
Myœlê, ¿e ten proces umo¿liwiania, u³atwiania do-
stêpu do Polski, wspierany przez nas, bêdzie na
tyle skuteczny, ¿e bêdzie to nastêpowa³o w krót-
kim czasie.

Odpowiem na drugie pytania pana senatora,
proszê mi tylko przypomnieæ…

(Senator Janusz Rachoñ: Chodzi o to, ¿e jesteœ-
my ostatnim krajem, S³owacja i Wêgry podpisa³y
te porozumienia, zanim wesz³y do strefy Schen-
gen, a my dopiero teraz.)

Wejœcie do strefy Schengen oznacza, ¿e zostaliœ-
my objêci regulacjami, które obowi¹zuj¹ w strefie
Schengen, czyli przede wszystkim rozporz¹dze-
niem 1931 z 2006 r. To oznacza, ¿e ka¿da umowa,
która by³aby sporz¹dzona wczeœniej, wymaga³aby
dostosowania do rygorów tego rozporz¹dzenia,
a w zwi¹zku z tym jestem przekonany…

(Senator Janusz Rachoñ: Wêgrzy musieli te¿
zweryfikowaæ.)

Zarówno S³owacy, jak i Wêgrzy negocjowali
swoje umowy z Ukrain¹, te, na mocy których te-
raz ten ruch siê odbywa, ju¿ w oparciu o rozpo-
rz¹dzenie 1931, chocia¿ nie w pe³ni uwzglêdnili
jego wymogi, ale opinia Komisji Europejskiej wy-
maga, by w okreœlonym czasie to dostosowanie
nast¹pi³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Józef Bergier, a potem pan senator
Jan Dobrzyñski.

Proszê.
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Senator Józef Bergier:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wszyscy z za-
dowoleniem przyjmujemy debatowan¹ ustawê.
Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: jakie przes³anki
zadecydowa³y o tym, ¿e pas ma³ego ruchu przy-
granicznego wyznaczono na 30 km „plus”, i to
„plus” dotyczy tylko jednej gminy? Z mojej wiedzy
wynika, ¿e móg³by to byæ d³u¿szy odcinek, bo ta-
kie rozwa¿ania s¹ czêsto prowadzone. Myœlê na
przyk³ad o granicy z Bia³orusi¹. Jakie przes³anki
zadecydowa³y o tych 30 km „plus”?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Szerokoœæ strefy wynika jednoznacznie z zapisów
rozporz¹dzenia, które jest podstaw¹ tej regulacji,
Rozporz¹dzenia (WE) nr 1931 z 2006 r. Rozpo-
rz¹dzenie to mówi, ¿e pas, ta strefa przygranicz-
na, to jest obszar o szerokoœci 30 km. Ten obszar
mo¿e w uzasadnionych przypadkach przekroczyæ
30 km, jeœli to wynika z kszta³tu jednostek admi-
nistracyjnych, które s¹ podstaw¹ delimitacji tej
strefy. Poniewa¿ przyjêliœmy do tej umowy, ¿e po
polskiej stronie podstaw¹ delimitacji strefy s¹
podstawowe jednostki, a wiêc gminy, zatem wy-
jœcie poza obszar 30 km wystêpuje tylko wtedy,
kiedy obszar danej gminy wychodzi poza odleg-
³oœæ 30 km od granicy. I tylko w takich przypad-
kach.

Przyznajê, ¿e nie do koñca wiem, w ilu przypad-
kach po polskiej stronie wystêpuje przekroczenie
tych 30 km. Ale jest to mo¿liwe w wielu przypad-
kach, nie tylko w jednym, w³aœciwie w bardzo wie-
lu. Dlatego nie jestem tego jednoznacznie pewien,
bo podstaw¹ okreœlenia tych miejsc s¹ nazwy
miejscowoœci, które s¹ zapisane w za³¹czniku, ale
oczywiœcie wszystkie miejscowoœci mieszcz¹ siê
w ramach tych jednostek.

Gdybyœmy, tak jak pierwotnie negocjowaliœmy
ze stron¹ ukraiñsk¹, za podstawê delimitacji
przyjêli wiêksze jednostki, na przyk³ad powiaty,
przekroczenia te by³yby wiêksze. Wymagania wy-
nikaj¹ce z rozporz¹dzenia i te nasze negocjacje
doprowadzi³y jednak do tego, ¿eby ta strefa by³a
tylko w takim zakresie przekraczana.

Chcê tutaj skorzystaæ z okazji, ¿eby powiedzieæ,
¿e podjêliœmy inicjatywê, by dokonaæ zmiany w tym
rozporz¹dzeniu. To s¹ nasze starania o zmiany le-
gislacyjne w ramach Unii Europejskiej, by dla spe-
cyfiki naszej granicy wschodniej, czyli mo¿na po-
wiedzieæ dla specyfiki wszystkich granic na wschód

od Unii Europejskiej, rozporz¹dzenie uwzglêdnia³o
celowoœæ, mo¿liwoœæ rozszerzenia strefy do 50 km
„plus”. Na tê zmianê legislacyjn¹ potrzeba oczywi-
œcie czasu, optymistycznie rzecz bior¹c, rzêdu kil-
kunastu miesiêcy. Niemniej jednak bêdziemy pil-
nowali tej kwestii. To jest uzasadnione zarówno ze
wzglêdów spo³ecznych, jak i politycznych.

Trzeba tak¿e powiedzieæ, ¿e gdybyœmy wspomi-
nali o problemie strefy ma³ego ruchu granicznego
w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, a konkret-
nie do obwodu kaliningradzkiego, okaza³oby siê, ¿e
obecna szerokoœæ strefy powoduje… To znaczy
gdyby obaj s¹siedzi obwodu kalingradzkiego pod-
pisali umowy o ma³ym ruchu granicznym na pod-
stawie obecnego rozporz¹dzenia, to nieracjonalnie
niewielki, ale w przypadku obwodu kaliningradz-
kiego bardzo wa¿ny, wycinek by³by pozbawiony te-
go przywileju. I to jest powodem, ¿e strona rosyjska
nie jest zainteresowana wejœciem w tak¹ umowê
w ramach obecnego rozporz¹dzenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Uprzejmie proszê pana senatora Jana Do-

brzyñskiego o zadanie pytania. Nastêpny bêdzie
Stanis³aw Bisztyga.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, przedstawiona do ratyfikacji

umowa okreœla zasady tak zwanego ma³ego ruchu
granicznego miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Ukrain¹, to znaczy warunki przekraczania grani-
cy pañstwowej w ramach ma³ego ruchu graniczne-
go, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej,
tryb i warunki wydawania zezwoleñ itd., itd.

Ja mam pytanie, czy i kiedy rz¹d podejmie kro-
ki celem wprowadzenia ruchu ca³kowicie bezwi-
zowego na granicy polsko-ukraiñskiej. I jeszcze
pytanie, czy w sytuacji kiedy Ukraina w najbli¿-
szym czasie nie bêdzie cz³onkiem Unii Europej-
skiej, w ogóle jest mo¿liwe, aby taki ruch funkcjo-
nowa³, aby taki ruch istnia³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Tyle, tak?
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Sprawy ruchu bezwizowego s¹ przedmiotem

zapisów w ramach inicjatywy Partnerstwo
Wschodnie. Jest to jeden z celów realizacji tego
projektu. Oznacza to, ¿e niezale¿nie od tego, w ja-
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kiej to bêdzie formie, w ramach Partnerstwa
Wschodniego, jak to teraz bêdzie mo¿liwe, czy
w inny sposób gdyby nie by³o Partnerstwa Wscho-
dniego, realizacja ruchu bezwizowego z naszymi
s¹siadami spoza strefy Schengen mo¿liwa jest tyl-
ko w imieniu ca³ej Unii Europejskiej, nie zaœ po-
szczególnych pañstw cz³onkowskich. Z ca³¹ po-
wag¹ chcê podkreœliæ, ¿e my traktujemy zapisy
dotycz¹ce osi¹gania strefy ruchu bezwizowego
z Ukrain¹ lub z innymi partnerami objêtymi Par-
tnerstwem Wschodnim jako jeden z naszych prio-
rytetów. To bêdzie oczywiœcie wymaga³o czasu, to
bêdzie proces stopniowej liberalizacji ruchu wizo-
wego a¿ do osi¹gniêcia celu, jakim jest ruch bez-
wizowy.

Obecnie w Unii Europejskiej nie ma atmosfery
dla rozszerzania jej na Wschód z wielu wzglêdów.
Nawet nasze postulaty, by w przedsiêwziêciach
oferowanych naszym s¹siadom ze Wschodu
umieœciæ zapisy mówi¹ce o perspektywie cz³onko-
stwa, nie znalaz³y uznania w Unii Europejskiej.
Uruchamiamy zatem takie procesy, które przybli-
¿a³yby w tym przypadku Ukrainê do Unii Europej-
skiej, które umo¿liwia³yby realizacjê takich prze-
mian gospodarczych, spo³ecznych i ustrojowych,
które u³atwi³yby w przysz³oœci pe³n¹ integracjê
Ukrainy z Uni¹ Europejsk¹.

Istotne jest to, ¿e Partnerstwo Wschodnie
obejmuje instrumenty, które bêd¹ dostosowane
do oczekiwañ naszych partnerów w ramach Par-
tnerstwa Wschodniego, a wiêc takie, które bêd¹
funkcjonalne, które bêd¹ realnie s³u¿y³y inte-
gracji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie za tê odpowiedŸ.
Stanis³aw Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, przed nami rok 2012 i Euro

2012. Skoro proces liberalizacji ruchu bezwizo-
wego bêdzie przebiega³ tak stopniowo i powoli, to
czy s¹ na ten czas przewidywane jakieœ specjalne
rozwi¹zania?

Mam na myœli rozwi¹zania dla ludzi, którzy, bê-
d¹ mieli bilety i bêd¹ jechali na mecze, a tak¿e dla
ludzi, którzy bêd¹ chcieli w zorganizowany spo-
sób ogl¹daæ mecze na wielkich telebimach czy bil-
lboardach niekoniecznie po polskiej stronie.

Czy s¹ przewidywane jakieœ rozwi¹zania, czy
te¿ zostanie to puszczone na ¿ywio³? To mo¿e
z punktu widzenia kibica bardzo wszystko utrud-
niæ i uczyniæ te mistrzostwa koszmarem dla kibi-
ców, a zw³aszcza kibiców ukraiñskich, jeœli siê nic
nie zmieni. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, odpowiem bar-

dzo krótko, tak jak na tym etapie mogê, ¿eby nie
wchodziæ w kwestie techniczne.

Oczywiœcie, ¿e przekraczanie granicy w warun-
kach realizacji Euro 2012, mistrzostw Europy
w roku 2012, bêdzie siê musia³o odbywaæ w spo-
sób odpowiednio zorganizowany. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych bêdzie koordynatorem
dzia³añ w tej sprawie. Przygotowujemy ca³y szereg
regulacji, które rozwi¹za³yby te problemy. Myœlê,
¿e w stosownym czasie bêdziemy mogli przedsta-
wiæ zarys dzia³añ, które temu bêd¹ s³u¿y³y. W ¿a-
dnym wypadku w obecnych warunkach nie by³o-
by funkcjonalne, nie by³oby mo¿liwe, by ta impre-
za mog³a siê odbyæ w normalny sposób.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra b¹dŸ

drugiego pana ministra?
Bardzo proszê, pan senator Grzegorz Wojcie-

chowski.

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

mo¿e jeszcze krótkie pytanie dotycz¹ce uregulo-
wañ w tej sprawie, o któr¹ pan senator pyta³ po-
przednio.

Czy s¹ jakieœ specjalne uregulowania w prawie
Unii Europejskiej, które w takich sytuacjach do-
puszczaj¹ pewne odstêpstwa? A je¿eli nie, to czy
bêd¹ potrzebne, a je¿eli bêd¹ potrzebne, to czy
Polska bêdzie siê o nie staraæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ pana ministra.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Dziêkujê bardzo.
Z ca³¹ pewnoœci¹ takie ustêpstwa by³yby po-

¿¹dane. Ja myœlê, ¿e na to pytanie móg³by odpo-
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wiedzieæ pan minister Stachañczyk, bo to jest
w³aœciwoœæ Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji. Jeœli pani marsza³ek pozwoli, to
poprosimy pana ministra.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.
Mo¿e pan minister odpowie z miejsca, bo widzê,

¿e nie ma wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Dziêkujê bardzo.
Odpowiem w kolejnoœci. Nie ma takich roz-

wi¹zañ unijnych, a wydaj¹ siê potrzebne. Rozpo-
czêliœmy na ten temat rozmowy, w czasie ostatniej
wizyty pana wiceprzewodnicz¹cego Barrot pod-
czas spotkania z premierem Schetyn¹ zasygnali-
zowaliœmy stronie unijnej, ¿e chcemy podj¹æ z Ko-
misj¹ rozmowy na temat zasad przekraczania
granic w trakcie Euro 2012 z uwagi na to, ¿e bê-
dzie to pierwsza w historii sytuacja, kiedy tego ty-
pu impreza organizowana jest przez dwa kraje, je-
den nale¿¹cy do strefy Schengen, a drugi bêd¹cy
w ogóle poza Uni¹ Europejsk¹. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?

Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Do protoko³u z³o¿y³ swoje przemówienie pan

senator Czelej*. Nie ma innych zg³oszeñ.
W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawo-
dowych.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.

Zawarty jest on w druku nr 351, a sprawozda-
nie komisji w druku nr 351S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, senatora Bohdana Paszkowskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji na wspólnym
posiedzeniu w dniu 18 marca bie¿¹cego roku roz-
patrzy³y w pierwszym czytaniu przedstawiony
przez Komisjê Ustawodawcz¹ projekt ustawy
o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Ko-
misje wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹
o przyjêcie przez Senat jednolitego, za³¹czonego
projektu, który jest zawarty w druku nr 351S,
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Rzeczywiœcie, tak jak zosta³o powiedziane,
przedmiotowy projekt regulacji jest prób¹ wyko-
nania przez Senat, a nastêpnie przez Izbê Ni¿sz¹,
je¿eli bêdziemy procedowaæ zgodnie z zamierze-
niami, wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
13 maja zesz³ego roku, który zosta³ opublikowany
26 maja 2008 r. i tym samym to orzeczenie wesz³o
do naszego systemu prawnego.

Orzeczenie zajmowa³o siê przepisem art. 35
ust. 2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z ro-
ku 1991. Ten¿e artyku³ ustanawia³ karalnoœæ czy-
nów pope³nianych przez osoby pe³ni¹ce funkcje
zwi¹zkowe, polegaj¹cych na podejmowaniu dzia-
³alnoœci sprzecznej z ustaw¹. Tak w zasadzie by³
ten przepis okreœlony. W ocenie trybuna³u ³ama³
on konstytucyjn¹ zasadê zawart¹ w art. 42 konsty-
tucji, stanowi¹c¹ o tym, ¿e norma karna oprócz
wskazania adresata tej normy powinna wskazy-
waæ znamiona czynu zabronionego oraz rodzaj
sankcji gro¿¹cej za pope³nienie takiego czynu. O ile
w tej¿e regulacji podmiot by³ wskazany, bo by³y to
osoby pe³ni¹ce funkcje zwi¹zkowe, o ile rodzaj san-
kcji by³ okreœlony, bo chodzi³o tam o kary grzywny
lub ograniczenia wolnoœci, o tyle znamion czynu
w tej regulacji nie by³o. Regulacja mówi³a o tym, ¿e
dzia³acz zwi¹zkowy podejmuje dzia³alnoœæ sprze-
czn¹ z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych, ale nie
odsy³a³a do konkretnych przepisów tej ustawy ani
w inny sposób nie okreœla³a, jakie to czynnoœci
sprzeczne z ustaw¹, które podejmuje osoba
pe³ni¹ca funkcjê zwi¹zkow¹, s¹ karalne. To jest za-
sada konstytucjna, ale i podstawowa zasada za-
warta w kodeksie karnym, mo¿na powiedzieæ, bê-
d¹ca dorobkiem wielu wieków, wywodz¹ca siê je-
szcze z prawa rzymskiego, ¿e nie ma przestêpstwa,
je¿eli nie jest ono okreœlone w ustawie.

Tak jak mówi³em, ta regulacja zosta³a zakwe-
stionowana w kontekœcie art. 42 ust. 1 konstytu-
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cji w tym zakresie, o którym mówiê. W wywodach
Trybuna³u Konstytucyjnego po³¹czono to równie¿
z art. 31 ust. 3 konstytucji, który okreœla zasadê
proporcjonalnoœci ograniczenia pewnych konsty-
tucyjnych praw. Mówimy tu o prawie do zrzesza-
nia siê w zwi¹zkach zawodowych, dzia³ania
w nich, podejmowania ró¿nych czynnoœci, czyli
tak zwanych wolnoœciach zwi¹zkowych. Regula-
cja zawarta w ustawie o zwi¹zkach zawodowych
nie odpowiada³a zasadzie proporcjonalnoœci
ograniczania praw konstytucyjnych z uwagi na
to, ¿e jest w taki sposób niedookreœlona.

W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Ustawodaw-
cza zajê³a siê tym wyrokiem. Zaproponowa³a ona
pewne rozwi¹zania dotycz¹ce ustanawiania kar
za pewne czyny i sprecyzowa³a je poprzez odes³a-
nia do konkretnych przepisów ustawy o zwi¹z-
kach zawodowych. Zaœ na wspólnym posiedze-
niu, po zapoznaniu siê z opiniami przedstawicieli
rz¹du oraz zwi¹zków zawodowych, dokonana zo-
sta³a w tym zakresie korekta pierwotnej propozy-
cji. Z jednej strony zmierza³a ona do tego, by pe-
nalizowane dzia³ania by³y w naszej regulacji
okreœlone nie poprzez odes³anie, ale wskazanie
konkretnych zachowañ dzia³aczy zwi¹zkowych,
które bêd¹ podlega³y ewentualnej sankcji,
a z drugiej strony do zmiany zakresu przedmioto-
wego proponowanej regulacji. W pierwotnej pro-
pozycji Komisji Ustawodawczej by³y okreœlone
cztery zachowania, które mia³y podlegaæ karze
ograniczenia wolnoœci lub grzywny. W propozycji,
która zosta³a wypracowana na wspólnym posie-
dzeniu, mówimy o dwóch zachowaniach osób
pe³ni¹cych funkcje zwi¹zkowe, które mog¹ nara-
ziæ te osoby na sankcje karne. Pierwsze zachowa-
nie to jest podejmowanie obrony praw interesów
pracownika niezrzeszonego w zwi¹zku zawodo-
wym wbrew woli tego pracownika. Drugie to prze-
znaczenie dochodu z dzia³alnoœci gospodarczej
prowadzonej przez zwi¹zek zawodowy na cele nie-
s³u¿¹ce realizacji zadañ statutowych zwi¹zku lub
dzielenie go pomiêdzy cz³onków zwi¹zku.

Pragn¹³bym jeszcze dodaæ, ¿e te dwa zachowa-
nia zosta³y tak okreœlone, poniewa¿ odpowiadaj¹
one okreœlonym przepisom w ustawie o zwi¹zkach
zawodowych, które zabraniaj¹ takich zachowañ.
Je¿eli chodzi o podejmowanie siê obrony wbrew
woli osoby zainteresowanej, czyli pracownika, to
art. 7 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, który
w ust. 1 okreœla kwestie dotycz¹ce obrony czy te¿
reprezentacji przez zwi¹zki zawodowe praw intere-
sów zbiorowych pracowników, wyraŸnie w ust. 2
okreœla czy precyzuje zakres dzia³alnoœci zwi¹z-
ków w tak zwanych sprawach indywidualnych ze
stosunków pracy i stanowi, ¿e w sprawach indywi-
dualnych ze stosunków pracy zwi¹zki zawodowe
reprezentuj¹ prawa i interesy swoich cz³onków i ¿e
– tu uwaga – na wniosek pracownika niezrzeszone-

go zwi¹zek zawodowy mo¿e podj¹æ siê obrony jego
praw i interesów wobec pracodawcy.

Je¿eli chodzi zaœ o to drugie zachowanie, to
w art. 24 ustawy o zwi¹zkach zawodowych jest
okreœlenie, ¿e dochód z dzia³alnoœci gospodarczej
prowadzonej przez zwi¹zki zawodowe s³u¿y reali-
zacji ich zadañ statutowych i nie mo¿e byæ prze-
znaczony do podzia³u pomiêdzy cz³onków. Czyli,
powiedzmy, jest okreœlona w tym zakresie zasada
prawna. St¹d te¿ taka propozycja sankcjonowa-
nia kar¹ ograniczenia wolnoœci lub grzywny w ta-
kich wypadkach.

Ju¿ na zakoñczenie powiem, ¿e zrezygnowaliœ-
my z rozwi¹zania, które by³o zawarte w pierwotnej
propozycji, a mianowicie uznaliœmy, ¿e nie nale¿y
sankcjonowaæ obowi¹zku z³o¿enia wniosku o re-
jestracjê – w przypadku utworzenia zwi¹zku za-
wodowego mo¿na mówiæ o braku z³o¿enia wnios-
ku – jak równie¿ obowi¹zku, który jest okreœlony
w art. 16 w ust. 1, czyli obowi¹zku przekazywania
organowi rejestruj¹cemu informacji o zmianach
w statucie. Na wspólnym posiedzeniu uznaliœmy,
¿e sankcja jest ju¿ wpisana w to, ¿e po prostu
zwi¹zek nie bêdzie móg³ dokonaæ tej czynnoœci
zgodnie z prawem, bo albo siê nie zarejestruje
i wtedy w sensie prawnym nie bêdzie w pe³nym za-
kresie zwi¹zkiem zawodowym, jedynie bêdzie
móg³ byæ komitetem za³o¿ycielskim, albo ta zmia-
na statutu w sensie prawnym nie bêdzie mia³a na
zewn¹trz skutków prawnych.

W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji proszê o przyjêcie przed³o¿one-
go projektu ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców. Przypominam, ¿e Komisja Usta-
wodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania se-
nator Gra¿ynê Sztark.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytania?

Raz, dwa, trzy… Czy s¹ jeszcze jakieœ zg³osze-
nia? Rozejrzyjmy siê…

Dobrze, pierwszy by³ senator Andrzejewski, po-
tem senator Bisztyga i pan senator.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Tak, tak, bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê.
Pytanie do przedstawiciela dwóch komisji. Czy

stanowisko komisji w sprawie respektowania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego by³o po-
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równywane ze stanowiskiem tych komisji i stano-
wiskiem Senatu w sprawie podobnego do napiêt-
nowanego przez Trybuna³ Konstytucyjny nowego
przestêpstwa, które zawarte jest, i zosta³o zaapro-
bowane przez Senat niedawno, na poprzednim
posiedzeniu, w ustawie o prawie drogowym? Ma-
my w niej przepis karny, to jest wykroczenie, któ-
ry mówi o nieprzestrzeganiu innych przepisów
kodeksu drogowego. Jak siê maj¹ wymogi, które
okreœla Trybuna³ Konstytucyjny, do tego stano-
wiska Senatu? I czy porównywaliœcie pañstwo na
posiedzeniach komisji swoje tamto stanowisko
i tê inicjatywê ustawodawcz¹?

Senator Bohdan Paszkowski:

Jak ja pamiêtam sprawê rozpatrywania tych¿e
zmian w kodeksie drogowym, to w tym zakresie
by³a chyba sk³adana – o ile dobrze pamiêtam,
przez senatora Piotrowicza – poprawka do tego ar-
tyku³u. O ile dobrze pamiêtam, zosta³a ona przy-
jêta. Taka jest moja pamiêæ w tym zakresie. Pa-
miêtam, ¿e senator Piotrowicz zwraca³ uwagê na
niedookreœlonoœæ normy prawnej. Tam rzeczywi-
œcie by³o bowiem takie klauzulowe odes³anie. To
chyba by³o poprawione.

(Senator Piotr Andrzejewski: Niedookreœlonoœæ
znamienia czynu przestêpnego.)

Zgadza siê. To, o ile dobrze pamiêtam, zosta³o
naprawione. Byæ mo¿e byliœmy ju¿ nawet po tym
posiedzeniu, bo to nasze wspólne posiedzenie by³o
18 marca 2009 r., i senator Piotrowicz – nie ma go
w tej chwili, wiêc to jest moje tylko przypuszczenie
w tym zakresie – natchniony tym orzeczeniem
zwróci³ na to uwagê w tej¿e ustawie. O ile dobrze
pamiêtam, to chyba to zmieniliœmy. O ile pamiê-
tam wspólne posiedzenie naszych po³¹czonych ko-
misji, które rozpatrywa³y poprawki, to chyba stro-
na rz¹dowa by³a za. A z regu³y, gdy strona rz¹dowa
jest za przyjêciem poprawki, to poprawka zostaje
przyjêta. Taka jest moja wiedza w tym zakresie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze, mówi³ pan o sankcjach za na-
ruszenie ustawy. Chcê zapytaæ, czy one s¹ jedna-
kowe dla przedstawicieli pracodawców i dzia³aczy
zwi¹zkowych, zw³aszcza tych funkcyjnych, chro-

nionych z tytu³u innych ustaw. A je¿eli s¹ jedna-
kowe, to czy decyduje tylko stopieñ, ¿e tak po-
wiem, przewinienia, czy s¹ tutaj jakieœ zró¿nico-
wania? O to chcia³bym zapytaæ. Dziêkujê.

Senator Bohdan Paszkowski:

Mo¿na powiedzieæ ogólnie, ¿e z chwil¹ wyda-
nia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego grup¹
uprzywilejowan¹ na gruncie ustawy o zwi¹zkach
zawodowych, je¿eli chodzi o naruszenia czy te¿
sankcje za naruszenia przepisów ustawy, stali
siê dzia³acze zwi¹zkowi. Poniewa¿ wyrok Trybu-
na³u Konstytucyjnego wszed³ w ¿ycie, jak mówi-
³em – o ile dobrze pamiêtam – w maju ubieg³ego
roku, przepis art. 35 ust. 2 zosta³ z t¹ dat¹, w ta-
kim potocznym rozumieniu, uchylony. Czyli tego
przepisu w formie normy stosowanej w ustawie
o zwi¹zkach zawodowych ju¿ nie ma. Dlatego nie
ma ¿adnego przepisu, który by sankcjonowa³ od-
powiedzialnoœæ, powiedzmy, osób pe³ni¹cych
funkcje zwi¹zkowe za naruszenia ustawy
o zwi¹zkach zawodowych.

Je¿eli chodzi o inne osoby, czyli w skrócie mó-
wi¹c, osoby, które wystêpuj¹ w imieniu praco-
dawcy… Ustawa u¿ywa tutaj sformu³owania: kto
w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub
pe³nion¹ funkcj¹… i tutaj s¹ wymienione cztery
ró¿ne zachowania, a nawet wiêcej, gdy¿ w ostat-
nim punkcie mówi siê o niedope³nieniu obowi¹z-
ków okreœlonych w artyku³ach… i tutaj s¹ wymie-
nione trzy artyku³y. W sumie wiêc mo¿na mówiæ
nawet o szeœciu zachowaniach. Takie osoby – z re-
gu³y s¹ to osoby, które wystêpuj¹ w imieniu pra-
codawcy, choæ oczywiœcie jest to szerzej sformu³o-
wane – podlegaj¹ karze grzywny lub ograniczenia
wolnoœci. Ust. 2, który regulowa³ odpowiedzial-
noœæ za naruszenia ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych, ale w tej formie u³omnej, na co zwróci³ uwa-
gê Trybuna³ Konstytucyjny, w tym zakresie utra-
ci³ moc.

Od maja ubieg³ego roku do dzisiaj mamy, mo¿-
na powiedzieæ, takie zró¿nicowanie odpowie-
dzialnoœci ró¿nych kategorii osób na gruncie
ustawy o zwi¹zkach zawodowych za naruszenie
jej przepisów. Ten wyrok uchyla³ konkretn¹ nor-
mê prawn¹. Nie by³ to wyrok zakresowy, czyli nie
mo¿na by³o dokonywaæ jakichœ interpretacji itd.,
nie wyjêto te¿ czegoœ czêœciowo, tylko zosta³a
uchylona ca³a norma ust. 2 w art. 35. St¹d te¿
mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e obecnie na grun-
cie ustawy o zwi¹zkach zawodowych osoby
pe³ni¹ce funkcje zwi¹zkowe, które naruszaj¹
przepisy tej¿e ustawy, nie odpowiadaj¹ w sensie
odpowiedzialnoœci karnej – tak¹ bowiem odpo-
wiedzialnoœæ przewiduje ustawa – i z tego tytu³u
ciesz¹ siê w porównaniu z innymi osobami przy-
wilejem, czyli szczególnym immunitetem. Tak
wysz³o.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê, ¿e immunitet
zwi¹zkowy nie jest przywilejem, tylko jest norm¹
ochronn¹, podobnie jak immunitet parlamentar-
ny nie jest przywilejem, jak to media nazywaj¹,
tylko jest norm¹ ochronn¹ w interesie obywateli –
mniej w interesie samego wybranego, bardziej
w interesie obywateli. Chodzi o to, ¿eby mogli rea-
lizowaæ oni swoje suwerenne prawa.

Ale wracam do pytania. Czy w tej propozycji
rozwi¹zania, które, jak rozumiem, powinno byæ
podjête w œlad za orzeczeniem trybuna³u, nie na-
st¹pi³o pomieszanie pewnych porz¹dków? Ja
ograniczê to pytanie do takiej sytuacji, niew¹tpli-
wie ekstremalnej, jak¹ jest strajk. Oto po przepro-
wadzeniu procedury strajkowej, a wiêc uzyska-
niu ponadpiêædziesiêcioprocentowego poparcia
strajku wœród za³ogi, strajk ma formê legaln¹, ale
s¹ pracownicy, którzy siê temu sprzeciwiaj¹ z ró¿-
nych powodów lub w tym nie uczestnicz¹. Na po-
cz¹tku mówi¹, ¿e tak, ale jak dochodzi do pew-
nych konfrontacji z pracodawc¹ w oddzielnych
gabinetach, to mówi¹, ¿e to by³o wbrew ich woli.

Pytanie jest takie, czy ci dzia³acze zwi¹zku, któ-
rzy rozpoczêli dzia³anie w interesie za³ogi, w inte-
resie spo³ecznym, bêd¹ z tego tytu³u karani?

(Senator Bohdan Paszkowski: Ju¿ odpowia-
dam, ale odpowiem na…)

To jest jedna sprawa. I druga… Przepraszam,
Panie Senatorze.

(Senator Bohdan Paszkowski: To ja przepra-
szam.)

Panie Sprawozdawco, czy dzia³alnoœæ gospo-
darcza, na przyk³ad polegaj¹ca na produkcji ka-
napek, które nastêpnie bêd¹ rozdawane strajku-
j¹cym, te¿ by³aby penalizowana?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Zale¿y, z czym
jest kanapka.)

Senator Bohdan Paszkowski

Odpowiadaj¹c na pytania pana senatora,
przede wszystkim odniosê siê do uwagi ogólnej.
A mianowicie my nie mówimy o immunitecie, ¿e
tak powiem, dla dzia³aczy zwi¹zkowych, tylko mó-
wimy o kwestii naruszania przez dzia³aczy zwi¹z-
kowych przepisów ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych. Dotyczy to równie¿ parlamentarzysty, je¿eli
narusza przepisy ustawy. Ten immunitet nie jest
bezwzglêdny. W tej chwili w dalszym ci¹gu mamy
tak¹ sytuacjê: nie naruszamy tego immunitetu,
zwanego inaczej na przyk³ad szczególn¹ ochron¹

dzia³aczy zwi¹zkowych itd., my siê tylko odnosi-
my do konkretnych zapisów dotycz¹cych tego, ¿e
dzia³acz zwi¹zkowy narusza przepisy ustawy, zre-
szt¹ konkretnie opisane w naszej propozycji. Ró-
wnie¿ pose³ lub senator, je¿eli narusza przepisy
ustawy, podlega odpowiedzialnoœci. Oczywiœcie
jest kwestia, powiedzmy, procedury uchylania
immunitetu itd., choæ on na przyk³ad nie dotyczy
spraw cywilnych – o tym te¿ trzeba pamiêtaæ.
A w zwi¹zku z tym ja siê nie zgadzam z opini¹, któ-
r¹ pan wyg³osi³.

My – ja na to zwraca³em uwagê – chcemy tylko
odnieœæ siê do tak zwanej konkretnej dzia³alnoœci
polegaj¹cej na wystêpowaniu w interesie praco-
wnika niezrzeszonego wobec pracodawcy, ale to
dotyczy indywidualnych stosunków pracowni-
czych, a nie zbiorowych. Oczywiœcie, ¿e zwi¹zki
zawodowe mog¹ wystêpowaæ, zreszt¹ jest to za-
warte w art. 7 w ust. 1, który równie¿ odczyta-
³em… Zwi¹zki bez ¿adnego dorozumianego czy
wyraŸnego upowa¿nienia maj¹ ustawowe prawo
wystêpowania w imieniu zbiorowych interesów
za³ogi. Oczywiœcie jest ustawa o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych, która okreœla szczególn¹ pro-
cedurê. Tam, powiedzmy, pojawia siê ten ele-
ment, ¿e trzeba mieæ poparcie wiêkszoœci za³ogi co
do pewnych dzia³añ, chocia¿by strajku itd. Zre-
szt¹ ustawa o zwi¹zkach zawodowych nawet od-
sy³a do ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbioro-
wych, je¿eli chodzi o odpowiedzialnoœæ za kiero-
wanie na przyk³ad strajkiem. To nie jest materia
tej ustawy.

A co do tych kanapek to powiem tak: to te¿ nie
jest materia tej ustawy, bo te sprawy – w kontekœ-
cie strajku – reguluje ustawa o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych. Tam s¹ przewidziane jakieœ
fundusze strajkowe itd., itd. Chcia³bym jeszcze
zwróciæ uwagê, ¿e mówimy w tym przepisie o do-
chodzie: „przeznacza dochód z dzia³alnoœci go-
spodarczej prowadzonej przez zwi¹zek zawodowy
na cele nie s³u¿¹ce realizacji zadañ statuto-
wych…” – to wa¿ne – „…lub dzieli go pomiêdzy
cz³onków zwi¹zku”. Zreszt¹ sama ustawa…

(Senator Leon Kieres: To nie jest dzia³alnoœæ go-
spodarcza.)

To nie jest dzia³alnoœæ gospodarcza, chyba ¿e
zwi¹zek prowadzi catering itd.

Ale, jak rozumiem, prowadzenie strajku czy
akcji protestacyjnej zawiera siê po prostu – to
jest dla mnie rzecz¹ oczywist¹ – w celach i zada-
niach statutowych zwi¹zku zawodowego. Tak ¿e
je¿eli chodzi o przekazywanie kanapek na rzecz
strajkuj¹cych, to uwa¿am, ¿e w naszym roz-
wi¹zaniu ¿adnej penalizacji w tym zakresie by
nie by³o.

Podkreœlam: chodzi o to, ¿e dochód z tej dzia³al-
noœci jest przekazywany nie na cele statutowe,
a przecie¿ zwi¹zek zawodowy sam okreœla
w swoim statucie, jakie ma cele, jakie s¹ formy
dzia³alnoœci itd., itd. Nie mo¿na tego dochodu
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dzieliæ miêdzy cz³onków na takiej zasadzie: jak po
roku zrobimy bilans i oka¿e siê, ¿e wypracowaliœ-
my dochód, to podzielimy go miêdzy cz³onków. To
trzeba, ¿e tak powiem, uregulowaæ w ramach sta-
tutowej dzia³alnoœci.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze dopowiem, Pa-
nie Marsza³ku.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Zgodnie z interesem spo³ecznym zwi¹zek do-

strzega, ¿e pracownika skrzywdzono przy podzia-
le premii i wystêpuje w tej sprawie wbrew jego wo-
li, to znaczy bez jego woli czy te¿ bez wyra¿enia
przezeñ woli. Czy wtedy dzia³acz bêdzie œcigany?

(Senator Bohdan Paszkowski: Wbrew woli?)
Tak.
I jak to ma byæ wyra¿one wbrew woli?
(G³os z sali: W stosunku do niezrzeszonego pra-

cownika.)
W stosunku do niezrzeszonego pracownika.

Senator Bohdan Paszkowski:
Trzeba pamiêtaæ o art. 7 ust. 2, który te¿ cytowa-

³em. Zwi¹zek mo¿e w indywidualnych sprawach
wystêpowaæ na rzecz osoby niezrzeszonej tylko za
jej zgod¹ lub na jej wniosek. Wydaje siê, ¿e trudno
by by³o dopuœciæ tak¹ mo¿liwoœæ, bo jest jasno
okreœlonyprzepis, którydotyczy równie¿ takiejwar-
toœci, ¿e pracownik niezrzeszony w zwi¹zku zawo-
dowym powinien rozporz¹dzaæ swoj¹ osob¹, a nie
byæ wbrew swojej woli, ¿e tak powiem, przedmiotem
ró¿nego rodzaju zabiegów, rozstrzygniêæ i decyzji
dzia³aczy zwi¹zków zawodowych. Mo¿e byæ bowiem
i taka sytuacja. Zreszt¹ chyba pan marsza³ek na
posiedzeniu mówi³ o tym, ¿eby nie traktowaæ tego
pracownika, który sobie tego nie ¿yczy, tak przed-
miotowo – jako pewne odniesienie do dzia³añ, które
w rozumieniu zwi¹zku mog¹ s³u¿yæ nie tylko temu
pracownikowi, ale równie¿, powiedzmy, podniesie-
niu presti¿u czy rangi zwi¹zków zawodowych. Wte-
dy cz³owiek staje siê w tym zakresie niejako przed-
miotem. W zwi¹zku z tym jest taki zapis.

Jak mówiê, ograniczyliœmy siê tylko do tych
dwóch przepisów, choæ wczeœniej by³o ich cztery
i inna by³a ich formu³a, bo bezpoœrednie odniesie-
nie siê do tych zapisów. A czemu wybraliœmy te
przepisy? Bo one siê, ¿e tak powiem, pojawi³y
w uzasadnieniu wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Kierowaliœmy siê tym, ¿eby to zrealizowaæ.
Ale argumenty podniesione przez same zwi¹zki za-
wodowe zosta³y przez nas uznane, co doprowadzi³o
do tego, ¿e z propozycji zwi¹zanych z rejestracjami

siê wycofaliœmy. Wydaje siê bowiem, ¿e skutek jest
adekwatny, same kwestie proceduralne ju¿ s¹
sankcj¹, wiêc nie warto tego jeszcze penalizowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dziêkujê.)
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie, dziêkujê,
Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
Rz¹d reprezentuje pan minister Mleczko.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
w zwi¹zku z tym punktem porz¹dku obrad. Pytañ
nie ma.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja mam pytanie.)
Tak? A, to proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Przepraszam najmocniej, ale mam pytanie.

Mianowicie, proszê pañstwa, z tego sformu³owania
o penalizacji wynika, ¿e podlega karze ten, kto
wbrew woli pracownika niezrzeszonego podejmuje
siê obrony. Moje pytanie jest takie. A jeœli chodzi
o pracownika zrzeszonego, jeœli ktoœ siê podejmuje
obrony wbrew jego woli, to wtedy co, nie ma ¿adnej
odpowiedzialnoœci karnej? Celowo stawiam to py-
tanie w sposób wrêcz humorystyczny, dlatego ¿e,
proszê pañstwa, uwa¿am, ¿e idziemy zbyt daleko,
jeœli chodzi o penalizacjê pewnych zachowañ. Ja
sobie osobiœcie nie wyobra¿am, ¿eby zwi¹zek za-
wodowy podejmowa³ siê wbrew woli pracownika,
wszystko jedno, czy zrzeszonego, czy niezrzeszone-
go, reprezentowania go. W zwi¹zku z czym uwa-
¿am, ¿e ten pkt 1 swobodnie moglibyœmy sobie da-
rowaæ. Wtedy nie penalizowaliœmy takiego zacho-
wania, które w³aœciwie jest chyba zupe³nie wyima-
ginowanym zachowaniem w zwi¹zku zawodowym.
Je¿eli ktoœ reprezentuje kogoœ wbrew woli praco-
wnika, to takie oœwiadczenia s¹ niewa¿ne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Bardzo pañstwa przepraszam, ale w tej chwili

mamy pytania do pana ministra, a je¿eli nie bê-
dziemy mieli pytañ…

(Senator Bohdan Paszkowski: Ja mogê odpo-
wiedzieæ.)

…to ja otworzê dyskusjê i wtedy wszystkich pa-
nów zaproszê do dyskusji.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Przepraszam.
To w³aœnie pytanie do pana ministra. Czym jest

podyktowane to, ¿e siê penalizuje jedynie repre-
zentowanie pracownika niezrzeszonego, nato-
miast nie dotyczy to sytuacji, kiedy jest to wbrew
woli pracownika zrzeszonego?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo o odpowiedŸ, Panie Ministrze,

aczkolwiek pytanie jest bardzo trudne…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Pytanie rzeczywiœcie trudne. Dziêkujê za to
pytanie. Nie bardzo czujê siê tutaj upowa¿niony,
¿eby jednoznacznie na nie odpowiedzieæ.
Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
w stanowisku i w opinii ministra pracy i polityki
spo³ecznej zwracaliœmy uwagê w³aœnie na art. 7
ust. 2, który stanowi, ¿e w sprawach indywidual-
nych stosunków pracy zwi¹zki zawodowe repre-
zentuj¹ prawa i interesy swoich cz³onków. Zda-
niem ministerstwa przywo³anie jedynie tego
art. 7 ust. 2 nie jest wystarczaj¹ce, bowiem nie
wynika z niego jednoznacznie, jakie dzia³ania lub
zaniechania bêd¹ penalizowane. Co do zasady,
wydaje siê równie¿, ¿e jeœli ktoœ jest cz³onkiem
zwi¹zku zawodowego, to bierze pod uwagê fakt,
¿e zwi¹zek zawodowy bêdzie reprezentowa³ jego
prawa; miêdzy innymi dlatego jest cz³onkiem
zwi¹zku zawodowego, ¿eby zwi¹zek to robi³.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jeœli nie chce, to wystêpuje.
Proszê bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Zw³aszcza w razie sporów mamy sytuacje dy-

namiczne i reakcje s¹ ró¿nie wyra¿ane. I wtedy
wygl¹da to tak, ¿e gdy zwi¹zek chcia³by wy-
st¹piæ…

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

szê o ciszê.)
…oczywiœcie w poczuciu tak przez siebie rozu-

mianego interesu spo³ecznego, w obronie praco-
wników, równie¿ niezrzeszonych – a o tym mówi
ustawa – to oczywiœcie musia³by wpierw przepro-

wadziæ swoist¹ kwerendê aktów woli lub niezgo-
dy. Jak to by wygl¹da³o? Wobec tego pytanie spro-
wadza siê do tego: czy w œlad za tym nale¿y utwo-
rzyæ w ka¿dym zak³adzie dwa rejestry, rejestr
zwi¹zkowy i rejestr ludzi, którzy nie chc¹, ¿eby
zwi¹zki ich w jakikolwiek sposób reprezentowa³y?
Bo to do tego siê sprowadza. Przed s¹dem trzeba
bêdzie udowodniæ, ¿e dzia³acz zwi¹zkowy dzia³a³
wbrew woli pracownika. A jak ta wola ma byæ wy-
ra¿ana? Jak ona ma byæ sprawdzana?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo! Odpowiadaj¹c na pytanie, chcia³bym,
dziêkuj¹c za tê inicjatywê, jednoczeœnie wskazaæ,
¿e Rz¹dowe Centrum Legislacji opracowa³o pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawo-
dowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
realizuj¹cy wymienione orzeczenie. Ten projekt
zosta³ przekazany do zaopiniowania partnerom
spo³ecznym. Doprecyzowuje on katalog czynów
zagro¿onych sankcj¹ karn¹, a tak¿e, maj¹c na
uwadze spójnoœæ systemu prawa oraz zadoœæu-
czynienia na zasadzie równoœci podmiotów wobec
prawa, wprowadza zmiany równie¿ w ustawie
z dnia 23 maja… itd. Dlaczego o tym mówiê? Cho-
dzi o to, ¿e jest równie¿ projekt przygotowywany
przez RCL, skierowany do konsultacji spo³ecz-
nych, który to projekt w nieco szerszy sposób
traktuje te sprawy. Nie czujê siê tutaj upowa¿nio-
ny, ¿eby ten projekt proponowaæ, natomiast po-
dzielam zdanie pana senatora, ¿e powinniœmy
unikaæ sytuacji, ¿eby rozwi¹zania prowadzi³y do
pewnych absurdalnych sytuacji, z których potem
trudno siê wywik³aæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytania do pana ministra, jak rozumiem, tak?
(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski:No tak.)
Panie Ministrze, teraz problem jest w wyk³adni

legalnej treœci tego przepisu. Rozumiem, ¿e jeœli
nie ma aktywnego wyra¿enia woli pracownika
niezrzeszonego, to zwi¹zek zawodowy ma ogólne
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uprawnienia do jego reprezentowania i dopiero
zaznaczenie przez pracownika, ¿e sobie tego nie
¿yczy, rodzi wype³nienie znamienia tego czynu?
Proszê o potwierdzenie tego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Otó¿ tutaj niestety… To znaczy nasza odpo-

wiedŸ jest przecz¹ca. Otó¿ art. 7 ust. 2 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych mówi o tym, ¿e w spra-
wach indywidualnych stosunków pracy zwi¹zki
zawodowe reprezentuj¹ prawa i interesy swoich
cz³onków. Na wniosek pracownika niezrzeszone-
go zwi¹zek zawodowy mo¿e podj¹æ siê obrony jego
praw i interesów wobec pracodawcy. Odpowiada-
j¹c na to pytanie, chcia³bym równie¿ wskazaæ, ¿e
czêœæ pytañ wydaje siê skierowana do autorów tej
projektowanej nowelizacji, dlatego wspomnia³em
o projekcie RCL. A wiêc by³bym zobowi¹zany, gdy-
bym móg³ sugerowaæ takie procedowanie. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Pytañ nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
W dyskusji zabierze g³os pan senator Cichoñ.
Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam propozycjê poprawki, która zmierza do wy-

eliminowania pktu 1, tak ¿e ten punkt, który jest
pktem 2, zaj¹³by miejsce pktu 1. Krótko mówi¹c,
proponujê zlikwidowanie penalizacji reprezentowa-
nia pracownika niezrzeszonego wbrew jego woli.
Uwa¿am, ¿e jest to zbyt daleko posuniête dzia³anie.
Przecie¿ prawo karne czy karno-administracyjne,
jak to siê mówi, jest to prawo ostatecznych granic
i jako ultima ratio jest stosowane wtedy, kiedy nie
mo¿na zapewniæ w³aœciwego zachowania innymi
œrodkami, w tym przypadku zachowania zwi¹zku
zawodowego.Jasobieniewyobra¿amsytuacji, ¿eby
zwi¹zek zawodowyusi³owa³ reprezentowaæ,wszyst-
ko jedno, czy zrzeszonego, czy niezrzeszonego pra-

cownika, wbrew jego woli. A nawet gdyby tak siê
dzia³o, towiadomo, ¿es¹ tooœwiadczeniawoli, które
nie wywo³uj¹ ¿adnych skutków prawnych, albo-
wiem zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilne-
go ten, kto jest reprezentowany, mo¿e swoimi
oœwiadczeniami woli uchylaæ oœwiadczenia tego,
kto go reprezentuje. Chodzi na przyk³ad o stosunek
pe³nomocnictwa, a tymbardziej o tak¹sytuacjê. Je-
¿eli pracownik oœwiadczy, ¿e sobie nie ¿yczy, ¿eby
go dany zwi¹zek reprezentowa³, wszystko jedno, czy
jest cz³onkiemtego zwi¹zkuzawodowego, czynie, to
siê koñczy taka reprezentacja i sprawa jest za³at-
wiona. Czynienie z tego faktu wykroczenia wydaje
mi siê jednak absolutn¹ przesad¹ i chyba odzwier-
ciedleniem jakiejœ dziwnej tendencji w naszym spo-
³eczeñstwie penalizowania wszystkiego, co jest ja-
kimœ zachowaniem nie fair. To zupe³nie zbyteczne
penalizowanie, dlatego sk³adam tê poprawkê na
piœmie. Dziêkujê.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podpisujê siê w pe³ni pod t¹ poprawk¹ i pod jej

motywacj¹. Bêdê stara³ siê j¹ rozszerzyæ. Mamy do
czynienia z bardzo niebezpiecznym, restrykcyj-
nym eliminowaniem zwi¹zków zawodowych i kor-
poracji jako pewnych wspólnot, wspó³uczestni-
cz¹cych w kszta³towaniu subsydiarnym obowi¹z-
ków pañstwa miêdzy innymi w ramach tego typu
inicjatyw legislacyjnych. Osobiœcie nale¿ê do ludzi,
którzy ho³duj¹ dobrze rozumianej zasadzie korpo-
racjonizmu, zw³aszcza takiej, jak w ramach grupy
polsko-francuskiej. Mówiê tutaj te¿ do pana prze-
wodnicz¹cego, który jest w tej chwili zajêty rozmo-
w¹ z panem przewodnicz¹cym Zientarskim. Otó¿
w grupie polsko-francuskiej odwo³uje siê do myœli
Charles’a de Gaulle’a, Karola de Gaulle’a, który
bardzo obszernie mówi³ o funkcjonalnym, solidar-
nym braniu odpowiedzialnoœci przez pracodaw-
ców i pracowników za sposób funkcjonowania i za-
k³adów pracy, i ¿ycia spo³ecznego.

Dzisiaj wydaje siê, ¿e tê myœl genera³a de Gaul-
le’a nale¿a³oby znowu upowszechniæ, bo dziœ zau-
wa¿alny jest pewien niebezpieczny kierunek, jeœli
chodzi o zwi¹zki zawodowe, które przecie¿ w okre-
sie transformacji dba³y nie tylko o interesy swoich
cz³onków, tak samo jak i korporacje nie dbaj¹ tyl-
ko o interesy swoich cz³onków, o interesy mate-
rialne, preferencje, przywileje – one dbaj¹ o pe-
wien zasób interesu publicznego, za który czuj¹
siê solidarnie wspó³odpowiedzialne.

Zwi¹zki zawodowe s¹ powo³ane nie tylko do
bronienia swoich cz³onków, bo s¹ jednoczeœnie
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powo³ane do decydowania o pomyœlnym kszta³to-
waniu miejsc pracy w ramach zak³adów pracy,
w ramach przedsiêbiorczoœci. Cz³onek zwi¹zku
zawodowego jest naturalnym sojusznikiem
przedsiêbiorcy i pracodawcy. A teraz ni st¹d, ni
zow¹d zaczynamy to eliminowaæ. I przyk³adem te-
go jest nag³a penalizacja, która mówi: wara ci od
reprezentowania interesu spo³ecznego! Mamy to
penalizowaæ i mówiæ: tobie nie wolno nic innego
ni¿ uprawiaæ prywatê w ramach twojego zwi¹zku
zawodowego czy twojej korporacji! No, ja nie
wiem, czy to jest zgodne z zasad¹ pañstwa subsy-
diarnego i spo³eczeñstwa obywatelskiego. I popie-
ram wniosek kolegi Cichonia.

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

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze! Zaproszeni Goœcie!
Sk³oni³o mnie do wypowiedzi takie ¿achniêcie

siê senatora Bisztygi po wypowiedzi pana senato-
ra Andrzejewskiego, jakoby zwi¹zki nie patrzy³y
na dobro zak³adu pracy. Ja jestem zwi¹zkowcem
z wieloletnim sta¿em i powiem jedno: dobry zwi¹z-
kowiec musi patrzeæ na ekonomiê firmy, bo mo¿e
okazaæ siê, ¿e ludzi bêdzie mia³, a nie bêdzie mia³
firmy. W zwi¹zku z tym jak ktoœ nie czuje tych te-
matów, to niech jak senator Andrzejewski wypo-
wiada siê o tym, jak faktycznie wed³ug niego jest –
i trzeba uszanowaæ jego zdanie.

Ja twierdzê, ¿e ta propozycja zmiany ustawy
o zwi¹zkach zawodowych to zdecydowane uderze-
nie w zwi¹zki zawodowe, tak by podlega³y karom.

Drodzy Pañstwo, jak powiedzia³ pan minister,
do dzisiaj by³o wed³ug ustawy o zwi¹zkach zawo-
dowych tak, ¿e niezrzeszony musia³ na piœmie
zg³osiæ sprawê do przewodnicz¹cego, i to nie tylko
„Solidarnoœci” – ja akurat reprezentowa³em i re-
prezentujê do dzisiaj, i jestem z tego dumny,
zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ” – i wtedy mo¿na
by³o podj¹æ siê jego obrony albo nie. Bo jaka jest
ró¿nica miêdzy pracownikami, którzy s¹ cz³onka-
mi zwi¹zku, a tymi, którzy nie s¹ zrzeszeni? Cza-
sem ci niezrzeszeni po prostu nie chc¹ p³aciæ sk³a-
dek na zwi¹zek zawodowy – taka jest brutalna pra-
wda.

Skoro o tym mówimy, Drodzy Pañstwo, to za-
stanówmy siê, jak jest w Stanach Zjednoczonych.
Tam ka¿dy pracownik przychodz¹cy do pracy
musi p³aciæ na zwi¹zek zawodowy. I zwi¹zek „Soli-
darnoœæ” staje siê zwi¹zkiem bardzo profesjonal-
nym, posiada ca³e dzia³y prawne. Tam, w Sta-

nach, jest podobnie, pracownik p³aci na zwi¹zek,
ale te¿ zwi¹zek ma go autentycznie broniæ.

Sprawa nastêpna: niezrzeszeni. Oni, ci niezrze-
szeni, i tak, Drodzy Pañstwo, nie przychodzili, bo
byli chytrzy – nie chcieli p³aciæ na dzia³aczy zwi¹z-
kowych. No, ja osobiœcie, Drodzy Pañstwo, to…

Punkt kolejny. Czasem przesadzamy i jest tak,
¿e nie wiadomo, o co komu chodzi³o. Ale tu widaæ,
to jednoznaczne, ¿e chodzi³o o to, ¿eby uderzyæ
w zwi¹zek. Bo na przyk³ad jest tak, ¿e pracodawca
zabiera pracownikowi premiê, a zwi¹zek decydu-
je, ¿e wyrównuje mu t¹ premierê. No i faktycznie:
czy jest to dzia³anie statutowe?

Sprawa nastêpna: cz³onek zwi¹zku uczestni-
czy, zgodnie ze statutem, z ustaw¹ o rozwi¹zy-
waniu sporów zbiorowych, w akcji protestacyj-
nej. I za czas brania udzia³u w tej akcji zwi¹zek
mu p³aci.

Ja osobiœcie jestem ogromnym zwolennikiem
tego, ¿eby skorzystaæ, tak jak tu kolega Zientarski
skorzysta³ przedtem z takiego rozwi¹zania, ¿e…
¯eby w ogóle ten projekt ustawy i nastêpny – bo
przy okazji nastêpnego projektu to dopiero bêdzie
burza mózgów, bo to jest totalne uderzenie w inte-
resy zwi¹zkowe – ca³kowicie cofn¹æ, ¿eby zgodnie
z art. 84 regulaminu wys³aæ to do ponownego roz-
patrzenia przez komisje. Nie chodzi o to, Drodzy
Pañstwo, Panie Senatorze Augustyn, ¿eby fakty-
cznie przyjechali tu ludzie z Gdañska czy sk¹dœ
indziej, tylko ¿eby przedstawiciele zwi¹zków wziê-
li naprawdê bardzo czynny udzia³ w pracach ko-
misji, bardzo czynny.

Ja chylê czo³a przed pracownikami Biura Le-
gislacyjnego, bo faktycznie pracuj¹ bardzo dob-
rze, i Biuro Spraw Senatorskich na czele z panem
Piotrem Œwi¹teckim, ale oni autentycznie mog¹
pomóc dopiero po wys³uchaniu g³osów przedsta-
wicieli za³ogi.

I jest tak, Panie Senatorze Andrzejewski, ¿e po-
rz¹dny zwi¹zkowiec musi patrzeæ na dobro firmy,
bo mo¿e okazaæ siê, ¿e ludzi bêdzie mia³, ale nie
bêdzie mia³ firmy.

Wróci³em teraz, Drodzy Pañstwo… S¹ potê¿ne
pikiety przed PKP SA, bo faktycznie ludzi wyrzuca
siê na bruk. I widzê: wszyscy niezwi¹zkowcy – ja
ich znam – przyjechali i stoj¹ w kolejce, ¿eby
zwi¹zki ich broni³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a…
A, jeszczepansenatorZientarski.Bardzoproszê.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odpowiadam panu senatorowi: akurat w tej

sytuacji nie trzeba stosowaæ przepisu art. 84b Re-
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gulaminu Senatu, poniewa¿ tu odbywa siê nor-
malna debata, jest mo¿liwoœæ sk³adania wnios-
ków o charakterze legislacyjnym. A ta podstawa,
o której ja mówi³em, dotyczy tylko i wy³¹cznie
uchwa³ okolicznoœciowych, w wypadku których
nie by³o mo¿liwoœci sk³adania wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym.

Kilka s³ów natury ogólnej, odwo³uj¹cych siê do
debaty. Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, Sza-
nowni Pañstwo Senatorowie, o art. 7…

(Senator Stanis³aw Kogut: Tak.)
…o art. 7, który wyraŸnie wskazuje zakres dzia-

³ania zwi¹zków zawodowych: „W zakresie praw
i interesów zbiorowych zwi¹zki zawodowe repre-
zentuj¹ wszystkich pracowników, niezale¿nie od
przynale¿noœci zwi¹zkowej”. I ten przepis jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dlatego jest do-
mniemanie.)

Z kolei w sprawach indywidualnych stosun-
ków pracy zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ prawa
i interesy swoich cz³onków – w³aœnie, swoich
cz³onków, w indywidualnych sprawach – i tylko
na wniosek pracownika niezrzeszonego zwi¹zek
zawodowy mo¿e podj¹æ siê jego obrony, powta-
rzam: na wniosek. Czyli chodzi o po prostu o reali-
zowanie woli tego, którego obrony by siê podejmo-
wano. I dlatego ja uwa¿am, ¿e ta poprawka zg³o-
szona przez szanownego mojego kolegê, pana me-
cenasa, senatora Cichonia, nie zas³uguje na
uwzglêdnienie. Tu penalizuje siê… Ten przepis,
o którym mówi³ pan senator, prosz¹c o jego wy-
kreœlenie, zmiana art. 35, mówi o takiej sytuacji,
¿e tej samej karze podlega ten – a to s¹ kary sym-
boliczne, to jest kara grzywny…

(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, symboliczne…)
…kto wbrew woli pracownika niezrzeszonego

w zwi¹zku podejmuje siê obrony jego interesów.
No, mo¿e byæ taka sytuacja. Musimy szanowaæ
wolê osób, szczególnie osób niezrzeszonych, które
nie chc¹, a¿eby na przyk³ad dana osoba wystêpo-
wa³a w ich interesie. Byæ mo¿e dana osoba na
przyk³ad nie czuje siê skrzywdzona, a dzia³acz bê-
dzie – no, niech bêdzie taki przyk³ad – wystêpowa³
w jej imieniu i mówi³, ¿e ta kobieta jest molesto-
wana przez dyrektora.

(Weso³oœæ na sali)
No, na przyk³ad. A ona, ta osoba, sobie tego nie

¿yczy.
(Senator Jan Rulewski: Ale czy trzeba od razu to

penalizowaæ?)
Nie… No, penalizowaæ w tym sensie…
(Rozmowy na sali)
Ale to jest penalizacja podobna do tej w po-

przednich sytuacjach, bo nale¿y szanowaæ wolê
osoby, a szczególnie osoby niezrzeszonej, która
ju¿ wykaza³a swoj¹ wolê: nie chce byæ w zwi¹zku
zawodowym i w tej sytuacji nie chce, a¿eby dzia-
³acz zwi¹zkowy – wbrew jej woli! – broni³ jej inte-

resu wobec pracodawcy. Ona nie chce tego, nie
chce tego.

(Senator Jan Rulewski: No, zgoda, wystarczy,
¿e oœwiadczy w zak³adzie, ¿e nie chce.)

(G³os z sali: Nie mo¿e…)
(G³os z sali: Ale kto tego wys³ucha?)
W³aœnie chodzi o tak¹ sytuacjê, kiedy ona z³o¿y

oœwiadczenie, Panie Senatorze, a dzia³acz w dal-
szym ci¹gu bêdzie wystêpowa³ w jej interesie,
wbrew jej woli. To ma byæ w³aœnie penalizowane,
tu chodzi o takie sytuacje.

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

szej, proszê pañstwa. Nie wszyscy naraz.)
T³umaczê, ¿e na tym polega istota tej poprawki.

Uwa¿am, ¿e ustawa, która jest w tym brzmieniu,
szanuje w³aœnie wolê cz³onków, jak i osób niezrze-
szonych, które nie ¿ycz¹ sobie, a¿eby dzia³acz
zwi¹zkowy w ich interesie broni³ ich praw.
W sprawach ogólnych, co podkreœlam, ma prawo
broniæ, na podstawie art. 7. W zakresie praw, inte-
resów zbiorowych – tak. Ale w przypadku interesu
indywidualnego nale¿y uszanowaæ wolê danej
osoby, która mo¿e sobie tego nie ¿yczyæ, i nie nale-
¿y wystêpowaæ wbrew tej woli. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski…
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze ja.)
Nie, senator Andrzejewski póŸniej.
Proszê bardzo, pan senator Paszkowski. Piêæ

minut.

Senator Bohdan Paszkowski:

Proszê pañstwa, chcê zabraæ g³os powodowany
trochê dyskusj¹, ale jednak i swoj¹ refleksj¹. By³y
pewne zastrze¿enia co do treœci art. 2a pkt 1 i ja
stwierdzam, ¿e rzeczywiœcie on ma pewien,
w moim przekonaniu, brak. Pos³ugujemy siê
w nim tak¹ terminologi¹: „wbrew woli pracownika
niezrzeszonego w zwi¹zku zawodowym, podejmu-
je siê obrony jego praw i interesów wobec praco-
dawcy”. Tutaj od razu zrodzi³y siê w¹tpliwoœci, czy
to prawa zbiorowe, czy indywidualne itd. ¯eby ten
przepis naprawiæ, chcê zg³osiæ poprawkê zmierza-
j¹c¹ do tego, abyœmy u¿yli jednak terminologii
wystêpuj¹cej w art. 7 ust. 2, w którym siê mówi, ¿e
w indywidualnych stosunkach pracy na wniosek
pracownika zwi¹zek mo¿e podj¹æ… Moja popraw-
ka, któr¹ zaraz z³o¿ê – mo¿e w formie incorrect, ale
wiadomo, o co mi chodzi, a ju¿ czasu nie ma –
zmierza³aby do tego, aby pkt 1 mia³ nastêpuj¹ce
brzmienie: „wbrew woli pracownika niezrzeszone-
go w zwi¹zku zawodowym podejmuje siê obrony
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jego praw i interesów wobec pracodawcy – i tu do-
dajemy – w indywidualnych stosunkach pracy”…

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
I tu bêdzie przecinek, a póŸniej pkt 2. Bêdziemy

u¿ywaæ terminologii, która jest w ustawie. Chodzi
o to, ¿eby nie sta³o siê tak, jak z tymi nieszczêsny-
mi stra¿akami, ¿e u¿yto sformu³owania potocznie
w³aœciwego, ale na gruncie innej ustawy by³o ono
ju¿ œciœle okreœlone i okaza³o siê, ¿e w ka¿dym za-
k³adzie pracy, nawet w takim jednoosobowym,
musi byæ stra¿ak. W zwi¹zku z tym jest ju¿ i orze-
cznictwo s¹dów, i doktryna, itd. Wiadomo, co zna-
czy na gruncie ustawowym sformu³owanie „w in-
dywidualnych stosunkach pracy”. I wtedy mo¿e
te w¹tpliwoœci, które zosta³y podniesione, cho-
cia¿by przez senatora Cichonia… Bo ja wbrew te-
mu, co on mówi, wyobra¿am sobie tak¹ sytuacjê,
¿e zwi¹zek zrobi z kogoœ sztandar wbrew jego woli
i bêdzie próbowaæ go broniæ.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
(G³os z sali: Ja bym nie chcia³a.)
Ja osobiœcie równie¿ nie ¿yczy³bym sobie, ¿eby

zwi¹zek, z którym siê nie uto¿samiam, wystêpo-
wa³ w mojej sprawie do pracodawcy, w kwestii na
przyk³ad mego zwolnienia, pozbawienia mnie na-
grody, premii itd. A tak¹ sytuacjê sobie wyobra-
¿am. Mo¿na bowiem sobie wyobraziæ, ¿e wydawa³
opiniê w sprawie mego zwolnienia, a mo¿e to by³a
opinia aprobuj¹ca… Ja sobie takie sytuacje wy-
obra¿am i uwa¿am, ¿e ten przepis powinien siê tu-
taj znaleŸæ. Zreszt¹, có¿ to za prawo tworzymy,
skoro ustanawiamy zakazy, a póŸniej nie ma ¿a-
dnej sankcji z tego tytu³u, nawet tej…

(Senator Jan Rulewski: W kilku przypadkach
w prawie tak jest.)

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

rze, proszê pañstwa. Widzê, ¿e robi siê o¿ywiona
dyskusja…)

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Ja to z³o¿ê
w takiej formie… (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski. Piêæ

minut.

Senator Piotr Andrzejewski:
Proszê pañstwa, podtrzymujê zdanie, ¿e jest to

przepis dyskryminacyjny. I nie wobec zwi¹zkow-
ca. Chodzi bowiem tylko o tego, który kieruje dzia-
³alnoœci¹ zwi¹zkow¹. Zwyk³y zwi¹zkowiec mo¿e
podejmowaæ siê obrony praw, interesów swojego
kolegi, tylko dzia³acz zwi¹zkowy nie mo¿e. Tak
czytajmy ten przepis.

Dalej. Nie rozgraniczamy obrony praw i obrony
interesów. Co do interesów to ja siê zgodzê, ale
prawa mamy wszyscy. Przyk³ad bardzo czêsty: bi-
ta ¿ona w rodzinie. Ona sobie nie ¿yczy obrony
z ró¿nych wzglêdów, nie tylko dlatego, ¿e jest ma-
sochistk¹ albo ¿e przyjemnoœæ sprawia jej mole-
stowanie seksualne czy to, ¿e j¹ bij¹. W takiej sy-
tuacji ka¿dy jest obowi¹zany do obrony. Czyli
zwi¹zkowiec wobec pracodawcy jest w gorszej sy-
tuacji ni¿ ka¿dy inny w podobnej sytuacji. Ma³o
tego, kolega zwi¹zkowiec jest w dobrej sytuacji,
natomiast kieruj¹cy zwi¹zkiem zawodowym dzia-
³acz zwi¹zkowy jest represjonowany. Jak to siê
ma do zasady równoœci wobec prawa? Uwa¿am,
¿e podejmuje siê obrony praw. Prawo jest czymœ
abstrakcyjnym. Je¿eli jest naruszane prawo ko-
gokolwiek jakkolwiek, to nale¿y go broniæ. A tylko
kieruj¹cy dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ nie mo¿e go
broniæ. To narusza podstawowe zasady równoœci
wobec prawa, zasadê konstytucyjn¹. Proszê pañ-
stwa, wydaje mi siê, ¿e… Gdzie indziej mo¿e, tylko
nie wobec pracodawcy. Czyli pracodawca jest
œwiêt¹ krow¹ w tym zakresie. Nie mo¿e tego zrobiæ
w ramach dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Na ulicy wo-
bec tego, kto bije tê kobietê, to ju¿ mo¿e. Je¿eli je-
dnak kieruje dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹, to gdy bije
niepracodawca, mo¿e broniæ, ale gdy pracodaw-
ca, to nie wolno. No bo tak trzeba czytaæ ten prze-
pis. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ale, Panie Mecenasie, chcê zauwa¿yæ, ¿e je-

dnak mo¿na wymówiæ adwokatowi obronê i nie
musi ciê broniæ niezale¿nie od twojej woli.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale trzeba mu j¹
wymówiæ.)

Ale je¿eli dalej by broni³, to w tym momencie
narazi³by siê na dyscyplinarkê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale s¹ obowi¹zki
obywatelskie, niewynikaj¹ce ze szczególnego…
Tu zaœ nie pozwala siê, represjonuje za wype³nia-
nie obowi¹zków obywatelskich kieruj¹cego dzia-
³alnoœci¹ zwi¹zkow¹.)

Proszê bardzo.
(G³os z sali: To jest przeginanie.)
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uwa¿am, ¿e ten przepis jest gorszy ni¿ tylko

dyskryminacyjny, on jest miot³¹ dla zwi¹zków za-
wodowych w zak³adach pracy. Jeœli przyjmiemy
liberaln¹ filozofiê ¿ycia obywateli, a w³aœciwie je-
dnostek, w pañstwie, to siê to wszystko zgadza.
Ale przecie¿ nie ma pañstwa, w którym obowi¹zu-
j¹ wy³¹cznie prawa jednostki, a nie ma praw zbio-
rowoœci. Takim wyrazem praw zbiorowoœci s¹ na
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przyk³ad media, które mnie reprezentuj¹ bez mo-
jej zgody i pisz¹, ¿e spo³eczeñstwo jest przeciw
przywilejom senatorów i pos³ów. Nie maj¹ mojej
zgody, a mnie reprezentuj¹. Ba, donosz¹ do pro-
kuratury, ¿e ten i ten senator to zrobi³… Oczywi-
œcie rzadziej pisz¹ na przyk³ad o tym, ¿e produ-
cent samochodów oszuka³ nas na cenie, bo rekla-
muj¹ te ceny. Wtedy zapominaj¹ o interesie spo³e-
cznym. Ale na ogó³ nie wolno tkn¹æ dziennikarza.
By³ taki przypadek, ¿e dziennikarz obrazi³ burmi-
strza, bodaj¿e Polic, i w ogóle nie podporz¹dkowa³
siê prawu. I to jest ta taka prosta wyk³adnia, ¿e
tak by by³o. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e praco-
dawcy, w³aœciciele firm – i to nie jest przypadek
polski, tylko tak by³o na przyk³ad w Stanach Zje-
dnoczonych, gdzie obowi¹zuje filozofia liberalna
czy libertyñska – zak³adali fa³szywe zwi¹zki zawo-
dowe b¹dŸ wprowadzali prowokatorów. Przed
II wojn¹ œwiatow¹ z powodu prowokacji zginê³o
szeœciuset zwi¹zkowców.

I w tej sytuacji, na podstawie praktyki, mogê
domniemywaæ, ¿e pracodawca w przypadku prze-
granego strajku uruchomi akcjê kilku pracowni-
ków, którzy wypr¹ siê tego, jakoby dali zwi¹zkom
zawodowym prawo wystêpowania w ich spra-
wach. Konsekwencje tego bêd¹ takie, ¿e sprawa
bêdzie skierowana do s¹du, pracownik, któremu
grozi utrata pracy, bêdzie oczywiœcie szed³ po linii
pracodawcy, organizacja zwi¹zkowa bêdzie ska-
zana, a dzia³acz pójdzie za kratki, jeœli to ma byæ
penalizowane. I w ten sposób raz na zawsze wyeli-
minuje siê zwi¹zki zawodowe, istotn¹ si³ê dialogu
spo³ecznego, zapisan¹ w konstytucji. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze senator Cichoñ? Te¿ piêæ minut, nie

d³u¿ej.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
Po raz drugi dzisiaj odwo³am siê do zasady pro-

porcjonalnoœci regulacji prawnej do interesu czy
do prawa, które chcemy chroniæ. Chcemy tutaj
chroniæ autonomiê woli pracownika, czyli to, ¿eby
nie by³ on reprezentowany wbrew w³asnej woli.
I jest pytanie, czy tutaj rzeczywiœcie œrodkiem
proporcjonalnym jest stosowanie sankcji karno-
-administracyjnej. Uwa¿am, ¿e nie, dlatego ¿e wy-
starczaj¹cym, ¿e tak powiem, œrodkiem zapobie-
gaj¹cym reprezentacji wbrew woli pracownika
jest oœwiadczenie jego woli: ja sobie nie ¿yczê, ¿e-

by mnie zwi¹zek reprezentowa³. I koniec, proszê
pañstwa.

(Senator Jan Rulewski: Tak jest, oœwiadczenie
woli, tak jest.)

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest. Dalej bêd¹ to
robiæ.)

Podobnie zreszt¹ jest, Panie Senatorze, Mece-
nasie, jeœli chodzi o pe³nomocnictwo dla adwoka-
ta. Je¿eli klient sobie nie ¿yczy, ¿ebym go repre-
zentowa³, to koñczê reprezentacjê. Je¿eli bym siê
przy tym upiera³, to czeka mnie odpowiedzialnoœæ
dyscyplinarna. Ale nie karna, nie karna.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: To jest san-
kcja.)

I podobnie, proszê pañstwa, jest w wielu in-
nych sferach ¿ycia. To, ¿e ktoœ postêpuje nie fair,
wcale nie znaczy, ¿e pope³nia ju¿ wykroczenie czy
przestêpstwo. Oczywiœcie mo¿emy, proszê pañ-
stwa, ustaliæ w sposób absurdalny, ¿e je¿eli, nie
wiem, ktoœ na kogoœ krzywo spojrzy czy nie poda
komuœ rêki, to powiemy, ¿e jest to wykroczenie.
Ale, proszê pañstwa, nie doprowadzajmy sytuacji
do absurdu, a wydaje mi siê, ¿e tutaj naprawdê
ocieramy siê o sytuacjê absurdaln¹, zw³aszcza ¿e
dobra, które poœwiêcamy, o czym mówi³ pan se-
nator Rulewski, maj¹ chyba du¿o wiêksz¹ wagê
ani¿eli te, które zamierzamy chroniæ, czyli te je-
dnostkowe przypadki pracowników, którzy
wbrew swojej woli byliby reprezentowani. Dziêku-
jê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Jak wiadomo z dzia³u IXa Regulaminu Senatu,

jeœli chodzi o inicjatywy ustawodawcze, wnioski
legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany
zmierzaj¹ce do wykonywania orzeczeñ Trybuna³u
Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne konsekwen-
cje. Z³o¿one wnioski ten warunek spe³niaj¹.

Zosta³y z³o¿one dwa wnioski: przez senatora
Cichonia i przez senatora Paszkowskiego.

Có¿ my dalej mamy… W zwi¹zku z tym, ¿e zo-
sta³y z³o¿one wnioski o charakterze legislacyj-
nym, Senat kieruje projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by siê ustosun-
kowaæ do tych wniosków?

(Rozmowy na sali)
Dobrze, wobec tego dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
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Zawarty jest w druku nr 367, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 367S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, senatora Mieczys³awa
Augustyna, o przedstawienie wspólnego sprawo-
zdania komisji o projekcie ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie.
Wyrok, którego wykonaniem zajmowa³a siê Ko-

misja Ustawodawcza, przyjmuj¹ca ten projekt
i kieruj¹ca go do pozosta³ych komisji na pierwsze
czytanie, to wyrok z 1 lipca 2008 r., w którym Try-
buna³ Konstytucyjny stwierdza niezgodnoœæ
art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji z konstytucj¹ w zakresie, w ja-
kim przepisy te okreœlaj¹ tryb wyboru oraz odwo-
³ywania rady pracowników w zale¿noœci od przy-
nale¿noœci pracowników do reprezentatywnej or-
ganizacji zwi¹zkowej. Trybuna³ uzna³, ¿e w nie-
w³aœciwy sposób starano siê przy pomocy tej
ustawy uregulowaæ kwestie tworzenia rad praco-
wników, których tworzenie, dla zapewnienia kon-
sultacji wewn¹trz zak³adu miêdzy pracownikami
a pracodawcami, zaleca³a dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r.

Dlaczego trybuna³ tak stwierdzi³? Dlatego, ¿e
jego zdaniem nie wszystkim zatrudnionym zape-
wniono równie szeroki dostêp do informacji prze-
kazywanych przez pracodawców i równoczeœnie
pozbawiono pewn¹ grupê pracowników realnego
wp³ywu na procesy konsultacji w tak istotnych
dla nich sprawach, jak chocia¿by stan, struktura
czy prognoza zmian zatrudnienia, mo¿liwe zmia-
ny w organizacji pracy, wzglêdnie w podstawach
zatrudnienia. Opisany stan rzeczy wi¹¿e siê
z udzia³em organizacji zwi¹zkowych w tworzeniu
rad pracowników, a tak¿e ze skutkiem powiada-
miania danego pracodawcy o objêciu go dzia³a-
niem reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej,
polegaj¹cej na automatycznym skróceniu kaden-
cji rady pracowników wybranej przez za³ogê. Za-
gwarantowanie organizacjom zwi¹zkowym pry-
matu w procesie wyboru przedstawicieli i praco-
wników, którzy maj¹ reprezentowaæ ogó³ zatrud-
nionych w kontaktach z pracodawc¹, wywo³uje
powa¿ne zastrze¿enia natury konstytucyjnej, po-
niewa¿ prowadzi do swoistego uprzywilejowania
cz³onków organizacji zwi¹zkowych, a tym samym
narusza gwarancjê tak zwanej negatywnej wolno-
œci zwi¹zkowej oraz zasadê równoœci. Tyle Trybu-
na³ Konstytucyjny.

OdpowiedŸ projektodawców na orzeczenie try-
buna³u jest taka, ¿e proponuj¹ oni uchylenie

art. 4 ust. 1, 3 i 5 oraz funkcjonalnie z nimi
zwi¹zanych ust. 2 i 6, a tak¿e uchylenie przepi-
sów, które wprost odnosz¹ siê do roli, jak¹
spe³niaj¹ organizacje zwi¹zkowe, jeœli chodzi
o powo³ywanie rad pracowników, liczbê wybiera-
nych przez ni¹ pracowników, zasady dzia³ania
rad wy³onionych w trybie zwi¹zkowym i miesza-
nym – bo trzeba przypomnieæ pañstwu, ¿e w³aœnie
trzy tryby by³y zapisane w projekcie ustawy,
a wiêc zwi¹zkowy, mieszany i powszechny. Maj¹c
na uwadze potrzebê naprawy prawa, zapropono-
wano równie¿ zmianê wzoru informacji o radzie
pracowników, no i z tego samego wzglêdu wskaza-
no równie¿ nowelizacjê art. 3 ust. 1 oraz art. 18
ustawy o informowaniu pracowników, a œciœlej
rzecz ujmuj¹c, nadano powo³anym jednostkom
redakcyjnym nowe brzmienie, dostosowane do tej
zmiany.

Komisje wnosz¹ do Wysokiej Izby o przyjêcie te-
go projektu ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-

wa¿ni³a do jej reprezentowania senator Gra¿ynê
Sztark.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytania?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Oczywiœcie.)
Bardzo proszê, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam do pana senatora sprawozdawcy takie

pytanie. Czy dysponuje pan danymi, mówi¹cymi
o skali problemu – bo mamy ileœ tam podmiotów
i firm, w których mog¹… w których to dzia³a –
ewentualnie o liczbie firm, mo¿e w procentach,
w których s¹ rady pracowników? Chcia³bym siê
po prostu zastanowiæ i odpowiedzieæ sobie na py-
tanie, czy jest to zjawisko schy³kowe, czy mo¿e
jest to zjawisko coraz powszechniejsze. Bo z mojej
wiedzy wynika, ¿e tam, gdzie w miarê uk³ada³a siê
wspó³praca i pracodawca oraz zwi¹zki tego chcie-
li, te rady powstawa³y, a jeœli zwi¹zki zawodowe
wype³nia³y swoj¹ funkcjê nale¿ycie i takiej woli
z ich strony i ze strony pracodawcy nie by³o, to ra-
dy pracowników nie powstawa³y. Czy mamy wie-
dzê o trendach w tej kwestii? To jest pierwsze py-
tanie. A drugie pytanie dotyczy skali problemu.
Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Problem polega na tym, ¿e Trybuna³ Konstytu-

cyjny kwestionuje formê, a w³aœciwie dwie formy
wybierania rad pracowników. Poniewa¿ ten prze-
pis obowi¹zywa³ do tej pory, to tutaj, wed³ug mojej
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wiedzy, nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci i sytuacji te-
go typu, ¿e na przyk³ad ktoœ wnosi³ sprawê do
s¹du czy coœ takiego. Co nie oznacza, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny, rozpatruj¹c tê sytuacjê, nie dopa-
trzy³ siê uchybieñ. I w³aœnie w zwi¹zku z tym wno-
si… A co do stosowania tych przepisów, bo rozu-
miem, ¿e bardziej o to panu senatorowi chodzi³o,
to trzeba powiedzieæ, ¿e nadzieje tych, którzy byli
zwolennikami przyjêcia tej ustawy zgodnie z dy-
rektyw¹, chyba nie okaza³y siê spe³nione. Wed³ug
mojej wiedzy i wed³ug doniesieñ, niestety, tylko
prasowych, choæ wiem, ¿e by³o robione takie pod-
sumowanie na odpowiedniej konferencji, ale ja na
niej nie by³em i teraz mnie pan senator przy³apa³
na tym, ¿e nie dysponujê tego rodzaju danymi, ale
wedle mojej wiedzy te rady pracowników nie po-
wstaj¹ masowo. Jestem przekonany, ¿e pan mini-
ster Mleczko i jego wspó³pracownicy udziel¹ panu
senatorowi pe³nej odpowiedzi. Ja znam tylko ko-
mentarz, który by³ mniej wiêcej taki, ¿e rady pra-
cownicze, owszem, powstaj¹, ale nie na tak¹ ska-
lê, jakiej nale¿a³oby siê spodziewaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu?
Proszê bardzo, Panie Ministrze, prosimy tutaj,

jeszcze bêdziemy pana mêczyæ, ja sam zreszt¹ te¿.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Rozpocznê mo¿e od uzupe³nienia wypowiedzi

pana senatora Augustyna o dane zwi¹zane
z utworzonymi radami pracowników, siêgaj¹c za-
równo do rozstrzygniêæ historycznych, czyli do
tych, które s¹ zwi¹zane z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹,
jak i do tego szczególnego stanu pomiêdzy orze-
czeniem Trybuna³u Konstytucyjnego a ostatnimi
dniami.

Otó¿ ogólna liczba rad pracowników, wed³ug
danych ministra pracy i polityki spo³ecznej, to
dwa tysi¹ce osiemset dziewiêædziesi¹t siedem
rad, w tym w 2007 r. na podstawie art. 4 ust. 1 zo-
sta³o utworzonych szeœædziesi¹t dziewiêæ rad pra-
cowników przez pracowników spoœród kandyda-
tów organizacji zwi¹zkowych. A liczba porozu-
mieñ zawieranych wczeœniej, czyli przed dniem

wejœcia w ¿ycie samej ustawy, o czym warto pa-
miêtaæ, wynosi cztery tysi¹ce szeœædziesi¹t piêæ.
I te dwie liczby, czyli dwa tysi¹ce osiemset dzie-
wiêædziesi¹t siedem rad pracowników i cztery ty-
si¹ce szeœædziesi¹t piêæ porozumieñ, nale¿y trak-
towaæ ³¹cznie.

Jeœli chodzi o ten szczególnie interesuj¹cy nas
tu okres, od 7 lipca 2008 r. do 15 marca 2009 r., to
dane s¹ nastêpuj¹ce, i ja je oczywiœcie pozosta-
wiam interpretacji Wysokiej Izby. Zarejestrowano
trzysta osiemdziesi¹t dwie rady pracowników,
z tego dziewiêædziesi¹t rad pracowników zosta³o
utworzonych przez organizacje zwi¹zkowe, co
stanowi 23,6% ogólnej liczby rad utworzonych
w tym okresie, dwieœcie osiemdziesi¹t jeden rad –
przez pracowników spoœród kandydatów zg³oszo-
nych ustawowo na piœmie, co stanowi 73,6% ut-
worzonych w tym okresie rad, oraz jedenaœcie rad
– przez pracowników spoœród kandydatów zg³o-
szonych przez organizacje zwi¹zkowe, co stanowi
2,9% ogólu utworzonych w tym okresie rad.

A zatem pytania dotycz¹ce schy³kowoœci b¹dŸ
niepe³nej satysfakcji… My oczywiœcie podzielamy
tutaj obawy czy troskê Senatu, co jest zwi¹zane
z tym, ¿e chcielibyœmy, aby te rady pracowników
funkcjonowa³y jak najlepiej, ¿eby by³y jak najbar-
dziej dynamiczne i ¿eby stosowane by³y mecha-
nizmy, które u³atwi¹ im pracê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz mog¹ pañstwo zapytaæ pana ministra

o to, co pañstwa interesuje. Czy s¹ pytania do pa-
na ministra?

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, ja mam nastêpuj¹ce pytanie.
Jaki jest generalnie stan w tej chwili, ile jest rad
pracowniczych, ile zwi¹zkowych, a ile pozazwi¹z-
kowych? Mówi³ pan o rejestracjach w poszczegól-
nych latach. A ile jest tak ogó³em, sumarycznie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Sumarycznie: dwa tysi¹ce osiemset dziewiêæ-
dziesi¹t siedem…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Aha, to by³o
sumarycznie.)

…plus cztery tysi¹ce szeœædziesi¹t piêæ. To jest
ta ³¹czna suma.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Wczeœniejsze
z 24 art.…)

Tak jest, na podstawie porozumieñ.

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy

140 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

(senator M. Augustyn)



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
I jeszcze drugie pytanie. Czy ministerstwo, czy

rz¹d planuje nowelizacjê przepisów tej ustawy na
w³asn¹ rêkê?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Marsza³ku, odpowiedŸ brzmi: tak. Ja

chêtnie zrelacjonujê, na jakim etapie prac jest
w tej chwili ta propozycja nowelizacji rz¹dowej, bo
my zaproponowaliœmy takie rozwi¹zanie w nowe-
lizacji, bior¹c pod uwagê orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego, i procedowaliœmy zgodnie
z przyjêtymi zasadami w zespole prawa pracy
w Komisji Trójstronnej.

Mo¿e warto siê teraz odnieœæ do stanowiska par-
tnerów, poniewa¿ wówczas pojawi³a siê pewna
kwestia dyskusyjna, dotycz¹ca okreœlenia hory-
zontu czasowego, do którego rady pracowników
bêd¹ mog³y funkcjonowaæ – te rady, które zosta³y
powo³ane na podstawie dotychczasowych roz-
strzygniêæ ustawodawczych. Trybuna³ bowiem nie
okreœla, czy te rady, które dziœ funkcjonuj¹ – zre-
szt¹ zakwestionowany zosta³ mechanizm ich po-
wo³ywania – bêd¹ mog³y pracowaæ do koñca swojej
kadencji, czy te¿ bêd¹ musia³y zakoñczyæ swoj¹
kadencjê z chwil¹ wejœcia w ¿ycie nowelizacji. Uz-
naliœmy za stosowne skierowaæ tak sformu³owane
pytania i w¹tpliwoœci do rozstrzygniêcia do partne-
rów spo³ecznych i poprosiliœmy zwi¹zki zawodowe
i pracodawców, ¿eby zawarli porozumienie czy uz-
godnili miêdzy sob¹ wybór w³aœciwego rozstrzyg-
niêcia czy w³aœciwej drogi. Mo¿na uznaæ, ¿e na pe-
wnym etapie tych rozmów wiele wskazywa³o na to,
¿e partnerzy spo³eczni s¹ sk³onni przychyliæ siê do
rozstrzygniêcia zwi¹zanego z mo¿liwoœci¹ dokoñ-
czenia kadencji. Niemniej jednak dysponujemy ju¿
innymi opiniami od naszych partnerów spo³ecz-
nych, którzy kwestionuj¹ takie rozstrzygniêcie,
uwa¿aj¹c, ¿e ta kadencja powinna wygasaæ z chwi-
l¹ nowelizacji ustawy.

Ja mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e w projekcie
rz¹dowym,oczywiœcie ju¿pozakoñczeniu tegoetapu
konsultacji, zaproponujemy rozwi¹zanie, które z na-
szego punktu widzenia bêdzie najlepsze. Dziêkujê.

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

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Ja niestety mam trudne pytanie do pana mini-
stra. Skoro mówi pan minister o podjêciu prac
nad nowelizacj¹ tej ustawy, to chcia³abym zapy-
taæ, czy brane jest pod uwagê wprowadzenie wy-
³¹czeñ odnoœnie do koniecznoœci tworzenia rad
pracowniczych w instytucjach kultury. Mam tu-
taj na myœli takie instytucje jak teatry, opery, fil-
harmonie, teatry muzyczne, teatry lalkowe, teatry
dzieciêce, galerie itp. We wszystkich tych instytu-
cjach funkcjonuj¹ rady artystyczne, które
spe³niaj¹ dos³ownie wszystkie przewidziane
w ustawie powo³uj¹cej rady pracownicze warun-
ki, a nawet wiêcej, ni¿ wymaga ustawa, wiêc mo¿-
na powiedzieæ, ¿e w wypadku instytucji kultury te
rady pracownicze to by³by taki drugi grzyb
w barszcz. Czy nie powinno siê pomyœleæ o wy-
³¹czeniu pewnych instytucji, pewnych zak³adów
pracy? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Dziêkujê bardzo za to pytanie. Ten temat poja-

wia³ siê w naszych dyskusjach ju¿ wczeœniej i Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej odnosi³o siê
równie¿ do pewnych propozycji czy sugestii ze
strony ministra kultury.

Ja chcia³bym powiedzieæ, ¿e strategia, któr¹
obecnie przyjêliœmy, jest strategi¹ przygotowania
projektu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi terminami –
a tym terminem, który obliguje nas do zakoñcze-
nia prac nad t¹ nowelizacj¹, jest lipiec. Ze wzglêdu
na wymagane w ustawodawstwie procedury
zwi¹zane z konsultacjami itd., itd., przyjêliœmy za-
sadê, ¿e ta propozycja rz¹dowa ma byæ propozycj¹,
nazwijmy to, minimaln¹. To znaczy, ¿e ma to byæ
propozycja, która realizuje wprost orzeczenie Try-
buna³u Konstytucyjnego w tym jednym punkcie,
o którym mówi³em, czyli jeœli chodzi o kwestie fun-
kcjonowania rad pracowników do zakoñczenia ich
dotychczasowej kadencji b¹dŸ krócej. Tylko w tym
jednym punkcie pozostawiamy jakiœ margines ne-
gocjacji, albowiem trybuna³ tego nie okreœla.

W zwi¹zku z tym, moja odpowiedŸ – ju¿ wprost –
na pytanie pani senator brzmi: nie. Ten przygoto-
wywany w tej chwili projekt to projekt o charakte-
rze dostosowawczym do ¿yczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, i on nie przewiduje takich wy³¹czeñ.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Wobec tego, Panie Marsza³ku, zadam drugie

pytanie.
Kiedy ta propozycja bêdzie rozpatrywana, kie-

dy bêdzie brana pod uwagê? Zwracam uwagê na
to, ¿e mo¿e tych instytucji kultury nie jest a¿ tak
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du¿o, jak wszystkich zak³adów pracy w Polsce, ale
samych teatrów, i samorz¹dowych, i rz¹dowych,
i innego typu, jest w Polsce ponad dwieœcie, tak
zwanych teatrów dramatycznych. Nie mówiê ju¿
o galeriach plastycznych, dla których to w ogóle
jest dziwna figura, w zasadzie nie do przyjêcia.
A wiêc jest olbrzymia liczba tego, co siê nazywa in-
stytucjami kultury. I nie mo¿na tego lekcewa¿yæ.
Czy istnieje wobec tego szansa na zajêcie siê tym
kiedykolwiek?

Senator Zbigniew Romaszewski:
Przepraszam, Panie Ministrze. Ja mo¿e uzu-

pe³niê jeszcze pytanie pani senator.
Czy nie ma mo¿liwoœci, a¿eby te rady artystycz-

ne, które istniej¹ na podstawie art. 24 ust. 1, fun-
kcjonowa³y po prostu jako rady pracowników?
Tak jak to jest przyjête. Jest przecie¿ ileœ rad pra-
cowników, które powsta³y z komisji socjalnych.
Jest ich chyba oko³o czterdziestu. Po prostu ko-
misje socjalne zosta³y uznane za rady pracowni-
ków na podstawie porozumieñ pomiêdzy praco-
wnikami i zwi¹zkami zawodowymi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Pani Senator, Panie Marsza³ku, moj¹ odpo-

wiedŸ chcia³bym rozpocz¹æ od króciutkiej osobi-
stej refleksji. W ¿yciu zawodowym zwi¹zany by-
³em przez wiele lat z instytucjami kultury. I proszê
mi wierzyæ, ¿e w najmniejszym nawet stopniu nie
myœlê o tym, ¿eby lekcewa¿yæ potrzeby tych insty-
tucji, czy te¿ uwzglêdniaæ ich niezwyk³¹ specyfikê
i specyfikê reprezentacji pracowników, która
w takich instytucjach powstaje. Mogê tylko za-
proponowaæ ponowne rozwa¿enie tych argumen-
tów, które pojawia³y siê ju¿ wczeœniej w odniesie-
niu do tej ustawy, i przyjrzenie siê mo¿liwoœciom
ewentualnych zmian. Aczkolwiek reaguj¹c w tej
chwili na gor¹co na pytanie pani senator i pana
marsza³ka, odpowiem, ¿e wydaje mi siê, ¿e bêdzie
to niezwykle trudne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Trudno mi

w to uwierzyæ, ale muszê przyj¹æ.)

Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale bêdzie-

my bombardowaæ.)
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. Wnioski legislacyjne mog¹ obejmo-
waæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich
niezbêdne konsekwencje.

Proszê o zabranie g³osu senatora Koguta.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Zaproszeni Goœcie!
Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu pra-

cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
wywo³a³a ogromne emocje. Ja nie ukrywam, ¿e na
moje rêce wp³yn¹³ protest przedstawicieli Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”, pana Langera,
a tak¿e pani magister Ewy Podgórskiej-Rakiel.
Byli oni ogromnie oburzeni tym, ¿e nie mieli mo¿-
liwoœci na posiedzeniu naszej komisji, komisji ro-
dziny i polityki prorodzinnej, wyraziæ swojego sta-
nowiska. Pan przewodnicz¹cy… Posiedzenie
trwa³o krótko, a dla zwi¹zku ta ustawa jest strate-
giczna. Oni jechali tutaj – chcê dos³ownie podaæ,
co pisz¹ – kawa³ drogi, a po piêciu minutach mu-
sieli wracaæ z powrotem do Gdañska. W zwi¹zku
z tym ja to przekazujê w imieniu Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ”.

Je¿eli chodzi o tê ustawê, to wszyscy wiemy, ¿e
jest to naprawianie niezgodnoœci z Konstytucj¹
Rzeczypospolitej.

Drodzy Pañstwo, chcia³bym ustosunkowaæ siê
do tej ustawy raczej pod k¹tem prawa unijnego,
bo wszyscy mówimy, ¿e ka¿da ustawa powinna
byæ dostosowana do prawa unijnego. Myœmy za-
proponowali projekt ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
i nie przewiduje siê w nim w ¿aden sposób udzia³u
organizacji zwi¹zkowych w zakresie trybu wyboru
oraz odwo³ania rady pracowników.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w projekcie re-
zolucji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Parlamentu Europejskiego, bêd¹cego czêœci¹
sprawozdania z posiedzenia w dniu 27 stycznia
2009 r., w sprawie wdro¿enia Dyrektywy Unii Eu-
ropejskiej 2002/14 Wspólnoty Europejskiej usta-
nawiaj¹cej ogólne ramowe warunki informowa-
nia i przeprowadzania konsultacji z pracownika-
mi we Wspólnocie Europejskiej w pkcie 6e wska-
zuje siê na koniecznoœæ wzmocnienia dialogu
spo³ecznego w przedsiêbiorstwie i zaleca siê pañ-

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy

142 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

(senator B. Borys-Damiêcka)



stwom cz³onkowskim uwzglêdnienie reprezento-
wanych w przedsiêbiorstwie zwi¹zków zawodo-
wych w ramach podejmowania œrodków transpo-
zycji. Ponadto w pkcie 6a tej rezolucji postuluje
siê dok³adne zdefiniowanie terminu informowa-
nia, aby nie pozostawiaæ miejsca na jego alterna-
tywn¹ interpretacjê, przestrzegaæ ducha dyrekty-
wy 2002/14 Wspólnoty Europejskiej. Postulat
ten by³ podnoszony przez stronê zwi¹zkow¹
w trakcie posiedzenia zespo³u do spraw prawa
pracy i uk³adów zbiorowych Komisji Trójstronnej.

Negatywnie nale¿y tak¿e odnieœæ siê do treœci
art. 2 senackiego projektu ustawy o zmianie usta-
wy o informowaniu pracowników i przeprowadza-
niu z nimi konsultacji. Trybuna³ Konstytucyjny
wskaza³, ¿e przy formu³owaniu przepisów przej-
œciowych ustawodawca ma do dyspozycji dwie
metody regulacji. Mo¿e przes¹dziæ, ¿e rady praco-
wników wybrane w trybie zwi¹zkowym – art. 4
ust. 1 lub mieszanym – art. 4 ust. 3 jeszcze przed
og³oszeniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go, czyli przed uchyleniem domniemania konsty-
tucyjnoœci zaskar¿onych przepisów, mog¹ fun-
kcjonowaæ do czasu up³ywu ich kadencji. Dlatego
postulujê zastosowanie rozwi¹zania, które po-
zwoli dzia³aæ do koñca kadencji radzie pracowni-
ków wybranych przez reprezentatywne organiza-
cje zwi¹zkowe. Za tym rozwi¹zaniem przemawia
zbli¿anie siê terminu koñcowego dzia³ania rady
powo³anej w sposób, o którym mowa w art. 4
ust. 1 lub ust. 3 ustawy o informowaniu, oraz zgo-
dy partnerów, którzy uczestnicz¹ w Komisji Trój-
stronnej. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pozwolê teraz sobie udzieliæ g³osu.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo, stajemy przed ustaw¹, która jest

jedn¹ z istotnych ustaw ustrojowych. I ja wcale
nie jestem pewien, czy nowelizacja prowadzona
w trybie rozdzia³u 9a, a wiêc nowelizacji dokony-
wanych w oparciu o orzeczenia, jest wystarcza-
j¹ca, a¿eby rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane z t¹
ustaw¹.

Proszê pañstwa, zacznijmy od genezy ustawy,
mo¿e nieusuwalnej, ale która wp³ynê³a równie¿
na wyrok trybuna³u i na to, ¿e brnie to dalej. Otó¿
trzeba powiedzieæ jedn¹ rzecz: ta ustawa jest po
prostu z³a, i to nie tylko w tym jednym punkcie. Ja
ju¿ reprezentowa³em taki pogl¹d w poprzedniej
kadencji, kiedy twierdzi³em, ¿e ustawa ta wcale
nie sprzyja tworzeniu rad pracowniczych. Powody
tego, dlaczego ona temu nie sprzyja, mogê wymie-

niæ. Proszê pañstwa, 10% za³ogi ma to podpisaæ.
A jak zebraæ podpisy 10% za³ogi w przedsiêbior-
stwie, które jest rozlokowane na przyk³ad na tere-
nie ca³ej Polski? A oddzia³owych rad nie ma. Po-
œrednich struktur nie ma, czyli w takim Tesco czy
gdzieœ tam w jakichœ firmach budowlanych bie-
gaj, cz³owieku, i zbieraj te podpisy. Stajemy przed
takim problemem. To jest w ogóle tym nieobjête.
Ludzie, którzy wystêpuj¹ z tak¹ inicjatyw¹ – a, po-
wtarzam, trzeba mieæ 10% podpisów – nie s¹ w ¿a-
den sposób chronieni, tote¿ przy spadku aktyw-
noœci spo³ecznej tych rad tak znowu du¿o nie po-
wsta³o, ka¿dy siê tutaj zastanawia³: a mo¿e lepiej
siê nie nara¿aæ.

Dlaczego taka ustawa powsta³a i dlaczego
wnioski, które ja wtedy sk³ada³em, na posiedze-
niu komisji nie zosta³y przyjête? Proszê pañstwa,
dlatego, ¿e minister powo³ywa³ siê wtedy na wolê
Komisji Trójstronnej i uwa¿a³ za swój wielki suk-
ces, ¿e zwi¹zki zawodowe i pracodawcy doszli do
porozumienia, i uzna³, ¿e to porozumienie trzeba
zaakceptowaæ. No i tak to w koñcu zosta³o przez
parlament przyjête, przyjête zosta³o równie¿ przez
Senat. Ale mo¿e zwróæmy uwagê na to, ¿e Komisja
Trójstronna to s¹ pracodawcy, zwi¹zki zawodowe
i rz¹d, który tutaj zaj¹³ stanowisko takie: jak siê
dogadacie, tak sobie róbcie. Ale, proszê pañstwa,
tu w ogóle nie ma pracowników niezrzeszonych.
Kto ich reprezentuje? Nikt.

I teraz pytanie, dlaczego dosz³o do takiej usta-
wy. A dlatego, ¿e pracodawcy jako tacy w ogóle nie
s¹ zainteresowani w tworzeniu rad pracowni-
czych, dlatego ¿e wcale nie chc¹, aby im ktoœ
w tych kwestiach szpera³, nie s¹ zainteresowani
budowaniem tego wszystkiego. I dopiero póŸniej,
gdy jest kryzys, to powstaj¹ problemy, jak siê do-
gadywaæ z ludŸmi. A tak to najlepiej narzuciæ swo-
j¹ wolê, niech tam pracuj¹ i nie zawracaj¹ g³owy.
Taka jest tendencja wœród pracodawców, tymcza-
sem tendencje wœród zwi¹zków zawodowych s¹
inne. Rady pracowników s¹ dla nich pewn¹ kon-
kurencj¹. A skoro s¹ konkurencj¹, no to tak pod-
ci¹gniêto limity, ¿e te samorzutne rady pracowni-
cze z³o¿one z niezrzeszonych pracowników w³a-
œciwie nie mog¹ powstaæ. Jest ich w gruncie rze-
czy bardzo ma³o. Pan minister mówi³, ¿e ostatnio
one powstawa³y z wiêksz¹ intensywnoœci¹, ale to
nie jest zjawisko typowe. I, proszê pañstwa, w tym
momencie trudno by³o Trybuna³owi Konstytucyj-
nemu nie zauwa¿yæ tej nierównoprawnoœci – pod-
kreœlam: nierównoprawnoœci – pracowników
zrzeszonych w zwi¹zkach i tych niezrzeszonych,
których prawa by³y ograniczone. Ta ustawa ma
przywróciæ pewne prawa pracownikom niezrze-
szonym w zwi¹zkach.

Muszê równie¿ powiedzieæ, ¿e ta zwi¹zkowa
wolnoœæ negatywna, na któr¹ powo³uje siê Trybu-
na³ Konstytucyjny, te¿ nie ma takiego zupe³nie
bezwzglêdnego charakteru. Ona w zasadzie jest
wyra¿ona w art. 59 ust. 1 konstytucji. I rzeczywi-
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œcie z tego mo¿na wywieœæ wolnoœæ negatywn¹.
Ale tam jest jeszcze art. 59 ust. 2, który trybuna³
w gruncie rzeczy pomin¹³, a który pozwala zwi¹z-
kom zawieraæ na przyk³ad uk³ady zbiorowe i pro-
wadziæ negocjacje w imieniu wszystkich praco-
wników. No, tu zaczynamy siê ju¿ zastanawiaæ,
jak to jest z t¹ wolnoœci¹ negatywn¹, bo mamy tu-
taj podobn¹ sytuacjê, jak w radach pracowni-
czych. I nagle w myœl konstytucji w kwestiach
umów zbiorowych, w kwestiach konsultacji
zwi¹zki mog¹ siê wypowiadaæ, a w radach praco-
wniczych, w radach pracowników, to ju¿ nie mo¿-
na, tak powiedzmy, niczego narzucaæ i po prostu
ich tworzyæ. Tak, proszê pañstwa, wygl¹da ca³y
problem.

Ja myœlê tak: tutaj trybuna³ ustali³, co ustali³,
ale ja nie jestem przekonany, czy to zosta³o do
koñca dobrze zinterpretowane przez nasze Biuro
Legislacyjne i przez komisjê. Mam co do tego po-
wa¿ne w¹tpliwoœci, mianowicie powsta³a rzecz
w jakiœ sposób katastrofalna, to znaczy g³ówny
autor – w tej chwili chyba jeszcze ci¹gle g³ówny
autor – twórca rad pracowników, czyli zwi¹zki za-
wodowe, w³aœciwie zosta³ po prostu wyelimino-
wany z ich tworzenia. Proszê pañstwa, dla praco-
dawców jest to w gruncie rzeczy dosyæ wygodne,
bo zwi¹zki zawodowe to jest pewna silna struktu-
ra, mog¹ca prowadziæ na przyk³ad kszta³cenie,
mog¹ca oddzia³ywaæ. A rozproszone rady s¹
w gruncie rzeczy dalece bardziej dogodne, ³atwiej-
sze do spacyfikowania, ludzie siê bardziej boj¹.
Tak to wygl¹da. No tak to wygl¹da. Takie s¹, jak
by to powiedzieæ, moje doœwiadczenia jako zwi¹z-
kowca. Wobec tego ca³kowite wyeliminowanie
zwi¹zków zawodowych, tak jak to nast¹pi³o w Se-
nacie, jest w moim przekonaniu zwyczajnie nie-
dopuszczalne. To po pierwsze.

Po drugie, w tej ustawie – i to jest feler tego ca³e-
go rozdzia³u 9a regulaminu – pewne rzeczy na
przyk³ad nie zosta³y uwzglêdnione. Przecie¿, pro-
szê pañstwa, nie zosta³ zaskar¿ony art. 24 ust. 1
ustawy, w którym jest mowa o tworzeniu rad pra-
cowników na zasadzie porozumieñ. Jakich? Pew-
nie g³ównie ze zwi¹zkami zawodowymi. Ale je¿eli
takie porozumienie pracownicze istnieje, jeœli jest
powo³any jakiœ oœrodek informacji, ono sobie ist-
nieje i nie musi powo³ywaæ ju¿ rad pracowników.
Jest cztery tysi¹ce takich porozumieñ, a przez ko-
go one zosta³y zawarte? Przez zwi¹zki zawodowe.
A wiêc jest cztery tysi¹ce funkcjonuj¹cych poro-
zumieñ, to znaczy w dalszym ci¹gu te rady praco-
wników powo³ane przez zwi¹zki zawodowe istnie-
j¹, niezale¿nie od tej ustawy, bo tego nikt nie do-
tkn¹³, nikt tego nie zaskar¿y³. Trybuna³ Konstytu-
cyjny tego nie uwzglêdni³, wobec czego tam, gdzie
zwi¹zki powo³ywa³y to expressis verbis w³aœnie ja-
ko zwi¹zki zawodowe, opieraj¹c siê na ustawie, to
siê wszystko rozwi¹zuje, natomiast tam, gdzie to

zosta³o wczeœniej przez zwi¹zki zawodowe wyne-
gocjowane z pracodawc¹, w dalszym ci¹gu to ist-
nieje. No trzeba by albo w t¹ stronê, albo w tamt¹.
I to wszystko to s¹ mankamenty tej ustawy.

Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e pewnym roz-
wi¹zaniem tego problemu reprezentacji zwi¹zków
zawodowych, zwi¹zków, powiedzia³bym, repre-
zentatywnych, bo o takich w tej chwili mówiê, by-
³oby uwzglêdnienie po jednym przedstawicielu re-
prezentatywnego zwi¹zku zawodowego w ka¿dej
radzie pracowników, co wi¹za³oby siê z pewn¹ ela-
stycznoœci¹ w kwestii wielkoœci rady pracowni-
ków ze wzglêdu na fakt, ¿e reszta by³aby po prostu
wybierana spoœród pracowników zak³adu.

Druga kwestia jest taka, ¿eby rada pracowni-
ków powstawa³a nie tylko na wniosek 10% praco-
wników, bo jest to niezwykle skomplikowane,
zbieraæ te podpisy – ja ju¿ znam procesy tworzenia
tego rodzaju struktur, wiêc doskonale wiem, jak
to jest trudne – ale równie¿ aby zwi¹zek zawodowy
istniej¹cy w danym przedsiêbiorstwie mia³ prawo
wyst¹piæ o powo³anie takiej rady pracowników.
A wiêc tutaj jest parê bardzo istotnych elemen-
tów.

Na dodatek chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e przekona-
nie, i¿ ta nowelizacja nic nie kosztuje, jest b³êdne.
Tam, gdzie by³y zwi¹zki zawodowe, rady praco-
wników by³y utrzymywane w³aœnie przez te zwi¹z-
ki. Je¿eli my teraz wycofujemy zwi¹zki zawodowe
z rad pracowników, to koszty utrzymywania tych
rad przechodz¹ na pracodawcê. A jak przechodz¹
na pracodawcê, to on wpisuje to w swoje koszty
i pañstwo traci, powiedzmy sobie, swój dzie-
wiêtnastoprocentowy podatek. No, mo¿e to jest
przeszacowane, nale¿a³oby w tej sprawie zasiêg-
n¹æ opinii ministra finansów. Wed³ug moich bar-
dzo pobie¿nych i bardzo zgrubnych oszacowañ to
mo¿e siêgaæ nawet 100 milionów z³. To ju¿ jest du-
¿a suma, st¹d stwierdzenie, ¿e to nie jest problem
wy³¹cznie formalny, nie wy³¹cznie legislacyjny –
to jest problem spo³eczny.

Dlatego te¿, Wysoka Izbo, moje zdanie w tej
chwili jest takie: w zwi¹zku z zapowiedziami mini-
stra, ¿e tego rodzaju prace trwaj¹, i w zwi¹zku
z oczywistymi wadami tej ustawy, ja by³bym
sk³onny proponowaæ, a nawet wiêcej – ja bym pro-
ponowa³ odrzucenie tej ustawy. Niech rz¹d pode-
jmie odpowiednie prace w Komisji Trójstronnej,
uwzglêdniaj¹c nasze opinie, uwzglêdniaj¹c to, co
do tej pory zrobiliœmy, bo posiada zupe³nie inne
narzêdzia. Mo¿emy to robiæ równie¿ my, ale nie
w trybie rozdzia³u 9a, tylko w trybie rozdzia³u 9,
od pocz¹tku, a¿eby mo¿na by³o wprowadziæ wszy-
stkie niezbêdne zmiany.

Tak ¿e ja w tej chwili wnoszê o odrzucenie tej
ustawy, a na wszelki wypadek sk³adam poprawki,
które uwzglêdniaj¹ kwestie w³¹czenia zwi¹zków
zawodowych, oraz poprawki, które – z przykroœci¹
muszê przyznaæ – wykraczaj¹ poza rozdzia³ 9a,
a które s¹ równie¿ niezbêdne.
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(Senator Mieczys³aw Augustyn: To jest sprzecz-
ne z regulaminem.)

No wiêc w³aœnie.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: To jest sprzecz-

ne z regulaminem, pozwolê sobie na to zwróciæ
uwagê, marsza³kowi nie wypada…)

W³aœnie, wiem o tym. Kiedy regulamin by³
przyjmowany, to ja sygnalizowa³em, ¿e nie wszys-
tko w ramach rozdzia³u 9a daje siê wykonaæ. Wo-
bec tego sk³adam poprawki. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, ja ju¿ pozwoli³am sobie zaj¹æ

pana miejsce, bo przysz³a moja pora. Dziêkujê
bardzo.

Zapraszam pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna.

Pan senator te¿ bêdzie chcia³ zabraæ g³os?
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie, ja przy okazji

nastêpnego punktu.)
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Drogi Panie Ministrze i Wszyscy Pracownicy Mini-
sterstwa!

Oczywiœcie myœmy wiedzieli, ¿e resort pracuje
nad tym przed³o¿eniem, ale my w Senacie przyjê-
liœmy jako zasadê, ¿e nawet je¿eli s³yszymy o tych
pracach, a nie jest powiedziane i nie ma pewnoœci,
¿e w najbli¿szym czasie zostan¹ one zakoñczone,
to inicjujemy proces legislacyjny. Wiele razy tak
siê zdarza³o, a w³aœciwie prawie zawsze, ¿e projek-
ty te spotyka³y siê na gruncie Sejmu i w ten spo-
sób powstawa³o najlepsze moim zdaniem roz-
wi¹zanie. Dlatego upieraliœmy siê, ja te¿ siê upie-
ram i polecam pañstwu, abyœmy dalej nad tym
projektem pracowali. Z ca³¹ pewnoœci¹ zmobili-
zuje to rz¹d do tego, ¿eby przedstawiæ swoj¹ odpo-
wiedŸ i to w nieodleg³ym czasie. To po pierwsze.

Po drugie, to nie do koñca jest tak, ¿e w czasie
obrad komisji przedstawiciele strony spo³ecznej
nie mieli szansy siê wypowiedzieæ. Jest tutaj wy-
starczaj¹co du¿o osób, które wiedz¹, ¿e taka mo¿-
liwoœæ by³a, ¿e stanowisko zwi¹zku zawodowego
„Solidarnoœæ” na piœmie zosta³o dostarczone
wszystkim uczestnikom tamtego posiedzenia i ¿e
inni uczestnicy, powo³uj¹c siê na stanowisko
uzgodnione z „Solidarnoœci¹”, prezentowali
wspólne stanowisko zwi¹zków zawodowych. Mi-
mo wszystko wyra¿am ubolewanie, ¿e przedsta-
wiciel NSZZ „Solidarnoœæ” nie zosta³ dopuszczony

do g³osu. Na swoje usprawiedliwienie mogê po-
wiedzieæ tylko tyle, ¿e dzia³aliœmy w bardzo œciœle
okreœlonym czasie, ¿e na koñcu dopuœci³em
okreœlon¹ liczbê g³osów i po wyczerpaniu tej listy,
na której niestety nie znalaz³ siê przedstawiciel
„Solidarnoœci”, dyskusja zosta³a zamkniêta.

Proszê pañstwa, chcia³bym siê odnieœæ tylko do
jednej kwestii. Mianowicie trybuna³ pozostawi³
dwie œcie¿ki, jeœli chodzi o to, co mo¿na zrobiæ
z radami pracowniczymi, które by³y wybrane na
starych zasadach. Jedna, któr¹ zapisaliœmy w na-
szym projekcie, jest taka, ¿e rada pracowników
wybrana przed wejœciem w ¿ycie niniejszej usta-
wy na podstawie art. 4 ust. 1 albo ust. 3 tego sa-
mego artyku³u dzia³a do koñca kadencji. Jednak
po namyœle dochodzê do wniosku, ¿e i druga
œcie¿ka powinna byæ zapisana w projekcie, mia-
nowicie dopuszczenie, ¿e skrócenie kadencji rad
wybranych w podobnych trybach jest mo¿liwe.
Proponujê, abyœmy uwzglêdnili tak¹ poprawkê –
jest ona skonsultowana z Urzêdem Komitetu In-
tegracji Europejskiej – polegaj¹c¹ na dodaniu
w art. 2 po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu: cz³onko-
stwo w radzie pracowników, o którym mowa
w ust. 1, ustaje równie¿ w razie z³o¿enia wniosku
w sprawie ustania cz³onkostwa, podpisanego
przez co najmniej 50% pracowników zatrudnio-
nych u pracodawcy przez co najmniej szeœæ mie-
siêcy.

Pani Marsza³ek, sk³adam tê poprawkê i apelujê
o kontynuowanie prac nad t¹ ustaw¹. A jeœli rz¹d
w uzgodnieniu z pracodawcami i pracownikami
w Komisji Trójstronnej bêdzie mia³ ochotê wpro-
wadziæ dodatkowe zapisy, to bêdzie móg³ to prze-
cie¿ uczyniæ na etapie prac sejmowych. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:
Piêæ minut.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mia³em nie zabieraæ g³osu, ale skoro siê k³óci-

my o to pismo, to ja, Panie Przewodnicz¹cy, prze-
czytam pismo, jakie otrzyma³em, a naprawdê nie
chcia³em podnosiæ temperatury dyskusji. Tu je-
dnoznacznie napisane jest tak.

„W dniu 17 marca 2009 r. odby³o siê wspólne
posiedzenie senackiej Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej, na którym odby³o siê
pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji, druk senacki
nr 367. Nie muszê chyba t³umaczyæ, jakie ta usta-
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wa ma znaczenie zarówno dla pracowników, jak
i zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych u danego
pracodawcy. Bardzo powa¿nie potraktowaliœmy
zaproszenie na to posiedzenie skierowane do Ja-
nusza Œniadka, przewodnicz¹cego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ”, podpisane przez przewo-
dnicz¹cego Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
pana senatora Mieczys³awa Augustyna. Specjal-
nie na obrady komisji przyjechali z Gdañska ni¿ej
podpisany Jerzy Langer, zastêpca przewodni-
cz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”,
wraz z ekspertem komisji krajowej, pani¹ magi-
ster Ew¹ Podgórsk¹-Rakier.

Poœpiech w obradach narzucony przez pana se-
natora Mieczys³awa Augustyna – poœwiêcono te-
mu punktowi obrad zaledwie kilkanaœcie minut –
nie pozwoli³ odnieœæ siê do uwag zg³oszonych do
przedmiotowego projektu ustawy miêdzy innymi
przez NSZZ „Solidarnoœæ”. Prowadz¹cy zwróci³ siê
do obecnych senatorów oraz przedstawiciela Biu-
ra Legislacyjnego Senatu i Rz¹dowego Centrum
Legislacyjnego o okreœlenie ich stanowisk. Po-
nadto udzieli³ g³osu przedstawicielom organizacji
pracodawców i przedstawicielowi Instytutu
Spraw Obywatelskich, panu Piotrowi Ciompie.
Temu ostatniemu, w momencie gdy zacz¹³ siê od-
nosiæ do uwag NSZZ „Solidarnoœæ”, uniemo¿liwi³
wyra¿enie pe³nej opinii, argumentuj¹c ten fakt
brakiem czasu. Mimo ¿e wielokrotnie zg³asza³em
siê do g³osu, prowadz¹cy uniemo¿liwi³ mi zapre-
zentowanie uwag zwi¹zku. Po zakoñczeniu obrad
wyrazi³em swoje niezadowolenie ze sposobu pro-
wadzenia obrad i faktu niedopuszczenia do g³osu,
b¹dŸ co b¹dŸ, zaproszonych na to posiedzenie
przedstawicieli zainteresowanych projektem or-
ganizacji. Pan senator Mieczys³aw Augustyn
skwitowa³ moje pretensje stwierdzeniem: nie mie-
liœmy czasu, a swoje uwagi przes³aliœcie na piœ-
mie. Nie potrafi³ jednak potwierdziæ, ¿e zna te
uwagi, podobnie jak i inni senatorowie przys³u-
chuj¹cy siê dyskusji.

Trudno te¿ uznaæ za dowód powa¿nego trakto-
wania partnerów spo³ecznych reakcjê pana sena-
tora Mieczys³awa Augustyna na moj¹ informacjê,
któr¹ chcia³em przekazaæ komisji, o tym, ¿e
oprócz opinii ekspertów komisji krajowej dyspo-
nujemy opini¹ niezale¿nego eksperta, pana profe-
sora Arkadiusza Sobczyka z Katedry Prawa Pracy
i Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, która podwa¿a jedynie s³uszn¹ opiniê senac-
kich ekspertów. Nasz ekspert nie ma przed na-
zwiskiem tytu³u profesora, ale ma za to do niego
pe³ne zaufanie. Ten cytat nie wymaga chyba ko-
mentarza, a postawa pana senatora jest œwiade-
ctwem jego pogardy dla instytucji konsultacji
i demokratycznych procedur. W ten sposób pan
senator wyrazi³ te¿ swój stosunek do przedstawi-
cieli zwi¹zku bezpoœrednio zainteresowanych

projektem ustawy, która bêdzie mia³a wp³yw na
relacje pomiêdzy pracodawc¹ a dzia³aj¹cymi
u niego zwi¹zkami zawodowymi. Mimo kompro-
mituj¹cej postawy reprezentuj¹cego szacown¹
instytucjê, Senat RP, jednego senatora wierzê, ¿e
stanowisko Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego „Solidarnoœæ” zostanie dog³êbnie
przeanalizowane i znajdzie zrozumienie w izbie
wy¿szej polskiego parlamentu”. I tutaj podpis:
z powa¿aniem, Gdañsk, dnia tego i tego, Jerzy
Langer, zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarnoœæ”. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ chce zabraæ g³os?
Proszê uprzejmie, pan senator Mieczys³aw Au-

gustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Nie bêdê siê ustosunkowywa³ do obraŸliwych

uwag, w których uogólnia siê incydent i wyci¹ga
z tego wnioski na temat mojej postawy wobec par-
tnerów spo³ecznych. To jest drañstwo, tak siê od-
nosiæ. To nie wiec zwi¹zkowy, lecz trybuna senac-
ka. Tu nie wszystko jest dopuszczalne i nie powin-
no byæ. Nie ¿yczê sobie tak obraŸliwych sformu³o-
wañ. To po pierwsze.

Po drugie, stanowisko wszystkich zwi¹zków
zawodowych zosta³o zaprezentowane, tak jak zre-
szt¹ by³o powiedziane w tym piœmie, zosta³o uzgo-
dnione. Nastêpnie chciano referowaæ stanowiska
poszczególnych organizacji zwi¹zkowych. Ze
wzglêdu na to, ¿e musia³em skoñczyæ obrady
w okreœlonym terminie, ze wzglêdu na to, ¿e sala
mia³a byæ wolna, musia³em odwo³aæ siê do stano-
wiska pisemnego, które wszyscy przed sob¹ mieli,
co zreszt¹ w tym piœmie zosta³o potwierdzone. Ty-
le mogê na ten temat powiedzieæ. Zapewniam, ¿e
zawsze jest i bêdzie miejsce na g³os partnerów
spo³ecznych w pracach komisji, o ile oczywiœcie
bêdzie on wnosi³ coœ nowego i istotnego, czego se-
natorowie nie mieli okazji poznaæ inn¹ drog¹.
W tym wypadku mieli tak¹ okazjê, mieli tak¹ mo¿-
liwoœæ i ustnie, co prawda nie ustami przedstawi-
ciela „Solidarnoœci”, i pisemnie, bo ka¿dy mia³ to
przed sob¹. Tak wiêc nie ma najmniejszych pod-
staw do tak obraŸliwych sformu³owañ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów zabiera

g³os? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
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Zamykam dyskusjê.
S¹ z³o¿one, zg³oszone wnioski o charakterze le-

gislacyjnym. Dokona³ tego pan senator Zbigniew
Romaszewski oraz pan senator Mieczys³aw Augu-
styn.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej.

Przechodzimy teraz do kolejnego punktu…
Nie, przepraszam bardzo, cofam to, bo zanim

zamknê ten punkt, muszê jeszcze spytaæ, czy
przedstawiciele rz¹du chc¹ siê odnieœæ do tych
wniosków. Przepraszam bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie, dziêkujê
bardzo. Stanowisko rz¹du przedstawi³em ju¿
wczeœniej.)

Nie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-

tyki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym powracamy do rozpatrywa-

nia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku
obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów
w czasie II wojny œwiatowej.

Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt ponownie
do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania
poprawionego sprawozdania. Jest ono w druku
nr 499P.

Proszê pana senatora Zientarskiego o przed-
stawienie poprawionego sprawozdania komisji
o projekcie uchwa³y.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przemawiaæ w imieniu Komisji

Ustawodawczej, która na posiedzeniu w dniu dzi-
siejszym ponownie rozpatrzy³a projekt uchwa³y
oraz zg³oszone do niego wnioski i wnosi o wprowa-
dzenie poprawki do projektu uchwa³y.

Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e po-
prawkê z³o¿y³ te¿ pan senator Andrzejewski; cho-
dzi³o o zmianê tytu³u uchwa³y. Proponowa³, a¿eby
tytu³ brzmia³: „w sprawie uczczenia pamiêci Pola-
ków ratuj¹cych rodaków pochodzenia ¿ydowskie-
go w czasie II wojny œwiatowej”. Ta poprawka zo-
sta³a odrzucona jednomyœlnie, poniewa¿ uznaliœ-
my, i¿ w³aœciwy jest ten tytu³ uchwa³y, który by³
do tej pory; oczywiœcie w treœci uchwa³y mówi siê
w³aœnie o rodakach pochodzenia ¿ydowskiego.
Poprawki z³o¿y³em tak¿e ja i one zosta³y jedno-
myœlnie przyjête. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e po-
prawki, które zg³osi³em, by³y uzgodnione zarówno

w klubie Platformy Obywatelskiej, jak i w klubie
Prawa i Sprawiedliwoœci.

Pozwolê sobie odczytaæ treœæ uchwa³y, która
zawiera zg³oszone poprawki. Do tej pory nie by³a
prezentowana:

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przypomina-
j¹c przypadaj¹c¹ w tym roku szeœædziesi¹t¹ pi¹t¹
rocznicê œmierci Józefa i Wiktorii Ulmów z Marko-
wej na Podkarpaciu, którzy za ukrywanie oœmiu
obywateli polskich narodowoœci ¿ydowskiej z ro-
dzin Szallów i Goldmanów zginêli wraz z nimi
i siedmiorgiem dzieci, w tym jednym nienarodzo-
nym, w dniu 24 marca 1944 r. z r¹k niemieckiej
¿andarmerii, pragnie uczciæ wszystkich Polaków
ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Po-
œwiêcenie rodziny Ulmów, którzy – jak napisano na
pomniku w Markowej – «ratuj¹c ¿ycie innych z³o¿y-
li w ofierze w³asne”, winno byæ zaliczone do tego
nurtu w tradycji narodu polskiego, który zas³uguje
na nasz¹ pamiêæ i szczególn¹ wdziêcznoœæ.

W Polsce uratowano oko³o 60 tysiêcy bliŸnich,
którzy byli naszymi rodakami, chocia¿ ró¿nili siê
od nas wiar¹, jêzykiem, obyczajami, czy szczegól-
nym przywi¹zaniem do tradycji przodków.

«¯aden naród» – jak powiedzia³ Arnold Mosto-
wicz – «nie z³o¿y³ na o³tarzu pomocy ¯ydom takiej
hekatomby ofiar jak Polacy, bowiem w wielu kra-
jach okupowanych pomoc ta nie nios³a ze sob¹ ta-
kiego ryzyka.»

Ratuj¹cy, a by³o ich kilkaset tysiêcy, wywodzi-
li siê z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych, ich œwia-
domoœæ kszta³towa³y odmienne, niekiedy skraj-
nie przeciwstawne, pogl¹dy polityczne, kierowali
siê ró¿nymi motywami ratowania. Ich poœwiêce-
nie nierzadko nara¿a³o ich na œmiertelne niebez-
pieczeñstwo, wynikaj¹ce z niegodziwych postaw
i dzia³añ tych nielicznych, którzy utracili zdol-
noœæ honorow¹. Wielu oddanych w sprawie rato-
wania bliŸnich z Narodu ¯ydowskiego nie chcia³o
w swojej skromnoœci zaszczytów, pochwa³ czy lu-
dzkiej lub oficjalnej wdziêcznoœci: «(...) pragnê –
mówi³a Irena Sendlerowa – jak najmocniej pod-
kreœliæ, ¿e nie my ratuj¹cy jesteœmy jakimiœ bo-
haterami – te s³owa nawet bardzo mnie dra¿ni¹.
Odwrotnie – ci¹gle mam wyrzuty sumienia, ¿e
tak ma³o zrobi³am».

Wielu z nich, tak jak Ulmowie z Markowej,
uczyni³o wystarczaj¹co du¿o. Wykazali, ¿e cz³o-
wieczeñstwo jest wa¿niejsze ni¿ ¿ycie. «Czeœæ od-
dawana» – mówi³ Jan Pawe³ II w Yad Vashem –
«Sprawiedliwym Wœród Narodów za bohaterskie
dzia³ania w obronie ¯ydów, czasami a¿ do odda-
nia w³asnego ¿ycia, jest uznaniem, i¿ nawet w naj-
ciemniejszej godzinie nie gaœnie wszelkie œwiat³o».
Winni Oni znaleŸæ miejsce nie tylko w naszej pol-
skiej zbiorowej œwiadomoœci i pamiêci.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do
spo³eczeñstwa i instytucji pañstwa polskiego
o uznanie czynów rodziny Ulmów, Ireny Gut, Ire-
ny Sendler, Henryka S³awika i wielu innych Spra-
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wiedliwych za zas³uguj¹ce na szczególn¹ pamiêæ
i miejsce w œwiadomoœci Polaków.”

Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku urzê-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Teraz senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania do

sprawozdawcy komisji oraz do przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Paw³a Klimo-
wicza.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce…
Proszê bardzo, do którego? Do pana senatora…
(Senator S³awomir Sadowski: Obojêtnie.)
Mo¿e poproszê tu bli¿ej te¿ pana senatora Paw-

³a Klimowicza, jeœli mo¿na.
Proszê bardzo, pan senator S³awomir Sadowski

Senator S³awomir Sadowski:
Pani Marsza³ek, dziêkujê bardzo.
Mam pytanie do pana senatora, czym kierowa-

³a siê komisja, podaj¹c liczbê szeœædziesiêciu ty-
siêcy uratowanych ¯ydów. Poniewa¿ wed³ug hi-
storyków ¿ydowskich… Friedman podaje oko³o
piêædziesiêciu tysiêcy, a Józef Kermisz sto dwa-
dzieœcia tysiêcy. Jest to takie moje spostrze¿enie.
Czy ta liczba nie jest za ma³a? Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Ju¿ odpowiadam, Panie Senatorze.
Ta liczba by³a konsultowana. Miêdzy innymi

pan senator Ryszka, który uczestniczy³ w dysku-
sji, jeszcze przed posiedzeniem komisji przedsta-
wi³ dokumenty, zreszt¹ by³a te¿ dyskusja z wielo-
ma innymi osobami. Wynika³o z nich, ¿e szacun-
kowo jest to od czterdziestu do stu tysiêcy. Tak ¿e
ta liczba to jest liczba szacunkowa, która uœrednia,
Panie Senatorze, tê wielkoœæ. Nikt nie jest w stanie
dok³adnie okreœliæ liczby osób, ale szacuje siê j¹
w³aœnie w granicach od czterdziestu do stu tysiêcy.
Przyjêliœmy tak¹ œredni¹, w dolnej granicy.

(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Kto teraz?
Pan senator Dobrzyñski.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów? Chcia-

³abym mieæ rozeznanie, kto jeszcze bêdzie zabie-
ra³ g³os.

Proszê pana senatora Jana Dobrzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chodzi o aka-

pit czwarty. Proszê mi podaæ powód, dla którego
musimy umieszczaæ akurat taki zapis? Ja mo¿e
odczytam. Dobrze, Panie Senatorze?

(Senator Piotr Zientarski: Proszê.)
Ca³oœæ: „Ratuj¹cy, a by³o ich kilkaset tysiêcy,

wywodzili siê z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych,
ich œwiadomoœæ kszta³towa³y odmienne, niekiedy
skrajnie przeciwstawne, pogl¹dy polityczne, kie-
rowali siê ró¿nymi motywami ratowania. Ich po-
œwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na œmiertelne
niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z niegodziwych
postaw i dzia³añ tych nielicznych, którzy utracili
zdolnoœæ honorow¹”.

O kogo chodzi? Mam na myœli „tych nielicz-
nych”. Czy chodzi o ró¿ne narodowoœci, w tym ró-
wnie¿ ¯ydów, Panie Senatorze? Czy te¿ chodzi
o Polaków? Jaki sens ma utrzymywanie tego typu
zapisu w tak potrzebnym, moim zdaniem, projek-
cie naszego stanowiska?

Senator Piotr Zientarski:

Ju¿ odpowiadam.
Panie Senatorze, chcieliœmy podkreœliæ szcze-

gólne niebezpieczeñstwo, jakie wi¹za³o siê
z udzielaniem pomocy ¯ydom. Chodzi o to, ¿e oso-
by te dzia³a³y w sytuacji, kiedy by³y nara¿one, co
prawda przez nielicznych, ale na ró¿nego rodzaju
doniesienia ze strony folksdojczów, ze strony Po-
laków, ze strony ¯ydów, ze strony ró¿nych osób,
które…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tylko nie ge-
stapo.)

Proszê?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Niemców nie

ma, gestapo nie ma.)
Nie, mówimy: „tych nielicznych, którzy…” Prze-

cie¿ generalnie Niemcy zachowywali siê, wiadomo
w jaki sposób. Tak ¿e trudno mówiæ, ¿e oni zacho-
wywali siê jakoœ nietypowo czy… Przecie¿ oni byli
oprawcami.

A my chcieliœmy pokazaæ warunki, w jakich
dzia³ali ci ratuj¹cy, którzy czêsto byli nara¿eni w³a-
œnie na niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z tych nie-
godziwych postaw. Te postawy co prawda by³y nie-
liczne, ale istnia³y, i to w ró¿nych œrodowiskach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, czy pan senator Klimowicz
chcia³by coœ dodaæ?

(Senator Pawe³ Klimowicz: Tak.)
Proszê uprzejmie. A potem pan senator.
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Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Odnosz¹c siê
do pytania pana senatora, chcia³bym wyjaœniæ, ¿e
tym wielkim postawom, takim jak rodziny
Ulmów, towarzyszy³y równie¿ postawy haniebne.
Na przyk³adzie tej rodziny najlepiej to widaæ, po-
niewa¿ ona zosta³a wydana ¿andarmerii niemiec-
kiej przez konkretn¹ osobê, która jest znana
z imienia i nazwiska i na której Armia Krajowa wy-
kona³a wyrok œmierci. Tak ¿e bez ma³oœci nie ma
te¿ wielkoœci. Trzeba mówiæ i o tych postawach,
które by³y szlachetne, i o tych postawach, które
by³y haniebne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze pan senator chce dopytaæ.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Senatorze, obyœmy nie wpadli, pan te¿,

w taki nurt jakiegoœ braku rzeczywistej oceny,
mo¿e nawet w nurt haniebny. W takim razie po-
winniœmy, Panie Senatorze, wymieniæ te narodo-
woœci, które pan senator poda³. Wymieniæ i Nie-
mców, i ¯ydów. Ta ustawa bowiem ma s³u¿yæ cze-
muœ innemu. Przy takim zapisie pan pewnym
kwestiom i wydarzeniom przeczy. Oczywiœcie nie
trzeba nikomu udowadniaæ, ¿e w ró¿nych spo³e-
cznoœciach s¹ ró¿ne osoby, s¹ ró¿ne charaktery.
Przecie¿ trudno…

(Senator Piotr Zientarski: Ale tu by³y okreœlone
warunki, Panie Senatorze.)

Panie Senatorze, ja rozumiem.
…tych, którzy bêd¹ to czytaæ, pos¹dzaæ o to, ¿e

nie znaj¹ historii II wojny œwiatowej i holokaustu.
Naprawdê uwa¿am, ¿e ten zapis jest niepotrzebny.
Ten zapis, powiem mo¿e kolokwialnie, nawet deli-
katnie brudzi intencje i ca³e to stanowisko, Panie
Senatorze. I nale¿a³oby go wykreœliæ, po prostu.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê,
pan senator Klimowicz chce uzupe³niæ…)

Pani Marsza³ek, albo narodowoœci, które pan
senator Zientarski s³usznie wymieni³, te¿ w tym
stanowisku wymieniæ. Przecie¿ ró¿ni donosili.

(Senator Piotr Zientarski: Ale na tym etapie nie
ma mo¿liwoœci zg³aszania poprawek.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Bardzo proszê, pan senator Klimowicz udziela

odpowiedzi.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Myœlê, ¿e nie

chodzi tu o to, ¿ebyœmy wymieniali narodowoœci,
tu chodzi o postawy, jakie by³y w czasie II wojny

œwiatowej. Te postawy dotycz¹ naszych wspó³o-
bywateli bez wzglêdu na to, jaka by³a ich narodo-
woœæ. Myœlê, ¿e pañstwo polskie powinno oddaæ
ho³d tym, którzy nieœli pomoc w zagro¿eniu, w tra-
gicznych warunkach, i powiedzieæ o tym, co by³o
z³e i kto wydawa³ ukrywaj¹cych i wspó³obywateli
narodowoœci ¿ydowskiej…

(Rozmowy na sali)
Tak ¿e uwa¿am, ¿e przyk³ad rodziny Ulmów,

którzy s¹ równie¿ kandydatami na o³tarze w Ko-
œciele katolickim, jest najlepszym przyk³adem
wielkoœci i zarazem ma³oœci postaw ludzkich.
Dziêkujê.

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Senatorze, ja-
kiej narodowoœci dotyczy ten akapit?)

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, ja chcia³bym panu przypom-
nieæ, ¿e przy uchwa³ach okolicznoœciowych nie
ma mo¿liwoœci sk³adania na tym etapie…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ja nie sk³adam, ja za-
dajê pytanie.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, proszê teraz nie podejmowaæ dyskusji.
Teraz jest odpowiedŸ.)

Ja to wyjaœni³em.
A poza tym podkreœlam, ¿e taka treœæ zosta³a

ustalona wspólnie z przedstawicielami prezydiów
obu klubów. Tak ¿e nie jest to wytwór tylko Komi-
sji Ustawodawczej. Ta uchwa³a jest po bardzo sze-
rokich uzgodnieniach i wynika z konsensusu, za-
wartego co do jej treœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wies³aw Dobkowski, proszê up-

rzejmie.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê.
Mi brakuje tu w ogóle s³owa czy zdania na te-

mat… Bardzo fajnie, ¿e Polacy ratowali ¯ydów
czy osoby narodowoœci ¿ydowskiej, pochodze-
nia ¿ydowskiego, ale nie ma nawet jednego s³o-
wa o tym, ¿e chodzi o ratowanie przed faszysta-
mi, przed Niemcami. Nigdzie nie ma tego, ¿e
trzeba by³o ratowaæ przed hitleryzmem, przed
Niemcami. Przecie¿ taka uchwa³a bêdzie czyta-
na i bêdzie funkcjonowa³a w innych krajach – na
zachodzie Europy, a nawet na ca³ym œwiecie –
a w ogóle nie ma wzmianki, ¿e to w³aœnie Nie-
mcy, albo inaczej, hitlerowcy tych ¯ydów mor-
dowali.
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Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, po pierwsze w tytule mamy:
„w czasie II wojny œwiatowej”, a po drugie, jest po-
dany przyk³ad…

(G³os z sali: Absolutnie ma racjê.)
(Rozmowy na sali)
Proszê? Ja odwo³uje siê do treœci – „którzy…

zginêli… z r¹k niemieckiej ¿andarmerii…” itd.
Jest wiêc mowa o tym, z czyich r¹k zginêli przed-
stawiciele rodzin Szallów, Goldmanów i wielu in-
nych. Tak ¿e jest mowa o Niemcach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zabraæ g³os?
Jeszcze raz pan senator Dobkowski, proszê

bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Mowa jest o tym tutaj w sposób zbyt delikatny.

Tu jest tylko wzmianka, a to powinno byæ zapisa-
ne nawet w tytule, ¿e jest to uchwa³a w sprawie
uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów czy
osoby pochodzenia ¿ydowskiego w czasie II wojny
œwiatowej przed oprawcami niemieckimi czy hit-
lerowskimi. Tego tu brakuje.

(G³os z sali: Tak jest.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, ale w tej chwili nie ma ju¿ ta-

kiej mo¿liwoœci legislacyjnej, prawnej. Bardzo
dziêkujê, przyjmujemy tê… Pan senator oczywi-
œcie mo¿e…

(Senator Wies³aw Dobkowski: Bardzo ¿a³ujê, ¿e
nie ma.)

…jeœliwyra¿a tak¹wolê,wzi¹æudzia³wdyskusji.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Dziêkujê, nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³y siê w tej chwili cztery oso-

by. Jedna, czyli pan senator Ryszka, z³o¿y³a swoje
przemówienie do protoko³u. I teraz w kolejnoœci
panowie senatorowie: Klimowicz, Andrzejewski,
Romaszewski.

Proszê pana senatora Paw³a Klimowicza.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wybuch II wojny œwiatowej by³ pocz¹tkiem tra-

gedii milionów mieszkañców Europy. W sposób
szczególny dotknê³a ona narody ¿ydowski i pol-
ski. Pierwszy z nich, wed³ug za³o¿eñ w³adz nie-
mieckich, mia³ byæ totalnie wyniszczony. Podob-

ny los w póŸniejszym czasie planowano zgotowaæ
Polakom. W okresie II wojny œwiatowej zginê³o
oko³o szeœciu milionów obywateli polskich. Po³o-
wê z nich stanowi³a niemal ca³a przedwojenna,
trzymilionowa spo³ecznoœæ ¿ydowska.

Pierwsze anty¿ydowskie prawa Niemcy wpro-
wadzili na okupowanych ziemiach polskich ju¿
w pierwszych miesi¹cach swych rz¹dów. 1 gru-
dnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie wy-
dano nakaz, aby wszyscy ¯ydzi powy¿ej dwuna-
stego roku ¿ycia nosili opaski z gwiazd¹ Dawida.
Na³o¿ono nastêpnie na nich obowi¹zek pracy,
wydano zakazy korzystania ze œrodków trans-
portu i opuszczania miejsc zamieszkania bez ze-
zwolenia. Konfiskowano maj¹tki, przedsiêbior-
stwa, sklepy i warsztaty. Wkrótce wyzysk po-
³¹czono z pozbawieniem wolnoœci: znaczn¹ czêœæ
ludnoœci ¿ydowskiej skierowano do obozów pra-
cy przymusowej.

W 1941 r. przywódcy III Rzeszy podjêli decyzjê
o tak zwanym ostatecznym rozwi¹zaniu kwestii
¿ydowskiej, co w konsekwencji oznacza³o wolê
wymordowania wszystkich europejskich ¯ydów,
tak¿e tych, którzy w licznych skupiskach miesz-
kali na terenie okupowanej przez Niemców Polski.
W odpowiedzi na dzia³alnoœæ agresora rz¹d Rze-
czypospolitej Polskiej na uchodŸstwie i konspira-
cyjne w³adze podziemne w kraju podjê³y wysi³ki
na rzecz ratowania ¯ydów. Mimo zagro¿enia re-
presjami i kar¹ œmierci tak¿e czêœæ Polaków, nie-
zale¿nie od decyzji w³adz, pomaga³a ¯ydom. Zor-
ganizowan¹ pomoc dla ludnoœci ¿ydowskiej pro-
wadzi³o wiele œrodowisk ju¿ od pocz¹tku okupa-
cji. By³y to zwykle inicjatywy oddolne, pojawiaj¹ce
siê g³ównie tam, gdzie przed wojn¹ Polacy i ¯ydzi
¿yli wspólnie. Gdy Niemcy zaczêli przymusowo
przesiedlaæ ¯ydów do gett, pomoc dla tych, którzy
pozostawali po aryjskiej stronie, mo¿na by³o uzy-
skaæ miêdzy innymi od niektórych konspiracyj-
nych ugrupowañ politycznych, takich jak Polska
Partia Socjalistyczna czy Stronnictwo Ludowe,
a tak¿e od zakonów katolickich. Pomagano g³ó-
wnie w nawi¹zaniu potrzebnych kontaktów,
wskazywano, kto mo¿e wyrobiæ fa³szywe doku-
menty.

W lutym 1942 r. w ramach ZWZ-AK utworzo-
no referat ¿ydowski. Zajmowa³ siê on miêdzy in-
nymi analiz¹ sytuacji ¯ydów i przekazywaniem
informacji polskiemu rz¹dowi, a za jego poœre-
dnictwem – miêdzynarodowej opinii publicznej.
Ró¿ne œrodowiska, skupione miêdzy innymi wo-
kó³ znanej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, do-
strzeg³y koniecznoœæ instytucjonalnej pomocy.
Zaproponowano wówczas powo³anie komitetu
koordynuj¹cego akcjê ratowania ¯ydów, w co
w³¹czy³a siê konspiracyjna Delegatura Rz¹du
RP na Kraj. 27 wrzeœnia 1942 r. zawi¹zano Ko-
mitet imienia Konrada ¯egoty. 4 grudnia 1942 r.
na bazie tego komitetu utworzono Radê Pomocy
¯ydom. Rada by³a konspiracyjn¹, rz¹dow¹ in-
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stytucj¹ z w³asn¹ struktur¹ wewnêtrzn¹, ³¹cz-
nie z komórkami terenowymi. Dawa³a gwaran-
cjê mo¿liwie trwa³ego wsparcia œrodkami uzys-
kiwanymi od rz¹du RP w Londynie.

Poza wsparciem finansowym wspó³pracownicy
rady u³atwiali ¯ydom przekraczanie granicy
i ucieczkê z okupowanej Polski. Ukrywaj¹cym siê
przekazywano nielegalne dokumenty. Dzia³ania
te by³y prowadzone na miarê mo¿liwoœci podziem-
nych struktur i w sta³ym zagro¿eniu ¿ycia osób
w nie zaanga¿owanych. Mimo usilnych starañ ra-
da nie by³a w stanie udzieliæ pomocy wszystkim,
którzy siê po ni¹ zg³osili. Zdo³a³a jednak pomóc ty-
si¹com ¯ydów. I tak na przyk³ad Irena Sendlero-
wa, szefowa referatu dzieciêcego „¯egoty”, wraz ze
wspó³pracownikami uratowa³a od œmierci oko³o
dwa i pó³ tysi¹ca dzieci ¿ydowskich. Jeszcze wiêk-
szego wsparcia ni¿ instytucje Polskiego Pañstwa
Podziemnego, udziela³y ¯ydom pojedyncze osoby
i rodziny. Postawa ta tym bardziej zas³uguje na
uznanie, ¿e za ka¿d¹ tak¹ pomoc grozi³a na tere-
nie okupowanej Polski kara œmierci, egzekwowa-
na nie tylko wobec tych, którzy bezpoœrednio
wspierali ¯ydów, ale tak¿e wobec cz³onków ich ro-
dzin, a niejednokrotnie równie¿ s¹siadów.

Pierwsze rozporz¹dzenie w tej sprawie zosta³o
wydane przez generalnego gubernatora Hansa
Franka w dniu 15 paŸdziernika 1941 r. Stwier-
dzono w nim: ¯ydzi, którzy bez upowa¿nienia
opuszczaj¹ wyznaczon¹ im dzielnicê, podlegaj¹
karze œmierci. Tej samej karze podlegaj¹ osoby,
które takim ¯ydom œwiadomie daj¹ kryjówkê.
Pod¿egacze i pomocnicy podlegaj¹ tej samej ka-
rze, jak sprawca, czyn usi³owany karany bêdzie
jak czyn dokonany. W l¿ejszych wypadkach mo¿-
na orzec ciê¿kie wiêzienie lub wiêzienie. W kolej-
nym rozporz¹dzeniu, wydanym rok póŸniej, re-
strykcje zosta³y rozszerzone: Wobec tego, kto uzy-
ska wiadomoœæ o tym, ¿e jakiœ ¯yd bezprawnie
przebywa poza obrêbem dzielnicy mieszkaniowej,
a nie zg³osi tego policji, zastosowane bêd¹ policyj-
ne œrodki bezpieczeñstwa. W miastach i na
wsiach pojawi³y siê plakaty przypominaj¹ce o tym
zarz¹dzeniu i zawieraj¹ce jeszcze bardziej rygory-
styczne przepisy, na przyk³ad: Za pomoc udziela-
n¹ ¯ydom nie uwa¿a siê tylko przenocowanie ich
i wy¿ywienie, ale równie¿ przewo¿enie ich jakim-
kolwiek œrodkiem lokomocji, kupowanie od nich
ró¿nych towarów itp.

Historyk Szymon Datner, ocala³y z zag³ady, tak
oddaje trudn¹ i skomplikowan¹ sytuacjê ludzi
szukaj¹cych pomocy oraz tych, których o tê po-
moc proszono: „Gdy w nocy do okna ch³opskiej
chaty zapuka³ nieznajomy ¯yd, wraz z nim zapu-
ka³ problem ¿ydowski owych lat, z ca³ym splotem
implikacji, ryzyka, niebezpieczeñstwa, wraz z ko-
niecznoœci¹ powziêcia decyzji i zwi¹zan¹ z tym
rozterk¹ duchow¹. Zaszczuty prosi o pomoc,

o ³y¿kê strawy, o kilka chwil, aby ogrzaæ siê
w ciep³ym k¹cie. Gdy trafia na cieplejszy b³ysk
oczu, ¿yczliwe s³owo, prosi, by pozwolono mu kil-
ka dni pobyæ – popracuje i odejdzie. Ch³op staje
przed pytaniem, jak zareagowaæ. Zdaje sobie
sprawê, ¿e do jego okna zapuka³ problem moral-
ny, problem cz³owieka, któremu odmówiono cz³o-
wieczeñstwa, zapuka³o wielkie zagadnienie hu-
manitarne. Problem odwieczny, bêd¹cy udzia³em
tysiêcy pokoleñ: problem chwilowej przewagi z³a,
problem œciganego i przeœladowanego. W takiej
chwili przed cz³owiekiem staje koniecznoœæ
sprawdzenia siebie, skonfrontowania swojej po-
stawy z nakazem moralnym. Ryzyko zwi¹zane
z opowiedzeniem siê po stronie dobra, po stronie
œciganego, by³o zawsze wielkie. Jednak w latach
1939–1945 rozmiary tego ryzyka by³y nieporó-
wnywalnie wielkie”. Tu koniec cytatu.

Trwaj¹ obecnie badania Instytutu Pamiêci Na-
rodowej, które stwierdz¹, ilu ¯ydom Polacy udzie-
lali doraŸnej lub d³ugotrwa³ej pomocy. Nie wiado-
mo tak¿e, ilu Polaków dostosowa³o siê do nieludz-
kich praw okupanta i ponosi odpowiedzialnoœæ za
œmieræ tych, których wydali. Byli te¿ i tacy, którzy
szanta¿em wymuszali pieni¹dze od tych, którzy
udzielali schronienia ¯ydom. Na to, ¿e zdarzenia
takie mia³y miejsce, wskazuj¹ miêdzy innymi za-
warte w zarz¹dzeniach polskich w³adz podziem-
nych ostrze¿enia, ¿e takie postawy bêd¹ têpione.
Potwierdzaj¹ to tak¿e przypadki podziemnych wy-
roków œmierci za tak zwane szmalcownictwo.

O skali pomocy udzielanej ¯ydom przez Pola-
ków mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ do 1 stycznia 2008 r.
wœród dwudziestu dwóch tysiêcy dwustu jedena-
stu wszystkich nagrodzonych zosta³o uhonoro-
wanych medalem przez Instytut Yad Vashem
szeœæ tysiêcy szeœædziesiêciu szeœciu naszych ro-
daków. Ze wstêpnych badañ wynika, ¿e z r¹k oku-
panta niemieckiego za udzielanie pomocy ¯ydom
mog³o zgin¹æ lub znaleŸæ siê w obozach koncen-
tracyjnych oko³o dwóch i pó³ tysi¹ca osób. Nie
znamy dot¹d nazwisk choæby po³owy z nich. We-
d³ug szacunkowych badañ Szymona Datnera
80% osób zamordowanych za pomoc ¯ydom to
mieszkañcy wsi. Najwiêcej by³o ich w wojewódz-
twach krakowskim i rzeszowskim. W wojewódz-
twie rzeszowskim le¿y Markowa, w której mia³
miejsce najbardziej znany mord na Polakach po-
magaj¹cych ¯ydom.

W Markowej, gdzie ¿y³o przed wojn¹ oko³o stu
dwudziestu ¯ydów, ukrywa³o siê ich od 1942 r. co
najmniej dwudziestu piêciu, a prawdopodobnie
dwudziestu oœmiu. Udzielenia im schronienia
podjê³o siê szeœæ rodzin: Szylarowie, Przybylako-
wie, Barowie – dwie ró¿ne rodziny o tym samym
nazwisku, Cwynarowie, Ulmowie. Dziêki nim
prze¿y³o co najmniej siedemnastu ¯ydów, a byæ
mo¿e nawet dwudziestu, z rodzin Riesenbachów,
Weltzów, Segalów i Lorbenfeldów. Spoœród nich
¿yj¹ jeszcze przynajmniej trzy osoby.

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci

Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej (cd.) 151

(senator P. Klimowicz)



Niestety, najliczniejsza oœmioosobowa grupa
ukrywaj¹cych siê ¯ydów z rodzin Szallów i Gol-
dmanów nie doczeka³a koñca okupacji. Zostali
zamordowani 24 marca 1944 r. wraz z ca³¹ oœmio-
osobow¹ ukrywaj¹c¹ ich rodzin¹ Ulmów. Zdarze-
nie to by³o tym bardziej tragiczne, ¿e zginê³y nie
tylko doros³e osoby, ale tak¿e siedmioro dzieci, je-
dno ¿ydowskie o nieznanym imieniu oraz szóstka
dzieci Ulmów w wieku od jednego roku do oœmiu
lat. Zamordowana Wiktoria by³a wówczas w dzie-
wi¹tym miesi¹cu ci¹¿y. Jeden ze œwiadków mówi:
„K³ad¹c do trumny zw³oki Wiktorii stwierdzi³em,
¿e by³a ona w ci¹¿y. Twierdzenie to opieram na
tym, ¿e z jej narz¹dów rodnych by³o widaæ g³ówkê
i piersi dziecka”.

Trudno okreœliæ przes³anki, jakimi kierowali
siê Józef i Wiktoria Ulmowie, przyjmuj¹c pod swój
dach ¯ydów. By³y to zapewne: mi³oœæ bliŸniego,
wspó³czucie i œwiadomoœæ tego, ¿e zaniechanie
pomocy mo¿e byæ wyrokiem œmierci dla wyjêtych
spod prawa ludzi. W 1942 r. Ulmowie wielokrot-
nie widzieli, jak na s¹siedniej parceli, grzebowis-
ku pad³ych zwierz¹t, Niemcy rozstrzeliwali ¯y-
dów. Czy móg³ byæ jeszcze jakiœ inny powód sk³a-
niaj¹cy ich do takiej postawy, na przyk³ad wyna-
grodzenie za u¿yczenie schronienia, gdy¿, jak
wiadomo, liczna rodzina Ulmów by³a biedna?
Przyjmuj¹c ¯ydów, Ulmowie mogli liczyæ na to, ¿e
dziêki wspólnej pracy kilku osób w sile wieku
wszystkim bêdzie ³atwiej prze¿yæ trudne wojenne
dni. Wiadomo, ¿e Józef Ulma razem z ¯ydami zaj-
mowa³ siê garbowaniem skór, które sprzedawa³
w du¿ej iloœci, uzyskuj¹c w ten sposób pieni¹dze
na ¿ycie. Wszystko wskazuje na to, ¿e informacji
Niemcom o miejscu przebywania ¯ydów udzieli³
W³odzimierz Leœ, policjant granatowy ukraiñskie-
go pochodzenia. Wczeœniej udzieli³ on schronie-
nia rodzinie Szallów, a póŸniej po odmówieniu
dalszej pomocy nie odda³ im ich maj¹tku, co po-
wodowa³o, ¿e domagali siê jego zwrotu. W marcu
1944 r. front sowiecki by³ coraz bli¿ej Markowej,
wiêc byæ mo¿e obawia³ siê tego, ¿e bêdzie musia³
te pieni¹dze zwróciæ.

Tragiczny los rodziny Ulmów stanowi symbol
poœwiêcenia Polaków, którzy wbrew niebezpie-
czeñstwu potrafili udowodniæ, i¿ cz³owieczeñstwo
jest wa¿niejsze ni¿ ¿ycie. Fakt ich œmierci jest zna-
ny nie tylko w Polsce, ale tak¿e poza granicami
kraju. W 1995 r. zostali odznaczeni przez Instytut
Yad Vashem tytu³em Sprawiedliwych wœród Na-
rodów Œwiata. W 2003 r. Koœció³ katolicki rozpo-
cz¹³ proces ich beatyfikacyjny, którego etap die-
cezjalny zakoñczy³ siê w kwietniu 2008 r. Kolejny
etap bêdzie prowadzony przez Stolicê Apostolsk¹
w Watykanie. Przys³uguje im obecnie tytu³ S³ug
Bo¿ych.

Do Markowej przybywa wielu pielgrzymów
z ca³ej Polski. Ka¿dego roku pod wzniesiony przez

mieszkañców Markowej pomnik przyje¿d¿aj¹ tak-
¿e setki m³odych uczniów z Izraela i USA, gdzie
oddaj¹ ho³d zamordowanym. W corocznych uro-
czystoœciach uczestnicz¹ ministrowie, parlamen-
tarzyœci, prezes Instytutu Pamiêci Narodowej,
ambasador Izraela, a tak¿e Abraham Segal, mie-
szkaniec Haify, który ukrywa³ siê w Markowej
podczas wojny. 27 stycznia 2008 r. podczas ob-
chodów Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci o Ofia-
rach Holokaustu zosta³a zaprezentowana na
Rynku G³ównym w Krakowie w jêzyku polskim
i angielskim wystawa poœwiêcona Sprawiedliwym
z Ma³opolski. Najwiêcej miejsca poœwiêcono
w niej rodzinie Ulmów.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Prosi³a-
bym, by powoli zmierzaæ do koñca. Przepraszam
bardzo, ale czas nas goni.)

Ju¿ koñczê.
25 czerwca 2008 r. jej otwarcia w gmachu Sena-

tu dokona³ marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz,
za co panu marsza³kowi z tego miejsca dziêkujê.

Sprawa stosunków polsko-¿ydowskich pod-
czas II wojny œwiatowej w Markowej oraz fakt
ukrywania ¯ydów przez mieszkañców zosta³y
gruntownie opracowane naukowo, wyproduko-
wano na ten temat szeœæ filmów dokumental-
nych, ukaza³o siê tak¿e, nie tylko w Polsce, wiele
artyku³ów prasowych na ten temat, miêdzy inny-
mi w „L’Osservatore Romano”. W Markowej po-
wstaje równie¿ pierwsze w Polsce muzeum po-
œwiêcone Polakom ratuj¹cym ¯ydów. Jestem
przekonany, ¿e istnieje koniecznoœæ zauwa¿enia
i nale¿ytego docenienia faktów, w du¿ej mierze
nieznanych, wskazuj¹cych, ¿e podczas zag³ady
mia³o miejsce wiele pozytywnych zdarzeñ, przeja-
wiaj¹cych siê w udziale Polaków w ratowaniu
osób narodowoœci ¿ydowskiej w warunkach, gdy
ten czyn w zajêtej przez Niemców Polsce by³ rygo-
rystycznie œcigany i w odró¿nieniu od okupowa-
nej zachodniej Europy karany œmierci¹.

Mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci dzieñ 24 marca
bêdzie dniem, kiedy bêdziemy wspominaæ posta-
wy w³aœnie takich ludzi, którzy zas³u¿yli na nasz
najwy¿szy szacunek, bowiem za t¹ dat¹ kryje siê
los tych, którzy ratuj¹c ¿ycie innych, w³asne z³o-
¿yli w ofierze. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam pana senatora Andrzejewskiego,

potem pana Romaszewskiego, a wreszcie Mi-
sio³ka.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja rezygnujê.)

Senator Piotr Andrzejewski:
PaniMarsza³ek!Kole¿anki iKoledzySenatorowie!
Wydaje siê, ¿e z du¿¹ doz¹ powagi i szacunku

przystêpujemy do uczczenia pamiêci Polaków ra-
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tuj¹cych osoby, którym ustawy norymberskie
przypisa³y pochodzenie ¿ydowskie. O ile dzisiaj
bardzo mocno akcentujemy odrêbnoœæ narodu
polskiego, narodu ¿ydowskiego, narodu ukraiñ-
skiego, o tyle proszê pamiêtaæ, ¿e tradycja Pier-
wszej Rzeczypospolitej, to by³a tradycja ochrony
cz³owieczeñstwa ró¿nych nacji w ramach jednoli-
tego, wieloetnicznego, wieloreligijnego narodu
polskiego. Ja rozumiem, ¿e ka¿demu narodowi,
który ma pewne cechy odrêbne, i jêzyk, i kulturê,
i cywilizacjê, zale¿y na tym, ¿eby akcentowaæ tê
odrêbnoœæ. Ale tak jak wreszcie stwierdziliœmy
w ustawie o obywatelstwie polskim, ¿e istnieje
prawo do obywatelstwa nie tylko jednego, ¿e one
siê przenikaj¹, tak samo proszê pamiêtaæ, ¿e two-
rzeniu narodu polskiego w Pierwszej Rzeczypo-
spolitej towarzyszy³o przenikanie z tymi, którzy
dzisiaj s¹ poza granicami Polski, a którzy nale¿eli
do narodu polskiego, bardzo czêsto poœwiêcali ¿y-
cie i uczestniczyli we wszystkich zrywach narodo-
woœciowych jako nale¿¹cy do narodu polskiego
¯ydzi. St¹d moja poprawka. Uwa¿am, ¿e to prze-
nikanie narodu polskiego i narodu ¿ydowskiego
z poszanowaniem patriotyzmu wzajemnego za-
s³uguje dzisiaj na podkreœlenie.

Zabieram g³os g³ównie ze wzglêdu na to, o czym
mówi ostatni akapit proponowanej uchwa³y. Mia-
nowicie wymieniaj¹c nazwiska niew¹tpliwie tych,
którzy wœród wielu sprawiedliwych zas³uguj¹ na
szczególne uwzglêdnienie, mówi te¿ o innych,
o tych zapomnianych reprezentantach narodu
polskiego. Chcia³bym przywo³aæ rodzinê, która
bardziej znana jest w Stanach Zjednoczonych,
w Izraelu, a prawie zupe³nie nie jest znana w Pol-
sce – to jest mój by³y elektorat, Dêbica – i przy-
pomnieæ ma³¿eñstwo Aleksandra i Leokadii Miko-
³ajków. Nie ma chyba lepszego momentu ni¿ ten
moment, bo równie¿ takich postaw by³o wiele. To
jest ma³¿eñstwo, które te¿ powinno byæ upamiêt-
nione przy okazji tej uchwa³y. W tym czasie, który
mi przys³uguje, postaram siê przybli¿yæ pañstwu
te postacie.

Ma³¿eñstwo zamieszka³e w Dêbicy pod nr 248
przy ulicy Koœciuszki z dzieæmi, on – lekarz ubez-
pieczalni spo³ecznej, ona – higienistka pracuj¹ca
z dzieæmi i m³odzie¿¹, dzia³acze Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a. Po wkroczeniu niemieckich oku-
pantów do Dêbicy sta³o siê to, o czym mówi³ mój
przedmówca. Po utworzeniu getta w 1941 r. do-
ktor Aleksander Miko³ajków zatrudni³, najpierw
w charakterze goñca pomocnika, m³odego ch³o-
paka, Polaka pochodzenia ¿ydowskiego Efraima
Reicha. Kiedy w lipcu 1942 r. Niemcy rozpoczêli
pierwsz¹ likwidacjê getta, na proœbê m³odego Ef-
raima doktor wraz z ¿on¹ przyjêli ca³¹ rodzinê
pod swój dach. Jeszcze raz trzeba tu podkreœliæ,
¿e za ukrywanie ¯ydów grozi³a kara œmierci, to
nie jest byle ryzyko. Proszê pamiêtaæ, ¿e w oku-

powanej Francji za to samo grozi³a grzywna pie-
niê¿na w wysokoœci jednodniowych poborów.
Tak ¿e trzeba siê przyjrzeæ w skali europejskiej,
czym wówczas ryzykowano. A jest prawd¹, ¿e
niemiecki okupant zachêca³ Polaków do dono-
szenia na bliŸnich, oferuj¹c w zamian wysokie
nagrody w postaci jednokilogramowego worecz-
ka cukru, butelki wódki, no, za ludzkie ¿ycie. To
niemieckie poczucie równoœci, nie mo¿na mó-
wiæ, ¿e tylko hitlerowskie. Nie bêdê tego dalej ko-
mentowa³.

No i znajdowali siê tacy podli ludzie, którzy do-
nosili na ¯ydów i na Polaków do gestapo, nazwano
ich szmalcownikami, ale w³adze Polskiego Pañ-
stwa Podziemnego, komórki Armii Krajowej, s¹dy
akowskie bezwzglêdnie wydawa³y wyroki œmierci
na tych ludzi i je wykonywa³y. To te¿ trzeba bardzo
wyraŸnie podkreœliæ, bo to w³aœnie by³a reprezen-
tacja narodu polskiego, a nie szmalcownicy.

Po pierwszej likwidacji na terenie getta Niemcy
rozlepili plakaty z napisem, ¿e ka¿dy, kto nie
wska¿e ukrywaj¹cego siê ¯yda, zostanie rozstrze-
lany. Ju¿ nie tylko ukrywanie, ale niewskazanie
¯yda by³o przez Niemców karane œmierci¹. Mimo
to ta rodzina z jasnej motywacji, bo zosta³y zapisy,
ukrywa³a ¯ydów; doktor Miko³ajków mówi³: za-
wsze bêdê nara¿a³ ¿ycie, by ratowaæ porz¹dnych,
niewinnych ludzi. W czasie drugiej likwidacji get-
ta w ci¹gu kilku dni przemycono na teren domu
pañstwa Miko³ajków trzynastu cz³onków dalszej
rodziny pañstwa Reichów. Od tej pory, od grudnia
1942 r. do koñca sierpnia 1944 r. strych, gara¿,
piwnica, ponownie strych by³ ich mieszkaniem.
Tak to siê dzia³o a¿ do wyzwolenia Dêbicy przez
wojska radzieckie. Groz¹ napawa to, ¿e obok tego
domu, w s¹siednim budynku przez ca³y czas znaj-
dowa³a siê siedziba dêbickiego gestapo, gestapo
nawet zarekwirowa³o doktorowi gara¿ na swoje
potrzeby.

Mówi¹c o motywacjach, trzeba te¿ podkreœliæ to,
¿e oni nigdy nie wziêli ani nie za¿¹dali dla siebie ¿a-
dnej korzyœci materialnej za to, co robili, ani wtedy,
ani potem. Wspomagali ich, bo jednak trzeba by³o
jakoœ utrzymaæ te trzynaœcie osób, dzia³acze po-
wiatowej Rady G³ównej Opiekuñczej z ksiê¿n¹ He-
len¹ Jab³onowsk¹ i dyrektorem Franciszkiem Sa-
dowskim. Przez ca³y czas Aleksander i Leokadia
Miko³ajkowie pomagali równie¿ ocala³ym i wypro-
wadzanym z getta ¿ydowskim dzieciom, umiesz-
czaj¹c je w polskich sierociñcach. Jest tu ogromna
rola misji katolickich i Koœcio³a katolickiego w tym
zakresie, co trzeba podkreœliæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, zmierzamy ku koñcowi.)

Tak.
Efraim Reich umieœci³ na ³amach „New York Ti-

mes” w 1960 r., ju¿ po œmierci, bo w momencie
wyzwolenia zgin¹³ Aleksander Miko³ajków, nastê-
puj¹cy tekst: „Ka¿dego roku w dniu jego œmierci
myœlê o nim, wierzê w ¿ycie pozagrobowe, myœlê,
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¿e jest tam jednym z wielkich”. I dopisa³, ¿e œwiat
musi staæ siê dobry, je¿eli s¹ na nim tacy ludzie
jak on.

Pamiêæ o takich ludziach, jak Aleksander i Leo-
kadia Miko³ajkowie, powinna byæ zachowana,
st¹d moje wyst¹pienie. Dziêki takim ludziom, jak
oni, jak wszyscy inni, których dotyczy nasza
uchwa³a, mo¿emy z godnoœci¹ mówiæ o dobroci
i cz³owieczeñstwie kolejnym pokoleniom. Dziêku-
jê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê pana senatora Andrzeja Misio³ka.

Wiem, ¿e kolejne osoby te¿ pragn¹ zabraæ g³os, na
liœcie s¹ panowie senatorowie S³awomir Sadow-
ski i Kazimierz Wiatr.

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Uchwa³a, nad któr¹ dyskutujemy, jest w moim

przekonaniu znakomit¹ okazj¹ do zaprezentowa-
nia postaci Henryka S³awika, jest on zreszt¹ jed-
n¹ z postaci wymienionych w uchwale. Postano-
wi³em zabraæ g³os w tej debacie, poniewa¿ Henryk
S³awik jest, by³ wielkim Polakiem i wielkim Œl¹za-
kiem, poniewa¿ jest to postaæ bliska Polakom,
bliska ludziom mieszkaj¹cym na Œl¹sku.

Otó¿, gdyby miar¹ zas³ug by³a liczba uratowa-
nych z holokaustu ¯ydów, to Henryk S³awik by³by
pierwszym nie tylko w Polsce, ale s¹dzê, ¿e rów-
nie¿ na œwiecie. Instytut Yad Vashem udowodni³,
¿e S³awik uratowa³ ponad piêæ tysiêcy ¯ydów,
przypisuje mu siê uratowanie ponad piêciu tysiê-
cy ¯ydów, a inne dokumenty, o których za chwilê
powiem, mówi¹, ¿e to by³a liczba co najmniej trzy-
krotnie wiêksza, czyli piêtnaœcie tysiêcy. Gdyby
zatem przyj¹æ tê liczbê szeœædziesiêciu tysiêcy
uratowanych ¯ydów, któr¹ podajemy w uchwale,
to nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e Henryk S³awik, jeden
cz³owiek, uratowa³ 1/4 wszystkich osób.

Kim by³ S³awik? Henryk S³awik urodzi³
w 1894 r. we wsi Szeroka, dzisiaj jest to dzielnica
Jastrzêbia Zdroju. Pochodzi³ z bardzo biednej ro-
dziny i by³ samoukiem. Doszed³ do bardzo wyso-
kich zaszczytów ju¿ w okresie przedwojennym,
tak¿e w okresie miêdzywojennym. By³ on redakto-
rem naczelnym „Gazety Robotniczej”, prezesem
Syndykatu Dziennikarzy Polskich Œl¹ska i Zag³ê-
bia D¹browskiego, by³ radnym Katowic i przed-
stawicielem Œl¹ska w genewskiej Lidze Narodów.

Henryk S³awik by³ aktywnym uczestnikiem
wszystkich trzech powstañ œl¹skich i jednoczeœ-
nie bliskim wspó³pracownikiem Wojciecha Kor-
fantego. Z tej to przyczyny we wrzeœniu 1939 r.

znalaz³ siê na samym szczycie listy proskrypcyj-
nej, któr¹ sporz¹dzili Niemcy, listy obywateli pol-
skich, którzy mieli zostaæ aresztowani i zg³adzeni.
S³awik mia³ tego pe³n¹ œwiadomoœæ, dlatego we
wrzeœniu 1939 r. wyemigrowa³ na Wêgry. W Misz-
kolcu spotka³ Josefa Antala, przedstawiciela
rz¹du wêgierskiego skierowanego przez ten rz¹d
do organizowania miejsc dla polskich uchodŸców
i zagospodarowania polskich uchodŸców na tere-
nie Wêgier. W trakcie spotkania ze S³awikiem obaj
stwierdzili, ¿e podejm¹ ten trud. S³awik w czasie
pobytu na Wêgrzech, a by³ tam od wrzeœnia
1939 r. a¿ do sierpnia, w³aœciwie do lata, do czer-
wca, lipca 1944 r., organizowa³ przerzuty pol-
skich ¿o³nierzy do Francji i na Bliski Wschód –
przerzuci³ ich ponad piêædziesi¹t tysiêcy – a tak¿e
pomoc dla ¯ydów, którzy wydostali siê z okupo-
wanej Polski i dotarli na Wêgry.

Zupe³nym majstersztykiem, mo¿na powie-
dzieæ, nawet przy jego zdolnoœciach organizacyj-
nych by³o zorganizowanie w Vacu, niewielkim
miasteczku na Wêgrzech, sierociñca, który na-
zwany zosta³ sierociñcem dla dzieci polskich ofi-
cerów. Oczywiœcie nie by³o w tym sierociñcu ani
jednego dziecka polskich oficerów. By³y tam same
dzieci ¿ydowskie, sieroty, które zosta³y przemyco-
ne z Polski na Wêgry. Wszystkie te dzieci, wszyst-
kie, zosta³y uratowane, bezpiecznie przewiezione
do innych krajów. Czêœæ tych dzieci czy czêœæ tych
osób nadal ¿yje, mieszka w Izraelu i mia³a okazjê
siê wypowiedzieæ.

Henryk S³awik jest bohaterem trzech narodów
– polskiego, ¿ydowskiego i wêgierskiego. Dlaczego
wêgierskiego? Otó¿, proszê pañstwa, w 1944 r.,
by³a tu ju¿ dzisiaj o tym mowa, Henryk S³awik zo-
sta³ zdradzony. Zosta³ zdradzony przez Polaka
przebywaj¹cego w spo³ecznoœci Polaków na Wê-
grzech. Najpierw by³ katowany, a póŸniej wywie-
ziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen,
gdzie w sierpniu 1944 r. zosta³ zamordowany.
Dlaczego jest równie¿ wielkim bohaterem narodu
wêgierskiego? Otó¿ gestapo, kiedy katowa³o S³a-
wika, Niemcy, kiedy katowali S³awika, próbowali
wymusiæ na nim zeznania, ¿e Josef Antal
wspó³pracowa³ ze S³awikiem w dziele ratowania
¯ydów i przerzucania polskich ¿o³nierzy na Za-
chód i na Bliski Wschód. Henryk S³awik do same-
go koñca temu zaprzecza³. Zaprzecza³ i dziêki te-
mu Josef Antal prze¿y³. Kiedy po raz ostatni wi-
dzieli siê Antal ze S³awikiem w drodze do niemiec-
kich, hitlerowskich katowni, Antal uœcisn¹³ d³oñ
S³awika i powiedzia³: dziêkujê. Na to S³awik odpo-
wiedzia³: tak p³aci Polska.

Nale¿a³oby siê zastanowiæ, jak S³awikowi za-
p³aci³a Polska. Zap³aci³a kompletnym zapomnie-
niem. Dzisiaj dziêki wysi³kowi niewielkiej grupy
osób staramy siê budowaæ pamiêæ o Henryku S³a-
wiku. I muszê powiedzieæ, ¿e te wysi³ki napotyka-
j¹ opór. Zosta³ nakrêcony przez pana Grzegorza
£ubczyka i Marka Maldisa film o Henryku S³awi-
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ku. Film ten by³ wyemitowany w pierwszym pro-
gramie Telewizji Polskiej tylko jeden raz, przed
pó³noc¹. Film, który opisuje ¿ycie S³awika, film,
który pokazuje równie¿ uratowane ofiary z cza-
sów wojny. Tak naprawdê osob¹, która przypom-
nia³a postaæ Henryka S³awika by³ ¯yd Henryk Zvi
Zimmermann, by³y wiceprzewodnicz¹cy Knesetu
i wicemer Hajfy, który w 1977 r. wyst¹pi³ do Insty-
tutu Yad Vaschem o uznanie S³awika Sprawiedli-
wym wœród Narodów Œwiata, a póŸniej w roku
1990 przyjecha³ do Polski i stara³ siê Polakom
przypomnieæ postaæ S³awika. Jak widaæ uda³o siê
na tyle, ¿e przekonaniem o wielkoœci tej postaci
zarazi³ niewielk¹ grupê osób.

Staram siê dzisiaj przybli¿yæ tê postaæ tak¿e
dlatego, ¿e inne postaci, bardzo znane na ca³ym
œwiecie, takie jak Wallenberg, czy takie jak Schin-
dler, w porównaniu ze S³awikiem maj¹ du¿o
mniejsze zas³ugi. Wallenberg by³ szwedzkim dyp-
lomat¹, który przyjecha³ do Budapesztu z pa-
szportem dyplomatycznym, z du¿¹ iloœci¹ pieniê-
dzy i uratowa³, chwa³a mu za to, wiele istnieñ ¿y-
dowskich. Ale S³awik robi³ to samo bez paszportu
dyplomatycznego, bez pieniêdzy, i robi³ to przez
piêæ lat, od roku 1939 do 1944. Co do Schindlera
to wiemy, ¿e jego przesz³oœæ nie by³a chlubna.
Schindler by³ niemieckim oficerem i ratowa³ oso-
by narodowoœci ¿ydowskiej, czerpi¹c z tego korzy-
œci. S³awik zap³aci³ za to ¿yciem. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Sadowski, proszê.

Senator S³awomir Sadowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Szanowni

Pañstwo!
Koledzy prezentowali tutaj ró¿ne postawy Pola-

ków, ale przede wszystkim Polaków ratuj¹cych
¯ydów w czasie okupacji. Ja chcia³bym przypom-
nieæ tutaj trochê historii, przypomnieæ rolê, jak¹
na pocz¹tku ¯ydzi odgrywali w naszych dziejach.

Otó¿ ¯ydzi pojawili siê na ziemiach polskich ju¿
w IX wieku. Bêdê mówi³ krótko o tej historii, acz-
kolwiek móg³bym d³u¿ej. S³ynny podró¿nik ¿y-
dowski Kardadbeh opisuje, ¿e ¯ydzi zamieszki-
wali Ma³opolskê i Wielkopolskê. PóŸniej inny
s³ynny podró¿nik i kupiec ¿ydowski Ibrahim ibn
Jakub, czyli Abraham syn Jakuba, podaje pier-
wsze wiadomoœci o pañstwie polskim, ta relacja to
rok 965. ¯ydzi odgrywali w pañstwie polskim bar-
dzo wa¿n¹ rolê. Ju¿ w roku 1203 w okolicach
Wroc³awia, na terenie dzisiejszego Wroc³awia, ist-
nieje osada ¿ydowska, w 1237 – w Kaliszu, wczeœ-
niej równie¿ w innych miejscowoœciach. Pocz¹t-

kowo zajmowali siê handlem, póŸniej zamieszki-
wali miasta, ju¿ od pocz¹tków XIV w. w Krakowie
jest ulica ¯ydowska. Ma³o kto o tym wie, ale do ro-
ku 1415 na ziemiach litewskich ¯ydzi mieli obo-
wi¹zek wystawiania tysi¹ca jeŸdŸców na wyprawy
zbrojne. A wiêc z tego wynika, ¿e równie¿ oni ucze-
stniczyli w naszym ¿yciu, tak¿e politycznym. PóŸ-
niej byli tak¿e tymi, którzy wspomagali naszych
królów, magnatów, tak¿e szlachtê.

I tutaj chcia³bym nawi¹zaæ do wyst¹pienia pa-
na senatora Andrzejewskiego, do czasów I Rze-
czypospolitej, Rzeczypospolitej zwanej szlachec-
k¹, kiedy to na terenach Polski, wed³ug naszych
historyków statystyków, zamieszkiwa³o oko³o je-
dnego miliona dwustu tysiêcy ¯ydów. A wiêc ¯y-
dzi stanowili oko³o jednej ósmej ludnoœci Rzeczy-
pospolitej. Odgrywali, jak ju¿ wspomnia³em, bar-
dzo znacz¹c¹ rolê. Powstanie koœciuszkowskie,
insurekcja z 1794 r. wykaza³a bohaterstwo miê-
dzy innymi Berka Joselewicza, który przeszed³
ca³¹ kampaniê napoleoñsk¹, zgin¹³ w 1809 r., by³
wczeœniej we W³oszech, w Niemczech, dos³u¿y³ siê
rangi pu³kownika, genera³a. Te tradycje konty-
nuowali jego syn Józef i wnuk Leon. A wiêc mo¿na
rzec, ¿e jest to przyk³ad uczestnictwa ¯ydów.
Chlubny by³ te¿ ich udzia³ w powstaniu listopado-
wym i póŸniej w powstaniu styczniowym. Warto
tutaj wspomnieæ, ¿e ¯ydzi brali czynnie udzia³
w demonstracjach przed powstaniem stycznio-
wym w 1861 r. – nasi historycy podaj¹ przyk³ad
studenta Landego, który podczas demonstracji
podniós³ krzy¿ z ziemi i szed³ z tym krzy¿em, a na-
stêpnie zosta³ œmiertelnie ranny. Podaj¹ te¿ przy-
k³ad buntu w szkole rabinów – buntu w pozyty-
wnym znaczeniu tego s³owa – kiedy to m³odzie¿
¿ydowska œpiewa³a pieœñ „Bo¿e, coœ Polskê”
i modli³a siê do Matki Boskiej. To s¹ takie cieka-
wostki z historii. S³ynne wtedy rody Kronenber-
gów, Epsteinów, Natansonów i inne wspomaga³y
powstanie styczniowe, a wielu ich przedstawicieli
wspomaga³o równie¿ Rz¹d Narodowy w formie
materialnej.

Szanowni Pañstwo, ju¿ w okresie budzenia siê
Polski do niepodleg³oœci m³odzie¿ ¿ydowska dzia-
³a³a w Zwi¹zku Strzeleckim, czyli w „Strzelcu”,
w Polskiej Organizacji Wojskowej, w Zwi¹zku
Walki Czynnej, stanowi¹c – tutaj uwaga – oko³o
10% uczestników. A wiêc gdyby ujmowaæ to staty-
stycznie, ¿e ¯ydzi stanowili oko³o 10% naszej lu-
dnoœci, spo³eczeñstwa, pañstwa polskiego, to da-
³oby to wyk³adnik mniej wiêcej równego udzia³u –
gdybyœmy chcieli tak to przeliczaæ.

Nastêpnie, Szanowni Pañstwo, jest okres
II wojny œwiatowej. Co do tego s¹ ró¿ne dane: od
stu do stu dwudziestu tysiêcy oficerów, podofice-
rów, ¿o³nierzy ¿ydowskich bra³o udzia³ w kampa-
nii wrzeœniowej – czy te¿ wojnie obronnej, jak kto
woli – z tego poleg³o ponad trzydzieœci dwa ty-
si¹ce. Nastêpnie czarna noc okupacji. I tu zbli¿a-
my siê w³aœnie do tych bardzo ciê¿kich proble-
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mów, mianowicie do problemu sytuacji narodu
¿ydowskiego. Wed³ug danych – znowu szacunko-
wych, bo spis by³ w 1931 r. – ziemie II Rzeczypo-
spolitej zamieszkiwa³o trzy miliony sto trzydzieœci
tysiêcy Polaków narodowoœci ¿ydowskiej.

Koledzy, na przyk³ad pan senator Klimowicz,
wspominali tutaj o ofiarach Polaków, kolega Misio-
³ek równie¿ wspomina³ pewne postawy, by³a te¿
mowa o bohaterskiej rodzinie Ulmów. Ale te posta-
wy, trzeba to powiedzieæ, by³y ró¿ne. Polskie Pañ-
stwo Podziemne, które dzia³a³o na trzech p³asz-
czyznach, w tym na p³aszczyŸnie militarnej,
w ostatecznym kszta³cie jako Armia Krajowa, dele-
gatury, a tak¿e struktury polityczne stara³y siê
udzielaæ ¯ydom pomocy, jak ju¿ tutaj kolega Kli-
mowicz wspomina³, w Komitecie Pomocy ¯ydom,
w Radzie Pomocy ¯ydom, w „¯egocie” – no, ja nie
bêdê rozwija³ tego tematu. Ta pomoc przejawia³a
siê w ró¿nej formie: w dostarczaniu broni – aczkol-
wiek mo¿na mieæ pewne w¹tpliwoœci, jak maj¹ nie-
którzy, czy ta pomoc by³a wystarczaj¹ca – w wyra-
bianiu fa³szywych dokumentów. Wielk¹ pomoc
nios³y siostry Szarytki, które ukrywa³y dzieci ¿y-
dowskie w ró¿nego rodzaju sierociñcach, ochron-
kach, a tak¿e ksiê¿a katoliccy, wystawiaj¹c metry-
ki chrztu. O tym równie¿ warto powiedzieæ.

Szanowni Pañstwo, do dnia dzisiejszego liczba
ocalonych ¯ydów, czy uratowanych z czyj¹œ po-
moc¹, czy przez siebie samych, jak ju¿ wspomina-
³em wczeœniej, zawiera siê w przedziale piêædzie-
si¹t – sto dwadzieœcia tysiêcy. Niektóre Ÿród³a mo-
¿e na wyrost, bo to s¹ problemy niezbadane, po-
daj¹ liczbê stu piêædziesiêciu tysiêcy. Ale trudno
jest w tej chwili to odtworzyæ, poniewa¿ najczê-
œciej te dowody Ÿród³owe s¹ bardzo… one z cza-
sem jakby sta³y siê ma³o wiarygodne, bo ludzie,
którzy udzielali pomocy, poumierali, czêœæ relacji
nie zosta³a sprawdzona…

Warto jednak wspomnieæ o tym, o czym wspo-
minali ju¿ moi przedmówcy – o instytucie nauko-
wym Yad Vashem. Tam nagrodzeni Polacy stano-
wi¹ mniej wiêcej jedn¹ trzeci¹, na dzieñ dzisiej-
szy jest to liczba… Ja dok³adnie nie wiem, ale ko-
lega Misio³ek te¿ ktoœ inny z kolegów podawa³,
zdaje siê, liczbê szeœciu tysiêcy szeœædziesiêciu
szeœciu, jeœli dobrze to zapamiêta³em. Jest to is-
totna liczba œwiadcz¹ca o tym, ¿e czêœæ Polaków
potrafi³a, nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, pomagaæ ¯y-
dom. Wielu tych Polaków pozosta³o osobami
anonimowymi, szczególnie ci z terenów wscho-
dnich, z dawnych terenów wschodnich – mam tu
na myœli tereny Bia³orusi, tereny Podlasia –
z tych terenów, gdzie poziomwykszta³cenia,
szczególnie polskiego ch³opstwa, by³o bardzo
niski i, trzeba to powiedzieæ, by³ du¿y analfabe-
tyzm. Ja takie historie znam z opowiadañ w³as-
nej babci, która mówi³a o tym, ¿e te¿ pomaga³a
¯ydom, udzielaj¹c im pomocy ¿ywnoœciowej,

przechowuj¹c ich w stodole. Ale to s¹ ju¿ czasy
bardzo, bardzo odleg³e.

Szanowni Pañstwo, nie chcia³bym tutaj prze-
d³u¿aæ. Ale jest problem bardzo trudny dla Pola-
ków, a jeszcze trudniejszy dla ¯ydów. Trzeba po-
wiedzieæ, ¿e równie¿ wœród Polaków zdarza³y siê
postawy negatywne. Nie chcia³bym tego rozwi-
jaæ… Tu wspominano o szmalcownikach, o…

(Wicemarsza³ekKrystynaBochenek:Koñczymy.)
Ja ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
Uwa¿am, ¿e Senat, podejmuj¹c tak¹ uchwa³ê,

robi bardzo dobrze, zw³aszcza ¿e 19 kwietnia b¹dŸ
20 kwietnia, jak kto uwa¿a, mamy rocznicê po-
wstania w getcie warszawskim. Dziêkujê bardzo
za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Piêknie moi przedmówcy opowiadali o tych

trudnych sprawach. Ale s³ysza³em w tych wypo-
wiedziach s³abe odniesienia do tekstu, który ma-
my uchwalaæ, a co do którego mam istotne w¹tpli-
woœci.

Zapewne tematyka tej uchwa³y to sprawy wra¿-
liwe, temat nie trudny, a wra¿liwy. Wra¿liwy
szczególnie dlatego, ¿e polityczna poprawnoœæ
w tych kwestiach jest szczególnie wa¿na. Ale sko-
ro historia jest nie tylko nasz¹ przesz³oœci¹, ale
i nasz¹ przysz³oœci¹… To nie jest ¿aden slogan, bo
zajmujemy siê histori¹ po to, aby budowaæ nasz¹
przysz³oœæ. To s¹ nasze korzenie, które nas defi-
niuj¹, wytyczaj¹ pewien kierunek, mobilizuj¹ do
dobra. Otó¿ nies³ychanie wa¿ne w naszej pamiêci
s¹ proporcje dotycz¹ce wiedzy historycznej. Kiedy
s³ucha³em dyskusji wczorajszych czy przedwczo-
rajszych o IPN, to bardzo mi siê podoba³y wypo-
wiedzi przypominaj¹ce o proporcjach, wypowie-
dzi, w których mówiono: zachowajmy proporcje.
Jestem za. Ale chcia³bym te¿ zadbaæ o proporcje
w tej uchwale, a mam wewnêtrzne przekonanie,
¿e one s¹ tu zaburzone.

Podejmujemy tê uchwa³ê dzisiaj, 2 kwietnia
2009 r., kiedy mamy w pamiêci ci¹g³e w ostat-
nich latach wypowiedzi o polskich obozach
œmierci, przypisuj¹ce nam wiele rzeczy niepraw-
dziwych, niestety z³ych – bo o dobrych nie s³ysza-
³em, nie przypisywano nam ich ponad miarê. I ta
uchwa³a o uczczeniu Polaków ratuj¹cych ¯ydów
jest tak¿e poœrednio o uczczeniu ¯ydów odnie-
sieniem siê do tamtego nieszczêœcia, tylko czy te
proporcje s¹ zachowane. Otó¿, proszê pañstwa,
jak czytam akapit druku nr 499, to niestety

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci

156 Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej (cd.)

(senator S. Sadowski)



w druku nr 499P on jest w 3/4 powtórzony. Pani
Marsza³ek, ja odczytam ten tekst: „Ratuj¹cy,
a by³y ich dziesi¹tki tysiêcy, wywodzili siê z ró¿-
nych œrodowisk spo³ecznych, ich œwiadomoœæ
kszta³towa³y odmienne, niekiedy skrajnie prze-
ciwstawne, pogl¹dy polityczne, kierowali siê ró¿-
nymi motywami ratowania. Ich poœwiêcenie nie-
rzadko nara¿a³o ich na œmiertelne niebezpie-
czeñstwo wynikaj¹ce z niegodziwych postaw
i dzia³añ tych nielicznych naszych rodaków, któ-
rzy utracili zdolnoœæ honorow¹, kszta³tuj¹c¹ po-
czucie przynale¿noœci do Narodu Polskiego. Po-
czucie narodowej godnoœci nie pozwala nam za-
pomnieæ o ich wspó³pracy z niemieckim okupan-
tem w jego dziele zag³ady ¯ydów na ziemiach pol-
skich”.

Muszê powiedzieæ, ¿e Ÿle poczu³em siê w Izbie,
w której taki tekst siê narodzi³. Przede wszyst-
kim, czy ten akapit dotyczy istoty sprawy poru-
szonej w tej uchwale? Czy tak ma wygl¹daæ pol-
ska polityka historyczna? Czy jako Senat Rze-
czypospolitej Polskiej mamy wpisaæ siê w ten
nurt pogardy dla narodu polskiego? Co przyœwie-
ca³o autorom uchwa³y zawartej w druku nr 499?
Otó¿ chcia³bym podkreœliæ, ¿e odnoszê siê z wiel-
kim szacunkiem do narodu ¿ydowskiego i nie-
szczêœcia holokaustu. Cieszê siê, ¿e tylu Polaków
ratowa³o nie tylko siebie, ale tak¿e bliŸnich naro-
dowoœci ¿ydowskiej. Cieszê siê, ¿e ci Polacy s¹
dostrzegani tak¿e przez potomków czy wspó³bra-
ci ¯ydów, którzy o tym pamiêtaj¹. Bardzo im za to
dziêkujemy. Wstyd mi, ¿e zdarza³o siê inaczej,
o czym jest mowa w tym przytoczonym przeze
mnie fragmencie. Ale pytam, jakie s¹ liczby, któ-
re upowa¿niaj¹ nas do takiego zapisu. Jakie s¹
liczby?

Zg³aszaliœmy kolegom, aby tego akapitu nie by-
³o. W tym czasie odby³y siê dwa posiedzenia komi-
sji i on nadal jest w druku nr 499P, poprawka dru-
ga…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Nie ma.)
Mam odczytaæ?
(Senator Zbigniew Szaleniec: Ale on jest okro-

jony.)
Jak powiedzia³em, w 3/4 jest powtórzony.

Mam tego œwiadomoœæ.
Otó¿ nie przestudiowa³em wszystkich dotych-

czasowych uchwa³ Senatu za ostatnie dwadzie-
œcia lat – bêdziemy obchodzili nied³ugo dwudzie-
stolecie Senatu – ale jeœli taki tekst uchwalimy, to
bêdzie to swoiste kuriozum na mapie zas³ug Se-
natu dla Rzeczypospolitej Polskiej. I ja do tego rêki
nie przy³o¿ê. Owszem, namawiam pañstwa do od-
rzucenia tej uchwa³y w obecnym brzmieniu,
a wczeœniej proszê pana marsza³ka o skierowanie
jej do ponownego rozpatrzenia, czego precedens
zachodzi³ w naszej Izbie ju¿ niejednokrotnie. Bar-
dzo serdecznie dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I jeszcze pan senator Cichoñ.
Bardzo proszê pana senatora Zbigniewa Ci-

chonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ta chwila, kiedy zamierzamy podj¹æ uchwa³ê,

jaka by uzna³a zas³ugi Polaków, którzy ratowali
¯ydów od niechybnej œmierci w czasie okupacji,
sk³ania do pewnej refleksji historycznej na temat
polskiej tolerancji. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e
ju¿ król Zygmunt August mówi³ do Polaków: nie
jestem królem waszych sumieñ, ka¿dy jest wolny,
ka¿dy ma mo¿liwoœæ wybierania sobie wiary i wy-
znawania jej. I w czasie, kiedy we Francji by³a rzeŸ
Hugenotów, u nas, nieco wczeœniej, w 1573 r.,
przyjêto akt konfederacji warszawskiej, w którym
zapewniono w³aœnie wolnoœæ wyznania. Jest to
wydarzenie epokowe na miarê tamtych czasów,
czasów, o których wiadomo, ¿e ¯ydzi byli dosyæ
powszechnie przeœladowani, kiedy by³y s³ynne
pogromy, chocia¿by w Hiszpanii czy wielu innych
pañstwach. Ma³o tego, w granicach Rzeczypospo-
litej nie tylko ¯ydzi, ale równie¿ inne narodowoœci,
na przyk³ad Ukraiñcy i wiele, wiele innych, znaj-
dowali upragnion¹ wolnoœæ, swobodê wyznania
religijnego, swobodê prowadzenia takiego trybu
¿ycia i zajmowania siê sprawami tak, jak sobie ¿y-
czyli. Byli studentami, studiowali na krakowskiej
akademii, której jeszcze wtedy nie zwano Uniwer-
sytetem Jagielloñskim, i czêsto piastowali za-
szczytne funkcje i stanowiska pañstwowe. Warto,
¿ebyœmy o tym wszystkim pamiêtali. Warto rów-
nie¿ pamiêtaæ o tym, jak siê zachowa³a w czasie
wojny polska inteligencja, o czym pan senator
Piesiewicz ju¿ tu wspomina³ przy okazji debaty na
temat zawodów prawniczych. Wspomnia³ wtedy
postaæ dziekana Warszawskiej Izby Adwokackiej,
Nowodworskiego, który na ¿¹danie w³adz hitle-
rowskich z³o¿enia listy adwokatów ¯ydów, wpisa³
na pierwszym miejscu samego siebie, mimo ¿e nie
by³ ¯ydem. I to by³a jego jedna jedyna odpowiedŸ,
nie poda³ ¿adnego wiêcej nazwiska. Ale nie tylko
on – podobnie post¹pi³ dziekan izby lubelskiej,
mecenas Stanis³aw Kalinowski. On równie¿ na
ow¹ listê adwokatów pochodzenia ¿ydowskiego
wpisa³ jedynie siebie. S¹ to piêkne œwiadectwa
z naszej historii, które warto przypominaæ.

I muszê nawi¹zaæ do tych proporcji, o jakich
wspomina pan senator Wiatr. Rzeczywiœcie te
zdarzenia, o których tutaj przed chwileczk¹ napo-
mkn¹³em, podobnie jak zrobili to moi przedmów-
cy, wskazuj¹ na jedno: my, Polacy, i nasza ojczyz-
na byliœmy zawsze otwarci na osoby, które do nas
przybywa³y z zewn¹trz. ¯ydzi w zasadzie, mo¿na
by powiedzieæ, mieli w Polsce drug¹ ojczyznê,
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a w³aœciwie, poniewa¿ swojej ojczyzny wtedy nie
mieli, to znaleŸli j¹ u nas i st¹d taka ich liczeb-
noœæ. Dlatego, proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e
mo¿emy tutaj z podniesionym czo³em patrzeæ
w oczy historii. Wszelkie zarzuty o rzekomym an-
tysemityzmie czy o ksenofobii Polaków s¹ wielce
niesprawiedliwe. I nale¿a³oby chyba apelowaæ do
tych, którzy czasami u¿ywaj¹ takich sformu³o-
wañ w ró¿nego rodzaju dokumentach, nawet ran-
gi miêdzynarodowej, ¿eby przejrzeli na oczy, ¿eby
przestudiowali historiê Polski, historiê polskiego
parlamentaryzmu, ¿eby przeanalizowali, jak
u nas by³y traktowane inne narody i jakich za-
szczytów dostêpowali w Polsce ich przedstawicie-
le. Warto równie¿, aby czasami przyjechali do Pol-
ski i naocznie przekonali siê, jak to u nas wygl¹da,
albowiem ja w moich bardzo licznych kontaktach
miêdzynarodowych z ró¿nymi ludŸmi, bo przyje¿-
d¿aj¹ tutaj z ca³ej Europy i zza oceanu ró¿ni moi
koledzy, znajomi, najczêœciej s¹ to prawnicy, za-
wsze spotykam siê z jednym zdaniem, mianowicie
takim: jacy wy jesteœcie wspaniali, goœcinni i ot-
warci. I to jest chyba ta cecha Polaków, która nas
pozytywnie wyró¿nia. Warto w³aœnie o tym pamiê-
taæ. I te¿ podpisujê siê w pe³ni pod zastrze¿eniami,
jakie sformu³owa³ pan senator Wiatr co do tego
passusu w ostatnim fragmencie zdania pierwsze-
go na stronicy drugiej, ¿e tutaj zosta³y zachwiane
proporcje, z jednej strony w wyra¿eniu uznania
dla tych Polaków, którzy ratowali ¯ydów, a z dru-
giej – w przypomnieniu, ¿e by³y osoby, które za-
chowa³y siê niegodnie. Oczywiœcie, jak w ka¿dym
spo³eczeñstwie, jak w ka¿dej rodzinie ludzie siê
w ró¿ny sposób zachowuj¹. I nawet tak szlachet-
nemu narodowi jak naród polski, który general-
nie rzecz bior¹c jest otwarty na inne nacje i który
jest bardzo goœcinny, zdarza³y siê sytuacje nie-
przynosz¹ce mu zaszczytu. Ale myœlê, ¿e nie pora
na wspominanie o tym w tej uchwale. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Inicjatywa pana senatora Klimowicza w pier-

wszej wersji, w moim odczuciu, by³a wspania³¹
inicjatyw¹. Odebra³am to jako inicjatywê dobrego
cz³owieka, parlamentarzysty, Polaka i cz³owieka
myœl¹cego i czuj¹cego, ¿e to, co dobre w polskim
narodzie, w postawach Polaków, nale¿y pokazy-
waæ, bo trzeba dawaæ wzory m³odym. Przypusz-
cza³am, ¿e u podstaw tego wniosku leg³a potrzeba
dawania wzoru, tote¿ pod uchwa³¹ w tej pierwszej

wersji z przyjemnoœci¹ i z radoœci¹ siê podpisa-
³am. Zmiany, które potem zosta³y wprowadzone
z woli w³adz Senatu, s¹… Oczywiœcie czasami
trzeba coœ zmieniæ, to jest naturalne, ¿e pewne
rzeczy siê rozwija. Ale zapisy, które zosta³y tutaj
wprowadzone, budz¹ moje w¹tpliwoœci. O tym
mówili bardzo szeroko pan senator Wiatr i pan se-
nator Cichoñ.

Wydaje mi siê, ¿e to zdanie, które jest ³y¿k¹
dziegciu, takim zgrzytem w ca³ej uchwale – „Ich
poœwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na œmiertelne
niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z niegodziwych
postaw i dzia³añ tych nielicznych, którzy utracili
zdolnoœæ honorow¹” – no naprawdê jest tu niepo-
trzebne. Je¿eli ta uchwa³a ma budowaæ wzory dla
m³odych Polaków, a przecie¿ chodzi nam w³aœnie
o to, ¿eby m³odzie¿ przejê³a te najlepsze wzory, to
ten fragment jest naprawdê niekonieczny, niepo-
trzebny, powoduje zgrzyt. W ca³ej tej uchwale nie
ma ani jednego s³owa o tym, ¿e to by³a walka z Nie-
mcami. Jest natomiast to zdanie mówi¹ce, ¿e to
Polacy, czêœæ z nich utraci³a zdolnoœæ honorow¹.
Skoro by³a tak ogromna liczba Polaków, którzy ra-
towali ¯ydów, bo niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e urato-
wano trzysta tysiêcy ¯ydów, a sto piêædziesi¹t ty-
siêcy Polaków zginê³o – no s¹ takie Ÿród³a, choæ ja
nie potrafiê w tej chwili ich tutaj wymieniæ, ale te
liczby pamiêtam – skoro by³y takie ofiary, to je¿eli
nawet znalaz³o siê kilka osób wœród Polaków, ale
powiedzmy sobie szczerze, ¿e tak¿e i wœród ¯y-
dów, które wydawa³y, to nie mo¿na umieszczaæ
informacji o tym w takiej uchwale Senatu Rzeczy-
pospolitej. Ja uwa¿am, ¿e to jest po prostu tak:
pog³askanie Polaków po g³owie i nó¿ w serce. Ja to
tak odbieram. I dlatego z wielkim bólem to zdanie,
tak przez pañstwa podtrzymywane, odrzucam
w swojej œwiadomoœci. Bo je¿eli celem uchwa³y
ma byæ stawianie wzorów, to, na litoœæ bosk¹, nie
zadawajmy jednoczeœnie ciosu w serce. I ostatnie
zdanie. Ta uchwa³a mo¿e uczyniæ wiele dobrego,
jeœli tego zdania nie bêdzie. I mo¿e na tym zakoñ-
czê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz proszê pana senatora Andrzeja Misio³ka
i pana senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Chcia³bym, ¿eby Pani Marsza³ek… Przepra-
szam, to dotyczy wniosku formalnego, ¿eby po
tym, co powiedzia³ pan senator Wiatr, skierowaæ
uchwa³ê z powrotem do komisji celem rozwa¿enia
wykreœlenia tego zdania. Prosi³bym pani¹ mar-
sza³ek, nie wiem, czy teraz, czy ewentualnie po
przerwie, o podjêcie stosownej decyzji.

(Rozmowy na sali)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zacznê od tego, ¿e trudno mi siê zgodziæ

z tym, co mówi³ pan senator Wiatr. Zaraz po-
wiem, dlaczego, z przyczyn bardzo oczywistych.
Ja postaram siê odczytaæ ten krótki akapit
z druku nr 499P, zwracaj¹c uwagê na owe pro-
porcje, o których tutaj tyle mówimy. W pier-
wszym zdaniu jest napisane: „Ratuj¹cy, a by³o
ich kilkaset tysiêcy – podkreœlam, kilkaset ty-
siêcy – wywodzili siê z ró¿nych œrodowisk spo³e-
cznych” itd. Ten akapit siê koñczy s³owami:
„niegodziwych postaw i dzia³añ tych nielicz-
nych, którzy utracili zdolnoœæ honorow¹”, pod-
kreœlam, tych nielicznych. Czy¿ nie jest zacho-
wana proporcja? Kilkaset tysiêcy i ci nieliczni.
Otó¿, proszê pañstwa, ja przed chwil¹ w swoim
wyst¹pieniu powiedzia³em, ¿e jeden z najwybit-
niejszych Polaków, byæ mo¿e nawet wszechcza-
sów, Henryk S³awik, zosta³ wydany przez Pola-
ka, przez m³odego cz³owieka, który ukoñczy³ li-
ceum, zda³ maturê w liceum za³o¿onym przez
S³awika na Wêgrzech. I on go wyda³. Wiêc dla
mnie to jest w³aœnie ten, który nale¿y do nielicz-
nych. Ja to tak rozumiem.

A teraz nawi¹¿ê do paru innych kwestii. Proszê
pañstwa, czy Armia Krajowa nie wydawa³a wyro-
ków œmierci na szmalcowników i ich nie wykony-
wa³a? Wykonywa³a. To dotyczy³o w³aœnie tych
nielicznych, którzy utracili zdolnoœæ honorow¹,
którzy byli niegodni. Wiêc gdybyœmy tego nie ujê-
li, to tak, jak byœmy o tym zapomnieli, jak byœmy
o tym nie wiedzieli.

Chcia³bym do jeszcze jednej sprawy nawi¹zaæ.
Otó¿ coraz czêœciej… To wywo³a³o we mnie ogrom-
ne oburzenie. Nie tak dawno w niemieckiej prasie
ukaza³y siê stwierdzenia o polskich obozach za-
g³ady. Dotychczas pojawia³o siê to w prasie ame-
rykañskiej, brytyjskiej, ale ju¿ siê zaczê³o poja-
wiaæ i w niemieckiej. S¹dzê, ¿e w³aœnie ta uchwa³a
jest przypomnieniem tego, kto te obozy zak³ada³
i kto w nich mordowa³, nie tylko zreszt¹ ¯ydów, bo
i Polaków.

(G³os z sali: W ca³ej tej uchwale niczego takiego
nie ma.)

(Rozmowy na sali)
Ja bardzo gor¹co polecam pañstwu obejrzenie

filmu o S³awiku i suplementu do tego filmu. Otó¿
suplement do tego filmu to jest siedmiominutowe
nagranie wypowiedzi ¯ydów po projekcji filmu
o S³awiku w Tel Awiwie. Wiêkszoœæ tych ludzi,
tych ¯ydów, mówi tak: myœmy o tym nie wiedzieli,
dlaczego o tym nikt nie mówi? Myœmy myœleli, ¿e
to Polacy mordowali. I to mówi¹ ci m³odzi ¯ydzi

w Tel Awiwie. Oni mówi¹: my teraz wiemy, jaka
by³a prawda. Proszê to zobaczyæ.

Je¿eli dzisiaj bêdziemy starali siê tê uchwa³ê
utr¹ciæ, to bêdzie to, dla mnie przynajmniej, jakiœ
dziwny sygna³.

(G³os z sali: Nie utr¹ciæ, tylko polepszyæ.)
(G³os z sali: Poprawiæ.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam pana senatora Andrzejewskiego,

a potem pana senatora Zientarskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Szanowny Senacie!
Dyskusja i wypowiedzi senatorów przekona³y

mnie do tego, ¿e w treœci tej uchwa³y nale¿y uni-
kaæ wszystkiego, co mo¿e stworzyæ jakiekolwiek
zagro¿enia i naraziæ nas na zachwianie proporcji,
o których mówi³ pan senator Wiatr. Proszê zwró-
ciæ uwagê – przyjrza³em siê uchwale jeszcze raz,
nigdy doœæ – ¿e tu nie ma mowy o Niemcach…

(G³os z sali: Jest.)
Nie, jest tylko wzmianka o tym, ¿e Ulmowie zgi-

nêli z r¹k niemieckiej ¿andarmerii, i koniec. Ale jest
mowa o tym, ¿e „ratuj¹cy, a by³o ich kilkaset tysiê-
cy, wywodzili siê z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych,
ich œwiadomoœæ kszta³towa³y odmienne" pogl¹dy
itd., kierowali siê ró¿nymi motywami ratowania –
i tu trzebabykropkêpostawiæ.Ale je¿elimówimy, ¿e
„ich poœwiêcenie nierzadko”… Nie nierzadko, a z re-
gu³y, to s³owo „nierzadko” trzeba skreœliæ. W tym, co
zacytowa³em, nie ma mowy o tym, ¿e kara œmierci
by³a wymierzana nie tylko za ukrywanie i za pomoc,
ale za niewskazanie. To obci¹¿a naród niemiecki
i trzeba dzisiaj to wyraŸnie w tej uchwale napisaæ.
Trzeba napisaæ o odpowiedzialnoœci ca³ego narodu,
który akceptowa³ nazizm. Mamy do czynienia nie
tylko z gestapo, nie tylko z nazistami, wiêc je¿eli
o tym mówimy, to trzeba te proporcje zachowaæ, po-
wiedzieæ: oczywiœcie, ¿e te postawy szmalcownicze
s¹ hañb¹, hañb¹ dla narodu polskiego, ale ja nie
chcê mówiæ o tym, co siê dzia³o we Francji czy na
Wêgrzech, o tym, dlaczego Zygelbojm – chyba dob-
rze wymawiam nazwisko – cz³onek rz¹du londyñ-
skiego pope³ni³ samobójstwo ze wzglêdu na to jak
Amerykanie zareagowali na wiadomoœci, które
przysz³y z Polski, poczynaj¹c od meldunków rotmi-
strza Pileckiego, ani o tym, jak reagowa³a na to bo-
gata spo³ecznoœæ pochodzenia ¿ydowskiego w Sta-
nach Zjednoczonych. Jest to hañba dla ca³ej ludz-
koœci i nie mo¿na jej ograniczyæ tylko do szmalco-
wnictwa w Polsce. Ona powinna byæ napiêtnowana,
trzeba jednak zachowaæ te proporcje. Dlatego ja
myœlê, ¿e jeœli mówimy o œmiertelnym niebezpie-
czeñstwie wynikaj¹cym z tego, o czym pañstwo se-
natorowie tutaj mówicie, to nie sposób nie wspo-
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mnieæ, co zagra¿a³o ze strony takiego prawa – i jakie
by³y tegoŸród³a – i ze stronyspo³eczeñstwaniemiec-
kiego, które to spo³eczeñstwo wtedy aprobowa³o ta-
kie prawo i, powiedzmy sobie, rabowa³o mienie ¿y-
dowskie. I tak samo trzeba powiedzieæ, ¿e z tego
mienia ¿ydowskiego korzystali równie¿ Polacy. Tak,
korzystali, i to nie tylko szmalcownicy. To te¿ musi-
my sobie powiedzieæ. Ale je¿eli mówimy ju¿ o tym
wszystkim, to te proporcje trzeba jednak zachowaæ.
Dlatego przychylam siê do wniosku, ¿eby uchwa³ê
skierowaæ z powrotem do komisji i te proporcje
przywróciæ w tym jednym zdaniu, gdzie jest napisa-
ne: ich poœwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na
œmiertelne niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z niego-
dziwych postaw rodaków – rozumiemy, ¿e chodzi tu
o Polaków, którzy utracili zdolnoœæ honorow¹. Ale
gdzie tu s¹ Niemcy? Gdzie tu jest to zagro¿enie?

Ja myœlê, ¿e je¿eli koledzy… Ja przeszed³em
nad tym do porz¹dku dziennego, myœl¹c, ¿e wy-
starczy tê drug¹ czêœæ skreœliæ. Je¿eli jednak kto-
kolwiek na tej sali ma takie zastrze¿enia i je for-
mu³uje, to myœlê, ¿e powinniœmy dojœæ do jak naj-
pe³niejszego konsensusu. I nie twórzmy poczu-
cia, ¿e coœ tu w tej uchwale zgrzyta, bo ona jest
zbyt wa¿na dla Senatu, zbyt wa¿na dla uregulo-
wania tego, co jest naszym d³ugiem wobec tych
wszystkich osób. Dziêkujê. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przede wszystkim powiedzieæ, ¿e ja,

jako przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej, ju¿
po obradach komisji, ws³uchiwa³em siê w uwagi
zg³aszane z ró¿nych stron, w szczególnoœci przez
przedstawicieli klubu Prawa i Sprawiedliwoœci.
I uwzglêdni³em praktycznie bez dyskusji, to znaczy
przyj¹³em za s³uszn¹ argumentacjê, jaka zosta³a
przedstawiona przez pana senatora. Ta wersja,
któr¹ pan przedstawi³, Panie Senatorze, by³a wers-
j¹ poprzedni¹ i to ona w³aœnie spowodowa³a tê is-
totn¹ zmianê. Czyli pan niejako przedstawi³ konie-
cznoœæ tej sytuacji, jak¹ podniós³ pan marsza³ek
Borusewicz, czyli skierowanie uchwa³y do ponow-
nego rozpatrzenia przez Komisjê Ustawodawcz¹.
Tak siê sta³o i to zosta³o wyeliminowane. Pozosta³y
sformu³owania, na które zgadzali siê – podkreœlam
– wszyscy. Pojawi³ siê wniosek pana senatora An-
drzejewskiego jedynie o zmianê tytu³u, nic wiêcej.

Chcê powiedzieæ, ¿e cytowane tutaj przez pana
senatora Andrzejewskiego sformu³owanie, zapi-

sane na stronie drugiej, dotyczy nie sytuacji per-
manentnego zagro¿enia ze strony Niemców…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tego problemu…)
Ale to jest, Panie Senatorze, oczywiste dla ka¿-

dego Polaka, który wie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie-

koniecznie.)
… co dzia³o siê podczas II wojny œwiatowej.
(G³osy z sali: Nie, nieprawda.)
Dla mnie tak. Ja wiem o tym, ¿e zak³amuje siê

historiê, ale wtedy trzeba reagowaæ. A tutaj…
(G³osy z sali: Ale w tej uchwale tak jest…)
Ale czy my tu zak³amujemy historiê? No proszê

pañstwa…
(G³os z sali: Trzeba jasno napisaæ…)
Sprawa jest jasna i jednoznaczna. Sformu³o-

wanie, o którym mówimy, dotyczy sytuacji dono-
sicielstwa, szmalcownictwa, tego to dotyczy. Pro-
szê przeczytaæ ca³e zdanie: „Ich poœwiêcenie nie-
rzadko nara¿a³o ich na œmiertelne niebezpieczeñ-
stwo, wynikaj¹ce z niegodziwych postaw…”, a nie
z ustawodawstwa niemieckiego.

(G³osy z sali: No nie…)
Proszê?
(G³os z sali: To jest odwracanie…)
(Senator Piotr Andrzejewski: To nie jest tak, jak

pan mówi.)
Z niegodziwych postaw tych nielicznych…
(Senator Piotr Andrzejewski: Czyli to by³o za-

gro¿enie…)
No tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: …a nie Niemcy.)
Jak to nie? No Niemcy…
(Senator Piotr Andrzejewski: Przecie¿ tu nawet

s³owa nie ma o Niemcach.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, teraz jest czas wypowiedzi, tak ¿e proszê
siê ewentualnie zapisaæ do g³osu. Pan senator
Wojciechowski siê zapisa³. Nie dyskutujmy teraz.)

I chcê na koniec powiedzieæ, ¿e art. 84 ust. 4
Regulaminu Senatu mówi, ¿e w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach marsza³ek mo¿e skiero-
waæ… I na proœbê komisji to zrobi³. Komisja siê ze-
bra³a, jednomyœlnie przyjê³a uchwa³ê, która roz-
wia³a w¹tpliwoœci, jakie przedstawi³ tutaj pan se-
nator Wiatr, a które sta³y siê obecnie nieaktualne.
W zwi¹zku z tym ja uwa¿am, ¿e absolutnie nie ma
w tym momencie uzasadnionej, a tym bardziej
szczególnie uzasadnionej sytuacji, ¿eby znowu
sk³adaæ na rêce marsza³ka wniosek o ponowne
skierowanie tego do Komisji Ustawodawczej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zapraszam senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Problem dotyczy w zasadzie tego jednego zda-

nia: ratuj¹cy, a by³o ich kilkuset, itd.
Wysoka Izbo, sk¹d siê w ogóle bierze taki po-

gl¹d? On jest powszechny nie tylko wœród Pola-
ków, ale, jak mówili tutaj senatorowie, równie¿
wœród ¯ydów. Sk¹d on siê bierze? Zwróæmy uwa-
gê na to, ¿e ten pogl¹d pochodzi przede wszystkim
od ¯ydów, którzy prze¿yli. Prze¿yli, bo byli wœród
Polaków, a ci, którzy spotkali Niemców, nie prze-
¿yli. I oni nie z³o¿yli sprawozdania ani go ju¿ nie
z³o¿¹. W zwi¹zku z tym jest pewien stereotyp: ¯yd,
który prze¿y³, mówi³, ¿e ten jeden Polak, który mu
pomóg³, by³ sprawiedliwy, ale ostrzega³ go przed
innymi Polakami, którzy byli wokó³ i mogli go zo-
baczyæ, ¿e mog¹ na niego donieœæ. Naprawdê mu-
simy ten pogl¹d skorygowaæ, to jest bardzo wa¿na
sprawa. W sytuacji, kiedy pojawiaj¹ siê nazwy
„polskie obozy œmierci”, „polskie obozy koncen-
tracyjne”, uwa¿am, ¿e powinna tu byæ zawarta
kwestia, kto mordowa³ naród ¿ydowski w okresie
II wojny œwiatowej. Nie unikajmy tego, bo to jest
tak, jak byœmy sami przyznawali siê do winy.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I proszê bardzo pana senatora Wiatra. Piêæ mi-

nut jeszcze, bardzo proszê

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek, Panie Marsza³ku, Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Powiem bardzo krótko. Chcia³bym tylko spro-

stowaæ: nie mo¿emy mówiæ, ¿e tekstu z druku
nr 499 nie ma, bo to jest pierwszy wniosek, o przy-
jêcie uchwa³y bez poprawek. I ten tekst jest. Po-
nadto, on zostanie w dorobku Senatu jako druk
roboczy.

(Rozmowy na sali)
W druku nr 499P… Jest, tak.
Kolejna sprawa. W swoim wyst¹pieniu mówi-

³em, ¿e to s¹ dwie wersje i ¿e w wersji 499P zawar-
te jest 3/4 tego tekstu. Ja to okreœli³em doœæ pre-
cyzyjnie i proszê tutaj nie wk³adaæ w moje usta
s³ów, których nie powiedzia³em. Rzeczywiœcie,
kiedy mówimy o tych proporcjach… Osoby, które
jeszcze po mnie zabiera³y g³os, zwróci³y uwagê, ¿e
tu rzeczywiœcie nie ma nic o Niemcach, którzy
mordowali ¯ydów. Ma³o tego, w akapicie, o któ-
rym mówimy, nie ma nic o zagro¿eniu ¿ycia ratu-
j¹cych ze strony Niemców. Ale chcia³bym skon-
centrowaæ pañstwa uwagê na jeszcze jednym wy-
razie. Otó¿ jest tam sformu³owanie takie: ich po-
œwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na œmiertelne
niebezpieczeñstwo – skracam – wynikaj¹ce z po-

staw i dzia³añ naszych rodaków. Co to znaczy
„nierzadko”? Nierzadko to znaczy czêsto, bo rzad-
ko oznacza, ¿e siê zdarza…

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma sformu³owania
„naszych rodaków”. Proszê operowaæ tekstem B.)

Tak… Ale jest s³owo „nierzadko”. Nierzadko to
oznacza czêsto, bo rzadko to oznacza rzadko, a nie-
rzadko to oznacza czêsto. A wiêc je¿eli czêsto…

(G³os z sali: Mniej ni¿ czêsto, mniej ni¿ czêsto.)
Zakoñczy³em sprostowanie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jeœli

chcemy tak pisaæ uchwa³y, to bez sensu.)
…dziêkujê za cierpliwoœæ. Bardzo dziêkujê za

uwagê.
(G³os z sali: Podwójna negacja to zaprzeczenie.)
Przepraszam, jeszcze jedno dopowiedzenie.

Chcia³bym jednak podtrzymaæ mój wniosek
i proœbê do pana marsza³ka. By³ ju¿ taki prece-
dens, ¿e pan marsza³ek powtórnie kierowa³ do ko-
misji… Myœlê, ¿e z uwagi na wypracowanie zgod-
nego pogl¹du by³oby to ze wszechmiar oczekiwa-
ne. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Myœlê ¿e uchwa³a, któr¹ chcemy podj¹æ, nie

tylko wyra¿a uznanie dla tych Polaków, którzy ra-
towali ¿ycie ¯ydom, ale ma równie¿ pewien wy-
dŸwiêk miêdzynarodowy. Przecie¿ pamiêtamy
o tym, jak Polska jest czêsto przedstawiana przez
media, które fa³szuj¹ historiê, które twierdz¹, ¿e
w Polsce obozy koncentracyjne by³y rzekomo za-
k³adane przez Polaków, ¿e to Polacy mordowali
¯ydów. Tym podobne enuncjacje pojawiaj¹ siê raz
po raz i dopiero na skutek interwencji dyplomaty-
cznych s¹ potem prostowane.

Wydaje mi siê, proszê pañstwa, ¿e poniewa¿
wszystkie uchwa³y u nas w Senacie s¹ z regu³y po-
dejmowane jednomyœlnie, to warto by by³o, ¿eby
jednak pracowaæ czasami z wiêkszym nak³adem
si³ ze strony nas wszystkich, równie¿ ze strony pa-
na marsza³ka, który ju¿ raz raczy³ podj¹æ decyzjê
o tym, ¿eby jeszcze skierowaæ ten projekt do komi-
sji, by go przemyœleæ. I dlatego apelujê tutaj do pa-
na marsza³ka jako najwy¿szej w³adzy, ¿eby ewen-
tualnie rozwa¿y³, czy jeszcze raz nie skierowaæ te-
go projektu do komisji. Ten art. 84b ust. 4 nie za-
wiera takiego ograniczenia, ¿e marsza³ek mo¿e
tylko raz skierowaæ projekt pod obrady komisji.
Wydaje mi siê, ¿e sprawa jest takiej rangi, takiej
wagi, ¿e dla dobra ca³ej naszej Izby, jak równie¿
dla dobra naszego spo³eczeñstwa, warto by by³o
to przepracowaæ i przyj¹æ tak¹ uchwa³ê, która dla
wszystkich bêdzie do zaakceptowania.
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Ja te¿ bijê siê tutaj w piersi, Piotrze – to w na-
wi¹zaniu do tego, co mówi³ pan senator Zientar-
ski – gdy¿ rzeczywiœcie bra³em udzia³ w tym posie-
dzeniu i przyznam siê, ¿e nie zg³osi³em zastrze¿eñ,
bo w tamtym momencie, nie wiem, po prostu nie
mia³em na tyle refleksu, którym wykaza³ siê tutaj
pan senator Wiatr… Przyznajê, ¿e po przeczytaniu
tej uchwa³y rodz¹ siê tego typu zastrze¿enia. Myœ-
lê, ¿e dla dobra sprawy warto jednak wzi¹æ to pod
uwagê, dlatego ¿e ró¿ni ludzie bêd¹ to czytaæ i na-
prawdê nie da siê wykluczyæ, a wrêcz z wiêkszym
prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, ¿e te sfor-
mu³owania bêd¹ odczytywane w takim duchu,
jak to przedstawi³ pan senator Wiatr: ¿e ludzie bê-
d¹ uwa¿ali, i¿ my tutaj przyznajemy, ¿e by³y nie-
rzadkie, czyli czêste, przypadki, kiedy w naszej
spo³ecznoœci siê zdarza³o, ¿e te osoby by³y denun-
cjowane i ¿e grozi³o im œmiertelne niebezpieczeñ-
stwo. Dlatego ja bym przepracowa³ to w takim kie-
runku, ¿e zostawi³bym to zdanie koñcz¹ce siê
sformu³owaniem „œmiertelne niebezpieczeñ-
stwa”, a po nim doda³bym: „ze strony hitlerow-
skiej machiny zbrodniczej”. Coœ w tym rodzaju,
¿eby by³a postawiona kropka nad „i”, ¿eby by³o
wiadomo, kto zak³ada³ getta, kto by³ autorem tej
tragicznej historii ¯ydów w Polsce; ¿eby nie by³o
¿adnych w¹tpliwoœci, ¿eby historycy na œwiecie
czy ró¿nego rodzaju dzienniki nie mia³y ¿adnego
pretekstu do tego, by wypisywaæ bzdury, czego
œwiadkiem w ostatnich czasach by³ ka¿dy z nas.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Zientarski jeszcze…
(Senator Piotr Zientarski: Nie, dziêkujê.)
Nie? Bo myœla³am.
Czy s¹… Bardzo proszê, pan marsza³ek Bogdan

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Zdecydowa³em siê na ten tryb nadzwyczajny po

raz pierwszy, s¹dz¹c, ¿e sprawa jest ustalona.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ tak myœla-

³em.)
Projekt tej uchwa³y przele¿a³ doœæ d³ugi czas.

Wywo³ywa³ on ró¿ne kontrowersje. Ja zwraca³am
uwagê osobom, które wyst¹pi³y z t¹ inicjatyw¹, ¿e
bêdzie z tym zwi¹zana dyskusja nie tylko o tych
Polakach, którzy ratowali ¯ydów, ale o ca³ym pro-
blemie, który, mówi¹c ogólnie, jest bardzo skom-
plikowany. Przed wojn¹ by³y trzy miliony ¯ydów,
po wojnie – jakieœ czterdzieœci tysiêcy, z tym ¿e
czêœæ przysz³a tutaj ze Wschodu, uciekli, a urato-
wa³o siê jakieœ trzydzieœci tysiêcy. I je¿eli siê tu

uratowali, to dziêki pomocy Polaków, Ukraiñców,
zdarza³a siê tak¿e pomoc Niemców. A wiêc to na-
prawdê jest sprawa trudna i skomplikowana. Ja
oczywiœcie wola³bym, ¿eby tak¹ uchwa³ê podj¹³
Kneset, parlament izraelski, nie my. Bo zawsze
jest tak, ¿e natychmiast rodzi siê kwestia: no dob-
rze, ale by³y tak¿e inne postawy. Czy by³y? Oczy-
wiœcie, by³y. Napisa³em pracê magistersk¹ doty-
cz¹c¹ akurat tego okresu. Przegl¹da³em biuletyny
informacyjne i tam s¹ informacje dotycz¹ce tych
spraw, które zosta³y uchwycone i os¹dzone,
spraw szmalcownictwa wœród naszych rodaków,
powiem inaczej – naszych obywateli, bo zdarza³o
siê tak¿e szmalcownictwo wœród naszych obywa-
teli, którzy mieli inn¹ narodowoœæ. A wiêc jest to
problem i nie chcia³em… Proponowa³em, ¿eby nie
wywo³ywaæ akurat tej dyskusji. No ale uchwa³a
jest. Swoje uwagi, a tak¿e zastrze¿enia zg³osi³a
minister z Kancelarii Prezydenta, uwagi, które
w zasadzie sz³y w tym kierunku… To by³y takie
obawy, które ja tak¿e mia³em.

Ta uchwa³a pojawi³a siê w wyniku d³ugotrwa-
³ych prac i wczoraj wydawa³o siê, ¿e przedstawicie-
le dwóch klubów ustalili ostateczny tekst. Bez tego
ja bym nie podj¹³ decyzji w trybie nadzwyczajnym,
tylko podda³bym tê uchwa³ê pod g³osowanie w tym
kszta³cie, w jakim zosta³a zg³oszona. Apelowa³by
o to, ¿eby nie kontynuowaæ dyskusji, nie konty-
nuowaæ sporów na ten temat, bo jesteœmy w takiej
sytuacji, ¿e odrzucenie uchwa³y by³oby fatalne.
Oczywiœcie chcê powiedzieæ, ¿e ja te¿ mia³em po-
wa¿ne zastrze¿enia do tekstu tej uchwa³y. Ale nie
zg³asza³em ich i teraz te¿ nie chcê zg³aszaæ. No nie
podjêliœmy ¿adnej uchwa³y dotycz¹cej podziêko-
wania za ratowanie obywateli polskich, narodowo-
œci polskiej, podziêkowania tym, którzy ratowali
Polaków, tak? No i dobrze. Mo¿na to analizowaæ,
rozdzielaæ w³os na czworo itd., itd. Ale bêdziemy
zapêdzali siê w coraz trudniejsze rewiry.

A wiêc ja nie widzê w tej chwili ¿adnych przes³a-
nek – oczywiœcie to pani marsza³ek podejmuje de-
cyzje – aby po raz drugi w odniesieniu do tej samej
uchwa³y podejmowaæ jakiekolwiek nadzwyczajne
decyzje. Trzeba g³osowaæ i tyle.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê bardzo, pan senator Skorupa. Jak rozu-

miem, jeszcze trzy osoby chc¹ zabraæ g³os: pan se-
nator Kaleta, marsza³ek Romaszewski i pan sena-
tor Dobrzyñski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dosyæ d³ugo trwa dyskusja nad tym proble-

mem i w pewnym momencie by³em ju¿ gotowy
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zg³osiæ nawet wniosek formalny z proœb¹ do pana
marsza³ka o przes³anie tej uchwa³y jeszcze raz do
komisji. Ale sta³o siê tak, ¿e prawdopodobnie jes-
tem ju¿ ostatnim mówc¹…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze co
najmniej trzech mówców bêdzie. Ale ostatni bêd¹
pierwszymi.)

Ja nie by³em uczestnikiem tego posiedzenia
komisji, ale by³em przekonany, ¿e koledzy z klu-
bu, do których mam zaufanie, dopilnuj¹ tych
spraw i nie bêdê musia³ siê tym osobiœcie zajmo-
waæ. No niestety nie mo¿na mieæ do koñca zaufa-
nia i dlatego postanowi³em tu wyst¹piæ. (Oklaski)

Zwracam siê jeszcze raz z proœb¹ do pana mar-
sza³ka, aby wróciæ ten projekt do komisji i wprowa-
dziæ prost¹ poprawkê. My tutaj procedujemy nad
chlubn¹ dla Polaków spraw¹, mo¿emy siê tylko
chlubiæ takimi postawami, nie jest naszym zada-
niem ganienie szmalcowników, czy te¿ wprowa-
dzanie jakiegoœ zdania, które tê chlubn¹ postawê
naszych rodaków ograniczy. I dlatego wnoszê, aby
zamieniæ sformu³owanie „Ich poœwiêcenie nierzad-
ko nara¿a³o ich…” na inne „Ich poœwiêcenie czêsto
nara¿a³o ich na œmiertelne niebezpieczeñstwo ze
strony nazistowsko-hitlerowskich Niemiec”.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, mo¿e pan wyraziæ swoj¹ opi-
niê, ale w tej fazie dyskusji nad uchwa³¹ nie mo¿-
na z³o¿yæ wniosku o wprowadzenie poprawki.

Senator Tadeusz Skorupa:

No w³aœnie. Dlatego chcê, ¿eby odes³aæ to do
komisji i ¿eby tam poprawka o tej treœci zosta³a
wprowadzona.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, a je¿eli to jest treœæ…)

Panie Marsza³ku, mogê kontynuowaæ?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale¿ oczywi-

œcie.)
Uwa¿am, ¿e my jako Senat powinniœmy uwy-

pukliæ to, co jest chlub¹ nas Polaków, czyli po-
stawê tych ludzi, którzy pomagali ¯ydom. I nie
tylko ¯ydom, ale te¿ Romom, Wêgrom i innym
narodowoœciom. Tu skupiliœmy siê tylko na po-
mocy ¯ydom. I dobrze, niech tak bêdzie. Ale nie
mo¿emy w tej samej uchwale jednoczeœnie chwa-
liæ i ganiæ. Niech Kneset w Izraelu gani za nie-
przyjemne postawy. Niech Niemcy to sobie
uchwalaj¹, bo to nazistowskie, hitlerowskie Nie-
mcy spowodowa³y na terytorium okupowanym
trudn¹ sytuacjê ¯ydów w czasie okupacji. A my
jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej przy-
najmniej przemilczmy te przykre sytuacje, dzia-
³ania tych nielicznych ludzi, którzy niegodnie siê

zachowali. My mo¿emy to przemilczeæ. Uwypuk-
lajmy te naprawdê chlubne dla naszego narodu
postawy. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta jest nastêpnym mówc¹.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ja to traktujê jako

g³osy w dyskusji. ¯adnych poprawek w tej chwili
nie rozpatrujemy. Ka¿dy z panów senatorów ma
do dziesiêciu minut na wyst¹pienie. To wszystko,
co mogê powiedzieæ.

(G³oszsali:Chyba, ¿ebêd¹ townioski formalne.)
No chyba, ¿e tak.
(Senator Piotr Kaleta: Mogê?)
Proszê bardzo, Panie Senatorze, pan bêdzie

³askaw.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Wydaje mi siê, ¿e nale¿a³oby sobie postawiæ

pytanie: jaki jest cel tej uchwa³y, któr¹ chcemy
podj¹æ? W tytule jest napisane, ¿e jest to pro-
jekt uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Po-
laków ratuj¹cych ¯ydów. A wiêc my chcemy
uczciæ Polaków ratuj¹cych ¯ydów. Czy mamy
w¹tpliwoœci co do innej grupy Polaków, która
niew¹tpliwie istnia³a, i te¿ chcemy to zawrzeæ
w tej uchwale? Odnoszê wra¿enie, ¿e nie o to
nam chodzi.

Szanowni Pañstwo, mój przedmówca pan se-
nator Wiatr podniós³ tutaj kwestiê, ¿e byæ mo¿e
projekt tej uchwa³y powinien wróciæ do komisji.
Wydaje mi siê, ¿e po tych wszystkich wypowie-
dziach jest to pomys³ najlepszy, mo¿na by powie-
dzieæ, jedyny. Dlaczego? Ano dlatego, Szanowni
Pañstwo, ¿e w ¿yciu pewnych instytucji, tak¿e
parlamentów, przychodz¹ takie chwile, jak ta dzi-
siejsza, ¿e trzeba siê nad czymœ zastanowiæ. Ta
chwila przypada na ten szczególny dzieñ, 2 kwiet-
nia. Myœlê, ¿e nikomu nie muszê przypominaæ, co
ta data oznacza dla prawdziwych Polaków. Przy-
chodz¹ takie chwile, Szanowni Pañstwo, ¿e taka
uchwa³a powinna byæ podjêta w sposób bezspor-
ny, jednomyœlny, nie wywo³ywaæ ¿adnych kontro-
wersji. I to jest w³aœnie ta chwila.

Je¿eli powa¿nie podchodzimy do tego, w jaki
sposób nale¿y siê zachowaæ, pochylaj¹c siê nad
tym projektem, to dobrze by by³o, ¿eby pan mar-
sza³ek wyrazi³ zgodê na to, ¿eby ta uchwa³a nie
budzi³a ¿adnych kontrowersji. A odnoszê wra¿e-
nie, ¿e tak naprawdê spieramy siê tylko i wy³¹cz-
nie o to, czy ten projekt powinien trafiæ do komisji,
czy nie. Co do istoty sprawy jesteœmy zgodni – i ko-
ledzy z Platformy, i panowie senatorowie z Prawa
i Sprawiedliwoœci.
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Proszê pañstwa, uwa¿am, ¿e to jest w tej chwili
jedyny dobry pomys³, ¿eby skorzystaæ z tego arty-
ku³u w Regulaminie Senatu, po to, abyœmy mogli to
naprawdê dobrze, merytorycznie i oddaj¹c istotê te-
go, o co nam chodzi, opracowaæ. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawa dotyczy praktycznie jednego zdania

„Ich poœwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na
œmiertelnie niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z nie-
godziwych postaw i dzia³añ tych nielicznych na-
szych rodaków, którzy utracili zdolnoœæ honoro-
w¹”. Tylko o tym zdaniu w³aœciwie rozmawiamy,
wiêcej problemów nie ma.

Jaki sens ma to zdanie? Jak¹ treœæ niesie to zda-
nie? Wœród Polaków byli przestêpcy… No tak, byli,
s¹ i bêd¹. Tyle tylko mo¿emy powiedzieæ. A to jest
treœæ doœæ banalna. Ci przestêpcy byli wszêdzie. Ja
myœlê, ¿emypodwp³ywempolitycznej poprawnoœci
zatraciliœmy obraz okupacji w Polsce. Zapomnieliœ-
my to, co ¿eœmy czytali jako lektury, zapomnieliœmy
Borowskiego „Dzieñ na Harmenzach” czy „Po¿egna-
nie z Mari¹”. Nie wiemy w ogóle, jak wygl¹da³a oku-
pacja. Zapominamy o tym, ¿e Polacy te¿ w tym
uczestniczyli. Ja myœlê, ¿e jeszcze w tym pokoleniu
trudno by³oby z takim zdaniem siê pogodziæ. Jest to
w moim przekonaniu wp³yw pewnego trendu, który
ma nas obwiniæ o holokaust. Proszê pañstwa, czy
ktoœ sobie wyobra¿a, ¿eby za holokaust i za wysy³kê
¯ydów obwiniæ ¿ydowsk¹ policjê? Jest nieprawdo-
podobny zupe³nie dokument, najstraszniejsza
ksi¹¿ka, jak¹ czyta³em, pamiêtniki Perechodnika,
takiego policjanta ¿ydowskiego z ¿ydowskiego getta
w Otwocku, który w³asn¹ ¿onê kierowa³ do gazu. No
jest powód, ¿eby go o to obwiniaæ? No, to by³ fa-
szyzm. To nie ci ludzie za to odpowiadali. Ci szmal-
cownicy nie funkcjonowaliby w normalnym kraju.
To by³ terror, to by³ totalitaryzm, to by³o zdziczenie.
Proszê pañstwa, czy ktoœ pamiêta… Bo myœmy mó-
wili o pojedynczych szmalcownikach, nielicznych,
jak to siê mówi. Ale, proszê pañstwa, ja nie s³ysza-
³em, ¿eby Francuzi, W³osi czy Wêgrzy obwiniali siê
o transporty, które przy pomocy pañstwowej policji
wysy³ali do Oœwiêcimia. Czy nasza wra¿liwoœæ w tej
sprawie nie jest zbyt wielka? I czy nie posuwamy siê
po prostu do bana³u, czy nie staramy siê tu przypo-
dobaæ? Myœlê, ¿e jest to niegodne Senatu.

Proszê pañstwa, to jedno zdanie. S¹dzê, ¿e z te-
go zdania mo¿emy spokojnie zrezygnowaæ, a ta
uchwa³a nic na tym nie straci. Jest to tylko kwe-
stia dobrej woli. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Dobrzyñski, potem pan senator

Abgarowicz i pan senator Zaj¹c.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po tym piêknym wyst¹pieniu pana marsza³ka

Romaszewskiego, za które bardzo serdecznie
dziêkujê, naprawdê niewiele da siê jeszcze powie-
dzieæ w tej sprawie.

Ale chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ z wypo-
wiedzi, na wypowiedŸ senatora, który nam tutaj
udowadnia³, i¿ ta uchwa³a, to stanowisko Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie pewnym doku-
mentem, który bêdzie o czymœ œwiadczy³ lub wp³y-
wa³ na œrodowiska miêdzynarodowe, aby nie u¿y-
wano takich stwierdzeñ jak „polskie obozy œmierci”
czy „polskie obozy koncentracyjne”. Otó¿, Szano-
wny Panie Senatorze, ja to odbieram w inny sposób.
Tauchwa³aw jakieœmierzebêdziedalejupowa¿nia-
³a, oczywiœcie, w bardzo ograniczonym stopniu,
w³aœnie do tego, aby takie opinie funkcjonowa³y
wœród prasy zachodniej, a nawet wœród niektórych
polityków, i do tego, ¿eby tak o nas mówiæ.

Szanowni Pañstwo! Ten projekt uchwa³y nie jest
w sprawie uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯y-
dów w czasie II wojny œwiatowej, moim zdaniem ta
uchwa³a w tym w³aœnie zdaniu czy te¿ akapicie pró-
buje te¿ nas – jestem o tym przekonany – w jakiœ spo-
sób oskar¿aæ za nie nasze winy. W ka¿dym narodzie,
jak to piêknie mówi³ pan marsza³ek Romaszewski, s¹
osoby bêd¹ce przestêpcami, które w ró¿ny sposób
próbuj¹ skorzystaæ z ró¿nych tragicznych wydarzeñ
czy te¿ postêpuj¹ Ÿle na przyk³ad ze zwyk³ej zawiœci.
Toniedotyczy tylkoPolaków, todotyczyspo³eczeñstw
czy te¿ narodów na ca³ym œwiecie. Jakaœ proporcjo-
nalnoœæ w tym przypadku musi byæ zachowana.

Mam tu proœbê do pana marsza³ka Borusewicza,
¿eby skorzysta³ z art. 48b regulaminu, z tego trybu
nadzwyczajnego, i skierowa³ ten projekt jeszcze raz
do ponownego rozpatrzenia, abyœmy to przyjêli
w drodze konsensusu. Bo przecie¿ po jednej i po
drugiej stronie, i w koalicji rz¹dz¹cej, i w opozycji,
jest chêæ, aby przyj¹æ jakiœ stosowny, m¹dry doku-
ment, który by satysfakcjonowa³ wszystkie strony.
I to jest na pewno mo¿liwe, ale oczywiœcie te zapisy
musz¹ z tego projektu znikn¹æ.

Panie Marsza³ku, mam te¿ tak¹ proœbê. Czy ktoœ
móg³by wyjaœniæ, jaki by³ sk³ad komisji, która ten
dokument przygotowa³a? Bo mówi siê, ¿e byli tam
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i przedsta-
wiciele PiS, ale my tak naprawdê nie znamy sk³adu
personalnego tej komisji. Chcia³bym wiedzieæ, w ja-
kim trybie i w jaki sposób to siê odby³o, jaki by³ stan
kadrowy, kto konkretnie uczestniczy³ w ostatecz-
nymredagowaniutegoprojektu.Dziêkujêzauwagê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c, proszê bardzo.
Potem ewentualnie poproszê o odpowiedŸ na to

pytanie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta uchwa³a ma doœæ d³ugi rodowód. Chcê przy-

pomnieæ, ¿e pierwotnie mówiliœmy o projekcie
ustawy, która mia³aby stanowiæ inicjatywê Sena-
tu do przyjêcia w konsekwencji ustawy zmierza-
j¹cej do uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych
¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Stanêliœmy
wszyscy na stanowisku – bez ma³a wszyscy, bo
nie chcê siê wypowiadaæ za autorów, za tych pañ-
stwa senatorów, panie i panów, którzy podpisali
siê pod projektem tej inicjatywy ustawodawczej –
aby zastanowiæ siê nad przygotowaniem tekstu
uchwa³y okolicznoœciowej. I chcê powiedzieæ, ¿e
tekst tej uchwa³y w pierwotnym brzmieniu bu-
dzi³, najdelikatniej mówi¹c, bardzo wiele kontro-
wersji, zw³aszcza w odniesieniu do tej czêœci, do
tego fragmentu, który w konsekwencji uleg³ mo-
dyfikacji przy ponownym skierowaniu projektu
do komisji. Dzisiaj, jak widzimy, wszyscy wypo-
wiadaj¹cy siê widz¹ potrzebê przyjêcia uchwa³y
okolicznoœciowej, ale wszyscy chcemy, aby przy-
jêta uchwa³a mia³a tak¹ formê, tak¹ treœæ, ¿eby
by³ mo¿liwy absolutny konsensus ca³ej Izby. Cho-
dzi o to, ¿eby odpowiada³a ona wielkoœci wydarze-
nia czy zdarzeñ, które mia³y miejsce, które wpisu-
j¹ siê w historiê narodu polskiego, a jednoczeœnie
odnosz¹ siê do tych bohaterów, którzy nieœli po-
moc ¯ydom w czasie II wojny œwiatowej.

Ws³uchuj¹c siê w g³osy, które w tej chwili siê
pojawi³y, toczyliœmy dyskusjê, w szerszym czy
wê¿szym gronie, o tym, jak powinien wygl¹daæ
ostateczny kszta³t tej uchwa³y. I w tym momencie
widzimy, Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Sena-
torowie, ¿e kontrowersje budzi jedno zdanie, mia-
nowicie to, które umieszczone jest w akapicie do-
tycz¹cym ratuj¹cych, sprowadzaj¹ce siê do takiej
treœci: „Ich poœwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na
œmiertelne niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z nie-
godziwych postaw i dzia³añ tych nielicznych, któ-
rzy utracili zdolnoœæ honorow¹”. I zacz¹³em siê za-
stanawiaæ, czy tak wa¿ny dokument nie mo¿e
ulec modyfikacji, ale nie w trybie, w jakim teraz
procedujemy, bo jest to niemo¿liwe, tylko w for-
mule zak³adaj¹cej ponowne rozwa¿enie, skiero-
wanie tego projektu uchwa³y do komisji, aby bez
nadmiernych emocji, a jednoczeœnie dla dobra
nas wszystkich i Wysokiego Senatu przyj¹æ treœæ
tak, ¿eby przyjêcie sprowadza³o siê niemal¿e do
aklamacji. Nie ma w Senacie takiej formy, ale mó-
wiê to w takim kontekœcie, aby rzeczywiœcie by³o

mo¿liwe przyjêcie uchwa³y bez jakichkolwiek
w¹tpliwoœci co do trafnoœci treœci, któr¹ chcemy
tutaj wyraziæ.

Dlatego te¿ w pierwszym rzêdzie chcia³bym siê
powo³aæ na treœæ przepisu art. 48 pktu 6 Regula-
minu Senatu, o rozwa¿enie i odes³anie jeszcze raz
do komisji tego projektu, a posi³kowo odnosi³bym
siê do pana marsza³ka i powo³ywa³bym siê na
treœæ przepisu art. 84b, który by³ ju¿ dzisiaj przy-
wo³any. Doprowadzi to do takiej sytuacji, ¿e osta-
teczny kszta³t uchwa³y nie bêdzie budzi³ w¹tpli-
woœci, nie bêdzie budzi³ zastrze¿eñ. Wszyscy zda-
jemy sobie sprawê z tego, ¿e przecie¿ o to nam
chodzi, aby tak wa¿ny dokument by³ przyjêty bez
jakichkolwiek kontrowersji, które pojawi³y siê
w tej Izbie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê panu senatorowi.
Pan senator Abgarowicz jednak wyra¿a chêæ

zabrania g³osu.

Senator £ukasz Abgarowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Prace nad przedmiotow¹ uchwa³¹, choæ nie to-

czy³y siê na tej sali, tak naprawdê trwaj¹ ju¿ oko³o
dwóch miesiêcy, jak mi siê wydaje. Tekst by³ zmie-
niany, formaby³a zmieniana.Najpierwby³a to inicja-
tywa zmierzaj¹ca do przyjêcia ustawy, potem zgo-
dzono siê, ¿e lepszy bêdzie tryb przyjêcia uchwa³y.
Z³o¿ony zosta³ projekt, który by³ starannie opraco-
wany. Ten projekt we w³aœciwym trybie i w³aœciwym
czasie by³ procedowany w komisji, a tak¿e, o czym
chcê wyraŸnie powiedzieæ i co leg³o, jak s¹dzê, u pod-
staw dzisiejszej porannej decyzji marsza³ka Boruse-
wicza, powróci³ do ponownego poprawienia, ponie-
wa¿ zgodzono siê na pewien konsensus.

Pañstwo mówi¹, ¿e jedno zdanie budzi kontro-
wersje, a ja chcê powiedzieæ, ¿e to zdanie zosta³o za-
warte w uchwale w wyniku kompromisu. Ja nie wi-
dzê mo¿liwoœci wykreœlenia tego zdania, tak samo
jak wnioskodawcy i tak samo jak klub Platformy
Obywatelskiej. SzanowniPañstwo, je¿eli nie opisze-
my otoczenia, w jakim dzia³ali ci, którzy z nara¿e-
niem ¿ycia ratowali ¯ydów, to nie z³o¿ymy im pe³ne-
go ho³du, gdy¿ opresji ze strony Niemców… Wszys-
cy wiemy, jest to zawarte w tytule, ¿e to jest uchwa³a
w sprawie uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych
¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Ka¿dy rozumie,
co to by³ za czas, ka¿dy wie, jakie by³y obowi¹zki,
ka¿dy wie, ¿e grozi³y kary tak za przechowywanie
¯ydów, jak i niedoniesienie o tym, ¿e ktoœ przecho-
wywa³ ¯ydów. Niestety, takie by³o otoczenie, ci, któ-
rzy ukrywali ¯ydów i im pomagali, niejednokrotnie
musieli siê z tym ukrywaæ równie¿ przed s¹siadami.
Tak wygl¹da prawda. Bez oddania tego w tym tekœ-
cie nie z³o¿ymy ho³du w pe³ni.
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Z naszego punktu widzenia ten tekst ju¿ jest
wynikiem kompromisu i mówienie teraz o dal-
szym kompromisie, który mia³by prowadziæ do
wykreœlenia tego zdania, sprawi, ¿e tak naprawdê
nie bêdzie odniesienia do faktów historycznych,
do których siê w tej uchwale w naszym przekona-
niu odnosimy. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e decyzja
o ponownym odes³aniu projektu uchwa³y do ko-
misji zmierza donik¹d. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie i Panowie Senatorowie, w tym momencie
zamykam dyskusjê.

Og³aszam dziesiêciominutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 52
do godziny 17 minut 00)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.

Pani senator sekretarz ju¿ podchodzi?
Powracamy, Wysoki Senacie… Proszê bardzo,

Pani Senator.
(Senator Gra¿yna Sztark: Dziêkujê uprzejmie,

Panie Marsza³ku.)
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-

nia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku
obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów
w czasie II wojny œwiatowej.

Przed przerw¹ dyskusja zosta³a przeprowadzo-
na i zamkniêta. W zwi¹zku z tym chcia³bym w try-
bie art. 48 przyst¹piæ do g³osowania nad wnios-
kiem formalnym o odes³anie do komisji.

Przypominam, ¿e pan senator Stanis³aw Zaj¹c
zg³osi³ wniosek formalny o odes³anie do komisji,
sprzeciw z³o¿y³ pan senator Abgarowicz. W zwi¹z-
ku z tym chcia³bym przeprowadziæ g³osowanie.

Proszê o g³osowanie…
(G³osy z sali: Jeszcze moment przerwy!)
Dobrze, minuta na przerwê techniczn¹.
Przystêpujemy do g³osowania, Wysoki Senacie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale g³osujemy

nad odes³aniem do komisji?)
Tak.
Kto jest za wnioskiem o odes³anie tego projektu

do komisji? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Przepraszam, Panie

Marsza³ku, jeszcze nie wszystkie karty dzia³aj¹.)
Panie Senatorze, w tej chwili na mojej liœcie

osiemdziesi¹t dwie osoby s¹ widoczne.

(G³os z sali: Nie, jeszcze raz, powtórzmy.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Niech pan marsza-

³ek sprawdzi.)
Dzia³a? Ja to wszystko widzê.
Proszê pañstwa, og³aszam wynik g³osowania.
Na 84 senatorów 37 g³osowa³o za odes³aniem,

47 – przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu.
(G³osowanie nr 2)

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie projektu
uchwa³y zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu bez odes³ania do komisji.

I w tym momencie, Wysoki Senacie, mo¿emy
przyst¹piæ do punktu dwudziestego trzeciego
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II.

Jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej wnie-
siony przez grupê senatorów.

Projekt jest zawarty w druku nr 512, sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 512O.

Pan senator Piotr Zientarski. Proszê bardzo
o sprawozdanie Komisji Ustawodawczej.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi w imieniu Komisji Ustawodawczej treœæ
uchwa³y w nastêpuj¹cym brzmieniu.

„Kolejna rocznica œmierci Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II przywo³uj¹ca w pamiêci œwiadectwo Jego
¿ycia sk³ania do zastanowienia nad moralnym
wymiarem dzia³añ ustawodawczych i politycz-
nych, co umyka w prozie dnia codziennego. Jako
senatorowie Rzeczypospolitej bêdziemy dok³adaæ
starañ, by wszystko, co czynimy w naszej pracy,
odpowiada³o wskazaniom moralnym, które by³y
trosk¹ ca³ego nauczania Jana Paw³a II.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski».”

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Mog¹ pañstwo w tej chwili zg³aszaæ pytania do

sprawozdawcy komisji b¹dŸ do przedstawiciela
wnioskodawców, którym jest pan senator Kazi-
mierz Jaworski.

Czy senatorowie maj¹ pytania? Nie. Dziêkujê.
Proszê pañstwa, moglibyœmy przyst¹piæ do

dyskusji, ale nikt do dyskusji siê nie zapisa³.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie projektu

uchwa³y odbêdzie siê po przerwie, razem z g³oso-
waniami nad pozosta³ymi punktami porz¹dku
obrad.

I w tym momencie, Wysoki Senacie, og³aszam
piêtnastominutow¹ przerwê.

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów… (cd.)

166 Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

(senator £. Abgarowicz)



Najpierw jednak wys³uchamy komunikatów.
W trakcie przerwy jest, Panie Marsza³ku, posie-
dzenie konwentu?

A wiêc po piêtnastominutowej przerwie wzna-
wiamy obrady o 17.20.

Proszê o komunikaty, Pani Senator.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Komunikaty. Wspólne posiedzenie Komisji
Ustawodawczej, Gospodarki Narodowej i Zdrowia
oraz Rodziny i Polityki Spo³ecznej, poœwiêcone
rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w drugim
czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy, druk nr 165S, odbêdzie siê bez-
poœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich odbêdzie siê w dniu 2 kwiet-
nia 2009 r. w sali nr 179 bezpoœrednio po og³osze-
niu przerwy. Rozpatrywane bêd¹ nastêpuj¹ce
sprawy: przygotowanie projektu uchwa³y w spra-
wie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich; przygotowa-
nie projektu uchwa³y Senatu w sprawie zmian
w sk³adach komisji senackich.

Posiedzenie Konwentu Seniorów odbêdzie siê
dzisiaj bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji poœwiêcone rozpatrzeniu wniosków zg³o-
szonych w drugim czytaniu do projektu ustawy
o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych odbê-
dzie siê dziesiêæ minut po og³oszeniu przerwy
w obradach w sali nr 182.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, do 17.20 mamy czternaœcie
minut.

Og³aszam przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 06
do godziny 17 minut 22)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, proszê o zajmowanie miejsc.
Jeszcze przed rozpoczêciem obrad chcê po-

wiedzieæ, ¿e teraz przeprowadzimy wszystkie
g³osowania normalne i jawne, za pomoc¹
urz¹dzenia elektronicznego. Potem, na samym
koñcu bêdziemy mieli jedno g³osowanie tajne,
w sprawie powo³ania pana senatora Szaleñca
na szefa Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Proszê o zajmowanie miejsc.
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego trzeciego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia rocz-
nicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e komisja przedstawi³a wnio-

sek o wprowadzenie poprawki. W pierwszej kolej-
noœci odbêdzie siê g³osowanie nad poprawk¹,
a nastêpnie… Tak?

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Panie Marsza³ku, czy
móg³bym prosiæ o chwilkê przerwy, bo nie wszys-
cy s¹. Nie og³aszaliœmy terminowo przerwy…)

(Rozmowy na sali)
W tej chwili po prostu wezmê oddech, napijê siê

wody, spokojnie, nie bêdzie przerwy.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, przypominam, ¿e jesteœmy

w trakcie rozpatrywania punktu dwudziestego
trzeciego. Najpierw bêdzie g³osowanie nad po-
prawk¹, a potem dalsze g³osowania.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad po-
prawk¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad

ca³¹ uchwa³¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 4) (Oklaski)
Proszê mi tylko pozwoliæ powiedzieæ, ¿e wobec

wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Oj-
ca Œwiêtego Jana Paw³a II.(Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Szkoda, ¿e tylko wiê-
kszoœci¹.)

Dziêkujê, Wysoka Izbo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pa-
miêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny
œwiatowej.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad wnios-
kiem o przyjêcie projektu uchwa³y bez poprawek.

Proszê pañstwa, przystêpujemy zatem do g³o-
sowania nad przyjêciem uchwa³y bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Proszêowyniki.Proszêpañstwa,og³aszamwyniki.
Na 85 obecnych senatorów 17 g³osowa³o za, 64

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 5)

Wniosek o przyjêcie projektu uchwa³y bez po-
prawek zosta³ odrzucony.

W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-
wania nad poprawkami zawartymi w druku
nr 499P.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza zmienia
tytu³ uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 14 g³osowa³o za,

68 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 6)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga zmienia treœæ uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 7)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Wobec tego g³osowanie nad podjêciem uchwa³y

w ca³oœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Proszê pañstwa, na 83 obecnych senatorów

70 g³osowa³o za, 12 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 se-
nator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 8)

Wysoki Senacie, wobec wyników g³osowania
stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów
w czasie II wojny œwiatowej. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wieustawyozmianieustawy o pomocy spo³ecznej.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie
ustawy bez poprawek, druk nr 486A.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania
nad tym projektem uchwa³y, czyli nad przyjêciem
ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 9)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedsta-
wi³y jednobrzmi¹ce projekty ustaw i wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek, druki nr 484A
i 484B.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 10)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym
Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y i wnosi o przyjêcie
ustawy bez poprawek, druk nr 482A.

Proszê pañstwa, proszê nacisn¹æ przycisk obe-
cnoœci.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz usta-
wy – Prawo dewizowe.

Powracamy do punktu czwartego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o objêciu porêczeniami Skarbu
Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkanio-
wych.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³y pro-
jekt uchwa³y i wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, druk nr 505A.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 12)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o objêciu porêczeniami Skarbu
Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszka-
niowych.

Powracamy do punktu pi¹tego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Pañstwa.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, która po debacie przygoto-
wa³a sprawozdanie zawarte w druku nr 507Z.

Pan senator Jan Wyrowiñski jako sprawo-
zdawca komisji.

Proszê bardzo, Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej wnosi, aby Se-

nat przyj¹³ ustawê bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator wnioskodawca Leon Kieres

chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Leon Kieres: Tak, chcê, Panie Mar-

sza³ku.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku!
Drugi raz sta³o siê tak, ¿e – delikatnie mówi¹c –

zderzy³em siê z murem. Pierwszy raz przy okazji
ustawy na temat prêdkoœci pojazdów, ustawy
o tak zwanych fotoradarach. Mimo mojej ¿yczli-
wej dla ustawy argumentacji przedstawiono nam
orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, sugeru-
j¹c, ¿e ma ono istotny zwi¹zek z tamt¹ ustaw¹. Nie
mia³o, o czym nie tylko ja wiem.

Drugi raz w tej sprawie. Przypominam pañ-
stwu, ¿e wczoraj zabra³em g³os z ca³¹ ¿yczliwoœci¹
dla nowelizacji, co podkreœli³em w moim wy-
st¹pieniu. Z³o¿y³em poprawkê, gdy¿ mia³em w¹t-
pliwoœci nie tylko co do postanowienia mówi¹cego
o tym, ¿e Prokuratoria Generalna nie mo¿e ucze-
stniczyæ w postêpowaniu karnym, ale tak¿e do te-
go, czy w tym postêpowaniu karnym nie odbiera
siê jednoczeœnie Prokuratorii Generalnej przez

brak jej uczestnictwa mo¿liwoœci wytoczenia tak
zwanego powództwa adhezyjnego, czyli docho-
dzenia roszczeñ cywilnoprawnych. Powiedzia³em,
¿e zg³aszam tê poprawkê tylko dlatego, ¿eby pan
minister, Ministerstwo Skarbu Pañstwa ten pro-
blem wyjaœni³o.

Cytujê odpowiedŸ pana ministra na moj¹ ¿y-
czliw¹ uwagê: Panie Senatorze, tak, oczywiœcie,
ma pan racjê. Ekonomika procesu – ja tutaj tak
na gor¹co w pe³ni panu na to nie odpowiem –
uzasadnia sugerowan¹ przez pana zmianê, je¿e-
li z innych przepisów nie da siê wywieœæ udzia³u
prokuratorii w takich procesach, o których pan
tu wspomnia³. Gdyby tak nie by³o, to sugerowa-
na zmiana jest w pe³ni zasadna, bo ekonomika
postêpowania wskazuje na udzia³ prokuratorii
w tym akurat momencie i miejscu. Koniec. Po
trzech godzinach pan minister przedstawi³ na
posiedzeniu komisji pismo, w którym zawar³ ar-
gumenty merytoryczne. Nie bêdê z nimi polemi-
zowa³, to jest temat na odrêbn¹ dyskusjê. W tym
piœmie znalaz³o siê równie¿ stwierdzenie, ¿e mi-
nisterstwo dog³êbnie nad t¹ spraw¹ pracowa³o.

Mam wiêc dwa ró¿ne oœwiadczenia pana mini-
stra. Pierwsze oœwiadczenie, z³o¿one na posiedze-
niu Senatu, informuj¹ce, ¿e t¹ spraw¹ siê nie zaj-
mowano, i drugie oœwiadczenie, z³o¿one po trzech
godzinach, informuj¹ce, ¿e zajmowano siê ni¹
bardzo dok³adnie i szczegó³owo. W œwietle tego ro-
dzaju reakcji ja oczywiœcie wycofujê moj¹ po-
prawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by pod-

trzymaæ poprawkê pana senatora Kieresa?

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja podtrzymujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze.
Proszê pañstwa, w takim razie przystêpujemy

do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie w wypadku odrzuce-
nia wniosku nad poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
komisji o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê bardzo, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 87 obecnych senatorów 40

g³osowa³o za, 42 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 13)
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Wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek zo-
sta³ odrzucony. (Oklaski)

W zwi¹zku z tym g³osujemy nad poprawk¹ do
ustawy.

Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 46 g³osowa³o za, 38

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 14)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
(Oklaski)

W zwi¹zku z tym przechodzimy do g³osowania
nad uchwa³¹ w ca³oœci ze zmianami.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 15)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañ-
stwa.

Powracamy do punktu szóstego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu…

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie. proszê o ciszê.
Powracamy do punktu szóstego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej. Komisje ustosunkowa³y siê do
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie,
zawarte w druku nr 489Z.

Proszê, pan senator Mieczys³aw Augustyn jako
sprawozdawca.

Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje rozpatrzy³y zg³oszone poprawki, po-

prawki pierwsz¹ i drug¹, i opowiedzia³y siê za
przyjêciem poprawki drugiej, co pañstwu reko-
mendujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator sprawozdawca Lucjan Ci-

chosz chce zabraæ g³os?

Z tego, co rozumiem, nie chce zabraæ g³osu. Do-
brze.

Przystêpujemy do g³osowania.
Najpierw g³osowanie w sprawie przyjêcia usta-

wy bez poprawek.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
(Poruszenie na sali)
(G³oszsali:Nie,nie,nie,wniosekoodrzucenie…)
(G³os z sali: Przeciw.)
Przepraszam bardzo…
(G³os z sali: Wniosek o przyjêcie bez poprawek,

nastêpnie wniosek o odrzucenie ustawy.)
(G³os z sali: A by³ taki wniosek komisji…)
Proszê pañstwa, jeszcze raz powtarzam, bo za-

cz¹³em i mi przerwano.
G³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy

bez poprawek, a w przypadku nieprzyjêcia tego
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, jeszcze raz.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 1 g³osowa³ za, 87

– przeciw. (G³osowanie nr 16)
Proszê pañstwa, wniosek o przyjêcie ustawy

bez poprawek zosta³ odrzucony.
Mo¿emy zatem g³osowaæ nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu podwy¿szenie

progów granicy obszarowej gospodarstwa rolne-
go, od której op³acana ma byæ dodatkowa sk³ad-
ka miesiêczna na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 50

– przeciw. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga usuwa zbêdny i mog¹cy rodziæ

w¹tpliwoœci interpretacyjne przepis przejœciowy
zawarty w nowelizacji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym g³osujemy nad podjêciem

uchwa³y.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o nasiennictwie.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym projektem uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 20)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o nasiennictwie.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zwierz¹t.

W przerwie posiedzenia Senatu odby³o siê po-
siedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po de-
bacie komisja sporz¹dzi³a sprawozdanie, które
jest zawarte w druku nr 488Z.

Pan senator Przemys³aw B³aszczyk ju¿ jest go-
towy do przedstawienia sprawozdania.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje wszystkie
wnioski zg³oszone w czasie dyskusji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy, to znaczy

Ma³gorzata Adamczak i Jerzy Chróœcikowski,
chcieliby zabraæ g³os?

(G³osy z sali: Nie, dziêkujê.)
Wstrzymuj¹ siê od zabrania g³osu, dziêkujê.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania

nad poprawkami.
Poprawka pierwsza uaktualnia odes³anie do

wskazanej dyrektywy unijnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹, pi¹t¹ i siódm¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. Usuwaj¹ one przyjêt¹ przez
Sejm zmianê dotycz¹c¹ zakazu importu zwierz¹t
i produktów zwierzêcych uzyskanych w wyniku
chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów do-
tycz¹cych ochrony zwierz¹t oraz przywracaj¹
zwi¹zany z tym zakazem przepis karny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 22)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia poprawia wadliwy przepis

dotycz¹cy terminu przekazania powiatowemu le-
karzowi weterynarii informacji o planowanym
zwiêkszeniu obsady brojlerów.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmienia odes³anie w zwi¹z-

ku z utrat¹ mocy rozporz¹dzenia unijnego.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu dodanie przepisu

karnego, wskazuj¹cego sankcjê karn¹ z tytu³u
naruszenia obowi¹zku przechowywania przewi-
dzianej prawem dokumentacji dotycz¹cej chowu
brojlerów.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 25)
Proszê pañstwa, g³osujemy zatem nad uchwa³¹

w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.
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Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 osób obecnych senatorów wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 26)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zwierz¹t.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przerwie posiedzenia Senatu odby³o siê po-
siedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Po de-
bacie przygotowano sprawozdanie wraz z zesta-
wieniem wniosków. Jest to w druku nr 485Z.

Pan senator Marek Trzciñski proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia po

rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w tym sa-
mym dniu w toku debaty nad ustaw¹ o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedsta-
wia Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowis-
ko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki zawarte
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹: pier-
wsz¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹ i ósm¹. Po-
nadto komisja informuje, ¿e na podstawie art. 52
ust. 7 Regulaminu Senatu mniejszoœæ komisji
wycofa³a swój wniosek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Tadeusz Gruszka jako sprawo-

zdawca mniejszoœci, proszê bardzo.
(Senator Tadeusz Gruszka: Nie, dziêkujê.)
Czy senatorowie wnioskodawcy, to znaczy se-

natorowie: Banaœ, Gruszka, Wyrowiñski i Trzciñ-
ski chc¹ zabraæ g³os w tej sprawie? Nie widzê ta-
kiej chêci.

Przypominam zatem, ¿e mniejszoœæ komisji
wycofa³a swój wniosek o odrzucenie ustawy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofany wniosek? Nie widzê takiej chêci.

Przystêpujemy zatem w pierwszej kolejnoœci do
g³osowania nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy… Przepraszam.

(G³os z sali: Nie ma takiego wniosku.)
Dobrze, tak, nie ma.
G³osujemy najpierw nad poprawkami, a potem

nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Proszê pañstwa, poprawki pierwsza, czwarta,

pi¹ta i szósta zmierzaj¹ do tego, aby nieokazanie
dokumentu potwierdzaj¹cego zawarcie umowy
OC skutkowa³o zatrzymaniem dowodu rejestra-
cyjnego tak¿e w stosunku do kieruj¹cego pojaz-
dem zarejestrowanym w Polsce, pod warunkiem,
¿e informacji o ubezpieczeniu nie bêdzie mo¿na
uzyskaæ z Centralnej Ewidencji Pojazdów i
Kierowców.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 27)
Owe cztery poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki druga i siódma zmierzaj¹ do tego, aby

uniemo¿liwienie korzystania z pojazdu, jego od-
holowanie i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
dotyczy³o pojazdów zarejestrowanych w pañ-
stwie, które nie jest sygnatariuszem Jednolitego
Porozumienia miêdzy Biurami Narodowymi, oraz
obliguj¹ Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych do udostêpniania i aktualizowania na
stronach internetowych tego biura listy pañstw
sygnatariuszy jednolitego porozumienia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

50 – przeciw.(G³osowanie nr 28)
Poprawki zosta³y odrzucone.
W zwi¹zku z tym g³osujemy nad poprawk¹ trze-

ci¹, która zmierza do ujednolicenia terminologii
ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma jednoznacznie przes¹dza, ¿e

dowody rejestracyjne zatrzymane przed dniem
wejœcia w ¿ycie ustawy oraz pojazdy umieszczone
w tym czasie na parkingu strze¿onym bêd¹ po
dniu wejœcia w ¿ycie ustawy zwracane na zasa-
dach dotychczasowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I g³osowanie nad uchwa³¹ w ca³oœci ze zmiana-

mi wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, silentium…
Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych.

W przerwie posiedzenia Senatu odby³o siê po-
siedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisje po debacie przygotowa³y
sprawozdanie, które jest zawarte w druku
nr 509Z. Senator Marek Konopka jest gotowy do
jego przedstawienia.

Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisje wnosz¹ o przyjêcie poprawek pier-

wszej i pi¹tej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Senator sprawozdawca mniejszoœci.
Panie Senatorze Ortyl, do roboty.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym uzasadniæ, dlaczego poprawka dru-

ga jako poprawka mniejszoœci powinna zostaæ
przeg³osowana, o co zwracam siê do Wysokiego
Senatu. Chcê uœwiadomiæ pañstwu, ¿e wyelimi-

nowanie tej poprawki spowoduje, i¿ tysi¹ce bez-
bronnych emerytów utrac¹ mo¿liwoœæ odtworze-
nia czêsto jedynego ich ogrodu dzia³kowego, który
uprawiali i pielêgnowali przez dziesi¹tki lat.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator

sprawozdawca, dotyczy to senatorów Andrzejew-
skiego i Owczarka, chc¹ zabraæ g³os?

(Senator Andrzej Owczarek: Nie, dziêkujê.)
Przystêpujemy zatem do g³osowania, w pierwszej

kolejnoœcinadpoprawkami, apotemnadca³oœci¹.
Poprawka pierwsza. Jej przyjêcie wyklucza g³o-

sowanie nad poprawkami drug¹, trzeci¹ i czwar-
t¹. Ta poprawka w sposób czytelny i jednoznaczny
wskazuje zasady wyp³acania odszkodowania
przys³uguj¹cego Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kow-
ców oraz jego cz³onkom w przypadku, gdy dla rea-
lizacji inwestycji drogowej niezbêdna jest likwida-
cja rodzinnego ogrodu dzia³kowego. Ponadto po-
prawka zdejmuje z inwestora obowi¹zek zape-
wnienia gruntu zastêpczego na odtworzenie lik-
widowanego ogrodu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

39 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 32)

Poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym mo¿emy g³osowaæ nad popraw-

k¹ pi¹t¹. Dodaje ona do ustawy przepis przejœcio-
wy, na podstawie którego do spraw wszczêtych
a niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie niniej-
szej ustawy stosowaæ siê bêdzie nowe przepisy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy zatem nad uchwa³¹ w ca³oœci wraz ze

zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za,

38 – przeciw. (G³osowanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
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wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub-
licznych.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie posiedzenia Senatu odby³o siê po-
siedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i przy-
gotowano sprawozdanie. Pan senator Wyrowiñski
ju¿ jest gotowy do jego przedstawienia.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku, uprzejmie wnoszê w imieniu

Komisji Gospodarki Narodowej, aby Wysoki Se-
nat raczy³ przyj¹æ wszystkie poprawki poza pi¹t¹,
dwunast¹ i dwudziest¹ trzeci¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo. Jako wnioskodawca nie chce

pan ju¿zabieraæg³osu,PanieSenatorze?Rozumiem.
Czyli przystêpujemy do g³osowania, najpierw

nad poprawkami, a potem nad podjêciem uchwa-
³y w ca³oœci.

Poprawka pierwsza nak³ada na operatora obo-
wi¹zanego do zapewniania dostêpu telekomuni-
kacyjnego obowi¹zek prowadzenia negocjacji
w sprawie zawarcia umowy o tym dostêpie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki g³osowania.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 35)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie

sposobu liczenia okreœlonego przez prezesa UKE
terminu zakoñczenia negocjacji o zawarcie umo-
wy o dostêpie telekomunikacyjnym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad trzeci¹ i czwart¹ poprawk¹ g³osujemy ³¹cz-

nie. Umo¿liwiaj¹ prezesowi UKE z urzêdu lub na
wniosek strony okreœlenie terminu zakoñczenia
negocjacji o zawarcie umowy o dostêpie teleko-
munikacyjnym z operatorem obowi¹zanym do za-
pewnienia tego dostêpu na podstawie na³o¿onych
na niego ograniczeñ regulacyjnych.

Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 37)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki pi¹ta i dwudziesta trzecia. Powoduj¹

one wykreœlenie zmian dotycz¹cych art. 39 i 40
ustawy, reguluj¹cych sposób nak³adania obo-
wi¹zku stosowania op³at z tytu³u dostêpu teleko-
munikacyjnego oraz sposobu weryfikacji tych op-
³at przez prezesa UKE.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za,

87 – przeciw. (G³osowanie nr 38)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka szósta ma charakter porz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 39)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu uwzglêdnienie

w procesie ustalania przez prezesa UKE op³at z ty-
tu³u dostêpu telekomunikacyjnego przes³anki
uzasadnionych kosztów operatora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 86 by³o za, 3 nie g³o-

sowa³o. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma skreœla zbêdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 41)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu zapewnienie

stosowania w ustawie jednolitej terminologii.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
87 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 42)
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Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta doprecyzowuje warunki

odst¹pienia od zmiany umowy dokonanej telefo-
nicznie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 43)
Przyjêta.
Poprawka jedenasta precyzuje zakres zmian

umowy wykluczaj¹cej prawo do wypowiedzenia
umowy. Zmiany nazwy firmy, adresu lub siedziby
dostawcy nie bêd¹ stanowi³y zmiany warunków
umowy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 44)
Poprawka trzynasta ma charakter porz¹dku-

j¹cy…
(G³osy z sali: A dwunasta?)
G³osowalibyœmy nad ni¹ tylko w przypadku od-

rzucenia poprawki jedenastej, a przyjêliœmy jede-
nast¹, Wysoki Senacie.

W zwi¹zku z tym feralna trzynasta. Ma charak-
ter porz¹dkuj¹cy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 45)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czternasta ma na celu zapewnienie

jednolitej terminologii ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
84 obecnych senatorów, 83 za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 46)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêtnasta doprecyzowuje wyso-

koœæ op³aty, jak¹ abonent jest zobowi¹zany ui-
œciæ dotychczasowemu dostawcy w przypadku
realizacji ¿¹dania przeniesienia przydzielonego
numeru.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Wyniki.
86 obecnych senatorów, 86 za. (G³osowanie

nr 47)
Poprawka przyjêta.
Poprawki szesnasta, dziewiêtnasta i dwudzie-

sta druga maj¹ na celu poprawienie odes³añ do
przepisów ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
87 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 48)
Poprawki przyjête.
Poprawka siedemnasta ma charakter porz¹d-

kowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
87 obecnych senatorów, 86 za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 49)
Poprawka przyjêta.
Poprawka osiemnasta wy³¹cza obowi¹zek nisz-

czenia po dwudziestu czterech miesi¹cach da-
nych dotycz¹cych wykonywanych po³¹czeñ
w przypadku ich zabezpieczenia na potrzeby to-
cz¹cych siê postêpowañ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
89 obecnych senatorów, 87 za, 1 wstrzyma³ siê

od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 50)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta umo¿liwia natychmia-

stowe wykonanie decyzji w sprawie zniesienia
obowi¹zków regulacyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych senatorów, 87 za, 1 wstrzyma³ siê

od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma charakter

porz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 52)
Poprawka przyjêta.
Teraz uchwa³a w ca³oœci, proszê pañstwa.
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Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Proszê pañstwa, 89 obecnych senatorów, 89 –

za. (G³osowanie nr 53)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o bateriach i akumulatorach.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Œrodowiska.
Przygotowa³y one wspólne sprawozdanie.

Pan senator Micha³ Wojtczak ju¿ je czyta.
Proszê bardzo.

Senator Micha³ Wojtczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja

Œrodowiska wnosz¹ o przyjêcie wszystkich popra-
wek zawartych w druku nr 487Z z wyj¹tkiem po-
prawki siódmej. Muszê jednak dodaæ, ¿e popraw-
ka pierwsza uzyska³a opiniê takiej, która jest nie-
konstytucyjna. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-
szam, czy mogê prosiæ o wyjaœnienie?)

Poprawka pierwsza ma charakter niekonstytu-
cyjny w opinii Biura Legislacyjnego i czêœci sena-
torów, jako ¿e umo¿liwia zmianê ustawy w drodze
rozporz¹dzenia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Andrzej Grzyb jako wniosko-

dawca chce zabraæ g³os?
(Senator Andrzej Grzyb: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania,

najpierw nad poprawkami, a potem nad uchwa³¹
o przyjêciu ustawy w ca³oœci, z przyjêtymi
poprawkami.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza…
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie!
...przewiduje mo¿liwoœæ wydania przez ministra

w³aœciwego do spraw œrodowiska rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego minimalne poziomy wydajnoœci re-
cyklingu wy¿sze, ni¿ przewiduje ustawa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów, 32 g³osowa³o za, 51

– przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 54)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga modyfikuje zakres danych

umieszczanych we wniosku przez przedsiêbiorcê
ubiegaj¹cego siê o wpis do rejestru osób prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wprowadzenia do
obrotu baterii i akumulatorów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 55)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia precyzuje przepisy regulu-

j¹ce zwolnienie od op³aty rejestrowej i op³aty rocz-
nej w zakresie wymagañ, jakie nale¿y spe³niæ, aby
podlegaæ zwolnieniu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
86 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 56)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta okreœla sposób obliczania

wysokoœci przychodów przez wprowadzaj¹cego
baterie i akumulatory, czego ustalenie jest konie-
czne dla wykonania obowi¹zku finansowania
publicznej kampanii edukacyjnej, w sytuacji, gdy
ustalenie wysokoœci tego przychodu w inny spo-
sób jest niemo¿liwe.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
87 obecnych senatorów, 86 za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 57)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta zwalnia prowadz¹cego miejsce

odbioru z obowi¹zku prowadzenia iloœciowej i ja-
koœciowej ewidencji odpadów w postaci zu¿ytych
baterii i akumulatorów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
88 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 58)
Przyjêta.
Poprawka szósta okreœla zasady przetwarzania

i recyklingu zu¿ytych baterii i akumulatorów
kwasowo-o³owiowych, samochodowych i prze-
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mys³owych, przewiduj¹c, ¿e takie baterie i aku-
mulatory mog¹ byæ przetwarzane wy³¹cznie w za-
k³adzie prowadz¹cym recykling o³owiu i jego
zwi¹zków oraz tworzyw sztucznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 59)
Poprawka przyjêta.
I teraz poprawka ósma, która wprowadza

w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska zmiany
zmierzaj¹ce do uznania wp³ywów z kar pieniê¿-
nych pobieranych na podstawie ustawy o bate-
riach i akumulatorach za przychody Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej, okreœlenia sposobu rozdysponowania tych
œrodków oraz terminu przekazywania wp³ywów
z kar na rachunek funduszu przez wojewódzkich
inspektorów ochrony œrodowiska.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych senatorów, 81 za, 2 – przeciw, 5

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹ poddajemy pod

g³osowanie ³¹cznie.
(Rozmowy na sali)
Zmierzaj¹ one do przeznaczenia… Przepra-

szam, zmieniaj¹…
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, proszê o ciszê. Chcê, ¿eby mój

g³os dociera³ do pañstwa.
Zmieniaj¹ ono przeznaczenie œrodków zgroma-

dzonych na likwidowanym rachunku bankowym
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej prowadzonym na podstawie
ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
op³acie produktowej oraz przesuwaj¹ termin lik-
widacji tego rachunku z 1 stycznia na 1 maja
2010 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta. OpóŸnia o trzy miesi¹ce

termin wejœcia w ¿ycie przepisów nak³adaj¹cych
obowi¹zek do³¹czania do sprzêtu wprowadzonego

do obrotu, w którym zamontowano baterie i aku-
mulatory, instrukcji o rodzaju zamontowanych
baterii i akumulatorów oraz o sposobie bezpiecz-
nego ich usuwania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy zatem, Wysoki Senacie, g³osowaæ nad

przyjêciem ca³oœci uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 63)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o bateriach
i akumulatorach.

Feralny punkt trzynasty bêdzie prowadzi³a pa-
ni marsza³ek. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowa³a
siê do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie, druk
nr 480Z.

Proszê senatora Andrzeja Owczarka o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Wysoka Izba raczy przyj¹æ wszystkie poprawki

oprócz poprawek: trzynastej, dwudziestej, trzy-
dziestej czwartej i trzydziestej szóstej. Poza tym in-
formujê, ¿e wycofana zosta³a poprawka dwunasta.
Bardzo prosi³bym pani¹ marsza³ek o poddanie
³¹cznie pod g³osowanie poprawek legislacyjnych.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jest wniosek przeciwny?
Nie ma wniosku przeciwnego. Rozumiem, ¿e

bêd¹…
(Rozmowy na sali)
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Przepraszam, ale pan senator nie wymieni³
tych poprawek. Jeœli mo¿na… Wiemy które? No
bo dla porz¹dku trzeba je wymieniæ.

(G³os z sali: Tylko wolno.)
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Owczarek:

Przepraszam najmocniej, wymieni³em popraw-
ki co do których jesteœmy przeciw, ale nie wymie-
ni³em poprawek, w przypadku których jesteœmy
za. W zwi¹zku z tym proszê o g³osowanie za po-
prawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹, sie-
demnast¹, osiemnast¹, dziewiêtnast¹, dwudzie-
st¹ pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ trze-
ci¹, dwudziest¹ czwart¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwu-
dziest¹ szóst¹, dwudziest¹ siódm¹, dwudziest¹
ósm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹, trzydziest¹, trzy-
dziest¹ pierwsz¹, trzydziest¹ drug¹, trzydziest¹
trzeci¹, trzydziest¹ pi¹t¹, trzydziest¹ siódm¹,
trzydziest¹ ósm¹, trzydziest¹ dziewi¹t¹, czter-
dziest¹ i czterdziest¹ pierwsz¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy.
Teraz bardzo serdecznie proszê…
(Rozmowy na sali)
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji se-

natora Macieja Klimê o przedstawienie wniosku
mniejszoœci.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: £¹cznie.)
Czy pan senator pragnie zabraæ g³os?
(Senator Maciej Klima: Nie, dziêkujê.)
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniej-

szoœci, pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Ja tylko proszê o g³osowanie za wnioskiem

mniejszoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy senator Andrzej Owczarek chce jeszcze za-

braæ g³os jako wnioskodawca?
(Senator Andrzej Owczarek: Nie, nie.)
Nie chce zabraæ g³osu.
(Rozmowy na sali)
Przypominam, ¿e komisja wycofa³a swoj¹ po-

prawkê dwunast¹ w druku nr 480Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofan¹ poprawkê? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y ze zmia-
nami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Pañstwo Senatorowie, przypominam, ¿e pod-
dajemy teraz pod g³osowanie poprawki: pierwsz¹,
drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ós-
m¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, czternast¹,
piêtnast¹, szesnast¹, siedemnast¹, osiemnast¹,
dziewiêtnast¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹
drug¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ czwart¹,
dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ szóst¹, dwudziest¹
siódm¹, dwudziest¹ ósm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹,
trzydziest¹, trzydziest¹ pierwsz¹, trzydziest¹ dru-
g¹, trzydziest¹ siódm¹, trzydziest¹ ósm¹, trzy-
dziest¹ dziewi¹t¹, czterdziest¹ i czterdziest¹ pier-
wsz¹. Innymi s³owy, g³osujemy nad poprawkami
od pierwszej do jedenastej, od czternastej do dzie-
wiêtnastej, od dwudziestej pierwszej do trzydzie-
stej drugiej, od trzydziestej siódmej do czterdzie-
stej pierwszej.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
tych poprawek?

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
87 obecnych, 87 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 64)
Wszystkie poprawki w bloku zosta³y przyjête.
Teraz przegl¹damy to, ¿eby siê nie pomyliæ…
Poprawka dwunasta jest wycofana.
Poprawka trzynasta dokonuje zmiany przepisu

okreœlaj¹cego katalog organów w³aœciwych do
wyznaczania na stanowiska s³u¿bowe i zwalnia-
nia z tych stanowisk ¿o³nierzy zawodowych,
przyjmuj¹c miêdzy innymi, ¿e minister obrony
narodowej bêdzie organem w³aœciwym do wyzna-
czania na stanowisko s³u¿bowe w odniesieniu do
stanowisk s³u¿bowych o stopniach etatowych od
stopnia majora, komandora podporucznika, a nie
jak uchwali³ Sejm od stopnia pu³kownika, ko-
mandora.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 50

– przeciw. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Teraz poprawka dwudziesta, która rozszerza

zakres przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zawodowym
uprawnieñ do bezp³atnych œwiadczeñ stomatolo-
gicznych o œwiadczenia w zakresie leczenia za-
chowawczego z endodoncj¹ zêbów przedtrzono-
wych i trzonowych.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za, 53

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 66)

Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e nie bêdzie leczenia
zachowawczego z endodoncj¹ zêbów przedtrzono-
wych i trzonowych. Poprawka zosta³a odrzucona.

Poprawka trzydziesta trzecia…
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Cicho.)
Poprawka trzydziesta trzecia wprowadza

w przepisach przejœciowych w miejsce odes³ania
do przepisu o wejœciu w ¿ycie ustawy daty pewne,
koreluje terminologiê tych przepisów z innymi
przepisami nowelizacji oraz skreœla przepis po-
wtarzaj¹cy uregulowanie zawarte w innym miej-
scu ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta czwarta wprowadza

w przepisach… Aha, ona by³a w przypadku odrzu-
cenia…

Poprawka trzydziesta pi¹ta zmierza do tego,
aby równie¿ ¿o³nierz nadterminowej s³u¿by
wojskowej posiadaj¹cy stopieñ wojskowy star-
szego szeregowego, starszego marynarza,
spe³niaj¹cy wymagania do powo³ania do zawo-
dowej s³u¿by wojskowej w korpusie szerego-
wych zawodowych, móg³ byæ powo³any do za-
wodowej s³u¿by wojskowej i wyznaczony, za je-
go pisemn¹ zgod¹, na stanowisko s³u¿bowe za-
szeregowane do stopnia etatowego szeregowe-
go, marynarza.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz g³osujemy ju¿ nad ca³oœci¹.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych oraz
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Obecnoœæ.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodo-
wych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Obrony Narodowej przedstawi³a pro-
jekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek, druk nr 481A.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
przedstawionym przez komisjê projektem
uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 senator nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a… Chwileczkê, przepraszam.
(G³os z sali: Uchwa³a.)
Uchwa³a zosta³a podjêta.
Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum
ogólnokrajowym.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o odrzucenie ustawy, druk nr 508A.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 88 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za, 48

– przeciw. (G³osowanie nr 71)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê… Nie. Momencik, przepra-
szam bardzo, to by³o g³osowanie nad odrzuce-
niem.

Czyli teraz g³osujemy nad przedstawionym
przez… Chyba gdzieœ siê pomyli³am.

(G³os z sali: Pani Marsza³ek, wniosek.)
(Senator Piotr Zientarski: Mam wniosek.)
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek, w tej sytuacji zg³aszam wnio-

sek o przyjêcie ustawy bez poprawek.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

W takim razie teraz g³osujemy nad przyjêciem
ustawy bez poprawek.

(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Bender: Ale czy mo¿na tak?

Trzeba zrobiæ…)
Mo¿na.
Kto jest za tym, ¿eby przyj¹æ ten projekt ustawy

bez poprawek?
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za, 38

– przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 72)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druk nr 502A.

G³osowanie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
86 obecnych, 86 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 73)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Powracamy do punktu siedemnastego: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawi³y
projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druk nr 503A.

G³osujemy nad przedstawionym przez komisje
projektem uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
89obecnych,89g³osowa³oza. (G³osowanienr74)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Me-
dycznej w Gdañsku nazwy „Gdañski Uniwersytet
Medyczny”.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druk nr 504A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym projektem uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
89 obecnych, 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 75)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
Akademii Medycznej w Gdañsku nazwy „Gdañski
Uniwersytet Medyczny”.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu gra-
nicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku, oraz Protoko³u podpisanego w War-
szawie dnia 22 grudnia 2008 roku miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu gra-
nicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek – druki nr 491A i 491B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
87 obecnych, 87 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 76)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma³e-
go ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia
28 marca 2008 roku, oraz Protoko³u podpisanego
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku miêdzy
rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Mi-
nistrów Ukrainy o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
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Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.

Wysoki Senacie!
Wnoszê o uzupe³nienie punktu dwudziestego

czwartego: zmiany w sk³adzie komisji senackich
o druk senacki nr 516, oraz o uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkt: wybór przewodnicz¹cego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich – druk nr 515 – i rozpatrzenie go jako pun-
ktu dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawione wnioski. Czy jest
sprzeciw? Nie ma.

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

Przystêpujemy zatem do rozpatrzenia pun-
ktu dwudziestego czwartego porz¹dku obrad:
zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Wnioski Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich zawarte s¹ w drukach nr 510 i 516.

Proszê sprawozdawcê komisji, senatora Zbi-
gniewa Szaleñca, o przedstawienie wniosków.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu komisji zarekomendo-

waæ przyjêcie dwóch uchwa³ w sprawie zmian
w sk³adach komisji senackich.

Pierwsza uchwa³a dotyczy odwo³ania senatora
Zbigniewa Meresa z Komisji Obrony Narodowej
oraz wybrania senatora Zbigniewa Meresa do Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich.

W drugiej uchwale w art. 1 odwo³uje siê senato-
ra Lucjana Cichosza z Komisji Œrodowiska, sena-
tora Jana Dobrzyñskiego z Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych i senatora Krzysztofa Marka
Piesiewicza z Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu, zaœ w art. 2 wybiera siê senatora Lucjana Ci-
chosza do Komisji Spraw Unii Europejskiej, sena-
tora Jana Dobrzyñskiego do Komisji Gospodarki
Narodowej, senatora Ryszarda Knosalê do Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Antoniego
Andrzeja Motyczkê do Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, senatora Krzysztofa Marka Pie-
siewicza do Komisji Ustawodawczej.

Proszê o przyjêcie tych uchwa³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os w tej

sprawie? Nie widzê nikogo, kto chcia³by zabraæ
g³os.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad
przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹,

Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y –
druk nr 510.

G³osujemy.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
85 obecnych, 85 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich – druk
nr 510… przepraszam, druk nr 516.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
85 obecnych, 85 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: wybór
przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich. Projekt uchwa³y znajduje
siê w druku nr 515.

Informujê, ¿e wniosek w sprawie wyboru sena-
tora Zbigniewa Szaleñca na przewodnicz¹cego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Kon-
went Seniorów.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Zien-
tarskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
wniosku komisji oraz przedstawienie kandydatu-
ry senatora Zbigniewa Szaleñca na przewodni-
cz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich mam zaszczyt przedstawiæ
projekt uchwa³y komisji w nastêpuj¹cym
brzmieniu.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera sena-
tora Zbigniewa Szaleñca na przewodnicz¹cego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich.”

Teraz chcia³bym przedstawiæ sylwetkê kan-
dydata na przewodnicz¹cego. Pan senator Zbi-
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gniew Szaleniec urodzi³ siê w 1954 r. w Zabrzu.
W 1985 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Wycho-
wania Fizycznego Akademii Wychowania Fizy-
cznego w Katowicach, a w 1997 r. studia po-
dyplomowe w zakresie administracji i za-
rz¹dzania na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. W la-
tach 1974–1990 pracowa³ w kopalniach wêgla
kamiennego w Rudzie Œl¹skiej, Mys³owicach,
Radzionkowie, Wojtkowicach. Od 1990 do
2001 r. pracowa³ jako nauczyciel wychowania
fizycznego w liceum ogólnokszta³c¹cym w Cze-
ladzi. W latach 1993–2002 z ramienia Wojewó-
dzkiego Oœrodka Metodycznego pe³ni³ funkcjê
doradcy metodycznego dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego w powiecie bêdziñskim.
W 2002 r. zajmowa³ stanowisko dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 w Czeladzi. Przez wiele lat by³
trenerem dru¿yn pi³karskich na Œl¹sku – AKS
Chorzów, Ruch Radzionków, Górnik Wojkowi-
ce, CKS CzeladŸ. A w tej chwili jest kapitanem
naszej, senackiej, dru¿yny pi³karskiej. Jest
g³ównym inicjatorem, a tak¿e animatorem
sportu w naszej Izbie.

W latach 1994–2002 by³ radnym Rady Miasta
CzeladŸ, a w okresie 1994–1998 jej wiceprzewo-
dnicz¹cym. Tak¿e przez jedn¹ kadencjê, w ra-
mach wykonywania funkcji radnego, pe³ni³ fun-
kcjê przewodnicz¹cego komisji regulaminowej.

W latach 2002–2005 sprawowa³ urz¹d zastêp-
cy burmistrza i odpowiada³ za zarz¹dzanie oœwia-
t¹, sportem, kultur¹ i opiek¹ spo³eczn¹.

W Senacie szóstej kadencji pracowa³ w Komisji
Spraw Unii Europejskiej, Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Pragnê poinformowaæ pañstwa, ¿e pan senator
Zbigniew Szaleniec od pocz¹tku tej kadencji pe³ni
funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i jest je-
dynym wiceprzewodnicz¹cym tej komisji. Posia-
da du¿e doœwiadczenie, jest odpowiedzialnym
i rzetelnym senatorem, wykonuj¹cym bardzo su-
miennie swoje obowi¹zki. Dlatego pragnê reko-
mendowaæ tê osobê na stanowisko przewodni-
cz¹cego komisji regulaminowej.

Chcê powiedzieæ, ¿e znakomicie mi siê
wspó³pracowa³o z panem senatorem, zreszt¹ zo-
stajê w tej komisji. Jest w niej pan marsza³ek Ro-
maszewski, by³ pan marsza³ek Zió³kowski i s¹ sa-
mi przewodnicz¹cy innych komisji. Jest to komi-
sja istotna, dlatego te¿ uwa¿am, ¿e ten wybór…
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Brawa,
tak.)

Co, nie jest istotna?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Istotna,

tak.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

My te¿ dziêkujemy bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma przemo¿n¹

chêæ zabrania g³osu w tej sprawie? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wybo-

ru przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i s¹ karty do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego.
Do jego przeprowadzenia zapraszam pani¹ se-

nator Ma³gorzatê Adamczak, senatora Waldema-
ra Kraskê i senatora Andrzeja Szewiñskiego.

Za chwilê pañstwo dostan¹ karty i trzeba po-
stawiæ krzy¿yk. Postawienie wiêkszej liczby krzy-
¿yków spowoduje, ¿e g³os bêdzie niewa¿ny.

Po wype³nieniu kart senatorowie bêd¹ wrzucaæ
je do urny, a nastêpnie bêdzie krótka przerwa
w obradach.

Proszêsenatoróworozdaniekartdog³osowania.
(Rozmowy na sali)
Proszê teraz senatorów sekretarzy…
Czy wszyscy pañstwo maj¹ ju¿ karty? Maj¹.
Proszê senatora Kraskê o odczytanie nazwisk.
(G³os z sali: Jeszcze nie.)
Jeszcze nie?
Proszê odczytaæ nazwiska, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Senator £ukasz Abgarowicz…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê siê

uspokoiæ, bo nie s³ychaæ nazwisk.)
…senator Ma³gorzata Adamczak…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Moment.

Szanowni Pañstwo, bo przed³u¿amy. Proszê
o spokój, bo przed³u¿amy. Proszê pañstwa, jest
pewna procedura, musimy jej dope³niæ. Proszê
wys³uchaæ nazwisk.)

Senator £ukasz Abgarowicz
senator Ma³gorzata Adamczak
senator Piotr £ukasz Andrzejewski
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
senator Mieczys³aw Augustyn
senator Grzegorz Banaœ
senator Ryszard Bender
senator Józef Bergier
senator Stanis³aw Bisztyga
senator Przemys³aw B³aszczyk
senator Krystyna Bochenek
senator Bogdan Borusewicz
senator Barbara Borys-Damiêcka
senator Jerzy Chróœcikowski
senator Zbigniew Cichoñ
senator Lucjan Cichosz
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senator W³odzimierz Cimoszewicz
senator Grzegorz Czelej
senator W³adys³aw Dajczak
senator Wies³aw Dobkowski
senator Jan Dobrzyñski
senator Jaros³aw Duda
senator Janina Fetliñska
senator Piotr G³owski
senator Stanis³aw Gogacz
senator Stanis³aw Gorczyca
senator Ryszard Górecki
senator Henryk Górski
senator Maciej Grubski
senator Piotr Gruszczyñski
senator Tadeusz Gruszka
senator Andrzej Grzyb
senator Witold Idczak
senator Stanis³aw Iwan
senator Kazimierz Jaworski
senator Stanis³aw Jurcewicz
senator Piotr Kaleta
senator Stanis³aw Karczewski
senator Leon Kieres
senator Kazimierz Kleina
senator Maciej Klima
senator Pawe³ Klimowicz
senator Ryszard Knosala
senator Stanis³aw Kogut
senator Marek Konopka
senator Bronis³aw Korfanty
senator S³awomir Kowalski
senator Norbert Krajczy
senator Waldemar Kraska
senator Krzysztof Kwiatkowski
senator Roman Ludwiczuk
senator Krzysztof Majkowski
senator Adam Massalski
senator Zbigniew Meres
senator Tomasz Misiak
senator Andrzej Misio³ek
senator Antoni Motyczka
senator Rafa³ Muchacki
senator Ireneusz Niewiarowski
senator Micha³ Ok³a
senator Jan Olech
senator W³adys³aw Ortyl
senator Andrzej Owczarek
senator Maria Pañczyk-Pozdziej
senator Bohdan Paszkowski
senator Zbigniew Paw³owicz
senator Andrzej Person
senator Antoni Piechniczek
senator Krzysztof Piesiewicz
senator Stanis³aw Piotrowicz
senator Zdzis³aw Pupa
senator Janusz Rachoñ
senator Marek Rocki
senator Zbigniew Romaszewski

senator Jadwiga Rotnicka
senator Jan Rulewski
senator Czes³aw Ryszka
senator S³awomir Sadowski
senator Janusz Sepio³
senator W³adys³aw Sidorowicz
senator Tadeusz Skorupa
senator Wojciech Skurkiewicz
senator Eryk Smulewicz
senator Jacek Swakoñ
senator Zbigniew Szaleniec
senator Andrzej Szewiñski
senator Gra¿yna Sztark
senator Marek Trzciñski
senator Piotr Wach
senator Kazimierz Wiatr
senator Mariusz Witczak
senator Edmund Wittbrodt
senator Grzegorz Wojciechowski
senator Micha³ Wojtczak
senator Henryk WoŸniak
senator Jan Wyrowiñski
senator Stanis³aw Zaj¹c
senator Krzysztof Zaremba
senator Piotr Zientarski
senator Marek Zió³kowski.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pañstwo Senatorowie, zarz¹dzam przerwê

w obradach do godziny 18.40.
Proszê wyznaczonych do przeprowadzenia g³o-

sowania tajnego senatorów o obliczenie g³osów
i sporz¹dzenie protoko³u.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 28
do godziny 18 minut 40)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Proszê o zamkniêcie drzwi.
Zapraszam pañstwa senatorów na salê obrad,

bo chcia³abym ju¿ wznowiæ obrady. Proszê up-
rzejmie, zapraszam, Panie Senatorze, Pani Sena-
tor, bardzo proszê na salê.

Chcia³abym og³osiæ wyniki g³osowania tajnego.
Uprzejmie proszê zamkn¹æ drzwi, Pani Senator

albo Panie Senatorze. Dziêkujê.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 2 kwietnia

2009 r. w sprawie wyboru senatora Zbigniewa
Szaleñca na przewodnicz¹cego Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wyznacze-
ni przez marsza³ka Senatu do przeprowadzenia
g³osowania tajnego sekretarze Senatu – senator
Waldemar Kraska, senator Andrzej Szewiñski,
senator Ma³gorzata Adamczak – stwierdzaj¹, ¿e
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w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora
Zbigniewa Szaleñca na przewodnicz¹cego Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
oddano 83 g³osy, w tym wszystkie wa¿ne. Za wy-
borem g³osowa³o 69 senatorów, przeciwnych by³o
12, wstrzyma³o siê 2 senatorów.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewodni-
cz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Proszê pana przewodnicz¹cego Zbigniew Sza-
leñca o podejœcie do sto³u prezydialnego. (Oklaski)

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê serdecznie wszystkim, którzy na mnie

g³osowali, a tych dwunastu, mam nadziejê, prze-
konam do siebie. Dziêkujê te¿ za to, ¿e przynaj-
mniej ta grupa senatorów zosta³a i poczeka³a na
og³oszenie wyników. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad trzydziestego po-
siedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy, Pañstwo Senatorowie, do
oœwiadczeñ senatorów poza porz¹dkiem obrad.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut. Przedmiotem mog¹ byæ sprawy zwi¹zane
z wykonywaniem mandatu. Nad oœwiadczeniem
nie przeprowadza siê dyskusji.

Teraz proszê osoby, które chc¹ tutaj wy-
st¹piæ…

Zapraszam pana senatora Tadeusza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do ministra sportu i tury-

styki Miros³awa Drzewieckiego.
Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec ubieg³ej dekady Zakopane stara³o

siê o organizacjê XX Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich w 2006 r. Rywalami by³y wówczas: Turyn –
który ostatecznie otrzyma³ zadanie zorganizowa-
nia tych zawodów – Sion, Klagenfurt, Helsinki
i Poprad. Kandydatura Zakopanego, podobnie
zreszt¹ jak i partnerskiego Popradu po po³udnio-
wej stronie Tatr, zosta³a oceniona negatywnie.

Obecnie, dziêki mojej inspiracji, lokalne samo-
rz¹dy polskie i s³owackie maj¹ kolejny raz s³u-
szne, moim zdaniem, aspiracje, aby u podnó¿a

Tatr, po obu stronach, zorganizowaæ tak¹ œwiato-
w¹ imprezê.

Zdajê sobie sprawê, ¿e zorganizowanie zimowej
olimpiady to ogromny organizacyjny wysi³ek, któ-
ry móg³by byæ poprzedzony organizacj¹ mi-
strzostw œwiata w narciarstwie klasycznym, choæ
przecie¿ nie jest to warunek zaporowy. Na margi-
nesie dodam, ¿e dziwiê siê, i¿ do tej pory nie czy-
niono prób uzyskania prawa organizacji mi-
strzostw œwiata przez Zakopane wspólnie z Po-
pradem i Wysokimi Tatrami pod has³em „Tatry”.
Po œwiatowych sukcesach Justyny Kowalczyk,
Adama Ma³ysza, Tomasza Sikory, polskich skocz-
ków i polskich biathlonistek czy te¿ s³owackiego
srebrnego snowboardzisty Zidka i alpejki Zuzulo-
vej – ¿e nie wspomnê ju¿ o wspania³ych s³owac-
kich hokeistach – wydaje siê zasadne stworzenie
w³aœciwego impulsu do rozwoju pomys³u olimpij-
skiego „Tatry”.

Oczywiœcie od pomys³u do jego realizacji droga
jest d³uga. Ale bêdzie to w³aœciwy impuls do roz-
woju zaniedbanych baz sportowych, infrastruk-
tury technicznej czy nawet turystycznej, zarówno
po polskiej, jak i po s³owackiej stronie Tatr. A taki
rozwój gwarantowaæ mo¿e tylko wspólna idea,
wspólna praca i wspólna promocja lokalnych sa-
morz¹dów. Bo Zimowa Olimpiada „Tatry” to nie
tylko Zakopane i Poprad, ale i Wysokie Tatry, Jas-
na, Bañska Bystrzyca, Koœcielisko, Poronin, Bu-
kowina, Nowy Targ, Krynica czy nawet Mszana
Dolna. Wszystko w promieniu oko³o 70 km, a nie,
jak choæby by³o w wypadku Turynu czy tak jak bê-
dzie w wypadku nadmorskiego Vancouver albo
nadmorskiego Soczi, 150 km. Jednym s³owem,
jest to inspiracja do wspólnego rozwoju ca³ego
przygranicznego regionu polsko-s³owackiego.

Szanowny Panie Ministrze! Jest dla mnie oczy-
wiste, ¿e prace koncepcyjne nad projektem tak
wielkiej miêdzynarodowej imprezy sportowej nie
mog¹ toczyæ siê bez udzia³u ministerstwa sportu.
Dlatego zachêcam do kontaktów z w³adzami sa-
morz¹dowymi i do poparcia idei Zimowych
Igrzysk Olimpijskich „Tatry”. Proszê jednoczeœnie
o uwzglêdnienie tego pomys³u w koncepcji rozwo-
ju baz sportowych i polskiego sportu na najbli¿sze
lata. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz zapraszam pana senatora Ryszarda Ben-

dera.

Senator Ryszard Bender:
Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie swoje kierujê do marsza³ka Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bogdana
Borusewicza.
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Czyniê to na proœbê kilkunastu senatorów,
którzy zwrócili siê do mnie o to, ¿ebym poda³ pe³ny
tytu³ i zakres rozprawy dyplomowej, magister-
skiej, któr¹ w 1977 r. przedstawi³ pan Bogdan Bo-
rusewicz. Uzyska³ on to magisterium na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim w I Katedrze Histo-
rii Nowo¿ytnej, kierowanej przeze mnie, przez mó-
wi¹cego te s³owa.

Tytu³ rozprawy: „Program Unii 1940–1943”.
Jestem zobowi¹zany do wyjaœnienia. Chodzi³o

o program Unii – jak siê mówi³o, Unii Jerzego
Brauna – bêd¹cej zapleczem ideowym chrzeœci-
jañsko-demokratycznego Stronnictwa Pracy.
Tym zagadnieniem zajmowa³ siê pan Borusewicz,
zreszt¹ z powodzeniem, napisa³ œwietn¹ rozprawê
o Unii jako zapleczu ideowym chrzeœcijañsko-de-
mokratycznego Stronnictwa Pracy w okresie oku-
pacji niemieckiej w latach 1940–1943, bo to s¹ la-
ta dzia³alnoœci w Unii Jerzego Brauna. Skoñczy-
³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
To by³o oœwiadczenie – tak? – skierowane do

pana marsza³ka.
(Senator Ryszard Bender: Tak.)
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:

Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie!
Oœwiadczenie kierujê do ministra infrastruk-

tury, pana Cezarego Grabarczyka.
W Telekomunikacji Kolejowej prowadzona jest

ci¹g³a redukcja zatrudnienia. Przygotowane przez
zarz¹d spó³ki projekty zmian organizacyjnych
maj¹ na celu uzasadnienie tych redukcji. Brakuje
jednoznacznej koncepcji rozwoju firmy uwzglê-
dniaj¹cej realia rynkowe.

Prezentowane przez zarz¹d spó³ki plany zmie-
rzaj¹ do rewolucyjnego zburzenia istniej¹cych
struktur i eksperymentalnego budowania na
gruzach nowej organizacji. Tymczasem w opinii
wielu zainteresowanych, i to ¿ywotnie zaintere-
sowanych przysz³oœci¹ spó³ki pracowników naj-
ni¿szego i œredniego szczebla, olbrzymie rezerwy
kryj¹ siê w obecnej strukturze, do której nale¿y
jedynie podejœæ z rozs¹dkiem, upraszczaj¹c pro-
cedury decyzyjne i deleguj¹c czêœæ uprawnieñ
w dó³.

Wystarczy, ¿e zarz¹d spó³ki przeka¿e zak³adom
czêœæ obecnie kurczowo zatrzymywanej kompeten-
cji, aby poprawiæ efektywnoœæ gospodarowania.

Brak wizji przysz³oœci Telekomunikacji Kole-
jowej w po³¹czeniu z obiektywnymi, niekorzy-

stnymi zmianami na rynku prowadzi do zagro¿e-
nia stabilnoœci finansowej spó³ki. Zamiast szu-
kaæ lekarstwa usuwaj¹cego zauwa¿one oznaki
choroby, zarz¹d spó³ki, w opinii licznych obser-
watorów, zmierza raczej do przygotowania firmy
do podzia³u. Kierownictwo przedsiêbiorstwa nie
potrafi przedstawiæ opinii publicznej i œrodowis-
kom profesjonalnym wizji przysz³oœci tej firmy.
Tymczasem Telekomunikacja Kolejowa jest suk-
cesorem sprawnej struktury kolejowej ³¹czno-
œci, z d³ug¹ tradycj¹ dobrej pracy i du¿ym dorob-
kiem w zakresie kierowania wielkim organizmem
gospodarczym, jakim by³y nie tak dawno Polskie
Koleje Pañstwowe. Zamiast nadawaæ kolejno wy-
dzielanym z PKP czêœciom nowe, nowoczesne ob-
licze, prowadzi siê do ich redukcji i za³amania.
Wœród firm kolejowych, które po wyjœciu z PKP
znalaz³y siê na równi pochy³ej, jest obecnie rów-
nie¿ Telekomunikacja Kolejowa. Nie mo¿emy siê
na to zgodziæ.

Panie Ministrze, proszê o pochylenie siê nad
problemem tej spó³ki, wys³uchanie ¿ywotnie zain-
teresowanych jej przysz³oœci¹ œrodowisk kolejar-
skich, zbadanie dzia³alnoœci zarz¹du i spowodo-
wanie, aby postêpowania szefów firmy skierowaæ
na w³aœciwe, nomen omen, tory.

Bardzo proszê o informacjê, jakie kroki pan mi-
nister podj¹³ w tej sprawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja te¿ dziêkujê panu senatorowi.
Zapraszam senatora Zbigniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pragnê skierowaæ do ministra sprawiedliwoœci

oœwiadczenie w sprawie dzia³añ w naszych
s¹dach, w moim przekonaniu ograniczaj¹cych
publicznoœci dostêp do uczestnictwa w rozpra-
wach w charakterze obserwatorów, jak równie¿
dzia³añ, które ograniczaj¹ mo¿liwoœæ obrony
stron w konkretnych sprawach.

Pierwsza kwestia. Otó¿ w wielu budynkach
s¹dowych pojawi³y siê przy wejœciach og³osze-
nia, ¿e osoby wchodz¹ce na teren s¹du proszone
s¹ o okazanie wezwania do s¹du. Jest to, moim
zdaniem, praktyka sprzeczna z zasad¹ powsze-
chnej dostêpnoœci s¹dów dla publicznoœci. Jest
to jeden z elementów kontroli wymiaru spra-
wiedliwoœci przez spo³eczeñstwo, do czego ma
ono prawo w demokratycznym pañstwie prawa.
Nie mówiê ju¿ o innym wa¿nym elemencie, jakim
s¹ walory edukacyjne uczestnictwa spo³eczeñ-
stwa poprzez obserwowanie procesów, jakie siê
tocz¹.
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Druga kwestia zwi¹zana jest z prawem do
obrony, czyli mo¿liwoœci¹ korzystania z akt spra-
wy. W s¹dach pojawiaj¹ siê takie praktyki, ¿e siê
nie udostêpnia stronom akt sprawy, tylko ¿¹da
siê umówienia na okreœlony dzieñ, czasami do-
piero za kilka dni, wzglêdnie na okreœlon¹ godzi-
nê. Uwa¿am, ¿e jest to praktyka, która ogranicza
prawo do obrony. Nie mo¿na wymagaæ od stron –
od osób, której przybywaj¹ do s¹du nieraz z od-
leg³ych miejscowoœci, ¿eby czeka³y kilka dni albo
kilka godzin na to, aby móc przeczytaæ akta. Dla-
tego zwracam siê do ministra sprawiedliwoœci,
¿eby po³o¿y³ kres tej praktyce. Oczywiœcie ma ta-
k¹ mo¿liwoœæ poprzez wskazanie prezesom
s¹dów, ¿e tego typu ograniczenia w dostêpie do
s¹dów i w dostêpie do akt stanowi¹ pogwa³cenie
elementarnej zasady, która wynika chocia¿by
z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,
mówi¹cego, i¿ s¹dy w demokratycznym pañstwie
prawa proceduj¹ w sposób jawny, chyba ¿e ogra-
niczenie jawnoœci jest niezbêdne ze wzglêdu na
obronê moralnoœci czy praw innych osób. Polska
przegrywa wiele spraw z tego powodu, ¿e na przy-
k³ad w sprawach karnych stronom nie udostêp-
nia siê akt s¹dowych, zw³aszcza na etapie postê-
powania zwi¹zanego ze stosowaniem tymczaso-
wego aresztu.

Dlatego uwa¿am, ¿e jest tu potrzebna inter-
wencja ze strony ministra sprawiedliwoœci, który
powinien wskazaæ prezesom s¹dów, ¿e powinni
dopilnowaæ – w ramach nadzoru czysto admini-
stracyjnego, oczywiœcie, bo prezes s¹du nie ma
nadzoru judykacyjnego, czyli nie mo¿e wp³ywaæ
na treœæ wyroku s¹dowego, mo¿e natomiast

wp³ywaæ na pewne czynnoœci administracyjno-
prawne – ¿eby publicznoœæ mia³a zapewnion¹
mo¿liwoœæ udzia³u w rozprawach i ¿eby by³o re-
spektowane prawo do obrony ka¿dego. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze pragnie zabraæ g³os?
Pan senator?
(Senator Józef Bergier: Nie, ja tylko towarzyszy-

³em.)
Nie.
Dziêkujê bardzo.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-

nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Proszê teraz senatora sekretarza o odczytanie
komunikatów.

(Senator Sekretarz Waldemar Kraska: Nie ma
komunikatów.)

Nie ma komunikatów.
Czy pan senator chcia³by zabraæ g³os?
(Senator Tadeusz Skorupa: Nie.)
Nie.
Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji zostanie udostêpniony senatorom w termi-
nie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biu-
rze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamykam trzydzieste posiedzenie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 56)
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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 69 84 86 86 85 85 85 83 83 84 84 85 87 88 87 88 88 88 87 88
Za 26 37 86 84 17 14 77 70 82 84 84 82 40 46 83 1 38 88 54 88
Przeciw 43 47 0 0 64 68 1 0 0 0 0 2 42 38 0 87 50 0 33 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 4 3 7 12 0 0 0 1 5 4 3 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 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 87 87 86 89 88 87 88 88 87 88 88 87 88 86 89 89 89 89 89 89
Za 86 87 85 89 88 87 88 38 86 87 87 47 86 48 89 88 86 2 89 86
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 50 0 1 0 39 1 38 0 0 1 87 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3
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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 89 87 86 89 89 84 86 87 87 89 88 89 89 88 89 86 87 88 88 88
Za 89 87 85 89 89 83 86 87 86 87 87 89 89 32 89 86 86 88 88 81
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 2
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
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 74 75 76 77 78
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 88 88 87 87 87 88 87 87 87 85 88 88 86 89 89 87 85 85
Za 88 88 87 87 37 34 85 86 87 84 40 49 86 89 89 87 85 85
Przeciw 0 0 0 0 50 53 1 0 0 0 48 38 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Wyniki g³osowañ 195





Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 30. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie!
W zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim bardzo wa¿na jest regulacja, która zobowi¹zuje insty-

tucje spoza sektora bankowego, miêdzy innymi fundusze inwestycyjne, do przekazywania do Narodowe-
go Banku Polskiego danych statystycznych. Pozwoli to na efektywniejsz¹ realizacjê polityki pieniê¿nej
pañstwa. Bêdzie to wa¿ne zw³aszcza teraz, kiedy kryzys finansowy zaczyna boleœnie dotykaæ tak¿e nasz
kraj. Widaæ to najdobitniej w os³abieniu z³otego. Po prostu zagraniczne banki spekuluj¹ nasz¹ walut¹, co
pog³êbia problemy przedsiêbiorstw, które zawar³y kontrakty na opcje, a tak¿e problemy osób, które za-
ci¹gnê³y kredyty hipoteczne w obcej walucie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson powiedzia³ w 1802 r.: Myœlê, ¿e instytucje banko-
we s¹ groŸniejsze dla naszej wolnoœci od wrogich armii gotowych do bitwy. Jeœli spo³eczeñstwo amery-
kañskie któregoœ dnia pozwoli bankom prywatnym na kontrolowanie swojej waluty, to banki i inne insty-
tucje finansowe pozbawi¹ ludzi w³asnoœci. Po pierwsze – poprzez inflacjê, po drugie – poprzez recesjê, tak
¿e pewnego dnia nasze dzieci obudz¹ siê bez domu i bez dachu nad g³ow¹ na ziemi zdobytej przez ojców.

O aktualnoœci tych s³ów nie trzeba nikogo przekonywaæ. Od razu przychodzi na myœl wspomniana
sprawa opcji walutowych oraz masowego wycofywania siê inwestorów z Polski. Có¿, nie mo¿na liczyæ na
to, ¿e inwestorzy zagraniczni w sytuacji os³abienia z³otego pozostan¹ w Polsce i bêd¹ traciæ na równi ze
wszystkimi. Dlaczego niby mieliby pe³niæ rolê gwaranta naszej waluty?

Dlatego tak wa¿ne s¹ w³asne banki, zw³aszcza Narodowy Bank Polski.
Ktoœ mo¿e w tym momencie zapytaæ, jakie dzia³ania podejmuje Narodowy Bank Polski dla obrony

przed kryzysem, dla utrzymania wartoœci z³otego.
Wypada podkreœliæ, ¿e Narodowy Bank Polski jest pierwsz¹ instytucj¹ sieci bezpieczeñstwa finanso-

wego w Polsce, która zareagowa³a na wzrost niepewnoœci na krajowym rynku finansowym. Narodowy
Bank Polski jest równie¿ jednym z pierwszych banków centralnych w naszym regionie, które wprowadzi-
³y nadzwyczajne instrumenty maj¹ce zapewniæ sektorowi bankowemu p³ynnoœæ finansow¹.

Ju¿ 14 paŸdziernika 2008 r. NBP przedstawi³ kompleksowy pakiet instrumentów, tak zwany pakiet zau-
fania, skierowany do sektora bankowego w Polsce, aby umo¿liwiæ bankom pozyskiwanie œrodków z³oto-
wych na okresy d³u¿sze ni¿ jeden dzieñ, a tak¿e pozyskiwanie œrodków walutowych oraz zwiêkszenie mo¿li-
woœci pozyskiwania p³ynnoœci z³otowej przez banki poprzez rozszerzenie zabezpieczeñ operacji z NBP.

Pakiet zaufania uspokoi³ nastroje na rynku miêdzybankowym: banki maj¹ poczucie wiêkszego bezpie-
czeñstwa poprzez zagwarantowanie przez NBP regularnego dostêpu do p³ynnoœci w z³otym oraz w walu-
tach obcych; wp³yn¹³ równie¿ na spadek stóp procentowych rynku miêdzybankowego. Te dzia³ania pol-
skiego banku centralnego s¹ w pe³ni zbie¿ne ze œwiatowymi standardami dzia³añ podjêtych przez banki
centralne w trakcie obecnego kryzysu.

Sprawnoœæ i skutecznoœæ dzia³añ Narodowego Banku Polskiego zosta³y dostrze¿one równie¿ poza gra-
nicami kraju. 3 grudnia 2008 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Institute of International Finance –
IIF – oraz Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych – CEBS – w Londynie dzia³ania Narodowego Ban-
ku Polskiego, jako jedynej instytucji z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej, zosta³y wskazane jako po-
zytywny przyk³ad szybkiego przeciwdzia³ania skutkom kryzysu.

Trzeba równie¿ wspomnieæ, ¿e 15 maja 2007 r. w NBP zosta³o powo³ane Biuro do spraw Integracji ze
Stref¹ Euro, którego g³ównym zadaniem jest opracowanie raportu dotycz¹cego pe³nego uczestnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Do szczegó³owych zadañ Biura
nale¿¹: ocena dotychczasowego funkcjonowania strefy euro; zdefiniowanie warunków optymalizuj¹cych
wprowadzenie euro w Polsce; oszacowanie korzyœci i kosztów przyst¹pienia do strefy euro; sformu³owa-
nie ocen, rekomendacji i postulatów maj¹cych znaczenie dla decyzji podejmowanych w procesie uzyski-
wania przez Polskê pe³nego uczestnictwa w trzecim etapie UGiW.

Dla zachowania bezpieczeñstwa sieci finansowej prezes NBP wspólnie z ministrem finansów oraz Ko-
misj¹ Nadzoru Finansowego powo³a³ Komitet Stabilnoœci Finansowej, którego celem jest zapewnienie
efektywnej wspó³pracy na rzecz wspierania stabilnoœci krajowego systemu finansowego, w tym koordy-
nacji dzia³añ i wymiany informacji s³u¿¹cych ochronie oraz wspieraniu stabilnoœci finansowej w kraju.

Do osi¹gniêæ w dzia³alnoœci NBP na p³aszczyŸnie wewnêtrznej zaliczyæ nale¿y miêdzy innymi utworze-
nie Instytutu Ekonomicznego jako osobnej jednostki badawczej. W marcu 2007 r. powo³ano Zespó³ do
spraw Zarz¹dzania Strategicznego, co by³o jednym z kroków maj¹cych na celu uczynienie Narodowego
Banku Polskiego wiod¹cym bankiem centralnym pod wzglêdem jakoœci zarz¹dzania, sprawnoœci i skute-
cznoœci decyzji. Zespó³ dokona³ wielu analiz w zakresie jakoœci zarz¹dzania bankiem na tle innych ban-
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ków centralnych, co potwierdzi³o s³usznoœæ idei zarz¹dzania przez cele jako w³aœciwego kierunku zmian
w obszarze zarz¹dzania bankiem.

W paŸdzierniku 2008 r. zarz¹d NBP przyj¹³ strategiê zarz¹dzania Narodowym Bankiem Polskim na la-
ta 2009–2012, w którym okreœli³ wizjê rozwoju NBP, jego misjê, cele strategiczne oraz naczelne wartoœci.

Ponadto z inicjatywy prezesa S³awomira Skrzypka Narodowy Bank Polski od 2008 r. organizuje kon-
kursy na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z dziedziny ekonomii, w tym szczegól-
nie z zakresu bankowoœci centralnej i polityki pieniê¿nej. Autorzy najlepszych prac otrzymuj¹ stypendia
prezesa NBP. W pierwszej edycji na te konkursy nades³ano siedemdziesi¹t osiem prac.

Podkreœlaj¹c znaczenie NBP, mam ca³y czas na myœli jego udzia³ w przezwyciê¿eniu obecnego kryzysu.
Widaæ wyraŸnie, ¿e prywatne banki wycofuj¹ siê z akcji kredytowej, tymczasem gospodarka nie mo¿e fun-
kcjonowaæ bez kredytowania. Sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze, gdy banki nie daj¹ kredytów? Amerykanie zde-
cydowali siê na skupowanie w³asnych obligacji skarbowych przez FED. T¹ sam¹ drog¹ idzie Wielka Bry-
tania. Eurostrefa – przeciwnie – nie chce powiêkszaæ deficytów bud¿etowych na programy pomocowe, bo
najsilniejsze kraje obawiaj¹ siê, ¿e musia³yby pomagaæ s³abszym.

Dlatego akcjê kredytow¹ nale¿y skoncentrowaæ w pañstwowych instytucjach, w naszym przypadku
w NBP, w PKO BP oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym celu narodowe banki powinny byæ do-
kapitalizowane œrodkami publicznymi. Na przyk³ad PKO BP powinien przejmowaæ udzia³y w rynku, kre-
dytowaæ gospodarkê, wspieraæ projekty unijne. Ka¿da z³otówka pomocy temu bankowi przejawi siê no-
wymi kredytami. Celem musi byæ jednak nie sama pomoc bankom, ale zapobie¿enie upad³oœci tych
przedsiêbiorstw, które posiadaj¹ mo¿liwoœci produkcyjne, ale utraci³y p³ynnoœæ finansow¹ z powodu za-
d³u¿enia w bankach lub strat na opcjach. Ich d³ug powinien zostaæ zrestrukturyzowany i zamieniony czê-
œciowo na akcje. W³aœcicielami akcji sta³yby siê banki, ale ich kolejnym krokiem powinna byæ odsprzeda¿
akcji przedsiêbiorstw i pozyskanie za to kapita³u finansowego. Chodzi o to, aby nie dopuœciæ do lawiny
upad³oœci podmiotów gospodarczych.

I na koniec jeden istotny wniosek: gospodark¹ nie mo¿e rz¹dziæ wy³¹cznie zysk. Bez etyki ka¿dej dzie-
dzinie ludzkiej dzia³alnoœci grozi upadek. Tak sta³o siê z bankami na Zachodzie. Jak s¹dzê, czynnik etycz-
ny bêdzie jeszcze bardziej decyduj¹cy w przysz³oœci, jeœli kryzys dotknie fundusze emerytalne. Wówczas
dla wielu eutanazja bêdzie jedynie s³usznym rozwi¹zaniem dla starzej¹cego siê spo³eczeñstwa. Spowo-
duje to jeszcze wiêksze os³abienie kondycji cz³owieka i tego fundamentu, na którym opiera siê zdrowy
rozwój gospodarczy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji, jeœli chodzi o prakty-

czn¹ stronê funkcjonowania pañstwa polskiego. Jest tak ogromnie wa¿na, bo, mówi¹c w skrócie, zajmuje
siê pieniêdzmi naszego kraju, a konkretnie reprezentowaniem Skarbu Pañstwa w procesach s¹dowych –
zarówno przeciw Skarbowi Pañstwa, jak i w sprawach Skarb Pañstwa kontra jego d³u¿nicy. Od sprawno-
œci dzia³añ tej instytucji zale¿y to, czy wyniki wymienionych rodzajów spraw s¹dowych bêd¹ dla Polski
korzystne, czy w efekcie dzia³añ prokuratorii bud¿et zyska czy straci, a przez to czy zyskaj¹ lub strac¹ po-
datnicy, a wiêc my wszyscy. A zaznaczyæ nale¿y, ¿e kwoty, o jakich mówimy, s¹ niebagatelne.

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa funkcjonuje od marca 2006 r. Do koñca 2008 r. toczy³o siê
z jej udzia³em cztery tysi¹ce czterysta spraw, w których przedmiot sporu opiewa³ na kwotê 29,5 miliarda
z³, 180 milionów dolarów amerykañskich i 173 miliony euro. Poniewa¿ Prokuratoria Generalna reprezen-
tuje Polskê tak¿e w arbitra¿ach miêdzynarodowych, nadmieniæ nale¿y, ¿e w takich arbitra¿ach wartoœæ
sporu to 47 miliardów z³.

Kiedy siê spojrzy na te liczby, widaæ jak wielkie jest znaczenie Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañ-
stwa. Instytucja ta wygra³a jak dot¹d tysi¹c dwieœcie dwadzieœcia osiem spraw przed s¹dami, przegra³a
zaœ jedynie sto szeœædziesi¹t szeœæ. Mimo tych zadowalaj¹cych danych usprawnienie dzia³ania prokura-
torii bez w¹tpienia przyczyni siê do wiêkszej efektywnoœci jej dzia³ania, co z kolei mo¿e zakoñczyæ siê wy-
³¹cznie sukcesem dla nas wszystkich.

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa zastêpuje Skarb Pañstwa przed s¹dami, wydaje opinie na
wniosek innych urzêdów pañstwowych, a tak¿e uczestniczy w procesie legislacyjnym. Obecnie wniosku-
je siê o rozszerzenie zakresu spraw s¹dowych prowadzonych przez prokuratoriê. Do chwili obecnej za-
stêpstwo procesowe Skarbu Pañstwa przez prokuratoriê mia³o miejsce, gdy wartoœæ sporu wynosi³a
przynajmniej 1 milion z³. Jednak¿e taka kwota jest niedostosowana do rozwi¹zañ przyjêtych w kodeksie
postêpowania cywilnego, dlatego za s³uszn¹ nale¿y uznaæ propozycjê ustawodawcy, by prokuratoria wy-
stêpowa³a ju¿ w sprawach o wartoœci sporu wynosz¹cej 75 tysiêcy z³. Kiedy siê przeanalizuje sprawy,
z którymi prokuratoria mia³a dot¹d do czynienia, widaæ, ¿e liczba spraw, a szczególnie wydatków bud¿e-
towych przeznaczonych na funkcjonowanie tej instytucji wcale znacz¹co nie wzroœnie, co dobitnie wska-
zuje na du¿¹ s³usznoœæ zaproponowanego przez ustawodawcê rozwi¹zania.

Prokuratoria ma stawaæ za Skarb Pañstwa przed wszystkimi s¹dami i trybuna³ami. W Polsce przed
S¹dem Najwy¿szym, co zdarza siê po raz pierwszy, a tak¿e, co oczywiste, przed s¹dami okrêgowymi, rejo-
nowymi. W przypadku tych ostatnich w sprawach o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym oraz o stwierdzenie zasiedzenia zachowano rozwi¹zanie zastêpstwa procesowego Pro-
kuratorii Generalnej od kwoty przedmiotu sporu 1 miliona z³otych. Prokuratoria ma tak¿e stawaæ obo-
wi¹zkowo we wszystkich sprawach, w których Skarb Pañstwa uczestniczy przed s¹dami polubownymi.

W nowelizacji ustawy proponuje siê, by Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa opiniowa³a bardzo sze-
roki katalog aktów normatywnych i wszystkie projekty dotycz¹ce praw i interesów Skarbu Pañstwa. Jest to
bez w¹tpienia wielka odpowiedzialnoœæ, a prokuratoria musi mieæ stworzone warunki, by takie opinie wy-
dawaæ. Dlatego te¿ omawiana tutaj nowela ma zapewniæ Prokuratorii Generalnej dostêp do tajemnic praw-
nie chronionych – szczególnie tych z zakresu tajemnicy skarbowej i medycznej. Nie trzeba nikogo przekony-
waæ, ¿e tego typu dzia³anie u³atwi wykonywanie zastêpstwa procesowego Skarbu Pañstwa.

Nale¿y te¿ wspomnieæ o wa¿nym dookreœleniu dotycz¹cym udzia³u Prokuratorii Generalnej w arbitra-
¿ach miêdzynarodowych. Po pierwsze, wskazuje siê, w których postêpowaniach prokuratoria zastêpuje
Rzeczpospolit¹ Polsk¹, a w których doradza reprezentuj¹cemu j¹ podmiotowi, po drugie, rezygnuje siê
z nieprecyzyjnego zapisu ustawowego, ¿e Prokuratoria Generalna bierze udzia³ w postêpowaniach i arbi-
tra¿ach miêdzynarodowych. Prokuratoria nie bêdzie mog³a odmówiæ udzia³u w sprawie, jeœli bêdzie tego
wymagaæ ochrona praw i interesów wa¿nych z punktu widzenia Skarbu Pañstwa, lub jeœli zleci to prezes
Rady Ministrów lub minister Skarbu Pañstwa.

Poza zastêpstwem procesowym Prokuratoria Generalna bêdzie te¿ mia³a obowi¹zek stawienia siê
i uczestnictwa z g³osem doradczym na ka¿de wezwanie organów w³adzy publicznej, w sprawach o których
by³a mowa. Ochrona wa¿nych interesów pañstwa jest te¿ przes³ank¹ do tego, by w sprawach, które nie
nale¿¹ do ustawowych zadañ Prokuratorii Generalnej, instytucja ta na wniosek lub z urzêdu mog³a prze-
j¹æ zastêpstwo procesowe.

Oczywiœcie tak obszerny katalog spraw mo¿e spowodowaæ, ¿e wyst¹pi ogromny ich nat³ok w prokura-
torii. Dlatego prokuratoria jednorodne sprawy, w których zbli¿ony jest stan faktyczny i prawny, a nawet
ca³e bloki takich spraw bêdzie mog³a przekazywaæ innym organom pañstwowym.
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W zwi¹zku z faktem swoistego drena¿u œrodowisk prawniczych pracuj¹cych dla Skarbu Pañstwa przez
du¿e prywatne korporacje prawnicze konieczne staj¹ siê zmiany w kwestii op³acania tych¿e prawników.
Jeœli idzie o radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa, to nowelizacja ustawy
proponuje powi¹zanie wysokoœci wynagrodzeñ tych¿e urzêdników z wynagrodzeniami sêdziów s¹dów po-
wszechnych. Wysokoœæ wynagrodzenia radców prokuratorii nie bêdzie mog³a przekroczyæ 130% maksy-
malnego wynagrodzenia zasadniczego sêdziego s¹du okrêgowego, przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przeci-
wieñstwie do sêdziów radcowie prokuratorii musz¹ potr¹caæ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.

Jak wiadomo, reprezentuj¹cemu jednostkê organizacyjn¹ sfery bud¿etowej radcy prawnemu zatrud-
nionemu przez tê jednostkê po wygranej przez niego sprawie przys³uguje czêœæ kosztów procesowych za-
s¹dzonych w sprawie. By³o oczywist¹ dysproporcj¹, by nie powiedzieæ niesprawiedliwoœci¹, niezastoso-
wanie takiego zapisu w odniesieniu do radców Prokuratorii Generalnej. Omawiana dziœ nowelizacja
zmienia ten stan rzeczy. Po wprowadzeniu zmian radcy i starsi radcy prokuratorii bêd¹ otrzymywaæ co
najmniej 65% kosztów zastêpstwa procesowego zas¹dzonego dla Skarbu Pañstwa czy szerzej Rzeczypo-
spolitej Polskiej w sprawach, w których czynnoœci zastêpstwa by³y przez nich wykonywane. Dok³adnie
kwestie przekazania tych kosztów regulowa³aby stosowna umowa cywilnoprawna miêdzy radc¹ a proku-
ratori¹. Radca ma otrzymywaæ stosowne kwoty dopiero po wyegzekwowaniu ich od strony przeciwnej,
w kwocie tej liczy siê tylko to, co wynika z zastêpstwa procesowego, a nie koszty procesu w ogóle.

Ostatni¹ ze zmian, któr¹ nale¿y podkreœliæ, jest regulacja kwestii odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej
i porz¹dkowej radców. Proponuje siê, by w sprawach mniejszej wagi, w których nie ma potrzeby wszczy-
nania postêpowania dyscyplinarnego, prezes Prokuratorii Generalnej móg³ udzieliæ radcy, po uprzednim
wys³uchaniu go, pisemnego ostrze¿enia bez wymierzenia kary dyscyplinarnej. Ostrze¿enie to radca mo¿e
zaskar¿yæ do s¹du pracy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta du¿a nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa w ogromnej mierze usprawnia

jej dzia³anie. Wszystkie przedstawione propozycje s¹ konieczne, po¿¹dane lub przynajmniej w jakiejœ
mierze usprawniaj¹ dzia³ania Prokuratorii. Sprawne dzia³anie tego organu jest konieczne, bowiem jego
znaczenie jest niebagatelne, o czym œwiadczyæ mo¿e najs³ynniejszy przyk³ad dzia³ania prokuratorii,
a mianowicie arbitra¿ z koncernem Eureko, którego rozstrzygniêcie na korzyœæ Polski jest niezmiernie
wa¿ne.

W debacie nad rzeczon¹ nowelizacj¹ pojawi³y siê, szczególnie ze strony przedstawicieli Prawa i Spra-
wiedliwoœci, pogl¹dy, ¿e Prokuratoria Generalna powinna zarz¹dzaæ ca³ym procesem prywatyzacji w Pol-
sce, a jednym ze œrodków tego zarz¹dzania by³oby przekazanie nadzoru nad ni¹ z r¹k ministra Skarbu
Pañstwa w rêce prezesa Rady Ministrów. Ale zapytajmy, czy tego typu dzia³anie jest potrzebne. Czy nie is-
tnieje wystarczaj¹ca liczba organów zajmuj¹cych siê badaniem kwestii prywatyzacji – pocz¹wszy od Mi-
nisterstwa Skarbu Pañstwa, przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, skoñczywszy na organach œcigania? W deba-
cie sejmowej znów pad³y sformu³owania o z³odziejskiej prywatyzacji, znów mówiono niepochlebnie o by-
³ym ministrze przekszta³ceñ w³asnoœciowych panu Januszu Lewandowskim. W tym miejscu chcia³bym
tylko przypomnieæ, ¿e niedawno niezawis³y s¹d oczyœci³ pana ministra z zarzutów o tê z³odziejsk¹ prywa-
tyzacjê, jeœli zaœ s¹ dowody na nieprawid³owoœci przy prywatyzacji w innych sprawach, to posiadaj¹ce je
osoby winny zwróciæ siê do prokuratury, nie zaœ prokuratorii.

Za dzia³anie na wyrost nale¿y uznaæ te¿ propozycje PiS mówi¹ce o koniecznoœci opiniowania przez Pro-
kuratoriê Generaln¹ wszystkich projektów umów dotycz¹cych rozporz¹dzania maj¹tkiem Skarbu Pañ-
stwa. Tego typu dzia³anie doprowadzi³oby do powa¿nych przeci¹¿eñ w pracy prokuratorii, której zadania
i tak s¹ ju¿ liczne, a wiele z nich wymaga nie tylko pe³nego zaanga¿owania, ale tak¿e szybkich reakcji.
Mo¿na siê oczywiœcie zastanowiæ nad koncepcj¹ tego typu opinii, ale prokuratoria w obecnym stanie kad-
rowym nie jest w stanie wykonywaæ takich dzia³añ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mamy w Polsce wspania³¹ i niezwykle wa¿n¹ instytucjê w postaci Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañ-

stwa. Dzia³ania przez ni¹ sprawowane s¹ priorytetowe dla funkcjonowania kraju, dlatego te¿ priorytetem
jest sprawne funkcjonowanie prokuratorii, a omawiana dziœ nowelizacja przyczynia siê do stworzenia
aparatów tego sprawnego funkcjonowania bardzo dobitnie.

Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ w trakcie dzisiejszego posiedzenia przedstawiæ stanowisko w sprawie zmiany usta-

wy o Prokuratorii Generalnej.
Odwo³uj¹c siê do historii, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ instytucja taka istnia³a ju¿ w okresie Drugiej Rzeczypo-

spolitej, a jej zasadniczym celem by³o strzec maj¹tku narodowego. Obecnie taki urz¹d powo³any zosta³ na
mocy ustawy z dnia 18 lipca 2005 r. i, oceniaj¹c jego dotychczasow¹ trzyletni¹ dzia³alnoœæ, trzeba przy-
znaæ, ¿e dobrze wype³nia na³o¿one ustawowo obowi¹zki.

Uchwalona ustawa rozszerzaj¹ca zakres dzia³alnoœci Prokuratorii Generalnej jest niew¹tpliwie kro-
kiem w dobrym kierunku. W œwietle dotychczasowych przepisów zastêpstwo procesowe wykonywane
przez Prokuratoriê Generaln¹ dotyczy³o spraw o wartoœci przedmiotu sprawy przewy¿szaj¹cej 1 milion z³.
A wed³ug nowo przyjêtych zmian takie zastêpstwo wykonywaæ bêdzie ju¿ wtedy, gdy wartoœæ przedmiotu
sporu przewy¿szy 75 tysiêcy z³.

Przyjêcie takiego rozwi¹zania nie tylko pozwoli rozszerzyæ zakres zadañ Prokuratorii Generalnej, ale ró-
wnie¿ wyeliminuje wystêpuj¹ce czêsto w praktyce w¹tpliwoœci interpretacyjne zwi¹zane ze zmian¹ warto-
œci przedmiotu sprawy w toku postêpowania czy te¿ wspó³uczestnictwem procesowym. Ponadto jest ono
dostosowane do kodeksu postêpowania cywilnego, bowiem mo¿liwe bêdzie jasne okreœlenie, czy zastêp-
stwo Skarbu Pañstwa bêdzie wykonywaæ prokuratoria, czy te¿ inny podmiot reprezentuj¹cy Skarb Pañ-
stwa – dotychczas wywo³ywa³o to wiele w¹tpliwoœci. Zauwa¿ê ponadto, i¿ próby obni¿enia kwoty dotycz¹cej
obowi¹zkowego zastêpstwa z 1 miliona do 500 tysiêcy z³ podejmowa³ jeszcze w toku szóstej kadencji klub
PiS, jednak wówczas to siê nie uda³o. Dlatego cieszymy siê, ¿e ta zmiana jest wprowadzana obecnie.

Prokuratoria Generalna bêdzie mieæ wiêksze kompetencje, wzroœnie równie¿ liczba spraw przez ni¹
rozpoznawanych, ale wypada³oby zadaæ pytanie: skoro jest pe³nomocnikiem procesowym Skarbu Pañ-
stwa przed s¹dami, to dlaczego nie daæ jej mo¿liwoœci wykonywania zastêpstwa procesowego tak¿e przed
s¹dami administracyjnymi? Jest pe³nomocnikiem procesowym, reprezentowanie przez ni¹ interesów
Skarbu Pañstwa tak¿e przed s¹dami administracyjnymi wydaje siê wiêc zasadne. Zg³oszona w tej spra-
wie w Sejmie poprawka zosta³a odrzucona, jednak¿e kwestia ta wymaga niew¹tpliwie g³êbszej analizy.

Dalsze zmiany przede wszystkim doprecyzowuj¹ prawa i obowi¹zki Prokuratorii Generalnej w zakresie
uprawnieñ opiniodawczych, uregulowania w kwestii informacji poufnych, definitywnie eliminuj¹ w¹tpli-
woœci co do udzia³u Prokuratorii Generalnej w postêpowaniu karnym, a tak¿e normuj¹ kwestie wynagro-
dzeñ radców prawych prokuratorii oraz kwestie kosztów zastêpstwa procesowego.

Pozytywna jest tak¿e zmiana art. 7, usuwa bowiem wszelkie w¹tpliwoœci co do charakteru udzia³u Pro-
kuratorii Generalnej w postêpowaniu przed s¹dami, trybuna³ami i innymi organami orzekaj¹cymi w sto-
sunkach miêdzynarodowych. Zmiana ta pozwoli na okreœlenie tego, kiedy Prokuratoria Generalna wyko-
nuje zastêpstwo procesowe, a kiedy jedynie doradza podmiotowi reprezentuj¹cemu Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹ – co dotychczas nastrêcza³o k³opotów.

Nie sposób oceniæ szczegó³owo wszystkich przyjêtych zmian, ale pozwolê sobie odnieœæ siê jeszcze do
kwestii nadzoru nad Prokuratori¹ Generaln¹. Ju¿ za czasów wczeœniejszych rz¹dów istnia³ pomys³, aby
nadzór nad tym organem sprawowa³ prezes Rady Ministrów, a nie, jak obecnie, minister skarbu. Przyjê-
cie takiego rozwi¹zania by³oby korzystniejsze z punktu widzenia przejrzystoœci dzia³ania tej instytucji,
tym bardziej ¿e przygl¹daj¹c siê przeprowadzonej reformie prywatyzacji, mo¿na mieæ dzisiaj wiele za-
strze¿eñ. Organem nadzoru powinien byæ inny organ ni¿ minister skarbu, poniewa¿ gwarantowa³oby to
bezstronnoœæ i pe³n¹ niezale¿noœæ prokuratorii.

Aby nie dopuœciæ do pope³nienia w przysz³oœci kolejnych ra¿¹cych b³êdów prywatyzacyjnych, których
skutki bêd¹ d³ugo odczuwalne, nale¿a³oby g³êbiej przeanalizowaæ sugestie zg³aszane w tej sprawie.
Przedmiotem g³êbszej analizy powinno pozostaæ tak¿e zagadnienie opiniowania projektów umów doty-
cz¹cych rozporz¹dzeñ maj¹tkiem Skarbu Pañstwa o wartoœci przewy¿szaj¹cej 1 milion z³. Poprawka zg³o-
szona przez PiS w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie tak¿e podyktowana by³a obawami o interes Skar-
bu Pañstwa. Jednak¿e podobnie jak pozosta³e poprawki PiS zosta³a odrzucona.

Co prawda wzglêdy proceduralne nie pozwalaj¹ na uwzglêdnienie w procesie legislacyjnym w Senacie
proponowanych przez PiS rozwi¹zañ, ale problem do uregulowania w przysz³oœci istnieje i w szczególno-
œci dotyczy tego, aby:

1. nadzór nad Prokuratori¹ Generaln¹ sprawowa³ prezes Rady Ministrów, a nie, tak jak dotychczas,
minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa, oraz aby sprawozdanie z dzia³alnoœci Prokuratorii General-
nej za rok poprzedni sk³ada³ Sejmowi jej prezes, a nie, jak dotychczas, minister w³aœciwy do spraw Skar-
bu Pañstwa,

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 30. posiedzenia Senatu 203



2. do zadañ Prokuratorii Generalnej nale¿a³o zastêpstwo procesowe Skarbu Pañstwa przed s¹dami ad-
ministracyjnymi,

3. zaopiniowaniu przez Prokuratoriê Generaln¹ podlega³y wszystkie projekty umów dotycz¹cych roz-
porz¹dzenia maj¹tkiem Skarbu Pañstwa o wartoœci przewy¿szaj¹cej 1 milion z³.

Maj¹c na uwadze powy¿sze wywody, pozwalam sobie zwróciæ siê do pañstwa z proœb¹ o przeanalizowa-
nie przedstawionych uwag i rozwa¿enie ponownej analizy w Senacie proponowanych przez Klub PiS szer-
szych zmian w tej ustawie w mo¿liwie szybkim terminie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników jest kolejnym i wa¿nym g³osem w debacie

o ewentualnej uprzywilejowanej b¹dŸ nieuprzywilejowanej pozycji rolników, jeœli chodzi o kwestie ubez-
pieczeniowe. Jest oczywiste, ¿e rolnicy p³ac¹ do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego nieporó-
wnywalnie mniej ni¿ inni pracownicy do ZUS. Jest jednak spraw¹ bezsporn¹, ¿e trend ogólnoœwiatowy
wskazuje na kryzys tak¿e w produkcji rolnej, co z kolei ma prze³o¿enie na dochody rolników, a co za tym
idzie na ich sk³adki do KRUS. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e zarzuty jakoby liberalna Platforma
Obywatelska chcia³a zrównaæ sk³adki KRUS i ZUS s¹ nieprawdziwe. PO rozumie sytuacjê polskiego rolni-
ka i ocenia tego typu rozwi¹zanie jako nierealne. Nie mo¿na jednak tolerowaæ nadmiernych dysproporcji
miêdzy sk³adkami, dlatego pojawia siê omawiana w tej chwili propozycja zwiêkszenia udzia³u niektórych
ubezpieczonych w finansowaniu wydatków na œwiadczenia emerytalno-rentowe. Dotyczy to szczególnie
osób, które posiadaj¹ u¿ytki rolne o obszarze wiêkszym ni¿ 50 ha. Osoby posiadaj¹ce grunty uprawne
o powierzchni mniejszej ni¿ 50 ha maj¹ p³aciæ sk³adkê podstawow¹ na poziomie 10% kwoty najni¿szej
emerytury, osoby posiadaj¹ce grunty w przedziale 50–100 ha bêd¹ mia³y zwiêkszon¹ sk³adkê do 12% tej
kwoty, w przedziale 100–150 ha do 24%, w przedziale 150–300 ha do 36%, a powy¿ej 300 ha do 48%.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jesteœmy œwiadomi, ¿e wprowadzana obecnie reforma nie jest absolut-
nie pe³na, jednak wszyscy realnie myœl¹cy musz¹ byæ œwiadomi, ¿e na gruntown¹ reformê nie ma obecnie
ogólnej zgody wszystkich si³ i politycznych, i spo³ecznych, a czas perturbacji gospodarczych dodatkowo
nie sprzyja takim dzia³aniom. Trudno o ogólnospo³eczny konsens w tej dziedzinie w momencie, w którym
broni¹cy pracowników i wspieraj¹cy PiS przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Janusz Œniadek ¿¹da zrów-
nania sk³adek KRUS i ZUS. Pojawia siê wiêc pytanie, kogo popiera PiS, jakie jest, jego zdaniem, odpowie-
dnie dzia³anie. Czy to reforma jest z³a, bo uderza po kieszeni rolników, czy brak reformy jest z³y, bo dys-
kryminuje innych pracowników? Czy mo¿e wreszcie dla Prawa i Sprawiedliwoœci najistotniejsze jest po-
wiedzenie, ¿e jest Ÿle, niezale¿nie od propozycji? Tego rodzaju retoryki przyj¹æ nie mo¿emy, dlatego po-
winniœmy zrobiæ wszystko, by poprawiæ funkcjonowanie naszego pañstwa, a omawiana tu ustawa temu
w³aœnie s³u¿y. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym zak³ada, ¿e jeœli podczas kontroli drogowej kie-

rowca nie bêdzie mia³ ze sob¹ dokumentu, który pozwala stwierdziæ, ¿e pojazd ma wykupione ubezpie-
czenie od odpowiedzialnoœci cywilnej, to nie narazi siê na odholowanie swojego auta. Zlikwiduje to pono-
szone w takiej sytuacji koszty: op³aty za odstawienie auta na policyjny parking oraz op³aty za postój po-
jazdu. Koszty te by³y do tej pory kar¹ niewspó³miernie wysok¹ w stosunku do przewinienia, którego przy-
czyn¹ by³o najczêœciej zwyk³e zapomnienie dokumentu. Projektodawcy, uwzglêdniaj¹c opinie kierow-
ców, s³usznie uznali, ¿e obowi¹zuj¹ce do tej pory prawo w tej materii okazuje siê bardzo nie¿yciowe. W do-
bie postêpuj¹cej komputeryzacji i informatyzacji, w czasach kiedy coraz wiêcej umów ubezpieczenia za-
wieranych jest przez internet czy telefon, równie¿ policja powinna pos³ugiwaæ siê tymi narzêdziami. Pro-
ponowana zmiana spowoduje, ¿e to w³aœnie przez telefon b¹dŸ internet policjant uzyska z Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców potwierdzenie, czy pojazd rzeczywiœcie ma ubezpieczenie OC. Dla samych
funkcjonariuszy ta zmiana te¿ bêdzie udogodnieniem, poniewa¿ obowi¹zek odholowania auta jest absor-
buj¹cy czasowo i organizacyjnie. Warto podkreœliæ, ¿e wprowadzenie nowych przepisów nie oznacza przy-
zwolenia ustawodawcy na nieposiadanie przy sobie umowy OC, w dalszym ci¹gu bêd¹ nak³adane man-
daty za jej brak. Pozostanie te¿ oczywiœcie kara, któr¹ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na³o¿y
wtedy, gdy oka¿e, ¿e kierowca w ogóle nie wykupi³ ubezpieczenia OC.

Projekt ten, jak s¹dzê, w za³o¿eniu s³uszny, budzi jednak pewne w¹tpliwoœci. Jego przeciwnicy ostrze-
gaj¹, ¿e brak surowej kary mo¿e doprowadziæ do zwiêkszenia siê liczby pojazdów nieubezpieczonych, a to
z kolei spowoduje wiêcej wyp³at z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla ofiar wypadków.
Przytaczane dane o kosztach, jakie ponosz¹ wszyscy polscy kierowcy z tytu³u szkód powodowanych przez
nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców, mówi¹ o 400 milionów z³ w ostatnim dziesiê-
cioleciu. Co wiêcej, Polska nie bêdzie siê nale¿ycie wywi¹zywaæ z obowi¹zku prowadzenia dzia³añ na rzecz
zagwarantowania bezpieczeñstwa na drogach, miêdzy innymi w³aœnie przez nak³adanie obowi¹zku
ubezpieczenia OC. Przeciwnicy projektu podkreœlaj¹ te¿, ¿e system centralnej informacji o pojazdach nie
jest jeszcze w Polsce wystarczaj¹co ukszta³towany, a przez to nie jest wydajny. Propozycja zmian w pra-
wie drogowym spotka³a siê ponadto ze sprzeciwem instytucji dzia³aj¹cych w bran¿y ubezpieczeniowej.
Podnoszony jest argument, i¿ taka zmiana przepisów spowoduje spadek liczby zawieranych umów ubez-
pieczenia OC, a w nastêpstwie wzrosn¹ stawki polis OC. Obawy maj¹ te¿ sami kierowcy, bowiem w razie
kolizji nigdy nie bêd¹ mieli pewnoœci, czy jej sprawca mia³ wa¿n¹ polisê. Wzywanie policji do ka¿dej, na-
wet najdrobniejszej st³uczki, aby telefonicznie sprawdzi³a OC sprawcy, spowoduje, ¿e oczekiwanie na pa-
trol drogówki znacznie siê wyd³u¿y, co niekorzystnie bêdzie oddzia³ywaæ nie tylko na zainteresowanych,
ale i na bezpieczeñstwo na drogach w ogóle.

W zwi¹zku z przytoczonymi zastrze¿eniami, nie tyle do za³o¿enia nowelizacji, ile do jej funkcjonowania,
uwa¿am za szczególnie zasadne baczne przygl¹danie siê, jeœli nowelizacja wejdzie w ¿ycie, praktyce sto-
sowania przepisu, jego interpretacji przez kierowców, policjê i firmy ubezpieczeniowe.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla zaproponowanej zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym,
a mianowicie dla uchylenia pktu 2 w art. 130 ust. 1. Obecnie ten zapis nikomu nie s³u¿y, powoduj¹c
stosowanie niewspó³miernej kary wobec kierowców, którzy maj¹ op³acone ubezpieczenie OC, ale
z ró¿nych przyczyn nie mog¹ udokumentowaæ tego stanu stosownym dokumentem, mog¹ jednak
przedstawiæ na przyk³ad internetowe potwierdzenie przelewu za przedmiotowe ubezpieczenie OC. Przed
wprowadzeniem przedmiotowej nowelizacji kierowca, który nie posiada³ stosownego dokumentu, by³
obci¹¿any finansowo za usuniêcie pojazdu z drogi.

W dobie mobilnego internetu oraz telefonii bezprzewodowej funkcjonariusze Policji powinni, zgodnie
z za³o¿eniami proponowanych zmian, sprawdziæ za poœrednictwem tych œrodków ³¹cznoœci, czy zosta³a
zawarta umowa ubezpieczenia OC.

Uwa¿am, ¿e wspomniane zmiany s¹ s³uszne z punktu widzenia kierowców, ale i funkcjonariuszy Poli-
cji. Przedstawiciele rz¹du oraz w³adzy ustawodawczej powinni d¹¿yæ do tego, aby Polska by³a krajem
w pe³ni demokratycznym i coraz bardziej przyjaznym dla obywateli.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Uchwalona przez Sejm ustawa o bateriach i akumulatorach, wdra¿aj¹ca dyrektywê 2006/66/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzeœnia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz
uchylaj¹c¹ dyrektywê 91/157/EWG, ma na celu ograniczenie negatywnego wp³ywu baterii
i akumulatorów oraz zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów na œrodowisko przez redukcjê iloœci
substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz w³aœciwe zbieranie i recykling
powstaj¹cych z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zu¿ytych baterii
przenoœnych i zu¿ytych akumulatorów przenoœnych (art. 2 ustawy).

Szczególne obowi¹zki ustawa nak³ada na sprzedawców detalicznych baterii, akumulatorów samocho-
dowych oraz baterii przemys³owych kwasowo-o³owiowych (rozdzia³ 9). Zgodnie z ustaw¹ tacy sprzedawcy
maj¹ obowi¹zek przyjmowaæ od kupuj¹cych zu¿yte baterie lub akumulatory. W przypadku, gdy kupu-
j¹cy, nabywaj¹c nowy akumulator lub bateriê, nie przeka¿e zu¿ytego akumulatora lub baterii, sprzedaw-
ca pobierze od niego op³atê depozytow¹ w wysokoœci 30–50 z³ i potwierdzi jej pobranie. Wysokoœæ op³aty
ma byæ zró¿nicowana ze wzglêdu na rodzaj baterii i akumulatorów. Kupuj¹cy, od którego pobrano op³atê
depozytow¹, bêdzie móg³ w terminie trzydziestu dni przekazaæ sprzedawcy zu¿yte baterie i akumulatory
kwasowo-o³owiowe i uzyskaæ zwrot pobranej op³aty depozytowej.

Za³o¿enia ustawy uznaæ nale¿y za s³uszne. Rodzi siê jednak nastêpuj¹ce pytanie: co w wypadku, gdy
kupuj¹cy nabywa nowy akumulator samochodowy, maj¹c na celu zamontowanie go w samochodzie jako
zapasowego lub drugiego – tak jest na przyk³ad w niektórych typach samochodów terenowych – i nie ma
zamiaru oddaæ starego, gdy¿ bêdzie korzysta³ z obu naraz itd.? A co w sytuacji utraty akumulatora w wy-
niku kradzie¿y? Zap³aci cenê towaru oraz op³atê depozytow¹ jako karê? Wobec tego nale¿y stwierdziæ, ¿e
zachodz¹ przes³anki wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ niekonstytucyjnoœci tego przepisu.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaproponowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej tak zwana du¿a nowelizacja ustawy o s³u¿bie

¿o³nierzy zawodowych generalnie zmierza w dobrym kierunku, wpisuje siê bowiem w realizowany proces
profesjonalizacji armii. Przyjêta przez resort obrony filozofia decentralizacji polityki kadrowej w zakresie
powo³ywania i zwalniania ze s³u¿by wojskowej bez w¹tpienia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno
dowódców, jak i samych ¿o³nierzy. Rozumiemy, i¿ takie s¹ potrzeby armii profesjonalnej. Za t¹ zmian¹
przemawia równie¿ koniecznoœæ uporz¹dkowania kwestii tak zwanego braku to¿samoœci posiadanego
stopnia wojskowego ze stopniem zajmowanego stanowiska s³u¿bowego. Problem ten, dotycz¹cy oko³o 40%
podoficerów, mo¿e byæ szybko i skutecznie rozwi¹zany w ramach decentralizacji uprawnieñ kadrowych.

Nasze w¹tpliwoœci budzi jednak obni¿enie kompetencji kadrowych w przypadku powo³ywania ¿o³nie-
rzy na stanowiska s³u¿bowe pozostaj¹ce do tej pory w gestii centralnych instytucji ministerstwa oraz
w przypadku zwalniania ich z tych stanowisk. W istotny sposób zmienia siê bowiem uprawnienia do wy-
znaczania na kolejne stanowiska s³u¿bowe i zwalniania z nich – art. 44. W ustawie uprawnienia do stano-
wisk oznaczonych na przyk³ad stopniem wojskowym kapitana obni¿a siê do szczebla dowódcy brygady,
komendanta szko³y oficerskiej, dowódcy pu³ku i batalionu. Dowódca korpusu, dywizji, okrêgu wojsko-
wego uzyskuje uprawnienia do stopnia majora. W dotychczasowym rozwi¹zaniu organem kadrowym
uprawnionym do stopnia majora by³ minister obrony narodowej. Uwa¿amy, ¿e jest to zbyt daleko id¹ca
regulacja. Oddaj¹c fundamentalne kompetencje ustawowe dowódcom, pozbawiamy w ten sposób mini-
stra obrony narodowej elementów cywilnej kontroli nad si³ami zbrojnymi. Uwa¿amy, ¿e wprowadzona
zmiana jest zbyt radykalna, dlatego te¿ Prawo i Sprawiedliwoœæ, podobnie jak w trakcie prac sejmowych,
równie¿ w Senacie zg³asza stosown¹ w tym zakresie poprawkê, która jest objêta wnioskiem mniejszoœci.

Dobrym krokiem jest dalsze uelastycznienie ustawy. Przyjêta zasada powtarzalnoœci kadencji na sta-
nowisku s³u¿bowym bez ograniczeñ, z wy³¹czeniem stanowisk dowódczych od stopnia majora w górê,
jest spe³nieniem oczekiwañ kadry zawodowej, o czym niejednokrotnie informuje ona podczas spotkañ.
¯o³nierze zawodowi w s³u¿bie sta³ej bêd¹ mogli bez ograniczeñ powtarzaæ kadencje na tym samym stano-
wisku. Wyj¹tek stanowiæ bêd¹ stanowiska dyrektorów i szefów komórek organizacyjnych MON, w tym
Sztabu Generalnego WP oraz stanowiska zaszeregowane od stopnia majora i komandora podporucznika,
zawieraj¹ce w nazwie s³owo „dowódca”. S³u¿ba na tych stanowiskach bêdzie mog³a byæ pe³niona maksy-
malnie przez okres dwóch kadencji.

Okreœlone w¹tpliwoœci budziæ mo¿e pozostawienie mo¿liwoœci zajmowania stanowiska s³u¿bowego
dowódcy kompanii, a nawet dowódcy plutonu przez nieokreœlon¹ liczbê kadencji. Mo¿e to doprowadziæ
do wypalenia siê m³odych oficerów na newralgicznym i najtrudniejszym szczeblu dowodzenia – dowódcy
kompanii.

Istotnym novum jest wprowadzenie na etapie prac parlamentarnych nowej kategorii – Z/O, czyli zdol-
ny do zawodowej s³u¿by wojskowej z ograniczeniami. Wprowadzenie tej kategorii stwarza mo¿liwoœæ
pe³nienia dalszej s³u¿by wojskowej przez ¿o³nierzy, którzy doznali sta³ego albo d³ugotrwa³ego uszczerbku
na zdrowiu wskutek wypadku podczas pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych. Przyjêta jednog³oœnie przez
pos³ów nowela umo¿liwi pozostanie w czynnej s³u¿bie wojskowej poszkodowanych ¿o³nierzy – w tym
w misjach poza granicami kraju – którym stopieñ niesprawnoœci umo¿liwia dalsze pe³nienie s³u¿by na
okreœlonych stanowiskach s³u¿bowych. W przepisach przejœciowych wprowadzono równie¿ istotn¹
z punktu widzenia by³ych ¿o³nierzy zwolnionych wskutek odniesionych ran i kontuzji mo¿liwoœæ ubiega-
nia siê o ponowne powo³anie do zawodowej s³u¿by wojskowej. Mo¿liwoœæ ta bêdzie istnia³a przez okres
dwudziestu czterech miesiêcy po wejœciu w ¿ycie przepisów ustawy. Bêdzie to uczciwe ze strony pañstwa
rozwi¹zanie problemów ¿o³nierzy rannych i poszkodowanych w s³u¿bie. Przepis wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom grupy by³ych ¿o³nierzy weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Projekt przewiduje równie¿ z³agodzenie wymagañ dla kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych. I tak kan-
dydaci na podoficerów bêd¹ musieli posiadaæ ukoñczon¹ szko³ê œredni¹, a kandydaci na szeregowych
ukoñczone co najmniej gimnazjum. Minimalnym wymogiem umo¿liwiaj¹cym promocjê na pierwszy sto-
pieñ oficerski bêdzie ukoñczenie studiów pierwszego stopnia. Proponowane rozwi¹zanie budzi powa¿ne
w¹tpliwoœci, skoro zmierzamy do pe³nej profesjonalizacji armii. Posiadanie wy¿szego poziomu wy-
kszta³cenia – stopieñ magistra, matura – powinno przy tym za³o¿eniu mieæ zasadnicze znaczenie. Mo¿li-
we jednak, ¿e pragmatyka s³u¿by w korelacji z procesem profesjonalizacji si³ zbrojnych pozwoli ju¿
w trakcie zasadniczej s³u¿by wojskowej zdobyæ podoficerom œwiadectwo maturalne, a m³odym oficerom –
tytu³ magistra.
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Nowela dzieli s³u¿bê ¿o³nierzy zawodowych na dwie kategorie. Wprowadza nowy rodzaj s³u¿by wojskowej
– s³u¿bê kontraktow¹. Do tej s³u¿by powo³ywani bêd¹ przede wszystkim ¿o³nierze s³u¿by kandydackiej, ale
równie¿ ¿o³nierze rezerwy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o przyjêcie do tej s³u¿by. S³u¿ba ta jako s³u¿ba terminowa
pe³niona bêdzie przez okres trwania kontraktu, w sumie jednak nie d³u¿ej ni¿ przez dwanaœcie lat. Co istot-
ne, do okresu dwunastu lat wliczaæ siê bêdzie wszystkie okresy pe³nienia lub odbywania innych form czyn-
nej s³u¿by wojskowej – s³u¿bê wojskow¹ pe³nion¹ jako s³u¿bê zasadnicz¹, nadterminow¹, okresow¹, kan-
dydack¹ czy zawodow¹ – w tym równie¿ okresy pe³nienia s³u¿by w innych formacjach mundurowych. Prze-
pisy przejœciowe przewiduj¹ co prawda, ¿e wszyscy ¿o³nierze, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji, to
jest 1 stycznia 2010 r., bêd¹ posiadaæ co najmniej dwunastoletni okres s³u¿by, bêd¹ pe³niæ s³u¿bê kontrak-
tow¹ przez okres, na jaki zawarli kontrakt, ale to mo¿e oznaczaæ, ¿e po zakoñczeniu tego kontraktu wojsko
z nimi siê po¿egna. Pojawia siê jednak pytanie: czy staæ wojsko na pozbywanie siê czêsto dobrych i zdekla-
rowanych do dalszej s³u¿by fachowców. W¹tpliwoœci budzi fakt, i¿ ustawa nie przewiduje mo¿liwoœci
pe³nienia s³u¿by sta³ej w korpusie szeregowych zawodowych. Zachodzi tak¿e obawa niepodpisania kolej-
nego kontraktu z ¿o³nierzami, którzy aktualnie maj¹ wys³ugê zbli¿on¹ do dwunastu lat lub nieco wiêcej.

Istotn¹ i ze wszech miar po¿yteczn¹ ró¿nic¹ jest wprowadzenie zasady pierwszeñstwa przyjmowania
do szkó³ podoficerskich szeregowych zawodowych pe³ni¹cych zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ przez okres co
najmniej piêciu lat i posiadaj¹cych bardzo dobr¹ ocenê w ostatniej opinii s³u¿bowej. Projekt przewiduje
tak¿e zniesienie granicy wieku dla podoficerów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do korpusu oficerów. Ten po-
stulat zapewne spotka siê z du¿ym i pozytywnym odzewem w korpusie podoficerskim.

Resort obrony narodowej z nale¿n¹ uwag¹ odniós³ siê do praw kobiet w si³ach zbrojnych. Ustawa prze-
widuje bowiem prawo ¿o³nierza zawodowego do bezp³atnego urlopu wychowawczego. Zagadnienie to nie
by³o dot¹d uregulowane. Przepisy umo¿liwiaj¹ zatem, na wzór innych s³u¿b mundurowych, skorzystanie
z urlopu wychowawczego. Wa¿ne jest to, ¿e ¿o³nierz korzystaj¹cy z urlopu wychowawczego trwaj¹cego do
dwunastu miesiêcy bêdzie pozostawa³ na dotychczasowym stanowisku. Dopiero po okresie d³u¿szym ni¿
dwanaœcie miesiêcy ¿o³nierz bêdzie przenoszony do rezerwy kadrowej, a na jego miejsce dowódca bêdzie
móg³ wyznaczyæ innego ¿o³nierza.

Zgodnie z projektem ¿o³nierze objêci bêd¹ corocznym bezp³atnym badaniem profilaktycznym. Upra-
wnienie to – ju¿ dawniej funkcjonuj¹ce w wojsku – dobrze oddaje charakter pragmatyki zawodowej
¿o³nierzy, która reguluje stosunek s³u¿by ¿o³nierzy, a nie pracy, st¹d te¿ badanie, tak jak kiedyœ, bêdzie
obowi¹zkowe. Nadto ¿o³nierze podlegaæ bêd¹ bezp³atnym szczepieniom ochronnym. Przewiduje siê te¿
bezp³atne œwiadczenia zdrowotne oraz bezp³atne zaopatrzenie w produkty lecznicze ¿o³nierzy w trakcie
szkoleñ poligonowych i æwiczeñ wojskowych, rejsów, lotów. Dotychczasowe rozwi¹zanie, opieraj¹ce siê
na powszechnym systemie œwiadczeñ zdrowotnych, eliminowa³o z æwiczeñ i szkoleñ ¿o³nierzy nawet
w b³ahych przypadkach, wymagaj¹cych niekosztownej interwencji medycznej.

Na etapie procedowania projektu nowelizacji w Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej
zg³oszona zosta³a poprawka, która poprawi bezpieczeñstwo zdrowotne ¿o³nierzy oraz zapobiegnie licz-
nym schorzeniom. Chodzi o prawo do bezp³atnego leczenia zachowawczego zêbów bocznych ¿o³nierzy. Co
wiêcej, nowela zak³ada tak¿e objêcie ¿o³nierzy bezp³atnymi œwiadczeniami dentystycznymi z zastosowa-
niem materia³ów stomatologicznych w okreœlonych sytuacjach, na przyk³ad w okresie przygotowañ do
pe³nienia s³u¿by poza granicami pañstwa, w tym równie¿ w okresie szeœciu miesiêcy po powrocie do kraju
po zakoñczeniu s³u¿by poza granicami pañstwa.

Korzystnym rozwi¹zaniem jest te¿ wprowadzenie nowego sta³ego dodatku motywacyjnego dla podofi-
cerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych za uzyskanie bardzo dobrej oceny w opinii s³u¿bowej
oraz posiadanie odpowiedniej klasy klasyfikacyjnej – trzeciej, drugiej, pierwszej albo mistrzowskiej. Jest
to tak zwany awans poziomy, czyli uzyskanie wy¿szego uposa¿enia bez koniecznoœci zmiany stanowiska
s³u¿bowego. Potrzeba takiego rozwi¹zania wynika ze sp³aszczenia stanowisk w obszarze tych korpusów
osobowych. Wymienione dodatki maj¹ mieæ charakter sta³y i motywowaæ do pozostania w s³u¿bie i pod-
noszenia kwalifikacji.

Wa¿n¹ zmian¹ jest tak¿e objêcie systemem rekonwersji wszystkich ¿o³nierzy zwalnianych z zawodowej
s³u¿by wojskowej, z wyj¹tkiem ¿o³nierzy zwolnionych w tak zwanym kwalifikowanym trybie, czyli zwol-
nionych w wyniku prawomocnego orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych czy o karze pozbawienia
wolnoœci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania itd.

Obok dotychczasowego prawa do ubezpieczenia zbiorowego ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê poza granica-
mi pañstwa pojawia siê równie¿ ubezpieczenie indywidualne od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
zaistnia³ych podczas tej s³u¿by, wskutek których nast¹pi³o uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia lub
œmieræ ¿o³nierza. Niezale¿nie od zapomóg dla rodzin ofiar oraz pomocy w nauce dzieci ¿o³nierzy zmar³ych
lub zaginionych jest to kolejny krok w kierunku zabezpieczenia tej grupy ¿o³nierzy zawodowych.

Jednoczeœnie projekt nowelizacji przewiduje kolejne wyd³u¿enie okresu osi¹gniêcia przez podoficerów
oraz szeregowych to¿samoœci posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym zaszeregowanym
dla zajmowanego stanowiska s³u¿bowego – do 31 grudnia 2015 r.
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Ustawa w sposób korzystny zmienia równie¿ dotychczasowe regu³y postêpowania w odniesieniu do
nastêpuj¹cych kwestii.

1. Kwestii obowi¹zku kierowania ¿o³nierza zawodowego na komisjê lekarsk¹ w zwi¹zku z uzyskaniem
przez niego oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawnoœci fizycznej – art. 5 ust. 3 pkt 7. Ustawa pozo-
stawia to uznaniu dowódcy jednostki wojskowej. Dotychczasowa praktyka nie da³a rezultatów, a spowo-
dowa³a zbêdne wydatki zwi¹zane z prac¹ wojskowych komisji lekarskich.

2. Kwestii mo¿liwoœci kierowania ¿o³nierza zawodowego do wykonywania zadañ s³u¿bowych poza ma-
cierzyst¹ jednostk¹ wojskow¹. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami dowódca jednostki móg³ skiero-
waæ podleg³ego mu ¿o³nierza zawodowego do wykonywania zadañ s³u¿bowych poza jednostk¹ na czas nie
d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce w roku kalendarzowym. Ustawa wyd³u¿a ten okres do szeœciu miesiêcy i w ten
sposób umo¿liwi miêdzy innymi ukoñczenie kursu czy przeszkolenia w ramach zajmowanego stanowis-
ka s³u¿bowego bez kierowania do rezerwy kadrowej. Zmiana ta spowodowa³a równie¿ wy³¹czenie mo¿li-
woœci wniesienia przez ¿o³nierza zawodowego skargi do wojewódzkiego s¹du administracyjnego w omó-
wionej sytuacji.

3. Kwestii œwiadczeñ zwi¹zanych z roz³¹k¹ z rodzin¹, wynikaj¹c¹ z pe³nienia s³u¿by w odleg³ym garni-
zonie b¹dŸ powoduj¹c¹ koniecznoœæ codziennych dojazdów z miejscowoœci zamieszkania do miejscowo-
œci pe³nienia s³u¿by – art. 68 ust. 1. Œwiadczenia te to dodatek za roz³¹kê oraz zwrot kosztów codziennych
dojazdów do miejsca pe³nienia s³u¿by i z powrotem. Œwiadczenia te, otrzymywane przez inne s³u¿by, by³y
wyp³acane na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy. Wprowadzenie ich do ustawy ma wiêc
charakter porz¹dkuj¹cy.

4. Kwestii mo¿liwoœci zajmowania stanowisk s³u¿bowych oznaczonych stopniem szeregowego przez
starszych szeregowych s³u¿by nadterminowej. Ta wprowadzona do przepisów przejœciowych poprawka
wynika ze specyficznej sytuacji ¿o³nierzy s³u¿by nadterminowej, którzy staj¹ siê z mocy prawa szeregowy-
mi zawodowymi, posiadaj¹c stopieñ starszego szeregowego. Celem poprawki jest unikniêcie mo¿liwoœci
odmowy powo³ania z uwagi na brak to¿samoœci stopnia.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
24 maja 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokona³ nowelizacji ustawy o powszechnym obowi¹z-

ku obrony RP i wydzieli³ prócz wojsk l¹dowych, morskich i powietrznych kolejny rodzaj si³ zbrojnych, ja-
kim s¹ Wojska Specjalne. Wojska Specjalne maj¹ do odegrania niezwykle istotn¹ rolê, zajmuj¹ siê bo-
wiem antyterroryzmem, bojowymi akcjami ratowniczymi, wsparciem militarnym i dzia³aniami niekon-
wencjonalnymi w kraju i za granic¹. Nasze jednostki tego typu s¹ w ca³ym œwiecie uznawane i szanowa-
ne. S¹ nimi przede wszystkim Jednostka Wojskowa GROM oraz Pu³k Specjalny Komandosów i grupy
specjalne p³etwonurków Formoza. Te elitarne oddzia³y ze wszech miar zas³u¿y³y sobie na uznanie, wy-
dzielenie ich z innych rodzajów wojsk, a przez to uhonorowanie.

Jak wiadomo, poszczególne rodzaje si³ zbrojnych posiadaj¹ swego or³a i flagê. Orze³ jest wzorowany na
godle z 1815 r. Podobny orze³ jak ten bêd¹cy symbolem Wojsk L¹dowych ma siê staæ symbolem Wojsk
Specjalnych, jego cech¹ charakterystyczn¹ ma byæ trzymana w szponach czarna tarcza amazonek.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przyznanie Wojskom Specjalnym znaku to tylko pewien symbol. Naj-
wa¿niejszy jest fakt ich wydzielenia i musimy uczyniæ wszystko, by polskie Wojska Specjalne, w których
rêkach jest bezpieczeñstwo naszego kraju, by³y otaczane nale¿yt¹ dba³oœci¹, dobrze zaopatrywane,
a przede wszystkim by nie stawa³y siê, jak to ju¿ niestety bywa³o w przesz³oœci, elementami gry politycz-
nej. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 24 maja 2007 r. zosta³a uchwalona ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obro-

ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw, w której art. 1 pkcie 1 ust. 4 wprowadzono
nowy rodzaj Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Specjalne.

W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej okreœlono znaki
przys³uguj¹ce rodzajom Si³ Zbrojnych: Wojskom L¹dowym, Si³om Powietrznym i Marynarce Wojennej.
W myœl art. 1 pkt 1 ust. 1 i 5 tego aktu prawnego ka¿dy rodzaj Si³ Zbrojnych posiada or³a wojskowego i flagê.

Dowódca Wojsk Specjalnych wyst¹pi³ do ministra obrony narodowej z wnioskiem o wprowadzenie
znaków Wojsk Specjalnych, or³a i flagi, poprzez wprowadzenie stosownych zmian w ustawie o znakach
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Projekty graficzne or³a i flagi Wojsk Specjalnych zosta³y w dniu 25 czerwca 2008 r. pozytywnie zaopi-
niowane przez Komisjê Historyczn¹ do spraw Symboliki Wojskowej funkcjonuj¹c¹ w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej oraz Komisjê Heraldyczn¹ w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Po przeprowadzeniu wymaganych uzgodnieñ wewn¹trz- i miêdzyresortowych projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ przes³any do Sejmu RP. W dniu
5 marca 2009 r. Sejm jednog³oœnie przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Przedmiotowy projekt ustawy omawiany na dzisiej-
szym posiedzeniu zawiera zmiany zapisów ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po-
legaj¹ce na wprowadzeniu dla Wojsk Specjalnych symboliki przys³uguj¹cej rodzajowi Si³ Zbrojnych: or³a
wojskowego i flagi.

Projekt graficzny or³a Wojsk Specjalnych jest zgodny z zasadami polskiej symboliki wojskowej i trady-
cj¹ heraldyki Wojska Polskiego. Tradycja kszta³towania poszczególnych or³ów wojskowych oparta jest na
zasadzie dodawania do historycznego wzoru or³a z 1815 r. elementów wskazuj¹cych na tradycjê i specyfi-
kacjê danego rodzaju Si³ Zbrojnych. Tê sam¹ zasadê przyjêto równie¿ w przypadku projektowania wzoru
or³a Wojsk Specjalnych.

Znawcy heraldyki i symboliki wojskowej oraz ¿o³nierze Wojsk Specjalnych uznali, i¿ najbardziej cha-
rakterystycznym wyró¿nikiem bêdzie zabarwienie na czarno wnêtrza tarczy amazonek or³a Wojsk L¹do-
wych. Czarna barwa oznacza najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia ¿o³nierzy jednostek specjalnych. Jest
ona powszechnie przyjêtym we wszystkich armiach œwiata wyró¿nikiem oddzia³ów doborowych. Czarna
barwa oznacza równie¿ tak zwan¹ taktykê czarn¹ Wojsk Specjalnych stosowan¹ podczas dzia³añ w œro-
dowisku zurbanizowanym. Taktyka ta stanowi najwy¿szy stopieñ wyszkolenia i umiejêtnoœci bojowych
¿o³nierzy. Opracowany projekt or³a stanowi prosty, ale zarazem estetyczny i czytelny dla wszystkich sym-
bol Wojsk Specjalnych.

Zgodnie z art. 25 ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej flag¹ rodzaju Si³ Zbrojnych jest pro-
stok¹tny p³at tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej zakoñczony dwoma trójk¹tnymi jêzy-
kami na wolnym liku. Poœrodku p³ata flagi jest umieszczony wizerunek or³a wojskowego w³aœciwy dla da-
nego rodzaju Si³ Zbrojnych. W przypadku flagi Wojsk Specjalnych bêdzie to omówiony orze³.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Pozwolê sobie wyraziæ przekonanie, ¿e wprowadzenie
nowych znaków Si³ Zbrojnych przyczyni siê, poprzez okreœlenie w ustawie znaków Wojsk Specjalnych, do
pog³êbienia wiêzi ³¹cz¹cych œrodowiska ¿o³nierskie. To sprawia, ¿e przyjêcie przez Senat RP ustawy
o zmianie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest w pe³ni zasadne.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

W myœl uzasadnienia do projektu ustawy o referendum ogólnokrajowym przedmiotowa nowelizacja
„zmierza do wype³nienia luki w przepisach (...), które to przepisy nie regulowa³y do tej pory zagadnienia
zarz¹dzania referendum ogólnokrajowego w sytuacji, w której Sejm nie zdo³a³ uchwaliæ, w trybie art. 90
ust. 2 konstytucji, ustawy wyra¿aj¹cej zgodê na ratyfikacjê umowy miêdzynarodowej”.

Analizuj¹c przebieg prac legislacyjnych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Biuro Analiz Sejmowych na etapie po-
wstawania projektu zmiany ustawy wyda³o dwie – ró¿ni¹ce siê – opinie prawne.

Konkluzja pierwszej brzmi tak: „uchwalenie opiniowanej ustawy w brzmieniu proponowanym w pro-
jekcie, przy jednoczesnym za³o¿eniu utrzymania stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego, nie powinno
doprowadziæ do stwierdzenia jej niekonstytucyjnoœci”.

Druga opinia, wykonana przez innego pracownika BAS, mówi tak: „w œwietle interpretacji przyjêtej
przez Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku K 11/03 nale¿a³oby (...) uznaæ, ¿e analizowana poprawka jest
niezgodna z art. 90 ust. 4 konstytucji”.

Zaskakuj¹ce jest to, ¿e ju¿ na etapie tworzenia prawa dochodzi do takich sprzecznoœci w sposobie in-
terpretacji przepisów prawa. Skoro z za³o¿enia racjonalny ustawodawca ma takie problemy interpreta-
cyjne, to jak nastêpczo bêd¹ przedmiotowe kwestie interpretowali obywatele?
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W trakcie dzisiejszego posiedzenia mam przyjemnoœæ przedstawiæ moje stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wprowadzona zmiana dotyczy dwóch artyku³ów, art. 3984 §1 oraz

art. 3986, i wynik³a ona z koniecznoœci wykonania obowi¹zku dostosowania systemu prawnego do wyro-
ku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r., sygnatura akt SK 40/07. Trybuna³ orzek³ wówczas,
¿e art. 3986 §2 i §3 k.p.c., w zwi¹zku z art. 3984 §1 pkt 3 k.p.c. s¹ niezgodne z art. 45 ust. 1, w zwi¹zku
z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 konstytucji w zakresie, w jakim przewiduj¹ odrzucenie – bez wezwania do usu-
niêcia braków – skargi kasacyjnej niespe³niaj¹cej wymagañ okreœlonych w art. 3984 §1 pkt 3 k.p.c.

Regulacja z art. 3986 w dotychczasowym brzmieniu umo¿liwia s¹dowi drugiej instancji odrzucenie
skargi kasacyjnej wniesionej po up³ywie terminu, skargi niespe³niaj¹cej wymagañ art. 3984 §1, skargi
nieop³aconej oraz skargi, której braków nie usuniêto w terminie, lub z innych przyczyn niedopuszczalnej.
W §3 tego artyku³u nakazuje siê S¹dowi Najwy¿szemu odrzucenie skargi kasacyjnej, która podlega od-
rzuceniu przez s¹d drugiej instancji, albo zwrócenie jej temu s¹dowi w celu usuniêcia braków.

Istota problemu dotyczy w³aœnie pktu 3 w art. 3984 §1, który okreœla treœæ skargi, a konkretnie formu-
³uje wymaganie, aby skarga kasacyjna zawiera³a wniosek o jej przyjêcie do rozpoznania i jego uzasadnie-
nie, to jest wykazanie okolicznoœci, i¿ w danej sprawie wystêpuje istotne zagadnienie prawne budz¹ce po-
wa¿ne w¹tpliwoœci lub wywo³uj¹ce rozbie¿noœci w orzecznictwie.

W œwietle dotychczasowych unormowañ w razie niesformu³owania wniosku o przyjêcie skargi kasa-
cyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienia, czyli niespe³nienia wymogu z art. 3984 §1, s¹d drugiej instancji
i S¹d Najwy¿szy odrzuca³y kasacjê bez wzywania do usuniêcia braków. Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³,
i¿ takie uregulowania, umo¿liwiaj¹ce odrzucenie skargi kasacyjnej, budz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci w kon-
tekœcie ograniczenia gwarantowanej przez konstytucjê zasady prawa do s¹du (art. 45 ust. 1). Zdaniem
trybuna³u odstêpstwo od tej zasady na rzecz zasady szybkoœci postêpowania nie znajduje usprawiedli-
wienia w œwietle zasad, jakie niesie ochrona konstytucyjnych praw podmiotowych jednostki.

Odwo³uj¹c siê do doktryny trzeba zauwa¿yæ, ¿e wyró¿nia siê dwa rodzaje warunków formalnych skargi
kasacyjnej: elementy o charakterze konstrukcyjnym, które nie podlegaj¹ uzupe³nieniu (art. 3984 §1),
oraz elementy, które winno spe³niaæ ka¿de pismo procesowe w rozumieniu art. 126 k.p.c., a które podle-
gaj¹ takiemu uzupe³nieniu (art. 3984 §2).

Wprowadzone w ustawie zmiany, polegaj¹ce na wyodrêbnieniu z art. 3984 §1 i przeniesieniu do §2
przes³anki dotycz¹cej wniosku o przyjêcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wraz z uzasadnieniem, maj¹
istotne znaczenie, bowiem warunek ten o charakterze konstruktywnym obecnie podlega uzupe³nieniu.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ eliminacja niekonstytucyjnych przepisów ma istotne znaczenie dla spójnoœci na-
szego systemu prawnego. Wspomniana zmiana niew¹tpliwie usunie niekonstytucyjny przepis i wp³ynie
pozytywnie na stosowanie prawa. Dodam tak¿e, i¿ przedmiotowa zmiana zosta³a skonsultowana miêdzy
innymi ze œrodowiskami prawniczymi, które wyrazi³y pozytywn¹ opiniê w tym zakresie.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê o przyjêcie ustawy w obecnym jej brzmieniu. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W trakcie dzisiejszego posiedzenia mam przyjemnoœæ przedstawiæ swoje stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.
Zmiana ustawy przyjêta przez Sejm w dniu 19 marca 2009 r. dotyczy art. 3941 §1 k.p.c. i stanowi ona

wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ inicjatywa zmiany tej ustawy wysz³a z Senatu RP, a istota zmiany doty-

czy uchylonego jeszcze w 2005 r. art. 39318 §2 k.p.c. w zakresie, w którym uniemo¿liwia³ on zaskar¿enie
postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zas¹dzonych po raz pierwszy przez s¹d drugiej instancji.

Trybuna³, maj¹c na uwadze treœæ art. 78 konstytucji, który mówi o prawie do zaskar¿ania orzeczeñ
i decyzji wydanych w pierwszej instancji, w zwi¹zku z brzmieniem art. 176 ust. 1 stanowi¹cym, i¿ „postê-
powanie s¹dowe jest co najmniej dwuinstancyjne”, uzna³ ten przepis za niekonstytucyjny. W efekcie jego
uchylenia wprowadzono nowy przepis: art. 3941. Problem dotyczy art. 3941 §2, którego treœæ jest w zasa-
dzie identyczna z treœci¹ uchylonego art. 39318 §2 k.p.c.

W praktyce s¹dowej, zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, postanowienie w zakresie kosztów nie
jest postanowieniem koñcz¹cym postêpowanie w sprawie, o którym mowa w art. 3941 §2 k.p.c., i dlatego
te¿ s¹dy zmuszone s¹ odrzucaæ za¿alenia na postanowienia w przedmiocie kosztów zawarte w wyrokach
s¹dów drugiej instancji, w sprawach, w których przys³uguje skarga kasacyjna, i to niezale¿nie od okolicz-
noœci, ¿e w czêœci spraw s¹dy drugiej instancji de facto po raz pierwszy orzek³y o kosztach postêpowania.

Wprowadzona w ustawie zmiana polega na tym, ¿e umo¿liwia stronie wniesienie do S¹du Najwy¿szego
za¿alenia od rozstrzygniêcia maj¹cego charakter materialnie pierwszoinstancyjny (wydanego w danej
sprawie po raz pierwszy). Granice dopuszczalnego wzruszenia rozstrzygniêcia s¹du drugiej instancji za-
kreœla wskazanie, ¿e prawo zaskar¿enia dotyczy orzeczeñ w przedmiocie kosztów procesu, które nie by³y
przedmiotem rozstrzygniêcia s¹du w pierwszej instancji.

Zmiana ta umo¿liwi stronom wnoszenie za¿aleñ na rozstrzygniêcia s¹du odwo³awczego – bêd¹cego for-
malnie s¹dem drugiej instancji – w przedmiocie kosztów procesu wydane po raz pierwszy w danym zakre-
sie oraz usunie niezgodnoœæ z Konstytucj¹ RP omawianych przepisów.

Maj¹c to na uwadze zwracam siê o przyjêcie ustawy w obecnym jej brzmieniu. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podpisanie umowy o zasadach ma³ego ruchu granicznego w marcu 2008 r., jej zaopiniowanie przez

Komisjê Europejsk¹, a wreszcie finalizuj¹ca ca³¹ procedurê ratyfikacja, na któr¹ teraz wyra¿amy zgodê –
to zdarzenia o wielop³aszczyznowym znaczeniu. Formalnie umowa jest przejawem realizacji unijnego
Partnerstwa Wschodniego stanowi¹cego wspólny projekt polsko-szwedzki, zak³adaj¹cy zacieœnienie
wspó³pracy z Ukrain¹, Mo³dawi¹, Gruzj¹, Azerbejd¿anem i Armeni¹, a czêœciowo tak¿e z Bia³orusi¹. Fak-
tycznie jednak jej rola jest du¿o wiêksza.

Umowa jest przyk³adem skutecznych negocjacji strony polskiej. W trakcie wielomiesiêcznych ustaleñ
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹, co do których swoje zastrze¿enia wnosi³a te¿ Komisja Europejska, uda³o siê
rozstrzygn¹æ kwestie zarówno drobne, jak kwestiê pokrywania kosztów pomocy medycznej, jak i zasa-
dnicze, odnosz¹ce siê do szerokoœci pasa przygranicznego.

Umowa stanowi te¿ wyraz dbania o dobros¹siedzkie kontakty z Ukrain¹. Oczekiwali jej bowiem g³ó-
wnie Ukraiñcy, którzy po wejœciu Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 r. stracili prawo do wielora-
zowych i bezp³atnych wiz. Wprowadzenie ruchu bezwizowego w pasie przygranicznym jest dla nich du-
¿ym udogodnieniem.

W tym miejscu pozostaje jedynie wyraziæ nadziejê, ¿e zgodnie z zapowiedziami MSZ ma³y ruch granicz-
ny ruszy ju¿ latem, a strona polska bêdzie przygotowana technicznie do realizowania uproszczonej pro-
cedury i do wydawania zastêpuj¹cych wizy zezwoleñ na przekroczenie granicy. W tym celu powstaæ powi-
nien zapowiadany konsulat polski w Winnicy. Jego rol¹ bêdzie wydawanie nie tylko wiz narodowych, ale
tak¿e wiz Schengen, upowa¿niaj¹cych do podró¿y po ca³ej Europie. Dlatego te¿ tak wa¿ne jest, aby teraz,
gdy procedura wprowadzania ustawowych rozwi¹zañ liberalizuj¹cych ruch przygraniczny jest na ukoñ-
czeniu, zadbaæ o wydajne funkcjonowanie polskich konsulatów na Ukrainie. Chodzi przede wszystkim
o odpowiednie doposa¿enie kadrowe polskich placówek. Pozwoli to lepiej zorganizowaæ pracê i ukszta³to-
waæ proces wydawania pozwoleñ, a w efekcie zlikwiduje problem kolejek, a tak¿e gorsz¹cych scen, jakie
dot¹d nieraz w nich siê rozgrywa³y, a jakie na pewno nie powinny mieæ miejsca w placówkach bêd¹cych
wizytówk¹ nie tylko naszego kraju, ale i ca³ej Unii Europejskiej.

Mimo, ¿e faktem jest, i¿ to na Polsce spoczê³a g³ówna odpowiedzialnoœæ za wdro¿enie rozwi¹zañ techni-
cznych za³o¿onych w umowie, pamiêtaæ nale¿y, ¿e pozwala ona na rozszerzenie infrastrukturalnych
i prawnych mo¿liwoœci przekraczania granicy polsko-ukraiñskiej tak¿e przez Polaków mieszkaj¹cych
w strefie przygranicznej. Po stronie polskiej umow¹ zostan¹ objête setki miejscowoœci z województw lu-
belskiego i podkarpackiego, w których zamieszkuj¹ tysi¹ce osób. Wiele z nich w nowych rozwi¹zaniach
upatruje mo¿liwoœæ pobudzenia ma³ego handlu przygranicznego, a co za tym idzie, poprawienia kondycji
swojego najbli¿szego otoczenia.

W szerszym kontekœcie zauwa¿yæ mo¿na tak¿e, ¿e mimo i¿ sytuacja, w której wschodnia granica Polski
jest jednoczeœnie zewnêtrzn¹ granic¹ Unii Europejskiej, powoduje pewne niedogodnoœci dla strony pol-
skiej, to jednak odpowiednie wykorzystanie tej sytuacji mo¿e stworzyæ dla nas bardzo korzystne warun-
ki, przede wszystkim w zakresie aktywizacji regionów pogranicznych. Wspó³praca transgraniczna pole-
gaj¹ca na realizacji wspólnych inicjatyw, zmierzaj¹ca do rozwoju kontaktów pomiêdzy spo³ecznoœciami
spotyka siê bowiem ze wsparciem ze strony Unii Europejskiej, miêdzy innymi z funduszy celowych. Li-
czyæ mo¿na na dofinansowywanie z nich dzia³añ podejmowanych nie tylko w celu poprawy bezpieczeñ-
stwa granicy, ale tak¿e w celu rozwoju wspó³pracy instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczych.
Otwiera to nasz kraj na partnerów naukowych ze Wschodu oraz stwarza mo¿liwoœæ studiów w Polsce
m³odzie¿y z krajów s¹siednich. Unia Europejska daje ponadto mo¿liwoœci aktywnego wspierania przed-
siêwziêæ w zakresie promocji polskiej aktywnoœci gospodarczej na s¹siednich terenach przygranicznych
poprzez organizowanie misji handlowych, wspieranie dzia³alnoœci bilateralnych izb handlowych i gospo-
darczych, organizowanie imprez wystawienniczych czy targów pogranicza.

Na zakoñczenie chcia³bym podkreœliæ raz jeszcze rolê przedk³adanej w izbie wy¿szej umowy jako reali-
zacji zobowi¹zañ podjêtych wobec Unii Europejskiej, ale tak¿e s¹siedzkiego obowi¹zku wobec Ukrainy.
Procedura jej tworzenia niech stanowi wytyczenie szlaku, jakim powinny pójœæ polskie dzia³ania doty-
cz¹ce analogicznej umowy z Bia³orusi¹, której podpisanie zapowiedziano na najbli¿sze miesi¹ce.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porz¹dku obrad

Uchwa³a o uczczeniu Polaków ratuj¹cych ¯ydów jest ze wszech miar godna poparcia. Stanowi ona
wyraz ho³du dla bohaterstwa tysiêcy Polaków, którzy z nara¿eniem ¿ycia nieœli pomoc ¯ydom podczas
II wojny œwiatowej. Ta uchwa³a zarazem zaprzecza tezie o rzekomo powszechnym antysemityzmie
Polaków czy te¿ wspó³pracy z Niemcami, która znalaz³a siê w zniewa¿aj¹cej Polaków ksi¹¿ce Jana
Tomasza Grossa zatytu³owanej „Strach”.

Ponadto w uzasadnieniu uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej podkreœla siê wa¿ny – tak uwa¿am – fakt:
to, ¿e Niemcy podczas II wojny œwiatowej spowodowali tragediê milionów mieszkañców Europy i ¿e ta tra-
gedia w sposób szczególny dotknê³a narody ¿ydowski i polski. Przypomnê za uchwa³¹ Senatu, ¿e w okre-
sie II wojny œwiatowej zginê³o oko³o szeœciu milionów obywateli polskich, a po³owê z nich stanowi³a nie-
mal ca³a przedwojenna trzymilionowa spo³ecznoœæ ¿ydowska. Tak wygl¹da³o „ostateczne rozwi¹zanie
kwestii ¿ydowskiej”, jak Niemcy eufemicznie nazwali rozkaz Hitlera, aby wymordowaæ wszystkich euro-
pejskich ¯ydów. Utworzone na terenie okupowanej Polski niemieckie obozy koncentracyjne, nazywane
przez okupanta obozami pracy, niestety, nie wzbudzi³y w czasie wojny odpowiednich protestów œwiato-
wej opinii, a mordowanie w nich ludzi przez zagazowanie i spalenie jest do dzisiaj dla wielu jakimœ nie-
prawdopodobnym faktem.

Polacy podjêli próbê ratowania ¯ydów, mimo ¿e za tê pomoc grozi³a kara œmierci. W ramach Armii Kra-
jowej utworzono referat ¿ydowski, powsta³ miêdzy innymi Komitet imienia Konrada ¯egoty, a nastêpnie
powsta³a konspiracyjna Rada Pomocy ¯ydom, instytucja kierowana przez polski rz¹d na uchodŸstwie. To
w ramach tej konspiracyjnej instytucji Irena Sendlerowa, szefowa referatu dzieciêcego ¯egoty, wraz ze
wspó³pracownikami uratowa³a od œmierci oko³o dwóch tysiêcy piêciuset dzieci ¿ydowskich.

Najwiêkszego wsparcia ¯ydom udzieli³y jednak polskie rodziny. Wiele z nich zap³aci³o za to œmierci¹.
Szacuje siê, ¿e uratowano od czterdziestu do stu tysiêcy polskich ¯ydów. O skali pomocy udzielanej
wspó³obywatelom ¯ydom przez Polaków niech zaœwiadczy fakt, i¿ w dniu 1 stycznia 2008 r. w gronie po-
nad dwudziestu tysiêcy wszystkich nagrodzonych medalem przez Instytut Yad Vaschem by³o ponad
szeœæ tysiêcy naszych rodaków.

Oblicza siê, ¿e w pomoc ¯ydom by³o zaanga¿owanych kilkaset tysiêcy Polaków. Oko³o dwóch tysiêcy
piêciuset z nich za to zginê³o lub znalaz³o siê w obozach koncentracyjnych. Jest wœród nich dziewiêcioo-
sobowa rodzina Ulmów z Markowej ko³o £añcuta, któr¹ Niemcy zamordowali za ukrywanie ¯ydów. Ich
œmieræ jest symbolem poœwiêcenia Polaków, którzy wbrew niebezpieczeñstwu potrafili udowodniæ, i¿
cz³owieczeñstwo jest wa¿niejsze ni¿ ¿ycie.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Dzisiejsza uchwa³a mia³a byæ wczeœniej ustanowieniem Dnia Pa-
miêci o Polakach ratuj¹cych ¯ydów podczas II wojny œwiatowej. Podobno podwa¿a³y ten projekt Zwi¹zek
Gmin ¯ydowskich oraz ¯ydowski Instytut Historyczny. Jeœli to prawda, to jestem zdziwiony tak¹ posta-
w¹. Czy¿by komuœ zale¿a³o na tym, aby piêkna karta w relacjach polsko-¿ydowskich w czasach pogardy
mia³a pozostaæ tak s³abo znana?

Z satysfakcj¹ przyjmujê fakt, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak¿e Instytut Pa-
miêci Narodowej zainicjowa³y program pod nazw¹ „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj¹ nie-
mieck¹”. Uczestnicz¹ w tym rozmaite podmioty pañstwowe, tak¿e Archiwa Pañstwowe, a jego wykonaw-
c¹, czyli tym, który tworzy komputerow¹ bazê danych ofiar represji, jest oœrodek „Karta”.

Poda³em wczeœniej, ¿e w czasie II wojny œwiatowej zginê³o ponad szeœæ milionów Polaków. Wiemy ju¿,
ilu zosta³o rozstrzelanych, ilu zginê³o w obozach koncentracyjnych, ilu wywieziono na roboty czy wysied-
lono, natomiast nie znamy dok³adnie ich losów. A przecie¿ chodzi o ¿ycie milionów Polaków, nosz¹cych
rozmaite imiona, nazwiska, pochodz¹cych z tych czy innych miejscowoœci, poddanych takim lub innym
formom represji. W³aœnie dziêki temu programowi uzyskamy pe³n¹ informacjê na ten temat. To bêdzie
bardzo wa¿na wiedza dla Polaków z punktu widzenia zarówno interesu pañstwowego, narodowego, jak
te¿ i samych rodzin ofiar represji.

Archiwa Pañstwowe uczestnicz¹ tak¿e w realizacji innego projektu, pod nazw¹ „Indeks Polaków repre-
sjonowanych za pomoc ludnoœci ¿ydowskiej”. Z dotychczasowych badañ wynika miêdzy innymi niezbicie
ogromna rola Koœcio³a katolickiego w niesieniu pomocy ludnoœci ¿ydowskiej w Polsce. Chodzi zarówno
o poszczególnych duchownych, jak i zgromadzenia zakonne: mêskie i ¿eñskie. Wiadomo, ¿e ksiê¿a, sio-
stry zakonne, bracia i ojcowie zakonni uratowali tysi¹ce ¯ydów. Tysi¹ce ¿ydowskich dzieci zawdziêcza
swoje ¿ycie i przetrwanie katolickim duchownym, Koœcio³owi katolickiemu, który potajemnie prowadzi³
tê ogromn¹ akcjê.

Wrócê jeszcze myœl¹ do pocz¹tku mojej refleksji, do ksi¹¿ki Jana Tomasza Grossa „Strach”, ksi¹¿ki
zniewa¿aj¹cej Polaków. Spotka³a siê ona w Polsce ze zdecydowan¹ krytyk¹ i w zasadzie zniknê³a z rynku.
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Inaczej jest na Zachodzie, zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie z powodu g³êbokiej niewiedzy
o tym, co dzia³o siê w Polsce i ogólnie w Europie Œrodkowej w czasie II wojny œwiatowej, jest szeroko popu-
laryzowana. Uwa¿am, ¿e skoro inne nacje, zw³aszcza Niemcy, tak mocno interesuj¹ siê przesz³oœci¹, pro-
wadz¹ bardzo przemyœlan¹ politykê historyczn¹, konsoliduj¹ swoj¹ to¿samoœæ, to równie¿ my jako Pola-
cy powinniœmy dbaæ o pe³n¹ prawdê historyczn¹. Chodzi nie tylko o prostowanie k³amstw. Nale¿y ukazy-
waæ mêstwo i bohaterstwo Polaków, dok³adnie te¿ liczyæ wojenne straty i ofiary, aby nie okaza³o siê, ¿e
ktoœ za nas napisa³ now¹, zak³aman¹ historiê o istnieniu „polskich obozów koncentracyjnych” czy o „nie-
mieckich wypêdzonych”. Dobrze w budowanie tej historycznej prawdy wpisuje siê niniejsza uchwa³a Se-
natu. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Spo³ecznoœæ regionu œwiêtokrzyskiego z wielkim niepokojem przyjmuje decyzjê wstrzymuj¹c¹ finan-

sowanie przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Kielce – Wola Morawicka wraz z obwodnic¹ Mora-
winy i Woli Morawickiej. W ci¹gu paru dni zebrano wiele tysiêcy podpisów pod petycj¹ skierowan¹ do Pa-
na Ministra o przywrócenie œrodków na realizacjê tej inwestycji.

Trzeba przypomnieæ, i¿ wojewoda œwiêtokrzyski wyda³ ju¿ decyzjê lokalizacyjn¹ w tej sprawie, pomyœl-
nie koñcz¹c etap administracyjnych przygotowañ do budowy drogi. W takiej sytuacji decyzja o wycofaniu
œrodków na odszkodowania zwi¹zane z wyw³aszczeniem terenów pod przysz³¹ budowê, stawia ca³y pro-
ces inwestycyjny pod znakiem zapytania i ma charakter powa¿nego zaniedbania.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra o przywrócenie œrodków przypisanych tej inwestycji, tak aby
w roku bie¿¹cym zrealizowaæ wykupy niezbêdnych nieruchomoœci.

Ponadto uprzejmie proszê Pan Ministra o rozwa¿enie zmiany decyzji dotycz¹cej przyznania œrodków
unijnych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na realizacjê miejskiego odcinka tej
drogi, œciœle powi¹zanego z zadaniem przygotowywanym do realizacji przez Kielecki Oddzia³ Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z dostêpnych informacji wynika, i¿ wniosek Miejskiego Zarz¹du Dróg w Kielcach otrzyma³ zaledwie dwa-
dzieœciadwapunktywpostêpowaniukonkursowymnatego typuzadaniaprowadzonymwramachPOIiS.

Proszê Pana Ministra o informacjê o kryteriach i zasadach, które wp³ynê³y na tak nisk¹ ocenê tego pro-
jektu.

Proszê te¿ o zapewnienie, i¿ zadanie modernizacji drogi krajowej nr 73 pozostanie nadal w Programie
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008–2012.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Banaœ

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
220 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 30. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci utrzymania dotychczasowych zasad prowadzenia i rozlicza-

nia programu Orlik 2012. Przekazanie wszystkich uprawnieñ samorz¹dom wojewódzkim, a zabranie ich
s³u¿bom wojewodów mo¿e w moim przekonaniu spowodowaæ ba³agan i parali¿ organizacyjny. Je¿eli
chcemy zmieniæ dobrze funkcjonuj¹ce zasady, to mo¿e z odpowiednim wyprzedzeniem, na przyk³ad od
1 stycznia 2010 r., a nie tej w chwili, gdy zosta³o ju¿ uruchomionych wiele procedur.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie propozycji, aby nastêpnym po programie Orlik 2012 by³

program „Stadion lekkoatletyczny w ka¿dym powiecie”. Zasady finansowania mog³yby byæ podobne.
Uwa¿am, ¿e jeœli nie stworzymy dzieciom i m³odzie¿y warunków do uprawiania lekkiej atletyki, to nigdy
nie odbudujemy potêgi królowej sportu, jak¹ niegdyœ w naszym kraju by³a ta dyscyplina.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zesz³ym miesi¹cu skierowano do Najwy¿szej Izby Kontroli zawiadomienie o pope³nieniu przestêp-

stwa przez rz¹d premiera Donalda Tuska w zwi¹zku z rzekomym niewywi¹zaniem siê gabinetu z ustawo-
wych obowi¹zków dotycz¹cych budowy zbiornika wodnego w Œwinnej Porêbie. Istniej¹ wszelako dane,
wedle których wiele œrodków przeznaczonych pierwotnie na budowê zbiornika zosta³o przekierowanych
na inne cele. Dzia³o siê tak, zanim rz¹dy objê³a koalicja PO–PSL.

W zwi¹zku z tymi kontrowersjami pragnê zapytaæ Pana Ministra, jaki jest stan prac nad budow¹ zbior-
nika w Œwinnej Porêbie i na kiedy przewidywane jest ich zakoñczenie. Czy faktycznie mamy do czynienia
ze spowolnieniem prac w zwi¹zku z brakiem œrodków i czy samorz¹dy gmin otaczaj¹cych zbiornik otrzy-
maj¹ wsparcie z bud¿etu pañstwa?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach obserwujemy coraz wiêkszy wzrost liczby zachorowañ na choroby przewlek³e, wy-

magaj¹ce opieki paliatywnej.
Pos³uguj¹c siê przyk³adem województwa ma³opolskiego, a konkretnie Hospicjum Stacjonarnego w Mie-

chowie, mo¿na wskazaæ, ¿e w latach 1998–2008 opiek¹ objêtych by³o oko³o tysi¹ca osób tylko z jednego po-
wiatu miechowskiego. Podobna liczba osób wymagaj¹cych opieki paliatywnej jest w ka¿dym powiecie.

W podanym wy¿ej okresie znacznie wzros³y standardy œwiadczenia opieki i konieczne jest poszerzenie
bazy placówek hospicyjnych. Oczekiwania w stosunku do samorz¹dów w tym zakresie s¹ wysokie.

Chcia³bym zapytaæ, czy w bud¿ecie centralnym s¹ wystarczaj¹ce œrodki na finansowanie tych placó-
wek, a tak¿e o to, w jaki sposób bêdzie wygl¹da³a polityka ministerstwa wobec widocznego wzrostu zapo-
trzebowania na dzia³alnoœæ hospicjów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W œwietle rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów

przedsiêwziêæ mog¹cych oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczególnych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (DzU nr 257,
poz. 2573 wraz z póŸniejszymi zmianami) pragnê zapytaæ, dlaczego przy sporz¹dzaniu raportu o oddzia-
³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko inne s¹ wspó³czynniki przeliczeniowe sztuk zwierz¹t w granicach
administracyjnych miast, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego czêsto wskazuje, ¿e dany teren
jest przeznaczony pod produkcjê roln¹, a inny jest przelicznik wzglêdem terenów wiejskich. Nale¿y przy
tym zauwa¿yæ, ¿e w ramach reformy administracyjnej i samorz¹dowej 1998 r. granice wielu miast zosta³y
rozszerzone na tereny wiejskie.

CzyMinisterstwoŒrodowiska iRadaMinistrówmaj¹zamiar zmieniæ tekuriozalne zapisy rozporz¹dzenia?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
Oœwiadczenie dotyczy problemów lokalowych mieszkanki Warszawy – pani A. S.
Ju¿ od d³u¿szego czasu na wniosek skar¿¹cej siê wymieniam korespondencjê, pogl¹dy i argumenty

z poszczególnymi instancjami decydenckimi miasta Warszawy, w³aœciwymi w sprawie sytuacji mieszka-
niowej pani A. S. Rozumiem jej rozgoryczenie i rozpacz oraz poczucie beznadziejnoœci. Nie bêdê opisywaæ
ca³ej sprawy, bo powsta³aby z tego gruba ksiêga. Przekazujê wszystkie zgromadzone materia³y* i bardzo
proszê Pani¹ Prezydent o spowodowanie zaanga¿owania w tê sprawê fachowego i rzetelnego urzêdnika
Pani urzêdu, na szczeblu kierownika, który móg³by poszukaæ optymalnego rozwi¹zania problemu, trud-
nego dla mieszkanki Warszawy, która zbywana jest przez urzêdników – pocz¹wszy od szeregowych, na
burmistrzu W³och koñcz¹c – kolejnymi pismami zawieraj¹cymi powo³ywanie siê na przepisy; te zaœ cza-
sami s¹ bezduszne, ale nie beznadziejne.

Sprawa zasadniczo wygl¹da tak: przed dwudziestu laty pani S. podpisa³a umowê z urzêdem na zajmo-
wany przez ni¹ lokal, potem nikt tej umowy z ni¹ nie rozwi¹za³ ani nie zaproponowa³ nowego lokum, dziœ
zaœ budynek jest w³asnoœci¹ firmy, która nie poczuwa siê do dzia³añ na rzecz pani S.

Pani Prezydent, raz jeszcze proszê, aby decydenci miasta Warszawy zajêli siê t¹ spraw¹ solidnie, rzetel-
nie i uczciwie, posi³kuj¹c siê wszystkimi narzêdziami obowi¹zuj¹cego prawa.

Za³¹czniki przesy³am poczt¹.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Jest spraw¹ powszechnie wiadom¹, ¿e sytuacja ekonomiczna czêœci jednostek udzielaj¹cych œwiad-

czeñ zdrowotnych jest bardzo trudna. Jest oczywiste, ¿e mimo wzrastaj¹cych wci¹¿ nak³adów finanso-
wych na s³u¿bê zdrowia jej poprawne funkcjonowanie nie bêdzie mo¿liwe bez dobrze zorganizowanych
i racjonalnie gospodaruj¹cych szpitali. W obecnej sytuacji, gdy wiêkszoœæ szpitali jest zad³u¿ona, nie ma
mowy o wprowadzaniu planowanych zmian w postaci koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, reformy
p³atnika, wyceny technologii medycznych czy ubezpieczenia uzupe³niaj¹cego. W zwi¹zku z tym mam py-
tanie, jak¹ pomoc przewiduje rz¹d w celu realizacji przekszta³ceñ i restrukturyzacji zak³adów opieki
zdrowotnej. Realizacja dotychczasowych programów restrukturyzacji w oparciu o zasady okreœlone
w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej z dnia
15 kwietnia 2005 r. (DzU nr 78, poz. 684) dokonywana jest dziêki udzia³owi finansowemu jednostek sa-
morz¹du terytorialnego, co stanowi du¿e obci¹¿enie dla ich bud¿etów. Ponadto trzeba dodaæ, ¿e przez la-
ta na restrukturyzacjê wydano ju¿ 20 miliardów z³, a szpitale nadal ton¹ w d³ugach.

W przedstawionym kontekœcie odniosê siê do programu rz¹dowego „Ratujmy polskie szpitale”. Trwaj¹
w³aœnie konsultacje spo³eczne na jego temat. Samorz¹dy, zachêcone pieniêdzmi z bud¿etu na pokrycie czê-
œci d³ugów, mia³yby dobrowolnie zacz¹æ przekszta³caæ szpitale w spó³ki. Rz¹d zak³ada, ¿e w ten sposób
w najbli¿szych latach uda siê doprowadziæ do komercjalizacji wielu placówek. Czy jednak faktycznie ka¿dy
samorz¹d bêdzie móg³ oraz, co równie¿ istotne, bêdzie chcia³ skorzystaæ z dotacji? Program zak³ada, ¿e sa-
morz¹d musi zlikwidowaæ dzia³aj¹cy zad³u¿ony ZOZ i stworzyæ spó³kê, która przejmie maj¹tek szpitala. Je-
dnak jest to propozycja jedynie dla szpitali z niewielkim d³ugiem i bogatych samorz¹dów. Wiele samo-
rz¹dów po prostu nie bêdzie mog³o przej¹æ d³ugów, bo same s¹ ju¿ powa¿nie zad³u¿one, a w tym przypadku
mog¹ siê zad³u¿yæ maksymalnie na 60% swoich dochodów. Jeœli zaœ chodzi o dotacjê, która mia³aby zachê-
caæ samorz¹dy, to trzeba podkreœliæ, ¿e samorz¹d dostanie j¹ dopiero wtedy, gdy skoñczy przekszta³cenie,
a to mo¿e trwaæ wiele miesiêcy. Ponadto pañstwo nie sp³aci wszystkich d³ugów szpitala, samorz¹dy du¿¹
ich czêœæ bêd¹ musia³y sp³aciæ same. Zachodzi uzasadniona obawa, ¿e samorz¹dy po przeliczeniu, ile fak-
tycznie mog¹ dostaæ od rz¹du, uznaj¹, ¿e nie op³aca im siê przystêpowaæ do programu.

Podsumowuj¹c treœæ swojego oœwiadczenia, pragnê jeszcze raz wyraziæ zdanie o koniecznoœci wspiera-
nia samorz¹dów w finansowaniu s³u¿by zdrowia. Przedstawiony do konsultacji spo³ecznych program
„Ratujmy polskie szpitale” nie jest jednak dobrym rozwi¹zaniem. Po stronie rz¹du podejmowane bêd¹
wybiórcze decyzje, komu darowaæ d³ugi i udzieliæ dotacji, ze strony samorz¹dów mo¿e wiêc po prostu nie
byæ zainteresowania przyst¹pieniem do programu.

Dr Grzegorz Czelej

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 30. posiedzenia Senatu 227



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Moi wyborcy, zarówno konsumenci, jak i przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê sprzeda¿¹ konsumenck¹, syg-
nalizuj¹ mi problemy zwi¹zane ze stosowaniem niektórych zapisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU z 2002 r.
nr 141, poz. 1176). Szczególnie czêsto podnoszone s¹ k³opoty z interpretacj¹ art. 8 wspomnianej ustawy.
W razie niezgodnoœci towaru z umow¹ uprawnienia konsumenta pozwalaj¹ mu ¿¹daæ od sprzedawcy do-
prowadzenia towaru do stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê na nowy.
W wyj¹tkowych przypadkach, opisywanych w art. 8 ust. 4, kupuj¹cy mo¿e te¿ domagaæ siê stosownego
obni¿enia ceny albo odst¹piæ od umowy.

Kluczow¹ spraw¹ jest jednak rozumienie art. 8 ust. 3 ustawy, którego brzmienie jest nastêpuj¹ce: „Je-
¿eli sprzedawca, który otrzyma³ od kupuj¹cego ¿¹danie okreœlone w ust. 1, nie ustosunkowa³ siê do tego
¿¹dania w terminie 14 dni, uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasadnione”. Najwiêksze w¹tpliwoœci budzi charak-
ter czternastodniowego terminu, w którym sprzedawca powinien ustosunkowaæ siê do ¿¹dania kupu-
j¹cego. Czy w tym terminie sprzedaj¹cy powinien jedynie nadaæ na poczcie pismo zawieraj¹ce ustosun-
kowanie siê do ¿¹dania, czy te¿ pismo to powinno w tym terminie dotrzeæ do kupuj¹cego w taki sposób,
aby móg³ on zapoznaæ siê z jego treœci¹?

Ze wzglêdu na fakt, i¿ wartoœæ przedmiotu sporu jest zazwyczaj niewielka, sprawy konsumenckie sto-
sunkowo rzadko trafiaj¹ do s¹dów. Wydaje siê jednak, i¿ tak niejednoznaczny zapis, jak przepis art. 8
ust. 3 wymienionej ustawy, nie powinien obowi¹zywaæ w sprawach ¿ycia codziennego. Lepiej by³oby, za-
równo dla przedsiêbiorców, jak i dla konsumentów, aby sama ustawa rozstrzyga³a jak najwiêcej w¹tpli-
woœci i aby obywatele nie musieli w tego typu drobnych sprawach udawaæ siê do s¹dów.

Maj¹c na uwadze przedstawiony problem, dotykaj¹cy wiêkszoœci obywateli, zwracam siê do Ministerstwa
Gospodarki z zapytaniem, czy resort monitoruje spory s¹dowe dotycz¹ce umów sprzeda¿y konsumenckiej
i czy s¹ prowadzone w Ministerstwie Gospodarki jakiekolwiek prace maj¹ce na celu poprawienie wspomnia-
nej ustawy w taki sposób, aby uczyniæ j¹ jak najbardziej jednoznaczn¹ i precyzyjn¹.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Niezwykle istotnym problemem w Polsce jest trudne ³¹czenie rodzicielstwa z prac¹. Maj¹ to u³atwiaæ
pewne instytucje prawa pracy. Jednym z takich rozwi¹zañ jest prawo do przerw w pracy, przys³uguj¹ce
pracownicom karmi¹cym dziecko piersi¹. Przerwy te s¹ uregulowane w art. 187 kodeksu pracy. Niestety,
dociera do mnie wiele sygna³ów, zarówno od matek, jak i od pracodawców, o problemach ze stosowaniem
przepisów o przerwach. Matki sygnalizuj¹ czêsto nieprzyjazn¹ atmosferê towarzysz¹c¹ korzystaniu
z tych uprawnieñ. Przedsiêbiorcy zaœ podkreœlaj¹, i¿ w wielu przypadkach nara¿eni s¹ na nadu¿ycia ze
strony nieuczciwych kobiet. Niektóre z nich nie karmi¹ dzieci piersi¹, a korzystaj¹ z uprawnieñ. Praco-
dawca nie jest w stanie w ¿aden sposób zweryfikowaæ prawdziwoœci deklarowanego faktu, a kobiety bez
wiêkszych problemów uzyskuj¹ od lekarzy stosowne zaœwiadczenia o karmieniu piersi¹.

W mojej ocenie powy¿sze problemy mog¹ wynikaæ ze sposobu uregulowania tej instytucji. Czy mini-
sterstwo dostrzega istnienie problemu dotycz¹cego wykorzystywania przerw w pracy przez matki kar-
mi¹ce piersi¹ swoje dzieci? Czy istnieje mo¿liwoœæ zmian w kodeksie pracy w celu okreœlenia maksymal-
nego wieku dziecka, do którego kobiety mog³yby korzystaæ z prawa do przerw w pracy? Czy takie roz-
wi¹zanie, oparte na zasadzie pewnoœci prawa i jego jednoznacznoœci, mog³oby przyczyniæ siê do popra-
wienia sytuacji matek karmi¹cych piersi¹, a jednoczeœnie zapewniæ przedsiêbiorców, ¿e kobiety nie bêd¹
nadu¿ywaæ swoich praw kosztem pracodawców? Proszê o informacjê, czy w ministerstwie prowadzone s¹
jakiekolwiek prace zwi¹zane ze zmian¹ prawa dotycz¹cego powy¿szego zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W obecnej sytuacji gospodarczej – a co za tym idzie, tak¿e sytuacji finansowej – w jakiej znalaz³a siê

Rzeczpospolita Polska, widz¹c potrzebê poszukiwania oszczêdnoœci we wszystkich dzia³ach gospodarki,
w tym nawet w polskiej armii oraz s³u¿bach mundurowych, nale¿y odnieœæ siê równie¿ do wydatków po-
noszonych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ oraz ich faktycznego uzasadnienia.

Olbrzymie premie przyznawane wysokim urzêdnikom w dobie narastaj¹cej recesji s¹ niew¹tpliwie nie
na miejscu oraz bulwersuj¹ opiniê publiczn¹. Nie do zaakceptowania jest bowiem przyznawanie urzêdni-
kom, którzy nierzadko zarabiaj¹ miesiêcznie po kilkanaœcie tysiêcy z³otych, dodatkowych premii, stano-
wi¹cych wielokrotnoœæ ich miesiêcznego wynagrodzenia. Nie jest tu istotne, pod jak¹ nazw¹ nastêpuje tu
wyp³acanie takich profitów. Równie dobrze mo¿na nazwaæ je nagrodami, a nawet podwy¿kami.

W sytuacji spowolnienia polskiej gospodarki, kiedy coraz czêœciej s³yszy siê o upad³oœci polskich firm
oraz zwolnieniach grupowych, nale¿a³oby raczej odst¹piæ od przyznawania premii wysokim urzêdnikom,
a przynajmniej zmniejszaæ ich wymiar. Przekazywanie kwoty w wysokoœci kilkudziesiêciu milionów z³o-
tych na „nagrody” wysokim urzêdnikom w skali jednego miasta, w ¿adnym wypadku nie mo¿na nazwaæ
„motywowaniem pracowników”. Jest to sytuacja nie do przyjêcia.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy widzi Pan potrzebê i jednoczeœnie przewiduje Pan podjêcie jakichkolwiek kroków celem zapobie-

¿enia opisanym sytuacjom? Je¿eli tak, to jakie to mia³yby byæ kroki oraz kiedy zamierza Pan je podj¹æ?
2. Czy widzi Pan potrzebê podejmowania takich dzia³añ równie¿ w odniesieniu do wysokich urzêdni-

ków samorz¹dowych?

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwolnienia grupowe, które staj¹ siê u nas ju¿ niemal codziennoœci¹, wi¹¿¹ siê niejednokrotnie z dra-

matem nie tylko pracowników upadaj¹cych firm, ale tak¿e ca³ych ich rodzin. Sytuacja jest szczególnie
trudna w tych rejonach Polski, w których upadaj¹ sztandarowe zak³ady pracy, w miejscowoœciach, w któ-
rych setki zwalnianych pracowników nie s¹ w stanie znaleŸæ innego zatrudnienia. Nie mówiê tu o rynku
pracy w Warszawie, Krakowie czy Wroc³awiu. Chodzi o znacznie mniejsze miejscowoœci, w których inne
zak³ady pracy, mog¹ce zatrudniæ wszystkich zwalnianych pracowników, a przynajmniej ich wiêkszoœæ,
po prostu nie istniej¹.

Takie zagro¿enie widoczne jest obecnie w miejscowoœci £apy, w której kilka miesiêcy temu zlikwidowa-
no cukrowniê, miejsce pracy dla setek osób. Obecnie w ciê¿kiej kondycji znajduj¹ siê Zak³ady Naprawcze
Taboru Kolejowego w £apach, które wobec zmniejszenia zamówieñ musz¹ zredukowaæ zatrudnienie
o kilkaset osób. Podobna sytuacja ma miejsce tak¿e w innych zak³adach, na przyk³ad w Ostrowie Wielko-
polskim. Coraz wiêcej grupowych zwolnieñ szykuje siê tak¿e w moim rodzinnym mieœcie, Bia³ymstoku.
W patowej sytuacji znalaz³a siê Fabryka Przyrz¹dów i Uchwytów „Bison-Bial”. Zarz¹d spó³ki chce zerwaæ
przyjêty przed miesi¹cem uk³ad zbiorowy. Zapowiada kolejne ciêcia oraz redukcjê etatów.

Bior¹c pod uwagê, i¿ coraz wiêkszej liczby przedsiêbiorstw dotyczy problem zwolnieñ grupowych pra-
cowników oraz wizja upad³oœci, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Jakie przewiduje Pan mo¿liwoœci, jeœli chodzi o ewentualn¹ pomoc dla upadaj¹cych zak³adów, bê-
d¹cych w wielu przypadkach najwiêkszymi pracodawcami w regionie, tak aby nie by³o koniecznoœci lik-
widacji tych zak³adów, a co za tym idzie, nie dochodzi³o do dalszych zwolnieñ grupowych pracowników?

2. Czy rz¹d podejmie jakiekolwiek kroki celem unikniêcia tych zwolnieñ?
3. Na jakie formy pomocy mog¹ liczyæ osoby zwalniane wobec upad³oœci firm bêd¹cych g³ównymi pra-

codawcami w danym regionie? Podkreœlam, ¿e chodzi tu o pomoc rzeczywist¹, a nie jedynie doraŸn¹,
w formie przyznawanych pracownikom jednorazowych odpraw pracowniczych czy te¿ zasi³ków dla osób
bezrobotnych, p³atnych przez kilka miesiêcy w kwocie, która nie zapewni minimum egzystencji jednej
osoby, a co dopiero cz³onkom rodziny bêd¹cym na utrzymaniu tej osoby.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Podczas mojego pobytu w marcu w Dortmundzie, w trakcie licznych rozmów z Poloni¹, okaza³o siê, ¿e
film „Katyñ” w re¿yserii Andrzeja Wajdy cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Niestety, ku mojemu zdzi-
wieniu, dowiedzia³am siê, i¿ film ten nie jest dostêpny w sprzeda¿y w niemieckiej wersji jêzykowej. W kra-
ju potwierdzi³y siê informacje o braku mo¿liwoœci zakupienia filmu „Katyñ” na DVD w niemieckiej wersji
jêzykowej. Dostêpna jest tylko wersja w jêzyku polskim, angielskim i dla nies³ysz¹cych.

Uwa¿am, i¿ nale¿y poszerzyæ ofertê sprzeda¿y tego jak¿e wa¿nego dla Polaków i dla historii filmu o inne
wersje jêzykowe, przede wszystkim niemieck¹, ale by³oby dobrze, gdyby równie¿ pojawi³y siê wersje w jê-
zykach: rosyjskim, francuskim, w³oskim i hiszpañskim.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Ministra o podjêcie stosownych kro-
ków, aby umo¿liwiæ Polakom mieszkaj¹cym za granic¹, a szczególnie ich dzieciom i wnukom, których po-
ziom znajomoœci jêzyka polskiego czêsto jest s³aby, obejrzenie filmu w jêzyku u¿ywanym przez nich w ¿y-
ciu codziennym. Pozwoli im to na pe³ne zrozumienie historii przekazywanej w filmie.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
W roku 1996 w ramach systemu ONZ zosta³o zawarte porozumienie, na podstawie którego pañstwa

i firmy bêd¹ mog³y handlowaæ prawami do emisji dwutlenku wêgla. Kraj, który do tej pory zmniejszy³ zu-
¿ycie gazu, mo¿e sprzedaæ prawa krajowi, któremu to siê nie uda³o.

Jak wynika z informacji medialnych, dosz³o do podpisania przez premier Ukrainy Juliê Tymoszenko
i premiera Japonii Taro Aso umowy dotycz¹cej sprzeda¿y przez Ukrainê Japonii praw do emisji 30 milio-
nów ton CO2.

Niestety, pomimo tego, i¿ Polska równie¿ mog³aby zarobiæ na prawach do emisji, bowiem, podobnie jak
w innych krajach naszego regionu, po upadku komunizmu i zamkniêciu wielu zanieczyszczaj¹cych œro-
dowisko przedsiêbiorstw mamy du¿¹ nadwy¿kê do sprzedania, na przeszkodzie stan¹³ brak odpowied-
niej ustawy. Rz¹d pracuje nad ni¹ ponad pó³ roku.

Jak wynika z informacji, Japonia planuje zakupiæ dodatkowe prawa do emisji oko³o 100 milionów ton
CO2. Nasz¹ nadwy¿k¹ s¹ te¿ zainteresowane inne kraje, takie jak Hiszpania, Irlandia, Portugalia. Nieste-
ty, brak stosownej ustawy udaremnia podpisanie kontraktów.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakie kroki podejmie Minister-
stwo Œrodowiska w celu jak najszybszego przygotowania odpowiedniej ustawy, która umo¿liwi³aby
sprzeda¿ czêœci praw do emisji CO2?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W ostatnim czasie nap³ywaj¹ do mojego biura niepokoj¹ce informacje odnoœnie do nasilaj¹cych siê
ostatnio restrykcyjnych kontroli przez NFZ aptek lub zapowiedzi takich kontroli. W ich wyniku aptekom
odbierana jest refundacja za leki wydane osobom ubezpieczonym.

Skargi dotycz¹ za³o¿eñ, jakimi kieruje siê NFZ podczas kontroli. Pierwszym i jedynym za³o¿eniem, z ja-
kiego wychodzi NFZ w trakcie kontroli i po niej, jest to, ¿e za jakikolwiek b³¹d w wypisaniu recepty, za
brak jakiegokolwiek elementu formalnego odpowiada finansowo apteka.

Na receptach wystêpuj¹ informacje, które mo¿na uznaæ za podstawowe do jej zrealizowania. Nale¿y tu
wymieniæ: poprawn¹ datê, nadruk kodu kreskowego, zawarcie danych pacjenta, piecz¹tki lekarza i przy-
chodni, podpis lekarza oraz sam¹ zawartoœæ recepty, czyli wypisane leki. To s¹ istotne elementy dla reali-
zacji recepty. Niestety, brak wielu innych elementów o charakterze czysto formalnym, które recepta po-
winna zawieraæ, stanowi wed³ug NFZ prawo do cofniêcia refundacji.

Aptekarze podkreœlaj¹, ¿e apteka jest karana finansowo za b³êdy w czynnoœciach, których nie wykonu-
je – aptekarz nie powinien odpowiadaæ za b³êdne wypisanie recepty.

Ponadto w rozporz¹dzeniu w sprawie recept lekarskich jest zapis tego, co NFZ kontroluje u lekarza wy-
stawiaj¹cego receptê, a co w aptece. W drugim punkcie zapisu jest, ¿e w aptece NFZ kontroluje prawid³o-
woœæ zrealizowania i otaksowania recepty, prawid³owoœæ liczby wydanych opakowañ i ich wielkoœci oraz
przestrzeganie terminów realizacji recepty. W ¿adnym z tych sformu³owañ nie ma odniesienia do jakoœci
wystawienia recepty, a pomimo tego karana jest apteka.

Wiêkszoœæ kwestionowanych przez NFZ recept zawiera niedoci¹gniêcia niemaj¹ce najmniejszego
wp³ywu na wysokoœæ refundacji. To znaczy, ¿e nawet jeœli zosta³yby one poprawione u wystawiaj¹cego,
nie zmienia to wysokoœci dop³aty dla pacjenta uiszczanej przez NFZ w ramach refundacji. Chcia³abym
zwróciæ uwagê na rzecz istotn¹, a mianowicie na poprawki u wystawiaj¹cego. Otó¿ praktyka kontrolna
NFZ nie przewiduje mo¿liwoœci poprawienia kwestionowanego elementu recepty. Nawet urzêdy skarbo-
we, przynajmniej w ostatnim czasie, zanim zagro¿¹ kar¹ finansow¹ i zastosuj¹ restrykcje, prosz¹ o uzu-
pe³nienie dokumentu o brakuj¹ce elementy.

Ponadto NFZ rozstrzyga o cofniêciu refundacji jednostronnie. Brak jest mo¿liwoœci odwo³ania siê od
decyzji NFZ. Jedyne, co pozostaje, to droga s¹dowa, na któr¹ wielu aptek nie staæ. W chwili obecnej zaczy-
na siê tworzyæ sytuacja, w której pacjent przychodz¹cy do apteki z recept¹, na której brakuje jakiegokol-
wiek elementu, jest odsy³any do lekarza, aby ten poprawi³ receptê, lub proponuje mu siê sprzeda¿ z od-
p³atnoœci¹ 100%. A przecie¿ pacjent jest ubezpieczony.

Druga sytuacja zagra¿a aptece. Przy tak drobiazgowych kontrolach oraz obarczaniu apteki win¹ za nie
jej b³êdy ³atwo sobie wyobraziæ zagro¿enie dla podmiotu prowadz¹cego tak¹ aptekê.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pani Minister o ustosunkowanie siê do przedstawionych uwag,
a tak¿e o zniwelowanie rozbie¿noœci miêdzy przepisami prawa a praktyk¹ NFZ.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z ostatni¹ nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wydanie

przez ministerstwo opinii w sprawie mo¿liwoœci finansowania remontów i inwestycji w placówkach edu-
kacyjnych z dotacji podmiotowej. Zapytanie w tej sprawie skierowa³a do mnie ostatnio dyrektor Zespo³u
Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Jest to szko³a publiczna, prowadzona przez organ inny ni¿ jednost-
ka samorz¹du terytorialnego. Szko³a ta zajmuje siê g³ównie edukacj¹ dzieci niepe³nosprawnych. Ze
wzglêdu na rosn¹c¹ ci¹gle liczbê kandydatów w ubieg³ym roku rozpoczêto rozbudowê szko³y. Wydaje siê,
¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów szko³a stanê³a przed problemem zakoñczenia tej inwestycji.

Nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty wprowadzi³a zasadê, zgodnie z któr¹ w przypadkach kiedy jedno-
stka samorz¹du terytorialnego nie chce likwidowaæ szko³y lub placówki, mo¿e j¹ przekazaæ do prowadzenia
innemu podmiotowi gwarantuj¹cemu w³aœciwe wykonywanie zadañ organu prowadz¹cego, to jest osobie
prawnej nie bêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub osobie fizycznej, w drodze umowy.

Szko³y publiczne prowadzone przez osoby niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego maj¹ ta-
kie same obowi¹zki jak pozosta³e szko³y publiczne. Niestety nie maj¹ takich samych uprawnieñ. Musz¹
prowadziæ dzia³alnoœæ, zapewniaj¹c uczniom i nauczycielom takie same warunki jak szko³y samorz¹do-
we, ale nie mog¹ w identyczny sposób wydatkowaæ pozyskanych œrodków publicznych.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 lit. d tej ustawy dotacje wymienione w ust. 2–3b mog¹ byæ wykorzystane wy-
³¹cznie na pokrycie wydatków bie¿¹cych szko³y lub placówki. Ustawa o systemie oœwiaty wprowadza po-
jêcie „wydatku bie¿¹cego”, ale go nie definiuje. Wed³ug art. 106 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
wydatek bie¿¹cy obejmuje:

a) wynagrodzenia i uposa¿enia osób zatrudnionych w pañstwowych jednostkach bud¿etowych oraz
sk³adki naliczane od tych wynagrodzeñ i uposa¿eñ,

b) zakupy towarów i us³ug,
c) koszty utrzymania oraz inne wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek bud¿etowych i realiza-

cj¹ ich statutowych zadañ,
d) koszty zadañ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,

z wy³¹czeniem fundacji i stowarzyszeñ.
Art. 163a ustawy o finansach publicznych wprowadza pojêcie „wydatku bie¿¹cego” i „wydatku maj¹tko-

wego”. Zgodnie z t¹ ustaw¹ wydatkiem maj¹tkowym (inwestycyjnym) jest zakup œrodków trwa³ych, któ-
rych wartoœæ pocz¹tkowa, stanowi¹ca podstawê naliczania odpisów amortyzacyjnych, przekracza kwotê
pozwalaj¹c¹ na jednorazowe odpisanie ich ceny nabycia w ciê¿ar kosztów dzia³alnoœci. Ustawodawca wy-
kaza³, ¿e œrodkami trwa³ymi s¹ trwa³e aktywa rzeczowe o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecz-
noœci d³u¿szym ni¿ rok, w szczególnoœci nieruchomoœci, maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu.

Powo³uj¹c siê na te przepisy mo¿na stwierdziæ, ¿e dotacje publiczne nie mog¹ zostaæ wykorzystane na
inwestycje, których wartoœæ jednostkowa przekracza 3500 z³. Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty niesa-
morz¹dowe szko³y publiczne nie bêd¹ mog³y dokonywaæ zakupów wyposa¿enia i sprzêtu oraz przebudo-
wy budynków, je¿eli ich koszt przekracza wymienion¹ kwotê. Niemo¿liwe bêdzie równie¿ pozyskanie
œrodków unijnych ze wzglêdu na koniecznoœæ wniesienia wk³adu w³asnego.

Czy Pani Minister widzi mo¿liwoœæ wyrównania szans szkó³ i placówek prowadzonych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz pozosta³ych poprzez wydanie oficjalnej definicji pojêcia „wydatki bie¿¹ce”,
co umo¿liwi³oby szko³om wykorzystywanie pozyskanych œrodków na modernizacje, remonty oraz inwe-
stycje oœwiatowe?

W za³¹czeniu przekazujê kopiê opinii prawnej* opracowanej na proœbê dyrektora omawianej placówki.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Bud¿et na finansowanie opieki zdrowotnej w roku 2009 dla mieszkañców województwa warmiñ-

sko-mazurskiego okreœlony zosta³ na 1 799 995 000 z³. W przeliczeniu na jednego ubezpieczonego roczna
wartoœæ œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynosi 1251,58 z³, co stawia nasze województwo na piêtnastym
miejscu w kraju. Odchylenie od œredniej wartoœci wynosi a¿ 138,38 z³, natomiast od najwy¿szej wartoœci
352,20 z³ (województwo mazowieckie). To ju¿ kolejny rok, w którym województwo warmiñsko-mazurskie
zajmuje jedn¹ z ostatnich pozycji na tle pozosta³ych województw. W latach 2004–2005, a wiêc poprzedza-
j¹cych wprowadzenie podzia³u œrodków wed³ug algorytmu okreœlonego rozporz¹dzeniem ministra zdro-
wia, koszty przypadaj¹ce na jednego ubezpieczonego wynosi³y 772,45 i 857,98 z³, co plasowa³o to woje-
wództwo odpowiednio na ósmym i dziewi¹tym miejscu w kraju, a odchylenia od wartoœci œrednich wyno-
si³y 29,46–45,30, od wartoœci najwy¿szej w kraju – 172,04–201,63 z³.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ca³ym okresie 2004–2008 populacja ubezpieczonych by³a stabilna, a udzia³
ubezpieczonych z województwa warmiñsko-mazurskiego w populacji ca³ego kraju waha³ siê pomiêdzy
3,8% a 3,83%. Gdyby za³o¿yæ, ¿e œrodki by³yby dzielone pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie wed³ug tego
udzia³u, mo¿na by dojœæ do wniosku, ¿e w ca³ym okresie 2004–2009 województwo warmiñsko-mazurskie
utraci³o œrodki na finansowanie kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w wysokoœci oko³o 720 milio-
nów z³. Gdyby natomiast w ca³ym tym okresie udzia³ województwa warmiñsko-mazurskiego w kosztach
œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynosi³ 3,66%, to jest tyle, ile w roku 2004 to ubezpieczeni z naszego regio-
nu zostaliby pozbawieni oko³o 371 milionów z³.

Jak dowodz¹ te wyliczenia, dzia³anie algorytmu podzia³u œrodków jest niesprawiedliwe spo³ecznie, po-
woduje nierówne traktowanie ubezpieczonych z województw zamo¿nych i jednoczeœnie dyskryminuje
ubezpieczonych z ubo¿szych regionów naszego kraju.

Warto podkreœliæ, ¿e na terenie województw, które otrzymuj¹ wy¿sze œrodki, wartoœæ zobowi¹zañ,
w tym zobowi¹zañ wymagalnych w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, wzrasta
wraz ze wzrostem nak³adów na œwiadczenia. W województwie warmiñsko-mazurskim natomiast nomi-
nalna wartoœæ zobowi¹zañ w publicznych placówkach s³u¿by zdrowia ogó³em uleg³a obni¿eniu z 226 mi-
lionów z³ wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 r. do 182,5 miliona z³ wed³ug stanu na 30 czerwca
2008 r., a wartoœæ zobowi¹zañ wymagalnych spad³a w tym okresie ze 115,6 miliona do 38.9 miliona z³.

Maj¹c na uwadze te argumenty, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy w³aœciwy jest taki podzia³ œrodków pomiêdzy poszczególne oddzia³y wojewódzkie, który prowa-

dzi do nieuzasadnionego wzrostu finansowania bogatszych województw, z jednoczesn¹ utrat¹ œrodków
przez województwa biedniejsze?

2. Czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia dofinansowania ochrony zdrowia w województwie warmiñ-
sko-mazurskim w ci¹gu roku 2009?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

oraz senatora Zbigniewa Meresa

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W nawi¹zaniu do debaty przeprowadzonej na 25. posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 stycznia 2009 r.,

w ramach punktu szóstego porz¹dku obrad dotycz¹cego ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku
ze zmianami organizacji podzia³u zadañ administracji publicznej w województwie, chcemy zwróciæ uwa-
gê na potrzebê usprawnienia zarz¹dzania bezpieczeñstwem na poziomie rejonu, regionu i kraju.

Ze wzglêdu na aktualny stan organizacji zarz¹dzania bezpieczeñstwem w naszym kraju oraz rosn¹cy
stan zagro¿enia obywateli sk³adamy propozycjê w³¹czenia do takich dzia³añ polskich uczonych zajmu-
j¹cych siê t¹ problematyk¹. Jednym z rozwi¹zañ mog³oby byæ z³o¿enie przez MSWiA do Narodowego Cen-
trum Badañ i Rozwoju (podlegaj¹cemu nadzorowi ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego) propozycji
uruchomienia specjalnego programu badawczego w ramach krajowego programu badañ naukowych.
Celem tego programu powinno byæ opracowanie modeli zarz¹dzania bezpieczeñstwem w rejonie, regionie
i kraju.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
Zbigniew Meres
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Górskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Starosta wêgrowski oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska powiatu

wêgrowskiego zwrócili siê do mnie z wnioskiem o zainteresowanie siê problemem szkód wyrz¹dzanych
przez zwierzêta ³owne oraz wyp³at odszkodowañ z tego tytu³u.

Szkody wyrz¹dzane przez zwierzêta ³owne, zw³aszcza dziki, w uprawach kukurydzy w gospodarstwach
towarowych nie s¹ rekompensowane w faktycznej wysokoœci przez odszkodowania wyp³acane przez ko³a
³owieckie. System wyliczania wartoœci szkód jest, zdaniem wymienionych organów, krzywdz¹cy dla rol-
ników i w ¿aden sposób nie daje mo¿liwoœci z³agodzenia poniesionych strat. Zabezpieczanie gruntów po-
przez stosowanie repelentów czy odstraszanie jest pracoch³onne i kosztowne.

Zdaniem starosty wêgrowskiego oraz w³aœciwej komisji Rady Powiatu Wêgrowskiego zwierzêta ³owne
jako dobro ogólnonarodowe s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a wiêc odszkodowania za szkody wyrz¹dzo-
ne przez wszystkie zwierzêta (nie tylko te objête ca³oroczn¹ ochron¹) powinny byæ wyp³acane z bud¿etu
pañstwa, przy czym za szkody wyrz¹dzone przez zwierzynê ³own¹ w uprawach i plonach rolnych powi-
nien odpowiadaæ minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wy¿ej wymienieni podnosz¹ równie¿ koniecznoœæ
szczegó³owego uregulowania w przepisach prawa odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za szkody wy-
rz¹dzone ludziom przez zwierzêta dziko ¿yj¹ce, a tak¿e sposobu szacowania szkód tak, by uwzglêdnia³o
ono s³uszny interes gospodarczy rolników.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w wy¿ej opisanych sprawach i co do postulo-
wanych przez œrodowiska rolnicze zmian w istniej¹cych przepisach prawa dotycz¹cych szkód wyrz¹dzonych
przez zwierzynê ³own¹, a w szczególnoœci w kwestii postulowanego przez przedstawicieli rolników przejêcia
odpowiedzialnoœci odszkodowawczej przez Skarb Pañstwa reprezentowany przez Pana Ministra.

Ponadto proszê o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad
ewentualn¹ nowelizacj¹ przepisów ustawy – Prawo ³owieckie, dotycz¹cych odszkodowañ za szkody wy-
rz¹dzone rolnikom przez zwierzynê. Jeœli tak, to jakie zmiany przepisów tej ustawy postuluje resort rolni-
ctwa?

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Dyskusja na temat kryzysu finansów pañstwa, która przetacza siê przez Polskê, spowodowa³a, ¿e

o problemy polskiej zbrojeniówki oskar¿a siê MON, a utrata miejsc pracy przez pracowników tego sektora
ma stawiaæ ministerstwo w z³ym œwietle. Nie zgadzaj¹c siê z tak¹ interpretacj¹, co wielokrotnie by³o pod-
kreœlane w naszych wypowiedziach podczas posiedzeñ senackiej Komisji Obrony Narodowej, uprzejmie
prosimy Pana Ministra o uwzglêdnienie w planach oszczêdnoœciowych MON ochrony pracowników pol-
skiej armii i ich rodzin. Prosimy, aby kryzys nie dyktowa³ nam dzia³añ, zmian organizacyjnych, które po-
zbawi¹ ¿o³nierzy pracy, a co za tym idzie, dotkn¹ ich najbli¿szych. Wiemy, jak bardzo Panu Ministrowi za-
le¿y na ochronie MON przed skutkami dzisiejszej sytuacji ekonomicznej pañstwa, dlatego liczymy, ¿e po-
zytywnie odniesie siê Pan do naszej proœby.

Z ca³¹ moc¹ popieramy wszelkie decyzje, które pokazuj¹, ¿e minister nie mo¿e odpowiadaæ za utratê
miejsc pracy w swoim sektorze, ale jednoczeœnie wyra¿amy przekonanie, ¿e minister obrony narodowej
nie mo¿e pozwoliæ sobie na zwalnianie pracowników zbrojeniówki i tworzenie armii bezrobotnych ¿o³nie-
rzy i ich rodzin.

Liczymy na poparcie Pana Ministra w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zapowiadana reorganizacja terenowych organów administracji wojskowej zaczyna nabieraæ tempa,

zw³aszcza w zakresie prac analityczno-prognostycznych.
Na tym etapie zasadne jest zadanie podstawowego pytania: czy to jest odpowiedni czas na wprowadza-

nie zmian? Kiedy próbuje siê odpowiedzieæ na to pytanie, wa¿ne jest zastanowienie siê nad nastêpuj¹cy-
mi problemami.

Po pierwsze, reorganizacja wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupe³nieñ
sprowadzaæ siê bêdzie do likwidacji wielu z tych instytucji i powo³ania nowych – rejonowych sztabów wo-
jewódzkich. Konsekwencj¹ tych dzia³añ bêdzie utrata stanowisk pracy przez setki wykwalifikowanych
pracowników korpusów s³u¿by cywilnej, w których dokszta³canie Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli
bud¿et pañstwa, zainwestowa³o okreœlone œrodki finansowe.

Po drugie, w obecnej sytuacji kryzysowej, kiedy ogromne trudnoœci finansowe dotknê³y podmioty go-
spodarcze sektora prywatnego, czego konsekwencj¹ s¹ zwolnienia pracowników, instytucja bud¿etowa
chce podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu bezrobocia. A to w³aœnie teraz pañstwo winno do³o¿yæ wszelkich sta-
rañ, by utrzymywaæ stanowiska pracy, a nie zwiêkszaæ grupy niezadowolenia. Ponadto zwalniania grupa
zawodowa to nie murarze czy te¿ hydraulicy mog¹cy dorobiæ w szarej strefie. To s¹ przyszli bezrobotni,
którzy z du¿ym prawdopodobieñstwem nie bêd¹ mieli œrodków finansowych na prze¿ycie.

Po trzecie, aktualnie nie potrafimy przewidzieæ, jak rozwinie siê sytuacja kryzysowa w kraju, a wiêc czy
zasadne jest eksperymentowanie poprzez stworzenie nowych struktur administracji wojskowej. Nowo
powsta³e instytucje bêd¹ musia³y od pocz¹tku tworzyæ ca³y system wspó³pracy i wspó³dzia³ania z admi-
nistracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ na nowym administrowanym terenie. Tym samym odrzuca siê wypra-
cowane i sprawdzone przez lata metody wspó³dzia³ania z lokaln¹ administracj¹ publiczn¹.

Po czwarte, umo¿liwienie funkcjonowania nowych struktur administracji wojskowej w ca³ym syste-
mie administracji publicznej, czyli okreœlenie ich roli, miejsca, zadañ, itp., bêdzie wymaga³o zakrojonych
na szerok¹ skalê prac legislacyjnych zwi¹zanych ze zmianami aktów prawnych ró¿nej rangi, z ustawami
w³¹cznie. A czy takie dzia³ania s¹ teraz niezbêdne?

Te wybrane problemy ju¿ daj¹ do myœlenia, czy to jest odpowiedni czas na przemiany w administracji
wojskowej. Je¿eli mamy w tej chwili w¹tpliwoœci, to po co burzyæ aktualny porz¹dek, tym bardziej ¿e nie
wiemy, jaka bêdzie przysz³oœæ.

Uprzejmie prosimy pana ministra o wyra¿enie swojej opinii na przedstawiony temat.

Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Od 1 listopada 2009 r. nast¹pi zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia

siê dziecka. Wyp³ata bêdzie nale¿a³a siê tym kobietom, które do dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y zg³osz¹ siê do
lekarza ginekologa i za³o¿¹ tak zwan¹ kartê ci¹¿y.

Jakie przes³anki przemawiaj¹ za tym, by tak rygorystyczny przymus administracyjny mia³ warunko-
waæ otrzymanie becikowego?

Dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy s¹ przejrzyste i dla wszystkich zrozumia³e. Wystarczy zg³osiæ siê
z aktem urodzenia i numerem PESEL dziecka, ¿eby otrzymaæ jednorazow¹ wyp³atê

Forma przyznawania becikowego w dotychczasowej postaci jest logiczna i wspiera bezwarunkowo (po-
za oczywistymi przytoczonymi przeze mnie wymogami formalnymi) ka¿d¹ rodzinê obdarzon¹ potom-
stwem. Czy wprowadzenie nowej regulacji nie bêdzie pogwa³ceniem zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej?

Jakie rozwi¹zania przewiduje ministerstwo w sytuacji, gdy kobieta zg³osi siê do lekarza ginekologa
w terminie póŸniejszym ni¿ do dziesi¹tego tygodnia, a bêdzie to podyktowane na przyk³ad jej d³u¿szym
pobytem za granic¹?

Zamieszanie wokó³ becikowego ju¿ teraz wywo³uje niepotrzebne dyskusje. Pozwolê sobie zatem na
stwierdzenie, ¿e finalnym efektem na pewno bêdzie zwiêkszenie zbêdnej biurokracji.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 30. posiedzenia Senatu 241



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³a uchwa³a Rady Gminy Wyry z dnia 27 lutego 2009 r., w której

rada wyra¿a protest przeciwko przeniesieniu siedziby Nadleœnictwa Kobiór poza teren gminy Kobiór. Sie-
dziba nadleœnictwa znajduje siê w gminie Kobiór od 1820 r. Z nieuzsadnionych przyczyn ma zostaæ prze-
niesiona do so³ectwa Piasek w mieœcie Pszczyna. Wspó³praca gminy Wyry z nadleœnictwem uk³ada siê
wzorowo i nie istniej¹ okolicznoœci, które przemawia³yby za t¹ decyzj¹.

Z informacji, które posiadam, wynika, ¿e w so³ectwie Piasek nie ma nawet odpowiedniego budynku,
który móg³by pos³u¿yæ za now¹ siedzibê nadleœnictwa. Realizacja budowy nowego obiektu jest dopiero
w planach i nara¿a nadleœnictwo na zbêdne wydatki finansowe.

Dlatego zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie argumentów przemawiaj¹cych za podjêciem decyzji
o przeniesieniu siedziby Nadleœnictwa Kobiór do so³ectwa Piasek w Pszczynie oraz podanie, jakie s¹ prze-
widywane koszty przedstawionych zmian.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Dotychczas w polityce rozszerzania dostêpu do zawodów prawniczych mo¿na by³o zaobserwowaæ dobry

kurs w stronê rozwiniêcia wachlarza mo¿liwoœci dla osób chc¹cych œwiadczyæ us³ugi, poradnictwo i praw-
ne zastêpstwo procesowe przed ró¿nymi organami. Niestety, ostatnio oprócz deklaracji s³ownych nie widaæ
¿adnych merytorycznych posuniêæ prawno-ustawodawczych zmierzaj¹cych w tym kierunku. Zasadniczo
dobry projekt licencji prawniczych nie jest realizowany. M³odzi prawnicy oraz studenci kierunków prawni-
czych z nadziej¹ obserwowali zachodz¹ce zmiany maj¹ce na celu rekorporalizacjê zawodów prawniczych.
P³atnoœæ aplikowania w korporacji (oko³o 3–4 tysiêcy z³ za semestr) oraz egzaminów rekrutacyjnych (oko³o
600 z³) nie pozwala ka¿demu na swobodne realizowanie swoich ¿yciowych planów.

Nasuwa siê pytanie, gdzie podzia³y siê zamiary oraz chêæ otwarcia zawodów prawniczych. Nale¿y jed-
nakowo¿ pamiêtaæ, i¿ liczba obywateli przypadaj¹ca na jednego prawnika czynnego zawodowo, którego
umiejêtnoœci zosta³y usankcjonowane poprzez wpisanie na listy adwokatów b¹dŸ radców prawnych,
w porównaniu z krajami Unii Europejskiej jest u nas zaskakuj¹co wysoka.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zawód psychologa, bêd¹cy niew¹tpliwie jednym z zawodów zaufania publicznego, powinien byæ nale-

¿ycie chroniony. Rodzaj œwiadczonych us³ug oraz podejmowana materia nak³adaj¹ na pañstwo obo-
wi¹zek ochrony nie tylko obywateli, ale i œrodowiska zawodowego psychologów. Dzisiaj osoba, która
otrzyma³a dyplom studiów na kierunku psychologia, po zarejestrowaniu dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e
swobodnie wykonywaæ wyuczony zawód.

Powszechny dostêp do zawodu jest korzystny zarówno dla absolwentów psychologii, jak i, ze wzglêdu
na du¿y wybór oraz konkurencyjne ceny us³ug, dla obywateli. Jednak¿e w naszym systemie prawnym nie
znajdziemy instytucji, która mog³aby nastêpczo kontrolowaæ jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz ich po-
ziom. Absolwenci nie maj¹ tak¿e obowi¹zku odbywania po ukoñczeniu studiów pod okiem doœwiadczo-
nych psychologów z wieloletnim doœwiadczeniem sta¿ów b¹dŸ obowi¹zkowych praktyk.

Problematycznym zagadnieniem, które w zwi¹zku z tym nasuwa siê na myœl, jest mo¿liwoœæ odebrania
uprawnieñ przez organ samorz¹du zawodowego. Jedyn¹ licz¹c¹ siê instytucj¹ w tym œrodowisku jest Pol-
skie Towarzystwo Psychologiczne, które jako najsro¿sz¹ karê stosuje relegowanie z towarzystwa, nie ma
zaœ uprawnieñ do odbierania mo¿liwoœci wykonywania zawodu ani nawet opiniowania takich wniosków
do odpowiedniego organu z prostego powodu – takowego organu nie ma.

Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad objêciem ochron¹ obywateli oraz ca³ego œrodowiska psychologów po-
przez stworzenie mo¿liwoœci nastêpczych kontroli jakoœci wykonywania zawodu psychologa, œwiadczo-
nych us³ug i nadzoru nad tym. Jednakowo¿ nauczeni doœwiadczeniem korporacji prawniczych wiemy, ¿e
nie nale¿y ograniczaæ dostêpnoœci do zawodu lub w pe³ni hermetyzowaæ przedmiotowego œrodowiska.
Zadanie to nie jest ³atwe i potrzebne s¹ konsultacje spo³eczne, jednak¿e idea jest warta zachodu.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W zwi¹zku z tym, ¿e minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad zobowi¹za³ zarz¹dy jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa oraz spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa do przedstawienia do
27 marca 2009 r. informacji o umowach, zleceniach i kontraktach o znacznej wartoœci i kluczowym zna-
czeniu dla tych spó³ek i spó³ek zale¿nych, zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie przez Ministerstwo
Skarbu Pañstwa informacji z dnia 27 marca 2009 r. o umowach, zleceniach i kontraktach o znacznej
wartoœci i kluczowym znaczeniu dla spó³ek Skarbu Pañstwa i ich spó³ek zale¿nych oraz informacji o pod-
miotach, z którymi zawiera³y umowy, a tak¿e zakresu, rodzaju i przedmiotu tych umów z zestawieniem
informacji o procedurze zawieranych umów i zastosowanych kryteriach wyboru – w okresie od 1 stycznia
2007 r. do 20 marca 2009 r.

Proszê równie¿ o wnioski ABW i CBA ze sprawdzenia i monitorowania transakcji ze szczególnym uwzglê-
dnieniem ewentualnych nieprawid³owoœci i ewentualnych konfliktów interesów przy podejmowaniu decy-
zji i realizacji zamówieñ. Poniewa¿ mo¿e to mieæ charakter ci¹g³y, proszê o wnioski i dane comiesiêczne.

Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ istnienia du¿ej iloœci szczegó³owych danych, materia³ mo¿e mieæ formê
elektroniczn¹, format zapisu zgodny z Open Office – ODT lub RTF, na noœniku CD b¹dŸ DVD, wed³ug wy-
gody sporz¹dzaj¹cych.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do

okresu, który uprawnia do nabycia prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, zaliczane s¹ okresy zatrudnienia
z obowi¹zkiem op³acania sk³adki na Fundusz Pracy. Nowelizacja ustawy stanowi natomiast, ¿e praco-
dawcy nie op³acaj¹ sk³adki na Fundusz Pracy za osoby, które wróci³y z urlopu macierzyñskiego, w ci¹gu
36 miesiêcy, pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca po powrocie z urlopu. Nowelizacja, wprowadzaj¹c wy-
mienione zwolnienie, nie wprowadza jednak dla powracaj¹cych z urlopu macierzyñskiego wyj¹tku od za-
sady, ¿e zaliczane do ich okresu zatrudnienia s¹ tylko okresy zatrudnienia z obowi¹zkiem op³acania
sk³adki na Fundusz Pracy. Wejœcie w ¿ycie nowelizacji powoduje wiêc, ¿e okres zatrudnienia w ci¹gu
36 miesiêcy po powrocie z urlopu macierzyñskiego nie bêdzie zaliczany do okresu, który uprawnia do na-
bycia prawa do zasi³ku dla bezrobotnych.

Oczywiœcie taka interpretacja jest sprzeczna z celem nowelizacji, jednak¿e wyk³adnia celowoœciowa
nie mo¿e byæ wyk³adni¹ contra legem i nie mo¿e staæ w sprzecznoœci z wyk³adni¹ literaln¹. Ta ostatnia na-
tomiast wskazuje, ¿e zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adki na FP za osoby wracaj¹ce z urlopów ma-
cierzyñskich nie stanowi wyj¹tku od zasady wyra¿onej w art. 71 ustawy, tj. zasady, ¿e warunkiem otrzy-
mania zasi³ku jest odprowadzanie sk³adek do Funduszu Pracy.

Niezbêdnawydajesiê stosownazmiana legislacyjna,która zlikwidowa³abywadêwczeœniejszejnowelizacji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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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!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje prasowe dotycz¹ce problemów

finansowych wielkopolskiej policji.
Bud¿et wielkopolskiej policji zosta³ obciêty o 60 milionów z³. Na bie¿¹ce wydatki policjanci w regionie

maj¹ do dyspozycji 1/3 kwoty sprzed roku. W najbli¿szym czasie nie bêdzie pieniêdzy na œrodki biurowe,
materia³y eksploatacyjne, a tak¿e na paliwo. Efekty ciêæ w wielkopolskiej policji to zmniejszenie liczby po-
licjantów na ulicach i radiowozy na parkingach, zamiast na patrolach. Wed³ug wyliczeñ komendzie woje-
wódzkiej zabraknie 18 milionów z³.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy w tej sytuacji policja jest w stanie za-
pewniæ bezpieczeñstwo mieszkañcom regionu i czy w przysz³oœci komendy wojewódzkie policji mog¹ li-
czyæ na bud¿ety, które zapewni¹ pokrycie wydatków na tak fundamentalne cele jak choæby paliwo do ra-
diowozów.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Panie Ministrze!
Z g³êbokim niepokojem obserwujê sytuacjê dotycz¹c¹ dyskryminacji mê¿czyzn w sprawach z zakresu

przemocy w rodzinie przez organy œcigania i wymiar sprawiedliwoœci.
Obecnie lawinowo wzrasta liczba fa³szywych oskar¿eñ mê¿czyzn o stosowanie przemocy wobec blis-

kich. Uwa¿am, ¿e wynika to z wadliwego dzia³ania ca³ego systemu przeciwdzia³ania przemocy, pocz¹wszy
od dzia³añ prokuratury, a skoñczywszy na s¹dach. W instytucjach tych mamy do czynienia ze stereoty-
powym podejœciem do zjawiska przemocy w rodzinie, zgodnie z którym mê¿czyzna najczêœciej uto¿samia-
ny jest ze sprawc¹. Organy œcigania i niestety wymiar sprawiedliwoœci czêsto za prawdziwe przyjmuj¹
s³owa strony oskar¿aj¹cej, najczêœciej kobiety, ¿e jest ofiar¹, i nie badaj¹ sytuacji rodziny, sprowadzaj¹c
swoje dzia³ania do ukarania rzekomego sprawcy, a nie rzetelnego zbadania sprawy. Zastanawiaj¹ce i nie-
pokoj¹ce jest to, ¿e ofiarami takich dzia³añ s¹ g³ównie mê¿czyŸni. Sprzyja temu atmosfera, jak¹ wytwo-
rzono wokó³ problemu przemocy domowej. Nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy daje nieo-
graniczone mo¿liwoœci represjonowania osoby wskazanej jako sprawca, nie zabezpieczaj¹c jej w ¿aden
sposób przed mo¿liwoœci¹ pomówienia. Daje nieograniczone mo¿liwoœci ingerencji w ¿ycie rodziny s³u¿b
spo³ecznych, manipulowania policj¹ i prokuratur¹ przez osoby fa³szywie oskar¿aj¹ce swych partnerów.
Daje mo¿liwoœæ bezkarnego i bezprawnego oddzielenia rodzica od dziecka bez rzetelnego zbadania pro-
blemu.

W zwi¹zku z tym proponowa³bym, aby wprowadziæ poprawki do nowelizacji, wymuszaj¹ce bardziej
rzetelne zapoznanie siê ze spraw¹, zaprzestanie stereotypowego traktowania mê¿czyzn jak oprawców
oraz obiektywne zaznajomienie siê z zeznaniami obu stron przed ostatecznym wydaniem wyroku.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi

uwagami podaj¹cymi w w¹tpliwoœæ praktyki stosowane przez NFZ, polegaj¹ce na odbieraniu pacjentom
prawa do otrzymywania przys³uguj¹cych im leków refundowanych, a aptekom odbieraniu refundacji za
wydawane leki.

Obowi¹zkiem Narodowego Funduszu Zdrowia jest pokrywanie kosztów zakupu niektórych leków
sprzedawanych pacjentom w aptekach. W obliczu rosn¹cych kosztów refundacji NFZ znalaz³ sposób na
szukanie oszczêdnoœci kosztem aptek. Czêst¹ praktyk¹ sta³y siê kontrole sposobu realizacji pojedyn-
czych recept w aptekach oraz zbiorczych raportów zawieraj¹cych informacje o receptach realizowanych
w aptekach w danej placówce.

Fundusz wychodzi z za³o¿enia, ¿e ka¿da zrealizowana w aptece recepta musi odpowiadaæ wszelkim
wymogom formalnym przewidzianym w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie re-
cept lekarskich. W razie jakichkolwiek uchybieñ NFZ ¿¹da zwrotu wyp³aconej danej aptece refundacji.
Praktyka wskazuje, ¿e w wypadku mniejszych aptek takie ¿¹danie mo¿e doprowadziæ do likwidacji pla-
cówki, tym bardziej ¿e ¿¹dane kwoty refundacji siêgaj¹ nawet kilkuset tysiêcy z³otych.

Apteki coraz czêœciej odmawiaj¹ realizacji recept na leki refundowane, odsy³aj¹c chorych ponownie do
lekarza w celu poprawy nieznacz¹cych uchybieñ formalnych na receptach lub proponuj¹ sprzeda¿ leku
wy³¹cznie za 100% odp³atnoœci¹. Wielu pacjentów godzi siê na to, gdy¿ powrót do przychodni jest dla nich
zbyt uci¹¿liwy.

Aptekom s¹ zabierane refundacje za wydane ubezpieczonym leki z powodu nieznacz¹cych lub ma³o
znacz¹cych b³êdów formalnych lekarzy, podczas gdy rozporz¹dzenie w sprawie recept lekarskich w §26
wyraŸnie rozdziela zakresy i miejsca kontroli wystawienia i realizacji recept. Aptekom odbiera siê refun-
dacjê, nie zwracaj¹c najmniejszej uwagi na to, czy ewentualne uchybienia w wystawieniu i realizacji re-
cept mog¹ mieæ wp³yw na ostateczne otrzymanie leku przez chorego pacjenta.

Rozporz¹dzenie w sprawie recept lekarskich pod wzglêdem prawnym nie dotyczy ani aptek, ani apte-
karzy, a ju¿ w ¿adnym wypadku pacjentów. Ponadto rozporz¹dzenie to bardzo dok³adnie okreœla i ró¿ni-
cuje odpowiedzialnoœæ za recepty, precyzuj¹c zakres i miejsce ich kontroli. Niestety, NFZ chroni¹c tych,
którzy permanentnie niedbale wypisuj¹ recepty, ukierunkowuje kontrole tak, by nie eliminowaæ Ÿród³a
problemu, czyli b³êdnego wystawiania recept, a jedynie wykorzystywaæ te b³êdy w celu zagarniania pie-
niêdzy za leki wydawane ubezpieczonym lub zmuszania ubezpieczonych do rezygnacji z przys³uguj¹cego
im prawa do leków refundowanych i kupowania ich za pe³n¹ odp³atnoœci¹.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy rz¹d podejmie kroki maj¹ce na celu
zlikwidowanie rozbie¿noœci miêdzy przepisami prawa a praktykami Narodowego Funduszu Zdrowia?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, czy w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. instytu-

cje finansowe kontrolowane przez Skarb Pañstwa lub takie, w których Skarb Pañstwa posiada udzia³y,
banki notowane na gie³dzie oraz inne instytucje finansowe, na przyk³ad OFE, FIZ, FIO, notowane na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, ulokowa³y œrodki pieniê¿ne poza granicami kraju na lo-
katach bankowych, a jeœli tak, to na jaki czas. Czy w zwi¹zku z takimi dzia³aniami mog³o dojœæ do naru-
szenia prawa dewizowego i bankowego oraz naruszenia praw akcjonariatu mniejszoœciowego?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie, czy w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia

2008 r. instytucje finansowe kontrolowane przez Skarb Pañstwa, OFE, banki notowane na gie³dzie oraz
inne instytucje finansowe, na przyk³ad FIZ (fundusze inwestycji zamkniêtych), dokonywa³y po¿yczek ak-
cji oraz innych instrumentów notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Czy
stwierdzono takie dzia³ania, a jeœli tak, to jakich instrumentów finansowych one dotyczy³y, jakich insty-
tucji oraz jaki obejmowa³y zakres?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W ilu spó³kach Skarbu Pañstwa, spó³kach z udzia³em Skarbu Pañstwa i innych instytucjach finanso-

wych nadzorowanych przez Skarb Pañstwa korzystano z opcji walutowych, na jak¹ sumê zosta³y zawarte
umowy, na jaki okres i jakie straty ponios³y wy¿ej wymienione instytucje z powodu opcji walutowych
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.?

Na jakich zasadach zosta³y zawarte umowy z bankami – ustne, telefoniczne, pisemne – w sprawie opcji
walutowych?

Kto podejmowa³ decyzje o zawarciu umów w sprawie opcji walutowych i z jakimi bankami, czy byli to
pracownicy firm, czy zarz¹dy spó³ek?

Czy rady nadzorcze spó³ek wyra¿a³y zgodê na zawarcie takich umów, czy by³y informowane o zawarciu
umów w sprawie opcji walutowych?

Od kiedy Ministerstwo Skarbu Pañstwa monitorowa³o straty zwi¹zane z opcjami walutowymi? Kiedy
podjê³o dzia³ania zapobiegawcze i na czym one polega³y?

Czy w raportach cz³onków rad nadzorczych oraz informacjach przekazywanych ze strony zarz¹dów
spó³ek Skarbu Pañstwa informowano Ministerstwo Skarbu Pañstwa o ryzyku zwi¹zanym z zawartymi
umowami w zakresie opcji walutowych oraz narastaj¹cymi stratami finansowymi z tym zwi¹zanymi?

Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie stwierdzi³o niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych przez
cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa, cz³onków rad nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa oraz in-
nych instytucji finansowych z udzia³em przedstawicieli Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z zawarciem umów
w zakresie opcji walutowych?

Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie stwierdzi³o naruszenia prawa przez cz³onków zarz¹du spó³ek
Skarbu Pañstwa, cz³onków rad nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa oraz innych instytucji finansowych
z udzia³em przedstawicieli Skarbu Pañstwa w zakresie zawarcia umów dotycz¹cych opcji walutowych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o dokonanie przegl¹du przepisów dotycz¹cych utrzymania
czystoœci i porz¹dku z punktu widzenia skutecznego egzekwowania przestrzegania przez obywateli prze-
pisów ustawowych w tym zakresie.

Pragnê zwróciæ uwagê zw³aszcza na koniecznoœæ doprecyzowania zagadnieñ zwi¹zanych ze sprawowa-
niem przez gminy nadzoru nad realizacj¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków wynikaj¹cych
z art. 5 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Ustawa ta naka-
zuje w³aœcicielom nieruchomoœci przy³¹czenie siê do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, czyni¹c wyj¹tek je-
dynie dla przypadków, w których dana nieruchomoœæ wyposa¿ona jest w przydomow¹ oczyszczalniê œcie-
ków. Mieszkañcy terenów nieskanalizowanych musz¹ z kolei wyposa¿yæ nieruchomoœæ w zbiornik bez-
odp³ywowy nieczystoœci ciek³ych, spe³niaj¹cy okreœlone przepisami wymagania.

Ogólna kompetencja do zapewnienia przestrzegania tych przepisów obci¹¿a samorz¹d lokalny na pozio-
mie gminy. Jednak¿e samorz¹dy lokalne coraz czêœciej sygnalizuj¹ niemo¿noœæ skutecznego egzekwowania
przestrzegania przez mieszkañców uregulowañ przywo³anej ustawy. Najczêœciej podnoszone przez samo-
rz¹dy argumenty to: brak odpowiednich przepisów prawnych, niewystarczaj¹ca liczba pracowników.

Z tego wzglêdu konieczna wydaje siê nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach. W opinii samorz¹dów lokalnych szczególnie istotne jest wprowadzenie przepisów pozwalaj¹cych
na skuteczn¹ egzekucjê obowi¹zków na³o¿onych w ustawie na w³aœcicieli nieruchomoœci, takich miêdzy
innymi jak:

a) posiadanie aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych,
b) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej,
c) wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków,

spe³niaj¹ce odpowiednie wymagania,
d) pozbywanie siê nieczystoœci sta³ych i ciek³ych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami od-

rêbnymi.
Skuteczne egzekwowanie wyliczonych przeze mnie obowi¹zków mo¿na zapewniæ poprzez zmianê try-

bu stosowania sankcji karnych, tak aby w przypadku stwierdzenia przez s³u¿by ochrony œrodowiska na-
ruszeñ mo¿liwe by³o wystawienie mandatu karnego ju¿ w trakcie prowadzonej kontroli.

Ponadto nale¿a³oby 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. Zasadne wydaje siê na przyk³ad wyasygnowanie na ten cel dodatkowych œrod-
ków pieniê¿nych z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne samorz¹dów w realizacji tych zadañ. Za ta-
kim rozwi¹zaniem przemawia równie¿ fakt, ¿e mog³oby to u³atwiæ gminom realizacjê wszystkich kompe-
tencji z zakresu utrzymania czystoœci i porz¹dku, nie tylko tych dotycz¹cych gospodarki œciekowej.

W mojej ocenie wdro¿enie proponowanych rozwi¹zañ przyczyni siê do utrzymania nale¿ytego porz¹d-
ku i czystoœci w gminach. Opisane przeze mnie problemy s¹ szczególnie dotkliwe dla gmin posiadaj¹cych
tereny o charakterze rekreacyjnym. Wska¿ê dla przyk³adu gminê Turawa, na terenie której znajduj¹ siê
tak zwane jeziora turawskie. Aktualnie w trakcie ka¿dego sezonu turystycznego gmina boryka siê z dzier-
¿awcami, u¿ytkownikami domków letniskowych oraz w³aœcicielami posesji zlokalizowanych na obrze-
¿ach jezior, którzy nie przestrzegaj¹ przepisów wspomnianej ustawy oraz lekcewa¿¹ czynnoœci kontrolne
prowadzone przez s³u¿by gminne. Taki stan rzeczy powoduje z kolei utrzymuj¹ce siê ju¿ od kilku lat zna-
czne zanieczyszczenie wody w tych jeziorach.

Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o podjêcie starañ w celu wprowadzenia takich rozwi¹zañ prawnych,
które pozwol¹ na skuteczne wykonywanie norm z zakresu utrzymania czystoœci i porz¹dku.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem, które otrzyma³em od samorz¹dowców powiatu wêgorzewskiego, zwracam siê do

Pana Ministra z proœb¹ o ponowne rozwa¿enie decyzji o likwidacji w Wêgorzewie Wydzia³u Grodzkiego
S¹du Rejonowego w Gi¿ycku. Samorz¹dowcy nie kryj¹ swojego oburzenia w zwi¹zku z t¹ decyzj¹.

Utrzymanie wydzia³u grodzkiego le¿y w dobrze pojêtym interesie mieszkañców powiatu wêgorzewskie-
go. Funkcjonowanie tego¿ wydzia³u w Wêgorzewie jest ze wszech miar uzasadnione. Dotychczasowa lo-
kalizacja wydzia³u grodzkiego w wielu przypadkach skraca czas dotarcia do s¹du i obni¿a koszty miesz-
kañców gmin powiatu wêgorzewskiego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wielu uczestników postêpowañ przed s¹dem
grodzkim to ludzie ¿yj¹cy na pograniczu minimum socjalnego. Zmiana siedziby wydzia³u grodzkiego bê-
dzie mia³a równie¿ negatywne konsekwencje dla funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Wêgo-
rzewie. Policjanci bêd¹ musieli doje¿d¿aæ do s¹du w Gi¿ycku, trac¹c ponad godzinê na jeden przejazd.
Tym samym bêd¹ mieli mniej czasu na pracê merytoryczn¹ na rzecz miejscowej ludnoœci. Wydzia³ grodz-
ki odgrywa równie¿ wielk¹ rolê w kszta³towaniu wizerunku s¹downictwa wœród naszych mieszkañców,
ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y. Nie mo¿na zapomnieæ te¿ o tym, ¿e tego typu placów-
ka powinna znajdowaæ siê w ka¿dym powiecie, takie by³y bowiem za³o¿enia reformy ustrojowej powo³u-
j¹cej powiaty.

Obecnie w Wêgorzewie trwaj¹ du¿e inwestycje zwi¹zane z instytucjami w³adzy pañstwowej. Dziêki te-
mu rozwijaj¹ siê placówki Policji, Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej, wyremontowany zosta³ równie¿ bu-
dynek s¹du.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci dopiero niedawno zauwa¿y³o potrzeby wêgorzewskiego spo³eczeñstwa
w zakresie dostêpu do s¹downictwa i zorganizowa³o s¹d w Wêgorzewie. Przez wiele lat powiat pozbawiony
by³ tej bardzo potrzebnej instytucji. O potrzebie istnienia wydzia³u grodzkiego w Wêgorzewie niech œwiad-
czy fakt, ¿e w 2008 r. rozpatrzy³ on 1161 spraw karnych i spraw o wykroczenia oraz 539 spraw cywilnych.

Wierzê, ¿eprzedstawione tuargumenty znajd¹zrozumienieuPanaMinistra ibêd¹podstaw¹dozweryfiko-
wania pogl¹du w sprawie likwidacji w Wêgorzewie Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego w Gi¿ycku.

Z wyrazami uznania
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do pana ministra w nastêpuj¹cej kwestii, gdy¿ do mojego biura senatorskiego zg³osili siê

so³tysi z proœb¹ o interwencjê w takiej sprawie.
So³tysi to w ogromnej wiêkszoœci rolnicy ubezpieczeni w KRUS. Czêœæ z nich prowadzi dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹. Wiêkszoœæ gmin zleca so³tysom pobór podatku rolnego. Z tego tytu³u otrzymuj¹ oni wynagro-
dzenie w postaci prowizji od zebranych kwot (inkaso). Odbywa siê to na podstawie uchwa³ gmin. W tym
celu gminy zawieraj¹ z so³tysami umowy zlecenia. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (DzU z 2007 r. nr 11 poz. 74 j.t.) zawarcie takich umów jest podstaw¹ do obowi¹zkowego
ubezpieczenia na zasadach ogólnych ZUS. W zwi¹zku z tym wiêkszoœæ urzêdów gmin zg³osi³a so³tysów do
ubezpieczenia ZUS i odprowadza³a nale¿ne sk³adki z tytu³u zawartych umów zlecenia. Na skutek tego
trac¹ oni prawo do ubezpieczenia w KRUS na podstawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³e-
cznym rolników (DzU z 2008 r. nr 50 poz. 291 j.t.).

Obecnie sytuacja jest taka, ¿e so³tysi ci mog¹ straciæ prawo do ubezpieczenia w KRUS z moc¹ od kilku
lat, a niektórzy nawet kilkunastu lat wstecz. Jednoczeœnie bêd¹ musieli zap³aciæ nale¿ne sk³adki do ZUS
za ubieg³e lata wraz z nale¿nymi odsetkami karnymi (nawet do dziesiêciu lat). Ze wstêpnych wyliczeñ wy-
nika, ¿e s¹ to ogromne kwoty, przekraczaj¹ce mo¿liwoœci finansowe so³tysów. Dodatkowo osoby, które
uzyska³y prawo do rent i emerytur z tytu³u ubezpieczenia w KRUS, mog¹ je utraciæ. Kolejnym negatyw-
nym skutkiem sytuacji jest to, ¿e so³tysi ci przez kolejne trzy lata bêd¹ musieli byæ ubezpieczeni w ZUS.
Fakty te potwierdzaj¹ w rozmowie telefonicznej pracownicy ZUS i KRUS.

S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. II UK 348/07, stoi na stanowisku, ¿e „wykony-
wanie czynnoœci na podstawie umowy zlecenia nie stanowi podstawy do wy³¹czenia z ubezpieczenia spo³e-
cznego rolników na podstawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników”.

Prosimy o jednoznaczn¹ odpowiedŸ, gdy¿ pracownicy KRUS i ZUS stoj¹ na stanowisku, ¿e jest to spra-
wa indywidualna i ka¿dy z rolników w tej sytuacji mo¿e dochodziæ swoich praw przed s¹dem.

1. Czy zawarcie umowy zlecenia z rolnikiem bêd¹cym ubezpieczonym w KRUS skutkuje wy³¹czeniem
go z ubezpieczenia spo³ecznego rolników na podstawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³e-
cznym rolników?

2. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo rolnictwa, w sytuacji gdyby KRUS zacz¹³ nagminnie
wyrejestrowywaæ rolników z ubezpieczenia spo³ecznego rolników (w opisanej sytuacji), a ZUS zacz¹³ do-
chodziæ swoich nale¿noœci wraz z odsetkami?

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Stanis³aw Jurcewicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Oœwiadczenie dotyczy zmiany warunków zawierania i realizacji umów na podstawie zarz¹dzenia
17/2009/DSOZ prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009 r. w odniesieniu do warunków wyposa¿enia gabine-
tów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie Œwiadczeniodawców Fizjoterapii Opolskiej zwróci³o siê do mnie z proœb¹ o interwencjê
w sprawie tego zarz¹dzenia, gdy¿ narzuca ono producenta niezgodnie z zasadami wolnego rynku. Chodzi
o punkt 3, wiersz 3.5.2, który wprowadza obowi¹zek posiadania aparatu wytwarzaj¹cego impulsowe pole
magnetyczne wielkiej czêstotliwoœci o nazwie w³asnej „Terapuls”. Wed³ug Stowarzyszenia Œwiadczenio-
dawców Fizjoterapii Opolskiej urz¹dzenie to emituje pole elektromagnetyczne wielkiej czêstotliwoœci,
w systemie impulsowym. Jednoczeœnie na rynku s¹ aparaty do magnetoterapii, które równie¿ dzia³aj¹
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwobrzêkowo, wytwarzaj¹c pole magnetyczne niskiej czêstotliwo-
œci. Aparat o nazwie „Terapuls”, obligatoryjnie zalecany w zarz¹dzeniu, wytwarza pole magnetyczne, któ-
re charakteryzuje siê wysokim promieniowaniem ubocznym i jest raczej wycofywany z ogólnego u¿ycia.

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o weryfikacjê zarz¹dzenia z dnia 11 marca 2009 r. w czêœci doty-
cz¹cej wyposa¿enia gabinetów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Dochodz¹ do nas, parlamentarzystów, niepokoj¹ce sygna³y, ¿e polska pediatria stoi nad przepaœci¹!

Polskie dzieci maj¹ opiekê pediatryczn¹, bo pomocy udzielaj¹ emerytowani pediatrzy. Czy grozi nam pe-
diatryczna zapaœæ? Polskie Towarzystwo Pediatryczne szacuje, ¿e w Polsce brakuje oko³o czterech tysiêcy
specjalistów pediatrii. Œrednia wieku szacowana jest na oko³o 58 lat, tysi¹c sto pracuj¹cych pediatrów to
osoby na emeryturze.

Przyjêta ostatnio przez parlament ustawa o zró¿nicowaniu wynagrodzeñ lekarzy odbywaj¹cych szkole-
nia specjalistyczne w ramach rezydentury i uznanie pediatrii za specjalnoœæ deficytow¹ daje nadziejê,
¿e mo¿e nast¹piæ poprawa, ale efekty bêd¹ dopiero za 5–6 lat. Czy ministerstwo ma pomys³, jak doraŸnie
to poprawiæ, zwiêkszyæ dostêpnoœæ lekarza pediatry?

Odsuniêcie lekarzy pediatrów od podstawowej opieki zdrowotnej, zamykanie oddzia³ów szpitalnych,
s³abe finansowanie procedur pediatrycznych doprowadzi³o do takiej sytuacji, jaka jest obecnie. Polskie
Towarzystwo Pediatryczne bije na alarm. Potrzebne s¹ szybkie i skuteczne dzia³ania.

Pani Minister! W imieniu polskich dzieci i lekarzy pediatrów proszê o szybk¹ reakcjê.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami docieraj¹cymi ze œrodowiska handlowców, dotycz¹cymi problemów

z interpretacj¹ przepisu ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi, uprzejmie proszê o zainteresowanie ministerstwa przedstawionym poni¿ej tema-
tem i pomoc w rozwi¹zaniu problemu, jaki wynika z brzmienia art. 11. Chodzi o wnoszenie op³aty za nowe
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Problem dotyczy sytuacji, kiedy w danym roku kalendarzowym koñczy siê zezwolenie na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych i osoba wnioskuj¹ca o nowe zezwolenie dokonuje op³aty za korzystanie z niego. Z in-
formacji, które uzyska³em z ró¿nych urzêdów miast i gmin na terenie Œl¹ska, wynika, ¿e stosuj¹ one w ta-
kiej sytuacji zupe³nie ró¿n¹ interpretacjê tego¿ przepisu, a co za tym idzie handlowcy detaliczni wniosku-
j¹cy o nowe zezwolenia, które s¹ pewnego rodzaju „kontynuacj¹” (tego rodzaju okreœlenie nie wystêpuje
w wymienionym przepisie) poprzednich, p³ac¹ w imiê tych samych przepisów ró¿ne op³aty, a tym samym
nie s¹ równo traktowani.

Jedne urzêdy stosuj¹ zasadê, zgodnie z przedstawion¹ interpretacj¹ PARPA, ¿e przedsiêbiorcy, któ-
rych poprzednie zezwolenie wygas³o, musz¹ wnosiæ op³atê podstawow¹ podan¹ w ustawie, tak zwany ry-
cza³t, w wysokoœci proporcjonalnej do okresu wa¿noœci zezwolenia na dany rok.

Inne urzêdy stosuj¹ zasadê tak zwanej kontynuacji i ¿¹daj¹ od przedsiêbiorcy, którego zezwolenie wy-
gas³o ze wzglêdu na up³yw terminu jego wa¿noœci, wniesienia op³aty za nastêpne zezwolenie na podsta-
wie oœwiadczenia o wartoœci sprzeda¿y z poprzedniego roku.

Tym samym przedsiêbiorcy w ró¿nych miastach za nawi¹zanie tego samego stosunku administracyj-
no-prawnego, wynikaj¹cego z tej samej ustawy i zwi¹zanego z op³at¹ za korzystanie z zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych, ponosz¹ zupe³nie ró¿ne koszty.

Szanowna Pani Minister, uprzejmie proszê o zainteresowanie siê tym tematem i ewentualn¹ inicjatywê
uszczegó³awiaj¹c¹ przepisy tej ustawy, by nie nastrêcza³a ona a¿ takich rozbie¿noœci interpretacyjnych
i nie by³a powodem braku równoœci pomiêdzy podmiotami, których bezpoœrednio dotyczy.

Z uszanowaniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera z oœwiadczeniem senatorskim w sprawie udzielenia mi wyczerpuj¹cej

informacji dotycz¹cej stanu rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w naszym kraju.
Ostatnie dane, które zosta³y przedstawione w raporcie przygotowanym przez Œwiatowe Forum Ekono-

miczne, pokazuj¹, ¿e pozycja Polski pod wzglêdem potencja³u internetowego jest najs³absza w Europie,
a co gorsze ostatni rok przyniós³ spadek o kilka pozycji w dó³.

Proszê o przedstawienie dzia³añ rz¹du i inicjatyw dotycz¹cych koordynacji prac w tym obszarze, etapu
przygotowania i wdra¿ania znacz¹cych projektów wspó³finansowanych z funduszy europejskich. Projek-
ty te bêd¹ realizowane w ramach ró¿nych programów operacyjnych – nie tylko krajowych.

Pragnê tak¿e zauwa¿yæ zdecydowany nacisk w licznych stanowiskach Komisji Europejskiej dotycz¹cy
zwiêkszenia finansowania obszaru zwi¹zanego z infrastruktur¹ s³u¿¹c¹ rozwojowi internetu szerokopa-
smowego. To w³aœnie stanowisko zwi¹zane jest z przeciwdzia³aniem obecnemu kryzysowi. Nale¿y tak¿e
podkreœliæ, ¿e s³uszne i konsekwentne dzia³ania Urzêdu Komunikacji Elektronicznej nie wspierane przez
skoordynowane dzia³ania rz¹du mog¹ trafiæ w przys³owiow¹ pró¿niê.

Bardzo proszê o szybk¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 30. posiedzenia Senatu 259



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra w sprawie udzielenia mi informacji na temat dzia³añ rz¹du i inicjatyw

dotycz¹cych ustawy zapewniaj¹cej œwiadczenia pieniê¿ne, i nie tylko, dla osób przymusowo wcielonych
do Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce”.

Jak mi wiadomo, do Sejmu by³y kierowane inicjatywy legislacyjne w tej sprawie, jednak¿e problem nie
zosta³ do dzisiejszego dnia rozwi¹zany.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ pana ministra, czy w najbli¿szym czasie rz¹d zamierza podj¹æ kroki
w sprawie uchwalenia ustawy, która w jakiœ sposób czyni³aby zadoœæ przymusowo wcielonym do organi-
zacji „S³u¿ba Polsce”. Tym bardziej ¿e dzisiaj w du¿ej mierze s¹ to osoby w podesz³ym ju¿ wieku, ta spo³e-
cznoœæ z biegiem lat jest coraz mniejsza, a przymusowa ciê¿ka praca znacz¹co nadszarpnê³a ich zdrowie.
Uwa¿am, ¿e zasadne jest podjêcie dzia³añ legislacyjnych w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii w polskiej energetyce stanowi wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³

energii. Przyjêty przez Uniê Europejsk¹ cel – 20% energii uzyskiwanej z odnawialnych Ÿróde³ energii – bê-
dzie bardzo trudny do uzyskania, a wielu s¹dzi, ¿e niemo¿liwy. Dyrektywa przyjêta przez Parlament Eu-
ropejski w dniu 18 grudnia 2008 r. nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wyraŸnego okreœlenia
procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, a szczególnie planowania przestrzennego oraz upro-
szczenia procedur.

Zmoichkontaktówzinwestoramiodtegotypuurz¹dzeñwynika, i¿wPolscewtejdziedziniedziejesiêbardzoŸle.
Sytuacjê zmieni³aby zmiana prawa polegaj¹ca na stworzeniu ustawowego systemu taryf preferencyj-

nych, na uznaniu odnawialnych Ÿróde³ energii za inwestycje celu publicznego, na wprowadzaniu w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego mo¿liwoœci lokalizacji takich urz¹dzeñ, oczywiœcie po uzyska-
niu zgody mieszkañców.

S¹dzê, ¿e z uwagi na du¿¹ wagê omawianych zmian, wskazane jest wprowadzenie specustawy doty-
cz¹cej wydawania zezwoleñ na budowê Ÿróde³ energii odnawialnej. Dokonanie tych zmian znacznie przy-
spieszy³oby proces inwentaryzacyjny w tym zakresie.

Proszê o poinformowanie mnie, czy prowadzone s¹ prace legislacyjne, które rozwi¹zywa³yby te proble-
my, i kiedy przyjm¹ one formê konkretnych ustaw.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Obowi¹zuj¹ce zapisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (DzU z 2004 r.

nr 256, z póŸn. zm.) okreœlaj¹ udzielanie z bud¿etu miasta dotacji dla jednostek oœwiatowo-wychowaw-
czych, które nie s¹ zaliczane do sektora finansów publicznych. Miasto podczas realizacji zadañ oœwiato-
wych czyni starania o pozyskanie dodatkowych œrodków miêdzy innymi z rezerw subwencji, dotacji celo-
wych na dofinansowanie programów rz¹dowych, funduszy celowych, bud¿etu Unii Europejskiej. Reali-
zacja zadañ z wykorzystaniem dodatkowych œrodków wymaga równie¿ zaanga¿owania pokaŸnych kwot
w³asnych z bud¿etu miasta, które przeznacza siê tak¿e przy realizacji zadañ fakultatywnych. To powodu-
je zwiêkszenie wydatków miasta w zakresie realizacji zadañ oœwiatowych, a w konsekwencji zwiêkszane
s¹ dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkó³ i placówek, które nie podejmuj¹ siê reali-
zacji dodatkowych zadañ.

W zwi¹zku z przedstawionym wy¿ej problemem zwracam siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do mo¿li-
woœci wprowadzenia zmiany legislacyjnej w ustawie o systemie oœwiaty. Wi¹za³aby siê ona z wprowadze-
niem dodatkowego zapisu, pktu 18, do art. 3 tej¿e ustawy, okreœlaj¹cego pojêcie wydatków bie¿¹cych,
w nastêpuj¹cym brzmieniu: „18) wydatkach bie¿¹cych – nale¿y przez to rozumieæ wydatki ponoszone na
bie¿¹ce utrzymanie przedszkola, szko³y i placówki publicznej, z wy³¹czeniem wydatków na remonty tych
jednostek oraz na realizacjê zadañ finansowanych lub wspó³finansowanych z dotacji celowych, ze œrod-
ków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych, z bud¿etu Unii Europejskiej oraz œrodków w³asnych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego na realizacjê ponadstandardowych programów”.

Zdefiniowanie „wydatków bie¿¹cych” w ustawie o systemie oœwiaty pozwoli na w³aœciwe ustalanie fakty-
cznie ponoszonych œrednich kosztów utrzymania placówek opiekuñczo-wychowawczych. Spowoduje to
równoczeœnie finansowanie tych placówek ze œrodków miasta proporcjonalne do realizowanych zadañ.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator okrêgu kujawsko-pomorskiego jestem zobowi¹zany do przedstawienia stanowiska Rady

Programowej Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA w Bydgoszczy, dotycz¹cego zmian proponowanych w pro-
jekcienowejustawymedialnej.Stanowisko to jest zgodnezestanowiskami innychrozg³oœni regionalnych.

W opinii cz³onków rady likwidacja rad programowych regionalnych spó³ek radiowych i telewizyjnych
bêdzie prowadziæ do zaniechania kontroli spo³ecznoœci lokalnych w zakresie realizacji przez radiofoniê
i telewizjê zadañ okreœlonych w art. 3 projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-
dialnych. Cz³onkowie rady uwa¿aj¹, ¿e proponowana w projekcie ustawy jedna, scentralizowana rada
programowa, nie znaj¹c specyfiki regionu, nie bêdzie w stanie rzetelnie oceniæ programów regionalnych
nadawców publicznych.

Nieuwzglêdnienie w nowym projekcie ustawy medialnej rad programowych w regionalnych spó³kach
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej k³óci siê z ide¹ samorz¹dnoœci i pañstwa obywatelskiego oraz z demo-
kratycznymi zdobyczami po roku 1989. Dorobek i doœwiadczenie regionalnych rad programowych odgry-
waj¹ du¿¹ rolê kulturotwórcz¹, naukow¹, spo³eczn¹ i gospodarcz¹ w budowaniu spo³eczeñstwa obywa-
telskiego i kultury demokratycznej uwzglêdniaj¹cej tradycje kultury regionu. W³aœnie tej roli zdaj¹ siê nie
widzieæ autorzy projektu.

Œrodowiska regionalnych rozg³oœni radiowych i telewizyjnych wyra¿aj¹ obawy, ¿e proponowana w pro-
jekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych piêtnastoosobowa rada progra-
mowa nie bêdzie w stanie realizowaæ zadañ realizowanych przez obecnie istniej¹ce rady programowe
w publicznych mediach regionalnych.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Rachonia

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall oraz minister nauki i szkol-
nictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowne Panie Minister!
Egzamin maturalny, potocznie zwany matur¹ pañstwow¹, którego zawsze by³em gor¹cym zwolenni-

kiem, jest swego rodzaju przepustk¹ do podjêcia studiów wy¿szych w naszym kraju. Egzamin ten, zgod-
nie z za³o¿eniami reformy, jest po³¹czeniem egzaminu koñcowego w szko³ach ponadgimnazjalnych z eg-
zaminem wstêpnym w procesie rekrutacji na uczelniach wy¿szych. Upraszczaj¹c problem, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e o przyjêciu na studia wy¿sze co do zasady decyduje tzw. konkurs œwiadectw.

W zwi¹zku z otwarciem granic i faktem, ¿e znaczna liczba obywateli pracuje lub mieszka poza granica-
mi kraju, do mojego biura senatorskiego zg³asza siê z roku na rok coraz wiêksza liczba naszych obywateli,
chc¹cych studiowaæ w Polsce a legitymuj¹cych siê egzaminem maturalnym (koñcowym egzaminem
szko³y œredniej) zdanym w innym kraju ni¿ Polska.

Zwracam siê do Pañ Minister z kilkoma podstawowymi pytaniami:
1. Czy mamy ustawowo uregulowany system uznawalnoœci œwiadectw maturalnych (koñcowych egza-

minów szko³y œredniej) uzyskanych w systemach edukacji ponadgimnazjalnej innych ni¿ krajowy?
2. Jakie s¹ procedury zwi¹zane z uznawalnoœci¹ œwiadectw, o których mowa?
3. Czy mamy jednolity system przeliczania ocen z obcego œwiadectwa maturalnego na oceny odpowia-

daj¹ce warunkom œwiadectwa maturalnego uzyskanego w Polsce?
4. Czy polskie placówki dyplomatyczne posiadaj¹ kompletne informacje dotycz¹ce poruszanego pro-

blemu?

Z wyrazami szacunku
Janusz Rachoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Przed szeœcioma miesi¹cami parlament znowelizowa³ ustawê o ochronie zdrowia psychicznego upo-

wa¿niaj¹c¹ Radê Ministrów do wydania rozporz¹dzenia o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego.

Organizacje pozarz¹dowe i œrodowisko psychiatryczne wyra¿aj¹ zaniepokojenie przeci¹gaj¹c¹ siê pro-
cedur¹. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o informacjê, w jakiej fazie legislacyjnej
s¹ prace nad Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami przedsiêbiorców z bran¿y przetwórstwa spo¿ywczego uczestni-

cz¹cych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, prowadzonym przez Agencjê Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotycz¹cym przyznania pomocy w ramach dzia³ania 1.2.3
„Zwiêkszenie wartoœci dodanej i podstawowej produkcji rolnej i leœnej”, zwracam siê do Pana Ministra
z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia przepisów zapewniaj¹cych uwzglêdnienie w z³o¿onych
wnioskach i ewentualnie w zawartych umowach drastycznych zmian kursów walut obcych, które na-
st¹pi³y i nadal nastêpuj¹ w ostatnim pó³roczu.

Wed³ug przedsiêbiorców, którzy w kwietniu 2008 r. sk³adali wnioski do ARiMR w ramach wymienione-
go programu, w wiêkszoœci przypadków projekty przewidzianych inwestycji zak³adaj¹ zakup maszyn
i urz¹dzeñ, co stanowi ok. 70% inwestycji i jest rozliczane w walucie euro lub dolarze amerykañskim, i je-
dynie ok. 30% inwestycji rozliczane jest w walucie polskiej. Dla przypomnienia, w momencie planowania
przez nich inwestycji i sk³adania wniosków kurs wynosi³ odpowiednio dla EUR – 3,45 z³, a dla USD –
2,13 z³. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w tym samym czasie prognozy walutowe banków oraz innych instytu-
cji rz¹dowych i finansowych wskazywa³y na mo¿liwe jeszcze wiêksze obni¿enie kursów walut obcych
w stosunku do z³otówki pod koniec 2008 r., nawet do poziomu dla EUR – 3,20 z³, a dla USD – 2,00 z³. Po-
twierdzeniem realnoœci tych prognoz by³y œrednie kursy walutowe na prze³omie lipca i sierpnia 2008 r.,
wynosz¹ce odpowiednio dla EUR – 3,20 z³, a dla USD – 2,02 z³.

Nieprzewidywane i nag³e odwrócenie trendu, powoduj¹ce gwa³towne os³abienie polskiej waluty, roz-
poczê³o siê we wrzeœniu 2008 r. i trwa do dzisiaj. Spowodowa³o to olbrzymi wzrost kosztów inwestycji ob-
jêtych planowanym dofinansowaniem ju¿ bêd¹cych w fazie realizacji, i to inwestycji, których nie mo¿na
by³o zatrzymaæ. Oczywiœcie spowodowa³o te¿ znaczne podro¿enie inwestycji, a w konsekwencji wp³ywa
bardzo niekorzystnie na aktualne mo¿liwoœci finansowe beneficjentów, czyli firm, które mia³y skorzystaæ
na pomocy unijnej umo¿liwiaj¹cej ich rozwój, a których kondycja gospodarcza mo¿e siê znacznie pogor-
szyæ, ¿e ju¿ nie powiem o prawdopodobieñstwie upadku. Mo¿e to mieæ tak¿e bezpoœredni wp³yw na po-
wi¹zane z sektorem przetwórczym, zaopatruj¹ce go w surowce, polskie rolnictwo.

Ewentualne wprowadzenie przez Pana Ministra przepisów, umo¿liwiaj¹cych np. przeliczenie z³o¿o-
nych ju¿ w ARiMR wniosków przed ostatecznym podpisaniem umowy i uwzglêdniaj¹cych jedynie zmianê
w ró¿nicach kursowych, spowoduje poprawê zaistnia³ej sytuacji i urealnienie wartoœci realizowanych in-
westycji, na które przedsiêbiorcy zaplanowali okreœlone œrodki finansowe. Oczywiœcie to wszystko doty-
czy jedynie kwoty ewentualnego dofinansowania, gdy¿ zaanga¿owane w³asne œrodki finansowe przedsiê-
biorców i tak bêd¹ nara¿one na niekorzystne dzia³anie ró¿nic kursowych.

Proszê Pana Ministra o rozwa¿enie s³usznego apelu przedsiêbiorców, który popieram.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Upadek Centralwings, spó³ki córki PLL LOT, jest wed³ug mnie tak naprawdê kulminacj¹ zdarzeñ, i to

z³ych zdarzeñ, które w szeroko pojêtej dzia³alnoœci lotniczej maj¹ miejsce co najmniej od po³owy 2008 r.
Dlatego wydarzenie to nie powinno zostaæ przemilczane, gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ coœ o wiele powa¿niejsze-
go, z czego chyba Pana ministerstwo zdaje sobie sprawê.

Nie chcê wszystkiego zrzucaæ na rz¹d, na Pana ministerstwo, na z³e wybory dokonywane w zarz¹dach
spó³ek czy na niew³aœciwe realizowanie funkcji nadzorczych, choæ na przyk³adzie Balic, które znam najle-
piej, ciœnie siê to na usta. Chcia³bym siê skupiæ na faktach. A te s¹ dla mnie, osoby maj¹cej ogólne pojêcie
o przedsiêbiorczoœci czy podstawach ekonomii, nie do przyjêcia. Prosi³bym, aby dok³adnie im siê przyjrzeæ.

Jeszcze we wrzeœniu 2008 r., a wiêc pó³ roku przed likwidacj¹, Centralwings og³osi³y, ¿e przestaj¹ ob-
s³ugiwaæ tanie regularne po³¹czenia. Zlikwidowano miêdzy innymi po³¹czenie z Krakowa do Rzymu. By³
to oczywiœcie kolejny cios wymierzony w Kraków Airport. Musi Pan przyznaæ, nawet bez g³êbszego zasta-
nowienia, uwzglêdniaj¹c jedynie liczbê pielgrzymów z naszego wspólnego ma³opolskiego regionu i ksiê¿y
pracuj¹cych w Italii, ¿e ka¿dy sprawny mened¿er zrobi³by wszystko, aby te rejsy utrzymaæ b¹dŸ odbudo-
waæ. PLL LOT jako spó³ka matka Centralwings, nie mówi¹c o Przedsiêbiorstwie Pañstwowym „Porty Lot-
nicze”, nie zrobi³y w ci¹gu pó³ roku absolutnie nic, aby zapobiec stracie mo¿liwych dochodów. A przecie¿
jeszcze niedawno do stolicy W³och lata³y z Krakowa samoloty nale¿¹ce a¿ do trzech kompanii: Sky Euro-
pe, Alitalia i Centralwings. Obecnie tej trasy nie obs³uguje nikt, choæ nadal jest to bardzo lubiany szlak
turystyczny. Na marginesie dodam, ¿e wed³ug ekspertów koniec tanich lotów i koniec Centralwings ozna-
cza dla Balic po prostu koniec planów dotycz¹cych uruchomienia tutaj, ju¿ od d³u¿szego czasu obiecywa-
nej, bazy polskich linii. Ponadto bêdzie to oznaczaæ a¿ 30 tysiêcy mniej pasa¿erów miesiêcznie, co daje
oko³o 370 tysiêcy pasa¿erów mniej w skali roku.

Na naszej polskiej nieporadnoœci korzystaj¹ oczywiœcie inni. Po likwidacji przez Centralwings obs³ugi
trasy Kraków – Rzym wêgierskie tanie linie Wizz Air od razu poda³y informacjê, ¿e zwiêkszaj¹ czêstotli-
woœæ po³¹czeñ z Rzymu na Œl¹sk – chodzi o lotnisko w Pyrzowicach – a¿ do siedmiu razy w tygodniu, a do
swojego rozk³adu lotów dodaj¹ równie¿ Boloniê!

Panie Ministrze! Oczywiœcie nie tylko Balice maj¹ k³opoty. Niemal w tym samym czasie, a dok³adniej
dziesiêæ miesiêcy temu, Port Lotniczy Wroc³aw straci³ miêdzy innymi dotacjê na instalacjê elektroniczne-
go systemu ogrodzenia oraz na zakup nowych wozów stra¿ackich. Ponoæ do dzisiaj nie wiadomo, kto siê
temu przys³u¿y³.

Jeœli dodamy do tego problemy rozwojowe poznañskiej £awicy i gdañskiego Rêbiechowa, to wszystko
to brzmi, szczególnie w kontekœcie przygotowañ do Euro 2012, bardzo groŸnie.

Celowo pozostawiam niejako na marginesie sprawê kondycji finansowej PLL LOT, bo by³oby prawdzi-
w¹ antyreklam¹ i kompromitacj¹ Polski, gdyby nasz narodowy przewoŸnik upad³ tu¿ przed Euro 2012,
czego sobie, Panu i ka¿demu nastêpnemu ministrowi w szczególnoœci na pewno nie ¿yczê.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wsparcie podejmowanych przez organizacje z terenu miasta

i powiatu sochaczewskiego inicjatyw zwi¹zanych z organizacj¹ obchodów rocznicy wybuchu II wojny
œwiatowej. Uroczystoœci te bêd¹ dla Sochaczewa wielkim wydarzeniem z racji 70. rocznicy bitwy nad Bzu-
r¹ oraz obrony miasta we wrzeœniu 1939 r.

W programie obchodów jest miêdzy innymi: wizyta uczestników Œwiatowego Zjazdu Kombatantów, wi-
dowisko historyczne pod tytu³em „Obroniæ Miasto”, uroczysty Apel Poleg³ych na Cmentarzu Wojska Pol-
skiego w Sochaczewie (Trojanów), inauguracja i zwiedzanie wystawy „Gdy bój nad Bzur¹ wrza³” w Muze-
um Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzur¹.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o udzielenie informacji, jakie dzia³ania podejmowa³ resort rolnictwa w przesz³oœci i jakie inicja-

tywy planuje podj¹æ w najbli¿szym czasie w celu poprawy op³acalnoœci produkcji mleka. Na przestrzeni
ostatnich miesiêcy cena skupu mleka uleg³a znacznemu obni¿eniu, co wydatnie pogorszy³o u rolników
op³acalnoœæ jego produkcji i spowodowa³o spadek dochodów prowadzonych gospodarstw rolnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Proszê o udzielenie mi informacji o planach i perspektywach modernizacji drogi krajowej nr 62 na od-

cinku Maków Mazowiecki – Przasnysz – Chorzele. W jakim terminie planowane jest prowadzenie inwesty-
cji na przedmiotowym odcinku drogi?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla starañ samorz¹du gminy K³omnice w sprawie modernizacji drogi

krajowej nr 91 (DK91) w zwi¹zku z planowan¹ przez GDDKiA budow¹ odcinka autostrady A1 od £odzi do
Czêstochowy, a tak¿e chcia³bym prosiæ o wykonanie analizy wzrostu natê¿enia ruchu na tej drodze, zgod-
nie z sugesti¹ w³adz lokalnych.

Proszê o pochylenie siê nad problematyk¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa ruchu drogowego na terenie gmi-
ny K³omnice zawart¹ w stanowisku Rady Gminy K³omnice z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie moderniza-
cji drogi krajowej nr 91 na terenie gminy i pozytywne rozpatrzenie poruszanych tam kwestii.

Pragnê równie¿ wyraziæ swoje poparcie dla budowy obwodnicy miejscowoœci K³omnice w perspektywie
budowy autostrady A1. Podzielam obawy mieszkañców, a tak¿e lokalnych w³adz, ¿e na alternatywnym,
bezp³atnym odcinku DK91 dojdzie do znacznego wzrostu natê¿enia ruchu drogowego, co bêdzie powodo-
wa³o znaczne uci¹¿liwoœci dla mieszkañców ca³ej gminy.

ProszêopozytywnerozpatrzeniepostulatówzawartychwewspomnianymstanowiskugminyK³omnice.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Janusza Kurtyki

Szanowny Panie Prezesie!
Ogromny niepokój i wiele komentarzy wzbudzi³ artyku³ zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z dnia

20 marca br. „Polityczne zwolnienia w IPN”. Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o wiele listów z proœb¹
o interwencjê, a wœród nich tak¿e zapytanie o dalsze losy Delegatury IPN w Koszalinie i jej pracowników.
Listy, które otrzymujê, brzmi¹ niemal dramatycznie. Autork¹ jednego z listów, którego kserokopiê za-
³¹czam*, jest osiemdziesiêcioletnia kobieta, wiêzieñ polityczny okresu stalinowskiego, która dopiero
w czasie funkcjonowania Delegatury IPN w Koszalinie zosta³a dostrze¿ona i poinformowana o przys³ugu-
j¹cych jej prawach.

Nie muszê chyba Pana zapewniaæ, jak wa¿na jest postawa i zaanga¿owanie prokuratora IPN, który dociera
do ludzi starszych i schorowanych, stopniowo zdobywaj¹c ich zaufanie, bez wzywania ich do „urzêdu”.

Mówimy o ogromnej liczbie dotkniêtych w przesz³oœci represjami mieszkañców Pomorza Œrodkowego,
którzy maj¹ jak najgorsze wspomnienia o dzia³aniach prokuratury i s¹downictwa. Ci ludzie z niepokojem
odbieraj¹ wypowiedŸ rzecznika IPN, pana Andrzeja Arseniuka: „Redukcje, które obejmuj¹ ca³y IPN,
zwi¹zane s¹ wy³¹cznie z ostatnimi oszczêdnoœciami”.

Nic wiêc dziwnego, i¿ obawiaj¹ siê, ¿e w ramach redukcji w pierwszej kolejnoœci ulegn¹ likwidacji dele-
gatury IPN, w których ju¿ dokonuje siê zwolnieñ. W Koszalinie na przyk³ad zwolniono certyfikowanego ar-
chiwistê, za którego przeszkolenie wczeœniej zap³aci³ IPN.

Panie Prezesie! Czy ludziom, którzy czêsto jako nagrodê za lata przeœladowañ otrzymuj¹ „uniewa¿nie-
nie wyroku” w wyniku poni¿aj¹cych procesów, w trakcie których ich dawni przeœladowcy „wyposa¿eni”
s¹ w pomoc znakomitych obroñców, ludziom, którzy po latach d³ugich i ¿mudnych starañ otrzymuj¹
w koñcu uprawnienia kombatanckie, takim w³aœnie ludziom nie nale¿y siê gwarancja spokojnego zakoñ-
czenia ich walki o sprawiedliwoœæ w urzêdzie, do którego wreszcie mog¹ dotrzeæ, i przez ludzi, którym za-
ufali? Czy ich obawy, ¿e prokurator, któremu powierzyli swoje sprawy, nie stanie siê w ramach oszczê-
dnoœci ofiar¹ redukcji etatów w IPN, s¹ bezzasadne?

A mo¿e, Panie Prezesie, zamiast zwalniaæ wykwalifikowan¹ i wyszkolon¹ za du¿e pieni¹dze kadrê, mo¿-
na by ograniczyæ liczbê imprez i akcji organizowanych przez IPN w czasie, kiedy nasz kraj boryka siê z pro-
blemami finansowymi? Przecie¿ inne organizacje, takie jak na przyk³ad NSZZ „Solidarnoœæ”, wspólnie z lo-
kalnymi samorz¹dami organizuj¹ w sposób profesjonalny wiele uroczystoœci i towarzysz¹cych im imprez,
wystaw, koncertów, zwi¹zanych z walk¹ o niepodleg³oœæ naszego kraju i jej odzyskaniem.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z funkcjonowaniem przepisów prawa budowlanego i kwestia-

mi zwi¹zanymi z planowaniem nowych budynków gospodarczych w obrêbie budynków mieszkalnych.
Jak stosuje siê w praktyce przy planowaniu nowych budynków oraz wydawaniu pozwoleñ na budowê

art. 140 i 144 k.c., w szczególnoœci w sytuacji, gdy nowo powstaj¹cy budynek gospodarczy bêdzie zas³a-
niaæ istniej¹cy w s¹siedztwie budynek mieszkalny, gdy¿ jest od niego znacznie wy¿szy i w praktyce znacz-
nie wp³ynie to na mieszkañców tego budynku? Czy charakter u¿ytkowania nowo powstaj¹cego budynku
(charakter tej inwestycji) ma wp³yw na odleg³oœæ usytuowania od s¹siednich budynków, w tym budyn-
ków mieszkalnych? Czy kwestie ewentualnych ha³asów, zwi¹zanych z przysz³ym funkcjonowaniem po-
wstaj¹cego lub planowanego budynku, maj¹ wp³yw na jego odleg³oœæ od s¹siednich budynków? Jeœli tak,
to proszê o wyszczególnienie.

Proszê równie¿ o informacjê, czy te same normy zacienienia obowi¹zuj¹ w stosunku do budynków mie-
szkalnych i do budynków gospodarczych, na przyk³ad stodó³. Jakie rozwi¹zania przewiduj¹ polskie prze-
pisy prawa budowlanego w tego rodzaju sytuacjach i przy tego typu inwestycjach? Jak w tego typu przy-
padkach s¹ uwzglêdniane argumenty ewentualnych stron postêpowania, to jest w³aœcicieli s¹siednich
budynków w stosunku to inwestora?

Proszê równie¿ o informacjê, czy charakter terenu, na przyk³ad budowa zagrodowa, w miejscu gdzie
planowana jest inwestycja, ma znaczenie w odniesieniu do norm i przewidzianych odleg³oœci? Czy prze-
znaczenie terenu, na którym jest planowana budowa w miejskim planie zagospodarowania przestrzen-
nego, ma wp³yw na usytuowanie budynku w stosunku do innych budynków oraz na sposób planowania
i przeprowadzenia inwestycji?

Panie Ministrze, proszê o szczegó³owe omówienie podniesionych kwestii i szczegó³owe ich wyjaœnienie
w odniesieniu do funkcjonowania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa budowlanego.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z bardzo niejasn¹ dla mnie kwesti¹ dotycz¹c¹ zasad naboru

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej pi¹tej „Infrastruktura spo³eczna”,
dzia³ania 3 „Infrastruktura edukacyjna”, finansowanych ze œrodków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013.

Proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii. Co zdecydowa³o o odrzuceniu projektu z³o¿onego przez
Urz¹d Gminy Rawa Mazowiecka dotycz¹cego realizacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie sali
gimnastycznej z ³¹cznikiem przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starej Wojskiej? Jak wynika z prze-
kazanej przez Zarz¹d Województwa £ódzkiego – jako instytucji zarz¹dzaj¹cej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013 – listy wniosków o dofinansowanie pozytywnie
ocenionych pod wzglêdem zgodnoœci z kryteriami oceny merytorycznej, wniosek Urzêdu Gminy Rawa
Mazowiecka uzyska³ wysokie, pi¹te miejsce wœród piêædziesiêciu trzech z³o¿onych wniosków. Niestety,
nie otrzyma³ dofinansowania.

Pani Minister, proszê o dok³adne wyjaœnienie, co zadecydowa³o o odrzuceniu tego projektu. Jakie b³ê-
dy w z³o¿onym wniosku spowodowa³y jego dyskwalifikacjê? Z informacji przekazanych przez Urz¹d Gmi-
ny Rawa Mazowiecka wynika, ¿e gmina jest przygotowana do budowy, posiada wszystkie niezbêdne po-
zwolenia i czeka tylko na uzyskanie dofinansowania. Z czego wynika to, ¿e najwy¿ej oceniane pod wzglê-
dem merytorycznym projekty nie otrzymuj¹ dofinansowania? Który punkt regulaminu tego konkursu
o tym stanowi? Jakie kryteria wyboru projektów zdecydowa³y o odrzuceniu tego wniosku? Czy nie istnie-
je obawa, ¿e o wyborze projektu zadecydowa³a ekonomika wyborcza cz³onków Zarz¹du Województwa £ó-
dzkiego i kryzys przedwyborczy, a nie kryzys finansowo-gospodarczy, i to spowodowa³o, ¿e wybrano pro-
jekty najbardziej „korzystne”, zamiast tych najlepszych? A mo¿e zosta³a stworzona inna lista rankingo-
wa, z której jasno wynika³ wybór zakwalifikowanych do dofinansowania projektów, a o której istnieniu
nie zosta³em poinformowany, i mo¿e to ona zdecydowa³a o wyborze projektu? Jeœli taka lista powsta³a, to
proszê o jej przedstawienie oraz o wyszczególnienie kolejnych etapów oceny i punktów uzyskanych przez
poszczególne projekty.

Proszê zatem Pani¹ Minister o sprawdzenie, w ramach kompetencji Pani resortu i pe³nionego nadzoru
nad przejrzystoœci¹ dysponowania œrodkami unijnymi, z jakich przyczyn zosta³ odrzucony przez urzêdni-
ków projekt Urzêdu Gminy Rawa Mazowiecka, pierwotnie tak wysoko oceniony pod wzglêdem merytory-
cznym przez tych samych urzêdników.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z kwesti¹ pielêgnowania zieleni miejskiej niepodlegaj¹cej

ochronie konserwatorskiej. Kto prowadzi nadzór nad coraz czêstszym „tworzeniem” strasz¹cych nas ko-
narów drzew bez ga³êzi? Taka pielêgnacja drzew w miastach prowadzi do powolnej ich wycinki i – jak siê
okazuje – nie z powodu choroby tych drzew, ale dlatego, ¿e one przeszkadzaj¹. Czy Ministerstwo Œrodowi-
ska jako resort odpowiedzialny za nasze œrodowisko ma jakiœ nadzór nad tym procederem? Niestety oba-
wiam siê, ¿e w nied³ugim czasie z polskich miast znikn¹ wszystkie drzewa, bo przeszkadzaj¹ na przyk³ad
powstawaniu kolejnych parkingów, lub z powodu mieszkaj¹cych na tych drzewach ptaków, które oœmie-
laj¹ siê œpiewaæ, gwizdaæ… A mieszkañcom miast pozostanie ju¿ tylko szary smog.

Bardzo proszê o szybkie udzielenie odpowiedzi ze wzglêdu na trwaj¹ce szczególnie intensywne prace
przy „pielêgnacji” zieleni w tym okresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z likwidacj¹ najstarszego w £odzi szpitala pediatrycznego,

ufundowanego chorym dzieciom przez bogate rody fabrykanckie. W dniu dzisiejszym zosta³a zakoñczona
ewakuacja pacjentów szpitala.

Pani Minister, czy nie obawia siê Pani, i¿ likwidacja szpitala nieodwracalnie odmieni wizerunek ³ódz-
kiej pediatrii? Mieszkañcom £odzi szpital im. Korczaka kojarzy³ siê i wci¹¿ kojarzy z dobroczynnoœci¹,
miejscem, gdzie mogli uzyskaæ profesjonaln¹ opiekê dla swoich dzieci, podczas gdy inne szpitale niejed-
nokrotnie odmawia³y im pomocy, a pogotowie nie chcia³o przyjechaæ do chorego dziecka, gdy¿ wszystkie
karetki by³y rozdysponowane. Szpital Korczaka by³ jedynym miejscem, sk¹d pacjentów nie odsy³ano,
a udzielano im pomocy. Jak wynika z wielu opinii mieszkañców i specjalistów, szpital im. Korczaka jest
jak najbardziej potrzebny, bowiem œwiadczy opiekê medyczn¹ na poziomie podstawowym. W izbie przy-
jêæ szpitala udziela siê najwiêcej porad ambulatoryjnych dzieciom z ró¿nego rodzaju infekcjami i uraza-
mi. Pozosta³e dwie placówki w mieœcie s¹ placówkami o profilu wyspecjalizowanym. Jeœli zabraknie pla-
cówki o charakterze szpitala im. Korczaka, to te dwie pozosta³e placówki nie poradz¹ sobie z przejêciem
jego dotychczasowej roli.

Czy ministerstwo nadzorowa³o przeprowadzany przez urz¹d marsza³kowski proces restrukturyzacji
szpitala im. Korczaka? Jeœli tak, to w jaki sposób i jakie by³y zalecenia resortu co do dalszych losów pla-
cówki i istniej¹cych tam oddzia³ów? Gdzie zostan¹ przeniesione oddzia³y ze szpitala im. Korczaka, na
przyk³ad jedyny w regionie oddzia³ neurologii, specjalizuj¹cy siê w diagnozowaniu i leczeniu dzieciêcych
padaczek, czy te¿ jedyny okulistyczny zabiegowy oddzia³ leczenia wad wzroku u dzieci? Czy ministerstwo
dostrzega³o rolê szpitala, który z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych ³ódzkich dzieci jest niezast¹pio-
ny? Co siê stanie z fachow¹ kadr¹ szpitala? Jaki bêdzie dalszy los ma³ych pacjentów szpitala? Czy miesz-
kañców £odzi bêdzie staæ na dojazd do szpitali po³o¿onych na obrze¿ach miasta? Co wiêcej, w odró¿nie-
niu od szpitala im. Korczaka, w Centrum Zdrowia Matki Polki rodzice musz¹ p³aciæ za swój pobyt w trak-
cie hospitalizacji ich dzieci. Który szpital przejmie unikatowy zarówno w regionie, jak i Polsce, oddzia³
toksykologii dzieciêcej szpitala im. Korczaka?

Pani Minister, czy nie istnieje zasadna obawa, ¿e przeprowadzona przez urz¹d marsza³kowski restruk-
turyzacja szpitala im. Korczaka mia³a jedynie na celu zamkniêcie szpitala w celu przejêcia i sprzeda¿y
cennych terenów, w centrum miasta, na których po³o¿ony jest szpital? Przez wiele lat szpital nie by³ odpo-
wiednio zarz¹dzany, nie przeprowadzano koniecznych remontów, a argument, ¿e ze wzglêdu na stuletnie
mury szpital stwarza wiêksze zagro¿enie epidemiologiczne, nie zosta³ potwierdzony. Co wiêcej, naukow-
cy z Politechniki £ódzkiej, którzy badali mury szpitala, uwa¿aj¹, i¿ stan techniczny jest dobry, bowiem
budynki s¹ wzniesione z najwy¿szej jakoœci ceg³y, której z¹b czasu nie zdo³a³ naruszyæ.

Pani Minister, proszê o informacje, jakie dzia³ania podejmowa³ podleg³y Pani resort w sprawie ratowania
szpitala im. Korczaka. Czy s¹ znane Pani Minister inne szpitale w Polsce w podobnej sytuacji, jak Szpital im.
J. Korczaka w £odzi, to znaczy zamykane z podobnych przyczyn, czyli z powodu braku remontu?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 30. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

Kolejna rocznica œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II przywo³uj¹ca w pamiêci œwiadectwo Jego ¿ycia
sk³ania do zastanowienia nad moralnym wymiarem dzia³añ ustawodawczych i politycznych - co umyka
w prozie dnia codziennego. Jako Senatorowie Rzeczypospolitej bêdziemy dok³adaæ starañ, by wszystko
co czynimy w naszej pracy odpowiada³o wskazaniom moralnym, które by³y trosk¹ ca³ego nauczania Jana
Paw³a II.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie uczczenia pamiêci Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przypominaj¹c przypadaj¹c¹ w tym roku szeœædziesi¹t¹ pi¹t¹ roczni-
cê œmierci Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej na Podkarpaciu, którzy za ukrywanie oœmiu obywateli pol-
skich narodowoœci ¿ydowskiej z rodzin Szallów i Goldmanów zginêli wraz z nimi i siedmiorgiem dzieci,
w tym jednym nienarodzonym, w dniu 24 marca 1944 roku z r¹k niemieckiej ¿andarmerii, pragnie uczciæ
wszystkich Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej.

Poœwiêcenie rodziny Ulmów, którzy – jak napisano na pomniku w Markowej – „ratuj¹c ¿ycie innych
z³o¿yli w ofierze w³asne”, winno byæ zaliczone do tego nurtu w tradycji narodu polskiego, który zas³uguje
na nasz¹ pamiêæ i szczególn¹ wdziêcznoœæ.

W Polsce uratowano ok. 60 tysiêcy bliŸnich, którzy byli naszymi rodakami, chocia¿ ró¿nili siê od nas
wiar¹, jêzykiem, obyczajami czy szczególnym przywi¹zaniem do tradycji przodków. „¯aden naród – jak
powiedzia³ Arnold Mostowicz – nie z³o¿y³ na o³tarzu pomocy ¯ydom takiej hekatomby ofiar jak Polacy, bo-
wiem w wielu krajach okupowanych pomoc ta nie nios³a ze sob¹ takiego ryzyka”.

Ratuj¹cy, a by³o ich kilkaset tysiêcy, wywodzili siê z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych, ich œwiadomoœæ
kszta³towa³y odmienne, niekiedy skrajnie przeciwstawne, pogl¹dy polityczne, kierowali siê ró¿nymi mo-
tywami ratowania. Ich poœwiêcenie nierzadko nara¿a³o ich na œmiertelne niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce
z niegodziwych postaw i dzia³añ tych nielicznych, którzy utracili zdolnoœæ honorow¹.

Wielu oddanych sprawie ratowania bliŸnich z Narodu ¯ydowskiego nie chcia³o w swojej skromnoœci
zaszczytów, pochwa³czy ludzkiej lub oficjalnej wdziêcznoœci: „(…) pragnê – mówi³a Irena Sendlerowa – jak
najmocniej podkreœliæ, ¿e nie my ratuj¹cy jesteœmy jakimiœ bohaterami – te s³owa nawet bardzo mnie dra¿-
ni¹. Odwrotnie – ci¹gle mam wyrzuty sumienia, ¿e tak ma³o zrobi³am”.

Wielu z nich – tak jak Ulmowie z Markowej – uczyni³o „wystarczaj¹co du¿o”. Wykazali, ¿e cz³owieczeñ-
stwo jest wa¿niejsze ni¿ ¿ycie. „Czeœæ oddawana (...) – mówi³Jan Pawe³ II w Yad Vashem – Sprawiedliwym
Wœród Narodów za bohaterskie dzia³ania w obronie ¯ydów, czasami a¿ do oddania w³asnego ¿ycia, jest
uznaniem, i¿ nawet w najciemniejszej godzinie nie gaœnie wszelkie œwiat³o”. Winni Oni znaleŸæ miejsce
nie tylko w naszej polskiej zbiorowej œwiadomoœci i pamiêci.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do spo³eczeñstwa i instytucji pañstwa polskiego o uznanie
czynów rodziny Ulmów, Ireny Gut, Ireny Sendler, Henryka S³awika i wielu innych Sprawiedliwych za za-
s³uguj¹ce na szczególn¹ pamiêæ i miejsce w œwiadomoœci Polaków.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób pra-
wnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
oraz ustawy – Prawo dewizowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o objêciu porêczeniami Skarbu Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkaniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o objêciu porêczeniami Skarbu Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkaniowych, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Skarbu Pañstwa w postêpowaniu karnym, z wyj¹tkiem zastêpstwa procesowego Skarbu Pañstwa
w celu dochodzenia w postêpowaniu karnym roszczeñ maj¹tkowych wynikaj¹cych bezpoœrednio
z pope³nienia przestêpstwa.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Akceptuj¹c przyjête przez Sejm doprecyzowanie przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Pañstwa polegaj¹ce na wskazaniu, i¿ Prokuratoria nie wykonuje zastêpstwa procesowego Skarbu Pañ-
stwa w postêpowaniu karnym, do rozpatrzonej nowelizacji tej ustawy Senat wprowadzi³ poprawkê umo¿-
liwiaj¹c¹ wykonywanie przez Prokuratoriê takiego zastêpstwa w postêpowaniu karnym, ale tylko w celu
dochodzenia roszczeñ maj¹tkowych wynikaj¹cych bezpoœrednio z pope³nienia przestêpstwa.

Powy¿sza zmiana przyczyni siê zdaniem Senatu do lepszej ochrony interesów Skarbu Pañstwa, umo¿-
liwia bowiem skorzystanie z szybszej drogi dochodzenia roszczeñ maj¹tkowych.

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
286 Uchwa³a Senatu w sprawie o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 3 skreœla siê ust. 2.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników uchwalaj¹c do niej jedn¹ poprawkê.

Poprawka usuwa zbêdny i mog¹cy rodziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne przepis przejœciowy zawarty
w nowelizacji.

Przedmiotowy przepis prawdopodobnie mia³ byæ norm¹ szczególn¹ w stosunku do zasady okreœlonej
w przepisie art. 8 ust. 4. Jego redakcja nie pozwala jednak jednoznacznie oceniæ, jaki jest jego cel. Ustawa
ma wejœæ w ¿ycie 1 paŸdziernika 2009 r., a wiêc wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹cej w pierwszym kwartale
2010 r., bêdzie mog³a byæ og³oszona w trybie okreœlonym w art. 8 ust. 4 ustawy nowelizowanej w brzmie-
niu nadanym nowelizacj¹. W tym stanie przepis art. 3 ust. 2 mo¿e wprowadzaæ jedynie w b³¹d. Chodzi
o sformu³owanie „Pocz¹wszy od pierwszego kwarta³u 2010 r.”, które rodzi w¹tpliwoœci, co do tego, jaki
jest termin og³oszenia w Monitorze Polskim wysokoœci miesiêcznej sk³adki. Termin ten, w myœl art. 8 ust.
4 ma wynosiæ co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem kwarta³u, na jaki ma obowi¹zywaæ sk³adka.

Pragn¹c wykluczyæ w¹tpliwoœci mog¹ce zaistnieæ w praktyce stosowania tego przepisu Senat uzna³ za
konieczne skreœlenie go, jako zbêdnego.

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
288 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o nasiennictwie, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zwierz¹t, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1)w art. 1 w pkt 1, w odnoœniku nr 1 w pkt 1:

a) skreœla siê lit. a,
b) po lit. f dodaje siê lit.... w brzmieniu:

„...) dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiaj¹cej minimalne normy
ochrony œwiñ (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2009, str. 5);”;

2)w art. 1 w pkt 4 skreœla siê lit. a;
3)wart. 1 w pkt 5, wart. 12d w pkt 2 wyrazy „na 15 dni” zastêpuje siê wyrazami „co najmniej 15 dni”;
4)w art. 1 w pkt 5, w art. 12j pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kurcz¹t utrzymywanych w systemie ekstensywnego chowu œció³kowego z dostêpem do wolnego
wybiegu, o których mowa w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.
wprowadzaj¹cym szczegó³owe przepisy wykonawcze do rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1243/2007
w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do miêsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157
z 17.06.2008, str. 46, z póŸn. zm.) w za³¹czniku V, w lit. b–e;”;

5)w art. 1 skreœla siê pkt 6;
6)w art. 1 w pkt 7, w art. 37d w ust. 1 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

„3a) nie przechowuje lub nie udostêpnia dokumentacji, o której mowa w art. 12f ust. 1, zgodnie
z przepisem art. 12f ust. 2,”;

7)w art. 3 wyrazy „2, 4 i 6” zastêpuje siê wyrazami „2 i 4”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ochronie zwie-
rz¹t uchwalaj¹c do niej 7 poprawek.

Poprawka zawarta w pkt 1 uchwa³y Senatu w odnoœniku nr 1 ustawy nowelizowanej zmienia odes³anie
do uchylonej z dniem 10 marca 2009 r. dyrektywy Rady 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. usta-
nawiaj¹cej minimalne normy ochrony œwiñ zastêpuj¹c je odes³aniem do obowi¹zuj¹cej w tej kwestii dy-
rektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r.

Podobny charakter ma poprawka przyjêta w pkt 4 uchwa³y. Zmienia ona odes³anie zawarte w dodawanym
do ustawy nowelizowanej przepisie art. 12j pkt 5. Jest to konieczne w zwi¹zku z utrat¹ mocy z dniem 1 lipca
2008 r. rozporz¹dzenia (EWG) nr 1538/91 i zast¹pieniem go rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 543/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzaj¹cym szczegó³owe przepisy wykonawcze do rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 1243/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do miêsa drobiowego.

Przyjmuj¹c poprawkê zawart¹ w pkt 2 uchwa³y, Senat uzna³ za niezbêdne utrzymanie w mocy usuniête-
go przez Sejm przepisu zakazuj¹cego importu zwierz¹t i produktów zwierzêcych uzyskanych w wyniku
chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów dotycz¹cych ochrony zwierz¹t. Zakaz ten, zdaniem Senatu,
dobrze s³u¿y³ i powinien s³u¿yæ w przysz³oœci ochronie nie tylko humanitarnych standardów, jakie krajowe
przepisy wyznaczaj¹ w zakresie ochrony zwierz¹t, ale równie¿ zysków przedsiêbiorców, którzy te standardy
stosuj¹. Jako konsekwencja tego rozwi¹zania poprawka nr 5 przywraca zwi¹zany z tym zakazem przepis
karny, a poprawka nr 7 koryguje w zakresie tej zmiany przepis dotycz¹cy wejœcia nowelizacji w ¿ycie.

Poprawka w pkt 3 uchwa³y poprawia przepis dotycz¹cy terminu przekazania powiatowemu lekarzowi
weterynarii informacji o planowanym zwiêkszeniu obsady brojlerów. Rozwi¹zaniem niew¹tpliwie wadli-
wym jest nakaz, by w ka¿dym przypadku informacja o planowanym zwiêkszeniu obsady brojlerów by³a
przekazywana powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie okreœlonym œciœle, tj. „na 15 dni przed”
umieszczeniem stada w kurniku.

Przyjmuj¹c poprawkê zawart¹ w pkt 6 uchwa³y, Senat uzna³, ¿e wprowadzenie przez Sejm w art. 12f
ust. 2 obowi¹zku przechowywania przez 3 lata od dnia umieszczenia brojlerów w kurniku przewidzianej
prawem dokumentacji i udostêpniania jej powiatowemu lekarzowi weterynarii wymaga dodania przepi-
su karnego wskazuj¹cego sankcjê karn¹ z tytu³u naruszenia tego obowi¹zku. Pozostawienie przepisu za-
wieraj¹cego okreœlone obowi¹zki bez mo¿liwoœci ich egzekwowania powoduje, ¿e przepis ten pozostanie
jedynie norm¹ instrukcyjn¹.

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t 291



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w lit. c po wyrazie „zarejestrowanego” dodaje siê wyrazy „w Rzeczypospolitej Polskiej

albo”;
2) w art. 1 w pkt 1 – 3 wyraz „kraju” zastêpuje siê wyrazem „pañstwie”;
3) w art. 1 w pkt 3, w pkt 6 po wyrazach „jest zarejestrowany” dodaje siê wyrazy „w Rzeczypospolitej Pol-

skiej albo”;
4) w art. 1 w pkt 3 po wyrazach „w art. 132” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako

lit. a oraz dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje siê, je¿eli policjant uzyska³ informacjê z centralnej ewidencji
pojazdów potwierdzaj¹c¹ zawarcie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej posiadacza pojazdu.”;”;

5) w art. 1 w pkt 4, w ust. 2 wyraz „Je¿eli” zastêpuje siê wyrazami „W przypadku pojazdu zarejestrowane-
go w pañstwie, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c, je¿eli”;

6) po art. 2 dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. W sprawach wszczêtych a niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosuje siê

przepisy dotychczasowe.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przyjmuj¹c do niej 6 poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawki nr 1, 3, 4 i 5 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nieokazanie dokumentu potwier-
dzaj¹cego zawarcie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej skutkowaæ powin-
no zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego tak¿e w stosunku do kieruj¹cego pojazdem zarejestrowanym
w Polsce, pod warunkiem, ¿e informacji potwierdzaj¹cej zawarcie umowy ubezpieczenia nie bêdzie mo¿-
na uzyskaæ z centralnej ewidencji pojazdów.

W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa nie zawiera regulacji okreœlaj¹cych wp³yw nowych przepisów na stosunki
powsta³e pod dzia³aniem przepisów dotychczasowych, Izba uzna³a za zasadne wprowadzenie przepisu
przejœciowego. Przyjêta w tym celu poprawka nr 6 jednoznacznie przes¹dza, ¿e dowody rejestracyjne za-
trzymane przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy oraz pojazdy umieszczone w tym czasie na parkingu strze-
¿onym bêd¹, po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy, zwracane na zasadach dotychczasowych.

Poprawka nr 2 ma na celu ujednolicenie terminologii ustawy.

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227)
art. 11j otrzymuje brzmienie:
„Art. 11j.

1. Do nieruchomoœci stanowi¹cych rodzinne ogrody dzia³kowe objêtych decyzj¹ o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej nie stosuje siê art. 17-22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach dzia³kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600
oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475).

2. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych
ogrodów dzia³kowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
dzia³kowych, odszkodowanie przys³uguje:
1) cz³onkom Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców - za stanowi¹ce ich w³asnoœæ nasadzenia,

urz¹dzenia i obiekty znajduj¹ce siê na dzia³kach;
2) Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców - za stanowi¹ce jego w³asnoœæ urz¹dzenia, budynki

i budowle rodzinnego ogrodu dzia³kowego przeznaczone do wspólnego korzystania
przez u¿ytkuj¹cych dzia³ki i s³u¿¹ce do zapewnienia funkcjonowania ogrodu.”.”;

2) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„1a. Do spraw wszczêtych a niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê

przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
postanowi³ wprowadziæ do niej 2 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat w sposób czytelny i jednoznaczny wskaza³ zasady wyp³acania od-
szkodowania przys³uguj¹cego Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców oraz jego cz³onkom w przypadku, gdy
dla realizacji inwestycji drogowej niezbêdna jest likwidacja rodzinnego ogrodu dzia³kowego. Poprawka
porz¹dkuje systematykê ustawy oraz zapewnia jej spójnoœæ terminologiczn¹. Senat uzna³ tak¿e, ¿e obo-
wi¹zek zapewnienia gruntu zastêpczego na odtworzenie likwidowanego ogrodu w sposób nadmierny ob-
ci¹¿y inwestora, a ponadto mo¿e w istotny sposób opóŸniæ proces budowy dróg.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 Senat doda³ do ustawy przepis przejœciowy, na podstawie którego do spraw
wszczêtych a niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosowaæ siê bêdzie nowe prze-
pisy. Zdaniem Izby respektowanie zasady równoœci wymaga, aby nowe, korzystne dla dzia³kowców prze-
pisy prawa dotyczy³y tak¿e tych podmiotów, w stosunku do których wszczêto ju¿ postêpowanie w sprawie
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê decyzji drogowej.

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9, w art. 26a po wyrazach „w zakresie po³¹czenia sieci” dodaje siê wyrazy „oraz w zakre-

sie dostêpu telekomunikacyjnego, którego obowi¹zek zapewnienia wynika z na³o¿onych na tego ope-
ratora obowi¹zków regulacyjnych”;

2) w art. 1 w pkt 10:
a) w lit. a, w ust. 1 i 2 oraz
b) w lit. b, w ust. 2a

– wyrazy „licz¹c od dnia rozpoczêcia negocjacji” zastêpuje siê wyrazami „licz¹c od dnia wyst¹pie-
nia z wnioskiem o zawarcie umowy o dostêpie telekomunikacyjnym”;

3) w art. 1 w pkt 10 w lit. b:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 2a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2a i 2b”,
b) dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes UKE mo¿e, na pisemny wniosek ka¿dej ze stron negocjacji o zawarcie umowy o dostê-
pie telekomunikacyjnym prowadzonych z operatorem obowi¹zanym do zapewnienia dostêpu
telekomunikacyjnego, którego obowi¹zek zapewnienia wynika z na³o¿onych na tego operatora
obowi¹zków regulacyjnych, albo z urzêdu, w drodze postanowienia, okreœliæ termin zakoñcze-
nia negocjacji o zawarcie tej umowy, nie d³u¿szy ni¿ 90 dni, licz¹c od dnia wyst¹pienia z wnios-
kiem o zawarcie umowy o dostêpie telekomunikacyjnym.”,

c) w dotychczasowym ust. 2a po wyrazach „odmowy udzielenia dostêpu telekomunikacyjnego przez
podmiot do tego obowi¹zany” skreœla siê przecinek i dodaje siê wyrazy „lub niezawarcia umowy
o dostêpie telekomunikacyjnym w terminie, o którym mowa w ust. 2a, lub”,

d) dotychczasowy ust. 2a oznacza siê jako ust. 2b;
4) w art. 1 w pkt 10 w lit. c oraz w pkt 11 w lit. a i b wyrazy „ust. 2 i 2a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2 i 2b”;
5) w art. 1 w pkt 15, w art. 39 w ust. 1 i w art. 40 w ust. 1 wyrazy „art. 24 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami

„art. 24 pkt 2 lit. a”;
6) w art. 1 w pkt 15, w art. 39 w ust. 5 na koñcu kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy „jak

równie¿ zwrot uzasadnionych kosztów.”;
7) w art. 1 w pkt 16, w art. 56 w ust. 6 skreœla siê wyrazy „art. 56”;
8)wart.1wpkt16,wart.56wust.6wzdaniutrzecimiczwartymwyraz „daty” zastêpujesiêwyrazem„dnia”;
9) w art. 1 w pkt 16, w art. 56 dodaje siê ust. 7-9 w brzmieniu:

„7. Abonentowi nie przys³uguje prawo odst¹pienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o któ-
rym mowa w ust. 6, je¿eli dostawca us³ug, za zgod¹ abonenta, rozpocz¹³ œwiadczenie us³ug zgod-
nie ze zmienionymi warunkami umowy.
8. W razie braku potwierdzenia abonentowi faktu z³o¿enia oœwiadczenia o zmianie warunków

umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, termin,
w którym abonent mo¿e odst¹piæ od dokonanej zmiany warunków umowy, wynosi trzy mie-
si¹ce i liczy siê od dnia z³o¿enia oœwiadczenia o zmianie warunków umowy. Je¿eli jednak abo-
nent po rozpoczêciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10
dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.

9. Do zmiany warunków umowy w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje siê art. 60a.”;
10) w art. 1 w pkt 20, w art. 60a:

a) w ust. 3 po wyrazach „ze zmiany przepisów prawa” dodaje siê wyrazy „, w tym równie¿ usuniêcia
niedozwolonych postanowieñ umownych”,

b) dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych niezw³ocznie informuje abo-

nentów na piœmie o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby dostawcy us³ug. Informacja
o powy¿szych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy.

5. Dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych dla u¿ytkowników koñcowych
us³ugi przedp³aconej œwiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej niezw³ocznie po-



daje do publicznej wiadomoœci informacje o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby do-
stawcy us³ug.”;

11) w art. 1 po pkt 21 dodaje siê pkt 21a w brzmieniu:
„21a) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Œwiadczenie us³ugi o podwy¿szonej op³acie odbywa siê na podstawie umowy zawartej w spo-
sób okreœlony w art. 56 ust. 2 zdanie drugie.”; ”;

12) w art. 1 w pkt 23 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Abonent bêd¹cy stron¹ umowy z dostawc¹ us³ug zapewniaj¹cym przy³¹czenie do publicznej sieci

telefonicznej lub u¿ytkownik koñcowy us³ugi przedp³aconej mo¿e ¿¹daæ przy zmianie dostawcy
us³ug przeniesienia przydzielonego numeru do istniej¹cej sieci operatora na:

1) obszarze geograficznym - w przypadku numerów geograficznych;
2) terenie ca³ego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.”;

13) w art. 1 w pkt 24, w art. 71a wyrazy „za okres wypowiedzenia powiêkszonej o zwrot udzielonej ulgi,
o której mowa w art. 57 ust. 6” zastêpuje siê wyrazami „za okres wypowiedzenia, nie wy¿szej jednak
ni¿ op³ata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiêkszonej o roszczenie zwi¹zane z ulg¹
przyznan¹ abonentowi obliczon¹ proporcjonalnie do czasu pozostaj¹cego do zakoñczenia trwania
umowy”;

14) w art. 1 po pkt 24 dodaje siê pkt 24a w brzmieniu:
„24a) w art. 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kieruj¹c siê potrzebami abonentów w zakresie wyboru dostawcy us³ug, Prezes UKE, po prze-
prowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku us³ug œwiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej, mo¿e w drodze decyzji, o której mowa w art. 24, na³o¿yæ na wyznaczonego opera-
tora o znacz¹cej pozycji na tym rynku obowi¹zek realizacji na rzecz abonentów przy³¹czonych
do jego sieci uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.”; ”;

15) w art. 1 w pkt 25, w art. 91 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „lit. a”;
16) w art. 1 w pkt 39, w art. 180a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „dane te niszczyæ” dodaje siê wyrazy „, z wy-

j¹tkiem tych, które zosta³y zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrêbnymi”;
17) w art. 1 w pkt 44 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w ust. 1” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹

treœæ oznacza siê jako tiret pierwsze i dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
„– pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych pañstw informacji z za-
kresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowi¹zków notyfikacyjnych, obejmuj¹cych prze-
kazywanie treœci postanowieñ, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz informacje o przedsiêbior-
cach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadaj¹cych znacz¹c¹ pozycjê rynkow¹,
œwiadcz¹cych us³ugê powszechn¹ i realizuj¹cych po³¹czenia sieci telekomunikacyjnych oraz
na³o¿onych na nich obowi¹zkach;”,”;

18) w art. 1 w pkt 45, w ust. 2a skreœla siê wyrazy „i zniesienia obowi¹zków regulacyjnych”;
19) w art. 1 w pkt 47 skreœla siê wyrazy „art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1,”;
20) w art. 1 pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48) u¿yte w art. 46 ust. 1 i w art. 134 wyrazy „art. 23” zastêpuje siê wyrazami „art. 21”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

oraz niektórych innych ustaw 297



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 20 poprawek.

W celu zagwarantowania istnienia skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, Senat po-
stanowi³ wprowadziæ poprawkê nr 1, która nak³ada na operatora, obowi¹zanego do zapewnienia dostêpu
telekomunikacyjnego, obowi¹zek prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o tym dostêpie.

Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie sposobu liczenia, okreœlanego przez Prezesa UKE, terminu
zakoñczenia negocjacji o zawarcie umowy o dostêpie telekomunikacyjnym. Brak tego doprecyzowania
czyni³by okreœlenie terminu zakoñczenia negocjacji bezskutecznym w przypadku, gdy operator unika
podjêcia negocjacji.

Równie¿ poprawki nr 3 i 4 maj¹ s³u¿yæ zagwarantowaniu istnienia skutecznej konkurencji. Poprawki
te umo¿liwiaj¹ Prezesowi UKE, z urzêdu lub na wniosek strony, okreœlenie terminu zakoñczenia negocja-
cji o zawarcie umowy o dostêpie telekomunikacyjnym z operatorem obowi¹zanym do zapewnienia tego
dostêpu w zakresie innym ni¿ po³¹czenie sieci.

Celem poprawki nr 6 jest uwzglêdnienie, w procesie ustalania przez Prezesa UKE op³at z tytu³u dostê-
pu telekomunikacyjnego, przes³anki uzasadnionych kosztów operatora. Zdaniem Senatu poprawka ta
usunie w¹tpliwoœci co do zgodnoœci przepisów ustawy z dyrektyw¹ 2002/19 w sprawie dostêpu do sieci
³¹cznoœci elektronicznej i urz¹dzeñ towarzysz¹cych oraz wzajemnych po³¹czeñ.

Przyjmuj¹c poprawki nr 9 i 10 Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zachowania równowagi pomiêdzy
uprawnieniami stron umowy – dostawcy i abonenta. W tym celu poprawka nr 9 doprecyzowuje warunki
odst¹pienia od zmiany umowy dokonanej telefonicznie, natomiast poprawka nr 10 doprecyzowuje za-
kres zmian umowy wykluczaj¹cy prawo do wypowiedzenia umowy – zmiany nazwy firmy, adresu lub sie-
dziby dostawcy nie bêd¹ stanowi³y zmiany warunków umowy.

Poprawka nr 12 ma na celu zapewnienie stosowania w ustawie jednolitej terminologii.
W celu zapewnienia dostatecznej precyzyjnoœci przepisów Senat postanowi³ przyj¹æ poprawkê nr 13.

Poprawka ta doprecyzowuje wysokoœæ op³aty, jak¹ abonent jest obowi¹zany do uiszczenia dotychczaso-
wemu dostawcy w przypadku realizacji ¿¹dania przeniesienia przydzielonego numeru.

Poprawka 16 wy³¹cza obowi¹zek niszczenia, po 24 miesi¹cach, danych dotycz¹cych wykonywanych
po³¹czeñ w przypadku ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrêbnymi. Zdaniem Senatu poprawka
usunie wszelkie w¹tpliwoœci, i¿ przechowywane dane o po³¹czeniach, zabezpieczone w tocz¹cych siê po-
stêpowaniach prowadzonych przez uprawnione organy pañstwa, nie podlegaj¹ obowi¹zkowi ich niszcze-
nia w trybie przepisów ogólnych zawartych w ustawie – Prawo telekomunikacyjne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 18, Senat, uwzglêdniaj¹c przepisy prawa europejskiego, stan¹³ na stanowis-
ku, i¿ decyzje dotycz¹ce obowi¹zków regulacyjnych nale¿y traktowaæ jednakowo. Poprawka ta umo¿liwia
natychmiastowe wykonanie decyzji w sprawie zniesienia obowi¹zków regulacyjnych.

Poprawki nr 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19 i 20 maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy i polegaj¹ na zastosowaniu pra-
wid³owych odes³añ do przepisów ustawy. Poprawka nr 8 ma charakter redakcyjny.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o bate-
riach i akumulatorach, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 18 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wprowadzaj¹cego baterie lub akumulatory:
a) firmê przedsiêbiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiêbiorcy - je¿eli zosta³ nadany,
c) europejski numer identyfikacji podatkowej - je¿eli zosta³ nadany,
d) informacjê o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów,
e) informacjê o sposobie realizowania obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy;”;

2) w art. 20:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Op³aty rejestrowej nie uiszcza wprowadzaj¹cy baterie lub akumulatory wpisany do rejestru,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarz¹dzania i audy-
tu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), który sk³adaj¹c wniosek o wpis do rejestru przed³o¿y informacjê
potwierdzaj¹c¹ dobrowolny udzia³ w systemie ekozarz¹dzania i audytu (EMAS).”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Op³aty rocznej nie uiszcza wprowadzaj¹cy baterie lub akumulatory, który jest jednoczeœnie

wprowadzaj¹cym sprzêt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, który sk³adaj¹c
wniosek o wpis do rejestru przed³o¿y informacjê o numerze rejestrowym nadanym zgodnie
z przepisami o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym.”;

3) w art. 37 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku braku mo¿liwoœci ustalenia wysokoœci przychodów z tytu³u wprowadzenia do ob-

rotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju, ca³kowity przychód okreœla siê na podstawie ilo-
œci sztuk baterii i akumulatorów wprowadzonych w danym roku do obrotu na terytorium kraju
przyjmuj¹c dla ka¿dej baterii i akumulatora wysokoœæ przychodu jako:
1) wysokoœæ stawki op³aty produktowej, o której mowa w art. 40 ust. 2, dla danego rodzaju baterii

przenoœnych i akumulatorów przenoœnych;
2) œredni¹ cenê baterii i akumulatora o takim samym sk³adzie fizyko-chemicznym lub pojemnoœci

oferowanych w handlu detalicznym w kraju, dla pozosta³ych baterii i akumulatorów.”;
4) w art. 52 w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) prowadzenia iloœciowej i jakoœciowej ewidencji odpadów w postaci zu¿ytych baterii lub zu¿ytych
akumulatorów, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.”;

5) w art. 63 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zu¿yte baterie samochodowe kwasowo-o³owiowe, zu¿yte akumulatory samochodowe kwaso-

wo-o³owiowe, zu¿yte baterie przemys³owe kwasowo-o³owiowe lub zu¿yte akumulatory przemys³o-
we kwasowo-o³owiowe poddawane s¹ przetwarzaniu wy³¹cznie w zak³adzie przetwarzania prowa-
dz¹cym równie¿ recykling o³owiu i jego zwi¹zków oraz tworzyw sztucznych.”;

6) dodaje siê art. 109a w brzmieniu:
„Art. 109a. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 401 po ust. 13d dodaje siê ust. 13e i 13f w brzmieniu:

„13e. Przychodami Narodowego Funduszu s¹ tak¿e wp³ywy z kar pieniê¿nych wymierzanych na
podstawie art. 97-102 ustawy z dnia... o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr …, poz. …).

13f. Wp³ywy z kar, o których mowa w ust. 13e, Narodowy Fundusz przeznacza na dofinanso-
wanie dzia³añ w zakresie:
1) zbierania zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów;
2) przetwarzania i recyklingu zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów;
3) unieszkodliwiania zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów.”;

2) art. 401b otrzymuje brzmienie:
„Art. 401b. Przychody wymienione w art. 401 ust. 2-13 i 13e oraz w art. 401a przeznacza siê ró-

wnie¿ na pokrycie kosztów ich obs³ugi.”;



3) w art. 402 dodaje siê ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„10. Wp³ywy z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, wojewódzcy inspektorzy ochrony œrodo-

wiska przekazuj¹ na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do koñca na-
stêpnego miesi¹ca po up³ywie ka¿dego kwarta³u.

11. Wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska przed przekazaniem na rachunek Narodowego
Funduszu wp³ywów z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, pomniejsza je o 20%, a kwo-
tê uzyskan¹ z tytu³u pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji ustalonej nale¿nej kary
oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokoœci.”.”;

7) w art. 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Œrodki zgromadzone przed dniem 1 maja 2010 r. na rachunku bankowym, o którym mowa

w art. 30 ustawy zmienianej w art. 110, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej przeznacza na finansowanie dzia³añ w zakresie:
1) odzysku i recyklingu odpadów pou¿ytkowych powsta³ych z akumulatorów niklowo-kadmo-

wych, niklowo-¿elazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwani-
cznych;

2) edukacji ekologicznej dotycz¹cej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów pou¿ytkowych
z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-¿elazowych, innych akumulatorów elektrycz-
nych oraz baterii i ogniw galwanicznych;

3) selektywnego zbierania odpadów pou¿ytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklo-
wo-¿elazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych wyko-
nywanych przez gminy;

4) badañ laboratoryjnych na zawartoœæ metali ciê¿kich w bateriach lub akumulatorach zleconych
przez Inspekcjê Handlow¹;

5) wdra¿ania przez zak³ady przetwarzania zu¿ytych baterii lub zu¿ytych akumulatorów certyfiko-
wanych systemów zarz¹dzania œrodowiskowego, umo¿liwiaj¹cych dobrowolne uczestnictwo
we wspólnotowym systemie ekozarz¹dzania i audytu (EMAS).”;

8) w art. 121 w pkt 1 przed wyrazami „art. 15” dodaje siê wyrazy „art. 11 ust. 2 i 3,”, po wyrazach „art. 49,”
dodaje siê wyrazy „art. 77,” oraz wyrazy „i art. 87” zastêpuje siê wyrazami „, art. 87 i art. 99”;

9) w art. 121:
a) w pkt 4 wyrazy „art. 110 i” zastêpuje siê wyrazami „art. 110 pkt 1-13 i 15-20 oraz”,
b) dodaje siê pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) art. 110 pkt 14, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2010 r.;”.
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o bateriach
i akumulatorach, Senat proponuje wprowadzenie 9 poprawek do jej tekstu.

Poprawka nr 1 modyfikuje zakres danych umieszczanych we wniosku przez przedsiêbiorcê ubiega-
j¹cego siê o wpis do rejestru osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wprowadzania do obrotu baterii
i akumulatorów.

Poprawka nr 2 precyzuje przepisy reguluj¹ce zwolnienia od op³aty rejestrowej i op³aty rocznej w zakre-
sie wymagañ, które nale¿y spe³niæ, aby podlegaæ zwolnieniu.

Poprawka nr 3 uzupe³nia ustawê - okreœla sposób obliczania wysokoœci przychodu przez wprowadza-
j¹cego baterie i akumulatory, którego ustalenie jest konieczne dla wykonania obowi¹zku finansowania
publicznych kampanii edukacyjnych, w sytuacji gdy ustalenie wysokoœci tego przychodu w inny sposób
jest niemo¿liwe.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Izba opowiedzia³a siê za zwolnieniem prowadz¹cego miejsce odbioru z obowi¹z-
ku prowadzenia iloœciowej i jakoœciowej ewidencji odpadów w postaci zu¿ytych baterii i akumulatorów.

Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie ustawy o zasady przetwarzania i recyklingu zu¿ytych baterii
i akumulatorów kwasowo-o³owiowych, samochodowych i przemys³owych, uznaj¹c, ¿e jest to konieczne
dla stworzenia spójnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Poprawka
nr 5 okreœla, i¿ takie baterie i akumulatory mog¹ byæ przetwarzane wy³¹cznie w zak³adzie prowadz¹cym
recykling o³owiu i jego zwi¹zków oraz tworzyw sztucznych.

Poprawka nr 6 wprowadza zmiany w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska zmierzaj¹ce do uznania
wp³ywów z kar pieniê¿nych pobieranych na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach za przychody
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, okreœlenia sposobu rozdysponowa-
nia tych œrodków oraz terminów przekazywania wp³ywów z kar na rachunek Funduszu przez wojewódz-
kich inspektorów ochrony œrodowiska.

Poprawki nr 7 i 9 zmieniaj¹ przeznaczenie œrodków zgromadzonych na likwidowanym rachunku ban-
kowym Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej prowadzonego na podstawie
ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie
produktowej, oraz przesuwaj¹ termin likwidacji tego rachunku z 1 stycznia 2010 r. na 1 maja 2010 r.

Poprawka nr 8 opóŸnia o 3 miesi¹ce termin wejœcia w ¿ycie przepisów nak³adaj¹cych obowi¹zek do-
³¹czania do sprzêtu wprowadzonego do obrotu, w którym zamontowano baterie lub akumulatory, in-
strukcji o rodzaju zamontowanych baterii i akumulatorów, a tak¿e sposobie bezpiecznego ich usuwania,
a w przypadku wprowadzania baterii lub akumulatorów do obrotu na terytorium kraju – do³¹czania in-
strukcji w jêzyku polskim, daj¹c tym samym adresatom norm d³u¿szy czas na przygotowanie siê do reali-
zacji tych obowi¹zków. Po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy wejd¹ równie¿ w ¿ycie przepisy
okreœlaj¹ce sankcje z tytu³u niewykonania obowi¹zków wymienionych powy¿ej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4 w lit. e:

a) w ust. 7a wyrazy „w zwi¹zku lub podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, albo choroby po-
zostaj¹cej w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹” zastêpuje siê wyrazami „pozostaj¹cego w zwi¹zku
z pe³nieniem czynnej s³u¿by wojskowej albo chorob¹ powsta³¹ w zwi¹zku ze szczególnymi w³aœci-
woœciami lub warunkami s³u¿by wojskowej”,

b) w ust. 7b po wyrazie „w³aœciwe” dodaje siê wyraz „wojskowe” oraz wyrazy „uprawniony do wyzna-
czania ¿o³nierza na to stanowisko s³u¿bowe” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwy do wyznaczenia na
to stanowisko”;

2) w art. 1 w pkt 5 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 11a skreœla siê wyrazy „(komórki organizacyjnej)” oraz wy-
razy „i wymaganych kwalifikacji na stanowisku s³u¿bowym” zastêpuje siê wyrazami „, wymaganych
kwalifikacji i podstawowych obowi¹zków s³u¿bowych na tym stanowisku”;

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 10 w pkt 4 po wyrazie „pu³kownika” dodaje siê wyraz „(komandora)”;
4) w art. 1 w pkt 7, w art. 15 skreœla siê ust. 2;
5) w art. 1 w pkt 7, w art. 16 w pkt 1 po wyrazie „posiadaj¹cego” dodaje siê wyraz „bezpoœrednio”;
6) w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 2 po wyrazach „s¹dów wojskowych” dodaje siê wyrazy „(Dz. U. z 2007

Nr 226, poz. 1676, z 2008 Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157)”;
7) w art. 1 w pkt 10 w lit. b w tiret drugim, w pkt 3 po wyrazach „nie d³u¿szy” dodaje siê wyraz „równie¿”;
8) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 4 w pkt 4 wyraz „lub” zastêpuje siê wyrazem „albo” oraz wyraz „i” zastê-

puje siê wyrazem „albo”;
9) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prawo do nieodp³atnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz z niezbêdnym umeblo-

waniem i wyposa¿eniem albo prawo do równowa¿nika pieniê¿nego na wynajêcie lokalu miesz-
kalnego, odpowiednio do zajmowanego stanowiska s³u¿bowego oraz liczby uprawnionych
i przesiedlonych cz³onków rodziny;”,

b) po pkt 2 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) prawo do rycza³tu na pokrycie niektórych œwiadczeñ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem lokalu mie-

szkalnego;”;
10) w art. 1:

a) w pkt 13, w art. 26:
– w ust. 7 w pkt 1 i 2 po wyrazie „¿o³nierza” dodaje siê wyraz „zawodowego”,
–wust.19wzdaniuwstêpnymwyraz „s³u¿bê” zastêpujesiêwyrazami „zawodow¹s³u¿bêwojskow¹”,
– w ust. 22 w pkt 2 po u¿ytym po raz pierwszy wyrazie „s³u¿by” dodaje siê wyraz „wojskowej”,

b) w pkt 16:
– w art. 35 w ust. 1 i 2 wyrazy „prognozy przebiegu s³u¿by” zastêpuje siê wyrazami „prognozy prze-

biegu zawodowej s³u¿by wojskowej”,
– w art. 36 w ust. 2 w zdaniu wstêpnym po wyrazie „stanowiska” dodaje siê wyraz „s³u¿bowego”,

c) w pkt 19, w art. 44 w ust. 2 wyraz „uprawniony” zastêpuje siê wyrazem „w³aœciwy”;
11) w art. 1 w pkt 16, w art. 37 ust. 5 oznacza siê jako ust. 2a;
12) w art. 1 w pkt 25 w lit. c, w ust. 8 w pkt 2 po wyrazie „zaginiêcia” dodaje siê wyrazy „, a tak¿e wzory do-

kumentów ewidencyjnych”;
13) w art. 1 w pkt 29 w lit. b, w ust. 3b skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem spe³nienia warunków, o któ-

rych mowa w ust. 3”;
14) w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 4a wyrazy „normê okreœlon¹” zastêpuje siê wyrazami „normy okreœlone”;
15) w art. 1 w pkt 35, w art. 67:

a) w ust. 7:
– w pkt 1 po wyrazie „Narodowej” dodaje siê wyrazy „albo uczelnia wojskowa,” oraz po wyrazie „za-

wodowym” dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia zaopatrzenia urazów
i schorzeñ, które powsta³y w trakcie szkoleñ poligonowych i æwiczeñ wojskowych”,



– w pkt 2 po wyrazach „ust. 3” dodaje siê wyrazy „, maj¹c na wzglêdzie zapewnianie poprawnoœci
i celowoœci wydawania takich produktów i wyrobów oraz racjonalnoœæ gospodarowania nimi”,

– w pkt 3 po wyrazie „pañstwa” dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c niezbêdne elementy skierowañ,
orzeczeñ i certyfikatów wystawianych po przeprowadzaniu takich badañ”,

– w pkt 4 po wyrazie „pañstwa” dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c zagro¿enia epidemiologiczne
charakterystyczne dla miejsca pe³nienia s³u¿by poza granicami pañstwa oraz terminy i miej-
sca wykonania takich szczepieñ”,

– w pkt 5 po wyrazie „turnusów” dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c potrzeby ¿o³nierzy zawodo-
wych wynikaj¹ce z ich aktualnego stanu zdrowia, w tym koniecznoœæ zapewnienia pe³nej re-
konwalescencji ¿o³nierzy zawodowych oraz umo¿liwienia im dalszego leczenia (rehabilitacji)
po zakoñczeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym, a tak¿e wskazuj¹c organ kie-
ruj¹cy kompetentny do oceny aktualnego stanu zdrowia ¿o³nierzy zawodowych oraz miejsca
prowadzenia turnusów leczniczo-profilaktycznych”,

– w pkt 6 po wyrazie „dyspanseryzacyjnego” dodaje siê wyrazy „, okreœlaj¹c grupy zdrowotne, wy-
kaz chorób i schorzeñ, zakres konsultacji specjalistycznych i badañ dodatkowych, w tym labo-
ratoryjnych, w celu prowadzenia dyspanseryzacji”,

b) skreœla siê ust. 8;
16) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a:

a) w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyraz „dentystyczne” zastêpuje siê wyrazem „stomatologiczne”,
b) w ust. 2 wyraz „dentystycznych” zastêpuje siê wyrazem „stomatologicznych”;

17) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „wojskowej” skreœla siê przecinek oraz wyrazy
„tej s³u¿by” zastêpuje siê wyrazami „s³u¿by wojskowej”;

18) w art. 1:
a) w pkt 37, w art. 68 w ust. 1 wyrazy „o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych” zastêpuje siê wyrazami „u-

stawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z póŸn. zm.)”,

b) po pkt 37 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. ¯o³nierz zawodowy ma prawo do zakwaterowania oraz innych œwiadczeñ z tym
zwi¹zanych na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”; ”;

19) w art. 1 w pkt 37, w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek za roz³¹kê, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot kosztów codziennych dojazdów, o którym

mowa w ust. 2, ustala siê w formie rycza³tów miesiêcznych.”;
20) w art. 1 w pkt 37, w art. 68 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nale¿noœci okreœlone w ust. 1 i 2 nie przys³uguj¹ ¿o³nierzowi zawodowemu, któremu przyznano
œwiadczenie mieszkaniowe, a tak¿e ¿o³nierzowi zawodowemu pe³ni¹cemu s³u¿bê poza granicami
pañstwa.”;

21) w art. 1 w pkt 37, w art. 68:
a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokoœæ dodatku za roz³¹kê oraz zwrotu kosztów codziennych dojazdów, szczegó³owe warun-
ki ustalania wysokoœci nale¿noœci, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz warunki korzystania
z tych uprawnieñ;”,

b) w ust. 9:
– wyrazy „okreœliæ wysokoœæ dodatku za roz³¹kê, uzale¿nion¹” zastêpuje siê wyrazami „uwzglêd-

niaæ, ¿e wysokoœæ dodatku za roz³¹kê jest uzale¿niona”,
– wyrazy „wysokoœæ kosztów przejazdów i codziennych dojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, uza-

le¿niaj¹c ich wysokoœæ” zastêpuje siê wyrazami „, ¿e wysokoœæ kosztów codziennych dojazdów,
o których mowa w ust. 2, jest uzale¿niona”;

22) w art. 1 w pkt 45, w art. 82:
a) w ust. 1 skreœla siê wyrazy „po raz pierwszy”,
b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasi³ek na zagospodarowanie mo¿e byæ przyznany ¿o³nierzowi zawodowemu tylko jeden raz
w trakcie pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej.”;

23) w art. 1 w pkt 48, w art. 86 w ust. 15 wyrazy „rodzaj nale¿noœci” zastêpuje siê wyrazami „rodzaje wy-
datków”;

24) w art. 1 w pkt 52 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „ust. 2” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹
treœæ oznacza siê jako tiret pierwsze oraz dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
„- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) orzeczenia przez wojskow¹ komisjê lekarsk¹ niezdolnoœci do pe³nienia zawodowej s³u¿by woj-
skowej, w razie gdy utrata tej zdolnoœci zosta³a spowodowana wypadkiem pozostaj¹cym
w zwi¹zku z pe³nieniem czynnej s³u¿by wojskowej albo chorob¹ powsta³¹ w zwi¹zku ze szcze-
gólnymi w³aœciwoœciami lub warunkami s³u¿by wojskowej;”,”;

25) w art. 1:
a) w pkt 59 w lit. b, w ust. 1c wyrazy „w nastêpstwie wypadku lub choroby pozostaj¹cych w zwi¹zku

z pe³nieniem s³u¿by wojskowej” zastêpuje siê wyrazami „wskutek wypadku pozostaj¹cego
w zwi¹zku z pe³nieniem czynnej s³u¿by wojskowej albo choroby powsta³ej w zwi¹zku ze szczegól-
nymi w³aœciwoœciami lub warunkami s³u¿by wojskowej pe³nionej”,

b) w pkt 60, w art. 120 w ust. 2 wyraz „¯o³nierz” zastêpuje siê wyrazami „By³y ¿o³nierz” oraz wyrazy
„w nastêpstwie wypadku lub choroby pozostaj¹cych w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by wojskowej”
zastêpuje siê wyrazami „wskutek wypadku pozostaj¹cego w zwi¹zku z pe³nieniem czynnej s³u¿by
wojskowej albo choroby powsta³ej w zwi¹zku ze szczególnymi w³aœciwoœciami lub warunkami
s³u¿by wojskowej pe³nionej”;

26) w art. 1:
a) w pkt 60, w art. 120 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie „zwolnieniem” dodaje siê wyrazy „z zawodowej

s³u¿by wojskowej”,
b) w pkt 61, w art. 124 w ust. 2 wyrazy „do s³u¿by” zastêpuje siê wyrazami „do zawodowej s³u¿by”;

27) w art. 1 w pkt 61, w art. 126 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szeregowych zawodowych pobieraj¹cych naukê w szko³ach podoficerskich oraz szeregowych za-

wodowych i podoficerów zawodowych odbywaj¹cych szkolenie w uczelni wojskowej nie powo³uje
siê do s³u¿by kandydackiej.”;

28) w art. 1 w pkt 63, w art. 132 wyrazy „art. 66” zastêpuje siê wyrazami „art. 66 - 67c”;
29) w art. 2 w pkt 1, w art. 12 po wyrazie „ustawie” dodaje siê wyrazy „z dnia 17 grudnia 1998 r.”;
30) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podoficerowie i szeregowi odbywaj¹cy w dniu 31 grudnia 2009 r. nadterminow¹ zasadnicz¹

s³u¿bê wojskow¹, spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w ustawie zmienianej w art. 1 do powo³a-
nia do zawodowej s³u¿by wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych albo w korpusie sze-
regowych zawodowych, staj¹ siê z dniem 1 stycznia 2010 r. ¿o³nierzami zawodowymi pe³ni¹cy-
mi czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ jako s³u¿bê kontraktow¹, odpowiednio w korpusie podoficerów za-
wodowych, albo w korpusie szeregowych zawodowych, pod warunkiem zawarcia kontraktu,
o którym mowa w ust. 2.”,

b) w ust. 2 wyraz „uprawnione” zastêpuje siê wyrazem „w³aœciwe” oraz wyrazy „ci¹gu trzydziestu dni
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy” zastêpuje siê wyrazami „terminie do dnia 31 stycznia 2010 r.”,

c) w ust. 3 wyraz „pe³ni¹” zastêpuje siê wyrazem „odbywaj¹”,
d) w ust. 4 po wyrazie „Zbrojnych” dodaje siê wyrazy „Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej

„Si³ami Zbrojnymi””,
e) skreœla siê ust. 5;

31) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. ¯o³nierz rezerwy posiadaj¹cy stopieñ wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza)

oraz ¿o³nierz nadterminowej zasadniczej s³u¿by wojskowej posiadaj¹cy stopieñ wojskowy star-
szego szeregowego (starszego marynarza), spe³niaj¹cy wymagania do powo³ania do zawodowej
s³u¿by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych okreœlone w ustawie zmienianej w art. 1,
do dnia 31 grudnia 2013 r., z uwagi na potrzeby Si³ Zbrojnych, mo¿e byæ powo³any do zawodowej
s³u¿by wojskowej i wyznaczony, za jego pisemn¹ zgod¹, na stanowisko s³u¿bowe zaszeregowane
do stopnia etatowego szeregowego (marynarza).”;

32) w art. 6 w ust. 4 wyrazy „wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami „31 grudnia 2009 r.”;
33) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r., byli ¿o³nierze zawodowi oraz byli ¿o³nierze nadterminowej
zasadniczej s³u¿by wojskowej, którzy wskutek wypadku pozostaj¹cego w zwi¹zku z pe³nieniem
czynnej s³u¿by wojskowej albo choroby powsta³ej w zwi¹zku ze szczególnymi w³aœciwoœciami lub
warunkami s³u¿by wojskowej pe³nionej poza granicami pañstwa po dniu 22 lutego 1998 r., do-
znali sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, mog¹ wyst¹piæ do Ministra Obrony Naro-
dowej z wnioskami o powo³anie do zawodowej s³u¿by wojskowej.”;

34) w art. 9:
a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 9,
art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 84 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej usta-
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wy, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 4 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2,
art. 84 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ usta-
w¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”,

b) w ust. 2 wyraz „czasu” zastêpuje siê wyrazem „dnia”,
c) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6
i art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy.”;

35) w art. 10 po wyrazach „i 124a” dodaje siê wyrazy „, art. 5”;
36) w art. 10 wyrazy „oraz art. 7” zastêpuje siê wyrazami „, art. 7 oraz art. 9 ust. 3”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o s³u¿bie wojsko-
wej ¿o³nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 36 poprawek.

Poprawki nr 1, 24 i 25 zmierzaj¹ do zachowania spójnoœci terminologicznej w ramach systemu prawa
dostosowuj¹c terminologiê rozpatrzonej nowelizacji do ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³, ¿e karta opisu stanowiska s³u¿bowego powinna zawieraæ rów-
nie¿ informacjê o podstawowych obowi¹zkach na tym stanowisku. Analogiczne rozwi¹zanie obowi¹zuje
w aktualnym stanie prawnym.

Maj¹c na uwadze zachowanie konsekwencji terminologicznej w ustawie o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych konieczne jest sformu³owanie przepisu art. 10 pkt 4 analogicznie do m.in. art. 10 pkt 1
i wskazanie, ¿e odpowiednikiem pu³kownika w Marynarce Wojennej jest komandor (poprawka nr 3).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na wzglêdzie, ¿e art. 15 ust. 2 powtarza treœæ art. 15 ust. 1 (w za-
kresie wniosku o powo³anie do s³u¿by sta³ej) oraz art. 11 ust. 2 (w zakresie koniecznoœci uzyskania przez
¿o³nierza zawodowego bardzo dobrej oceny w ostatniej opinii s³u¿bowej).

Poprawka nr 5 koreluje zakres przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozporz¹dzenia z odpowiednimi
przepisami merytorycznymi, tj. art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2.

Uchwalaj¹c poprawki nr 6, 18 i 29 Senat uwzglêdni³ § 158 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (zwa-
nych dalej „ZTP”) okreœlaj¹cy zasady formu³owania odes³añ do innych aktów normatywnych.

Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie czytelnoœci przepisu okreœlaj¹cego czas pozostawania w rezerwie ka-
drowej ¿o³nierza zawodowego w zwi¹zku z udzieleniem mu urlopu wychowawczego Senat przyj¹³ popraw-
kê nr 7. Poprawka ta wyeliminuje równie¿ ewentualne w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce tego, czy
pierwsza czêœæ przepisu dotyczy równie¿ ¿o³nierza zawodowego s³u¿by kontraktowej.

Uwzglêdniaj¹c zasady pos³ugiwania siê spójnikami (koniunkcj¹, alternatyw¹ ³¹czn¹ i roz³¹czn¹) w jê-
zyku prawnym, Senat uzna³ za poprawne pos³u¿enie siê w nowelizowanym art. 24 ust. 4 alternatyw¹ roz-
³¹czn¹ w miejsce alternatywy ³¹cznej i koniunkcji (poprawka nr 8). Trudno bowiem wyobraziæ sobie sytu-
acjê, w której ¿o³nierz zawodowy bêdzie pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku bezpoœrednio w strukturach organi-
zacji miêdzynarodowej i miêdzynarodowych strukturach wojskowych.

Senat uchwali³ poprawkê nr 9 maj¹c na uwadze zapewnienie w³aœciwej relacji pomiêdzy prawem do
nieodp³atnego zakwaterowania, prawem do równowa¿nika pieniê¿nego na wynajêcie lokalu mieszkal-
nego oraz prawem do rycza³tu na pokrycie niektórych œwiadczeñ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem lokalu
mieszkalnego. W poprawce przyjêto, ¿e prawo do nieodp³atnego zakwaterowania i prawo do równowa¿-
nika pieniê¿nego na wynajêcie lokalu mieszkalnego przys³uguj¹ alternatywnie. Natomiast prawo do ry-
cza³tu na pokrycie niektórych œwiadczeñ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem lokalu mieszkalnego przys³uguje
¿o³nierzowi bez wzglêdu na to czy korzysta z nieodp³atnego zakwaterowania, czy te¿ z równowa¿nika
pieniê¿nego.

Poprawki nr 10, 17 i 26 zmierzaj¹ do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ustawie o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych. Przyjmuj¹c te poprawki kierowano siê § 10 ZTP (nakaz zachowania konse-
kwencji terminologicznej).

Maj¹c na wzglêdzie treœæ poszczególnych przepisów ujêtych w nowelizowanym art. 37 oraz relacje miêdzy
tymi przepisami, uznano za w³aœciwe, aby ust. 5 umieszczony by³ w strukturze artyku³u po ust. 2 (poprawka
nr 11). Przepis ust. 5 dotyczy bowiem podstawowego okresu trwania kadencji, a wiêc jest treœciowo zwi¹zany
z ust. 2, a nie przed³u¿onego okresu kadencji, o którym mowa w ust. 3 i 4. Miejsce przepisu w strukturze aktu
(ustêpu w strukturze artyku³u) jest istotne z punktu widzenia interpretacji przepisu. B³¹d w tym zakresie
mo¿e byæ przyczyn¹ dokonania przez zainteresowanego niew³aœciwej wyk³adni przepisu.

Maj¹c na uwadze, ¿e ewidencja wojskowa powinna byæ prowadzona w sposób jednolity i przejrzysty
oraz, ¿e zakres ewidencjonowanych danych powinien byæ kompletny, Senat uzna³ za niezbêdne, aby Mi-
nister Obrony Narodowej okreœla³, w drodze rozporz¹dzenia, nie tylko zakres i sposób prowadzenia ewi-
dencji wojskowej, ale tak¿e wzory dokumentów ewidencyjnych (poprawka nr 12).

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e warunkiem wykonywania przez ¿o³nierza zawodowego pracy zarobkowej jest
spe³nienie warunków okreœlonych przez ustawodawcê w art. 56 ust. 3, bez wzglêdu na to gdzie taka praca
bêdzie wykonywana, zbêdne jest odsy³anie w art. 56 ust. 3b do ust. 3 tego artyku³u. Odes³anie takie nie
ma ¿adnej wartoœci normatywnej, a co wiêcej mo¿e wprowadzaæ adresata w b³¹d co do intencji ustawo-
dawcy. Analogicznego odes³ania nie dokonano bowiem w ust. 3a, co mog³oby sugerowaæ, ¿e w przypadku
okreœlonym w tym przepisie ust. 3 siê nie stosuje, co jest oczywiœcie niezgodne z wol¹ ustawodawcy. Bio-
r¹c pod uwagê § 11 ZTP (zakaz formu³owania przepisów, które nie s³u¿¹ wyra¿aniu norm prawnych) Se-
nat uchwali³ poprawkê nr 13.

Uwzglêdniaj¹c, ¿e nowelizowany art. 60 ust. 2 stanowi o dwóch normach: czterdziesto i czterdziestooœ-
miogodzinnej, nale¿a³oby w dodawanym art. 60 ust. 4a uœciœliæ, do jakiej normy ten przepis siê odnosi.
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Uznano, ¿e wol¹ ustawodawcy jest, aby wskazany przepis odnosi³ siê zarówno do jednej, jak i drugiej nor-
my. Przyjmuj¹c tak¹ interpretacjê uchwalono poprawkê nr 14.

Analiza art. 67 ust. 7 i 8 prowadzi do wniosku, ¿e sformu³owane w ust. 8 wytyczne s¹ niekompletne.
Warunkiem poprawnoœci przepisu upowa¿niaj¹cego, a co za tym idzie zgodnoœci tego przepisu z art. 92
ust. 1 Konstytucji, jest ujêcie w nim wszystkich przewidzianych ustaw¹ zasadnicz¹ elementów. Omawia-
ny przepis nie spe³nia tego warunku, ustawodawca nie daje bowiem niezbêdnych wskazówek co do spo-
sobu uregulowania spraw, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 3–5. D¹¿¹c do zapewnienia zgodnoœci przepisu
upowa¿niaj¹cego z Konstytucj¹ oraz ZTP, Senat uchwali³ poprawkê nr 15.

Dodawany art. 67a przyznaje ¿o³nierzom zawodowym prawo do bezp³atnych œwiadczeñ dentystycz-
nych oraz materia³ów stomatologicznych. Uwzglêdniaj¹c art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (jest to ustawa pod-
stawowa dla danej dziedziny spraw) uznano za w³aœciwe pos³u¿enie siê w dodawanym artykule nazw¹
œwiadczenia zgodn¹ z nazw¹ przyjêt¹ w przytoczonej ustawie. Na okreœlenie œwiadczeñ zdrowotnych le-
karza dentysty pos³uguje siê ona okreœleniem „œwiadczenia stomatologiczne”, a nie „œwiadczenia denty-
styczne”. Maj¹c to na wzglêdzie uchwalono poprawkê nr 16.

Maj¹c na wzglêdzie czytelnoœæ nowelizowanego art. 68 ust. 3 oraz kieruj¹c siê § 7 ZTP, który nakazuje
redagowanie zdañ w ustawie w sposób zgodny z powszechnie przyjêtymi regu³ami sk³adni jêzyka polskie-
go, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie brzmienie tego przepisu zaproponowane w przed³o¿eniu rz¹dowym, Senat
uchwali³ poprawkê nr 19.

Uwzglêdniaj¹c, ¿e w nowelizowanym art. 68 ust. 5 mowa jest o nale¿noœciach, a nie œwiadczeniach,
oraz d¹¿¹c do zapewnienia czytelnoœci przepisu przyjêto poprawkê nr 20.

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e ustawodawca w art. 68 ust. 4 ustali³ wysokoœæ zwrotu kosztów przejazdu, nie
jest celowe upowa¿nianie Ministra Obrony Narodowej do okreœlenia tej wysokoœci w drodze rozporz¹dze-
nia. Uzasadnionym wydaje siê natomiast, aby minister okreœla³ szczegó³owe warunki ustalania wysoko-
œci nale¿noœci, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2. Ponadto, zdaniem Senatu, konieczne jest uœciœlenie
sformu³owanych w art. 68 ust. 9 wytycznych, w ten sposób, aby nie powtarza³y one zakresu spraw prze-
kazanych do uregulowania w ust. 8 tego artyku³u oraz uwzglêdnia³y art. 68 ust. 4, tj. fakt ustalenia
w ustawie wysokoœci nale¿noœci polegaj¹cej na zwrocie kosztów przejazdu (poprawka nr 21).

Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e wol¹ ustawodawcy jest, aby zasi³ek na zagospodarowanie przys³ugiwa³
¿o³nierzowi w trakcie kariery tylko jeden raz oraz maj¹c na wzglêdzie wyeliminowanie w tym zakresie
ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych (w szczególnoœci dotycz¹cych relacji pomiêdzy art. 82 ust.
1 i ust. 2 pkt 2), Senat uchwali³ poprawkê nr 22. Propozycja zmierza do jednoznacznego wyra¿enia w prze-
pisach wy¿ej przedstawionej tezy.

Poprawka nr 23 formu³uje w poprawny sposób zakres odes³ania do innego przepisu. W poprawce
uwzglêdniono, ¿e w art. 86 w ust. 7 w pkt 3 mowa jest o wydatkach, a nie nale¿noœciach.

Poprawka nr 27 zmierza do tego, aby szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych odbywa-
j¹cych szkolenie w uczelni wojskowej nie powo³ywa³o siê do s³u¿by kandydackiej. Zdaniem Senatu brak
jest uzasadnienia, aby ¿o³nierzy takich traktowaæ inaczej, ani¿eli szeregowych zawodowych pobiera-
j¹cych naukê w szko³ach podoficerskich.

W opinii Senatu ¿o³nierzom pe³ni¹cym s³u¿bê kandydack¹ powinny przys³ugiwaæ analogiczne upraw-
nienia w zakresie ochrony zdrowia, jakie przys³uguj¹ ¿o³nierzom zawodowym. Maj¹c to na uwadze
uchwalono poprawkê nr 28.

Propozycja zmian w art. 4 ust. 1 – 4 ustawy nowelizuj¹cej ma charakter redakcyjno-legislacyjny. Nato-
miast propozycja skreœlenia w art. 4 ust. 5, wynika z faktu, ¿e materia regulowana tym przepisem przejœ-
ciowym zosta³a ju¿ unormowana w przepisach przejœciowych nowelizowanej ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych, a mianowicie w zmienianym art. 176 tej ustawy (poprawka nr 30).

Przepis art. 5 rozpatrzonej ustawy umo¿liwia (w okresie przejœciowym) powo³anie do zawodowej s³u¿by
wojskowej i wyznaczenie na stanowisko zaszeregowane do stopnia etatowego szeregowego, ¿o³nierzy re-
zerwy posiadaj¹cych wy¿szy stopieñ wojskowy (starszego szeregowego). Poprawka nr 31 ma na celu zape-
wnienie równego traktowania zarówno ¿o³nierzy rezerwy, jak te¿ ¿o³nierzy nadterminowej zasadniczej
s³u¿by wojskowej, posiadaj¹cych takie same stopnie wojskowe i powo³ywanych do zawodowej s³u¿by
wojskowej. Zdaniem Senatu przyjêcie proponowanego rozwi¹zania pozwoli równie¿ na p³ynne przejœcie
¿o³nierzy nadterminowej zasadniczej s³u¿by wojskowej do s³u¿by zawodowej. Jednoczeœnie Senat propo-
nuje wczeœniejsze wejœcie w ¿ycie omawianego przepisu. W opinii Senatu powinien on wejœæ po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia (poprawka nr 35).

Poprawka nr 32 wprowadza w przepisie przejœciowym datê pewn¹ w miejsce odes³ania do przepisu
o wejœciu w ¿ycie ustawy.

Zmiany w art. 7 nowelizowanej ustawy (poprawka nr 33) zmierzaj¹ z jednej strony do odniesienia tego
przepisu do daty wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 19 lutego 1998 r. o zasadach u¿ycia Si³ Zbrojnych poza

30. posiedzenie Senatu w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych

oraz niektórych innych ustaw 307



granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., z drugiej zaœ dostosowuj¹ terminologiê tego przepisu do
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin.

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e zmiana przepisów upowa¿niaj¹cych zawartych w art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6
i art. 56 ust. 5 wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia ustawy, kieruj¹c siê regu³ami walida-
cyjnymi dotycz¹cymi obowi¹zywania rozporz¹dzeñ oraz uwzglêdniaj¹c, ¿e wol¹ ustawodawcy jest czaso-
we utrzymanie w mocy rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie przytoczonych delegacji, Senat skorelowa³
termin wejœcia w ¿ycie przepisu przejœciowego czasowo utrzymuj¹cego w mocy te rozporz¹dzenia, z ter-
minem wejœcia w ¿ycie przepisów nowelizuj¹cych upowa¿nienia ustawowe. Poza tym w art. 9 ust. 1 w ka-
talogu przepisów utrzymywanych w mocy uœciœlono niektóre podstawy prawne oraz w ust. 2 tego artyku-
³u dokonano drobnej zmiany redakcyjnej (poprawki nr 34 i 36).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o referendum ogólnokrajowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdañsku
nazwy „Gdañski Uniwersytet Medyczny”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o nada-
niu Akademii Medycznej w Gdañsku nazwy „Gdañski Uniwersytet Medyczny”, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy

o zasadach ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku,
oraz Protoko³u, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku,

miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy

o zasadach ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 marca 2009 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma-
³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protoko³u, podpisanego
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Mini-
strów Ukrainy o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o zasadach ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Zbigniewa Meresa z Komisji Obrony Narodowej oraz wybiera senatora Zbigniewa Meresa do Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 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 Lucjana Cichosza z Komisji Œrodowiska,
2) senatora Jana Dobrzyñskiego z Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
3) senatora Krzysztofa Marka Piesiewicza z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senatora Lucjana Cichosza do Komisji Spraw Unii Europejskiej,
2) senatora Jana Dobrzyñskiego do Komisji Gospodarki Narodowej,
3) senatora Ryszarda Knosalê do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
4) senatora Antoniego Andrzeja Motyczkê do Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
5) senatora Krzysztofa Marka Piesiewicza do Komisji Ustawodawczej.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego
Komisji Regulaminowej,Etyki i Spraw Senatorskich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera
senatora Zbigniewa Szaleñca
na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o objêciu porêczeniami Skarbu Pañstwa
sp³atyniektórychkredytówmieszkaniowych



Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 14

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 15
podsekretarz stanu
Dariusz Daniluk. . . . . . . . . . . . 15
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 15
podsekretarz stanu
Dariusz Daniluk. . . . . . . . . . . . 15

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Pañstwa

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 15

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 17
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 18
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 18
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 18

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa

podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . . 18

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 19
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . . 19
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 19
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . . 19
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 20
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . . 20
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 20
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . . 20

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 21

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników

Sprawozdanie KomisjiRolnictwaiRozwojuWsi
senator sprawozdawca
Lucjan Cichosz . . . . . . . . . . . . 22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 22

Zapytania i odpowiedzi

senator Zbigniew Romaszewski . . . . 23
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 23
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 24
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 24
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 24
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 25
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 25
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 25
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 26
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 26
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 26
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 27
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 27
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 27
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 28
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 28
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 28
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 28

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 29

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Konopka . . . . . . . . 30
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 30
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 30
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 30
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 31
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 31
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 31
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 31
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 32
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 32
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 32
senator Piotr Gruszczyñski. . . . . . . 32
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 32
senator Piotr Gruszczyñski. . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 33
senator Marek Konopka . . . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 33
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 34
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senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 35
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 35
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 35
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 35

Wznowienie obrad
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)

senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 36
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 37
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 38
senator Piotr Gruszczyñski . . . . . . 38
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 38

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 38
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 39
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 41
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 42
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 43
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 46
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 46
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 47
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 47

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o nasiennictwie

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . . . . . 48

Zapytania i odpowiedzi
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 49
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 49

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie zwierz¹t

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 49

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 50
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 50
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 50
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 51
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 51
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 51
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 51
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 51

senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 52
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 52
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 52
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 52
senator Piotr Gruszczyñski. . . . . . . 52
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 53

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 54
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 54
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 55
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 55
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 56
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 56
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 57
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 57
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 57
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 58
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 58
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 58

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 58
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 59
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 60

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 61

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 61

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 62
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 62
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 63
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 63
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 63
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 63
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 64
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senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 64
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 64
senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 64
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 64
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 64

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Rados³aw Stêpieñ . . . . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Rados³aw Stêpieñ . . . . . . . . . . . 66
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Rados³aw Stêpieñ . . . . . . . . . . . 67

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 67
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 68
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 69
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 69
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 70
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 71

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . . 72

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Tadeusz Gruszka . . . . . . . . . . . 73

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 73
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . . 74
senator sprawozdawca mniejszoœci
Tadeusz Gruszka . . . . . . . . . . . 74
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . . 74
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 74
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 74
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 75
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 75

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 75

senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 77
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 77
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 78
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 78
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 79
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 79

Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
sprawozdawca mniejszoœci
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 82
senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 82
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 82
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 82
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 83
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 83
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 84
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 84

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 84

Wyst¹pienie prezes Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej

prezes Anna Stre¿yñska . . . . . . . . 85
Zapytania i odpowiedzi

senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 86
senator Marek Konopka . . . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 86
prezes Anna Stre¿yñska . . . . . . . . 86
senator Marek Konopka . . . . . . . . 86
prezes Anna Stre¿yñska . . . . . . . . 86
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 87
podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 87
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 87
podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 87
prezes Anna Stre¿yñska . . . . . . . . 88
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 88
prezes Anna Stre¿yñska . . . . . . . . 88
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senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 89

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 89
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 90

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Infrastruktury
podsekretarz stanu
Magdalena Gaj . . . . . . . . . . . . 90

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o bate-
riach i akumulatorach

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Œro-
dowiska

senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 91

Zapytania i odpowiedzi
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 93
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 93
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 94
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 94
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 95
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 95
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 95
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 95
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 95
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 96
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 96
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . . 96

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska

podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 97
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 97
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 98
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk. . . . . . . . . . . 98

Otwarcie dyskusji
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 98

Zamkniêcie dyskusji

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych oraz niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 99

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Maciej Klima . . . . . . . . . . . . . 100

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej

sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 100

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 101
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 101
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 101
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 101

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 102
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 102

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas . . . . 104

Komunikaty

(Obrady w dniu 2 kwietnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie uczczenia pamiêci Polaków
ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny
œwiatowej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 105

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 105
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 106

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwa³y do Komisji

Ustawodawczej w celu przygotowania
poprawionego sprawozdania
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Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o znakach Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . . . . 106

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej

sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas . . . . 107
Zapytania i odpowiedzi

senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 107
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 107
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 108
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 108
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 108
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 108

Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 109

Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o referendum ogólnokrajo-
wym

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 109
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